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หน่วยที่ 14 

กรณีศึกษาการสือ่สารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวตัทางการเมือง 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของหน่วยที่ 14 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

เค้าโครงเนื้อหา 
 
ตอนที่ 14.1 แนวคิดการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมือง 

14.1.1 ความส าคัญการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมือง 
14.1.2 บทบาทการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมือง 
14.1.3 บทบาทผู้น าในการเปลี่ยนแปลงการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมือง 

 

ตอนที่ 14.2 กรณีการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ 

 14.2.1 กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศอินโดนีเซีย 

 14.2.2 กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศมาเลเซีย 

 14.2.3 กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ 

 14.2.4 กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองเกี่ยวกับอาหรับสปริง 

 

ตอนที่  14.3 กรณีการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองไทบประเทศไทยของ

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

14.3.1  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการประกาศความเคลื่อนไหวและกรอบโครงความคิด 
  14.3.2  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการรวมตัวให้เข้มแข็ง ระดมคน แบ่งพวก 
  14.3.3  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการโน้มน้าวจูงใจและเสนอทางออก 

14.3.4  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประช าธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
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แนวคิด 

1. การสื่อสารทางการเมืองภาคประชาชนประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับประชาชนต้องมีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวการเมืองในฐานะการมีส่วนร่วมทางการเมือง และในฐานะที่เป็นประเด็นปัญหา  และ

ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ฐานะที่เป็นสื่อ หรือ เป็นผู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ในสังคม 

2. กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ

มาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และกรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทาง

การเมืองเก่ียวกับอาหรับสปริง แต่ละกรณีมีเหตุที่มาแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกัน คือ พลังการ

สื่อสารเป็นส่วนผลักดันให้เกิดพลวัต 

3. กรณีการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของคณะกรรมการ

ประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในประเด็นส าคัญ ได้แก่ (1) การประกาศความ

เคลื่อนไหวและกรอบโครงความคิด (2) การรวมตัวให้เข้มแข็ง ระดมคน แบ่งพวก (3) การโน้ม

น้าวจูงใจและเสนอทางออก และ (4) การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาหน่วยที่ 14 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมืองได้ 

2. อธิบายกรณีการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ 

3. อธิบายกรณีการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองไทบประเทศไทยของ

คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได ้

 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

 1. ท าแบบประเมินผลด้วยตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14 

 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 14.1-14.3 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน 

 4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง 

 5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ 

 6. ศึกษาจากสื่อ e-Learning 

 7. ชมรายการวีซีดี 
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 8. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

 9. เข้าฝึกอบรมเข้ม 

สื่อการสอน 

 1. เอกสารการสอน 

 2. แบบฝึกปฏิบัติ 

 3. รายการวิทยุกระจายเสียง 

 4. รายการวิทยุโทรทัศน์ 

 5. รายการวีซีดี 

 6. การฝึกอบรมเข้ม 

ประเมินผล 

 1. จากแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน 

 2. จากกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ 

 3. จากกิจกรรมฝึกอบรมเข้ม 

 4. จากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
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ตอนที่ 14.1 

แนวคิดการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมือง 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 14.1 แล้ว  จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง 

14.1.1 ความส าคัญการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมือง 
14.1.2 บทบาทการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมือง 
14.1.3 บทบาทผู้น าในการเปลี่ยนแปลงการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมือง 

แนวคิด 

1. การเมืองภาคประชาชน คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจและก าหนดนโยบาย

ต่างๆ ของรัฐ จึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเมืองภาค

ประชาชนมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ประชาสังคม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการเมืองภาค

ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 

2. บทบาทของการเมืองภาคประชาชนพิจารณาได้จากกิจกรรมของประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ซึ่งมี

กิจกรรมหลายระดับตั้งแต่พ้ืนฐานจนถึงระดับชาติ บทบาทของการเมือง ภาคประชาชนจะมี

ความส าคัญหากได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ทั้งสามภาค

ส่วนจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและสื่อสารกันเพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และความสัมพันธ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนมากข้ึน 

3. การจะให้การเมืองภาคประชาชนมีพลังได้จะต้องมีผู้น าที่จะมาด าเนินบทบาทในการเป็นผู้น าสร้าง

พลังกลุ่มคน โดยมีบทบาทส าคัญในการน าการเปลี่ยนแปลง การรวมกลุ่ม การให้การศึกษา การ

กระตุ้นเตือนยั่วยุ การประสานงาน และการเป็นตัวเชื่อม  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการเมืองภาค

ประชาชนต้องส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชน โดยการส่งเสริมการ

สื่อสารกัน การพบปะกัน และการมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาตอนที่ 14.1 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความส าคัญการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมืองได ้
2. อธิบายบทบาทการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมืองได ้
3. อธิบายบทบาทผู้น าในการเปลี่ยนแปลงการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมืองได ้

 



6 
 

เรื่องที่ 14.1.1 ความส าคัญของการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตร 
                 ทางการเมือง 
 การเมืองภาคประชาชน คือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินและก าหนดนโยบายต่างๆ 
ของรัฐในการมีส่วนร่วมเพ่ือผลักดันเรื่องทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ส่วนรวม การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเมืองภาคประชาชน การเมืองภาค
ประชาชนแสดงออกโดยการที่กลุ่มประชาชนต่างๆ มารวมกันเป็นสาขาอาชีพ และเรียกร้อง (Demand) ต่อ
รัฐบาล แต่การเรียกร้องจะไม่ประสบความส าเร็จหากไม่มีกลุ่มเกื้อหนุน (Support) เพ่ือน าประเด็นต่างๆ เข้าสู่
รัฐบาลในการพิจารณาและออกมาเป็นผลของนโยบายต่างๆ (Output) เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ พอใจ แต่
ถ้าหากนโยบายหรือกฎหมายต่างๆ ไม่เป็นที่พอใจของประชาชนหรือการน าไปใช้ไม่ได้ผล ประชาชนจะต้อง
เรียกร้องใหม ่
 ถ้าหากเกิดกระบวนการเช่นนี้ในสังคมใดแล้ว สังคมนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสังคมประชาธิปไตย 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่บุคคลมีจุดประสงค์เพ่ือมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล1 และการมี
อิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลนี้เองที่เรียกว่า การเมืองภาคประชาชน เนื่องจากประชาชนมี
กิจกรรมในการกระท าที่จะต้องกระท าเพ่ือกลุ่ม เพ่ือส่วนรวม นอกจากนี้ การเมืองเช่นนี้เป็นการเมืองของบุคคล
ธรรมดา และที่ส าคัญมากไปกว่านี้คือ ประชาชนต้องมีการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น ยื่นอุทธรณ์ 
เดินขบวนประท้วง เพ่ือให้มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้น าประเทศ เช่น การเรียกร้องสนับสนุนให้
รัฐบาลเปลี่ยนแปลงผู้น า การเรียกร้องสนับสนุนให้ปรับนโยบายต่างๆ ของประเทศ ดังนั้น การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนจึงเป็นได้ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สันติหรือรุนแรง การ
ผลักดันรัฐบาลนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นความคิดริเริ่มของภาคประชาชนเอง แต่อาจจะมาจากผู้อ่ืน รวมทั้งผู้น า
ทางการเมืองเองได้ด้วย สิ่งที่ส าคัญส าหรับการเมืองภาคประชาชนก็คือ อาจมีผลหรือไม่ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้น าหรือรัฐบาลก็ได้ ขึ้นอยู่กับอ านาจทางการเมืองของภาคประชาชนเองว่ามีมาก
น้อยเพียงใด และรัฐบาลขวางกั้นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมากน้อยเพียงใด 
 การเมืองภาคประชาชนจึงเป็นการเมืองสมัยใหม่ส าหรับประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนมีความ
ตื่นตัวและสนใจในการเมืองสูงกว่าในระบบจารีตประเพณีที่ประชาชนอยู่ภายใต้อ านาจรัฐ 
 ส าหรับรูปแบบการเมืองภาคประชาชนหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ในสังคมตะวันตกและใน
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ นั้นมีหลายรูปแบบก็คือ ประชาชนมาด้ วยความ
สมัครใจ ปราศจากการบังคับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายทางการเมือง การอุทธรณ์ การ
เคลื่อนไหวร้องทุกข์ เรียกร้องให้รัฐแก้ปัญหาที่มิได้รับการเหลียวแล การเคลื่อนไหวมุ่งตรวจสอบกระบวนการ
ใช้อ านาจรัฐ เช่น กรณี กกต. คะแนนเสียงเลือกตั้ง การชุมนุมประท้วง การเดินขบวน การร่วมมือเชิงวิพากษ์
กับรัฐเพ่ือให้ภาคประชาชนมีอ านาจมากขึ้น การวิ่งเต้น (Lobbying) เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาออกกฎหมายหรือ
ยอมรับนโยบายที่ตนเรียกร้อง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรทางการเมือง
ต่างๆ การหยั่งเสียงประชามติ (Referendum, Plebiscite) เพ่ือให้ยอมรับกฎหมาย การประชาพิจารณ์ 
(Hearings) ในเรื่องต่างๆ ที่รัฐบาลจะกระท า หรือให้ผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสภา เป็นต้น 
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 แต่อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนอาจมีความขัดแย้งกันในเรื่องแนวทาง 
เช่น บางกลุ่มต้องการให้มีส่วนร่วมแบบสมัครใจ บางกลุ่มต้องการให้ลดการมีส่วนร่วม บางกลุ่มต้องการให้มี
การปลุกระดม เป็นต้น2 
 การเมืองภาคประชาชนจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้กล่าวถึงประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของการเมืองภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ 
 ประชาสังคม ความหมายก็คือ สังคมของประชาชนหรือพลเมืองที่ประกอบด้วยสังคมกลุ่มต่างๆ ที่
รวมตัวกัน นั่นก็คือ องค์กรประชาชน (POs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่ร่วมกันช่วยรัฐในการพัฒนา
ประเทศ กลุ่มและบุคคลมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างจากรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ของรัฐ “ค าว่าประชาสังคม” จึงมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก ซึ่งประกอบด้วยการรวมอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม ดังนี้ 

1. องค์กรพัฒนาเอกชน 
2. องค์กรชุมชน 
3. องค์กรศาสนา 
4. สถาบันทางวิชาการ 
5. กลุ่มสื่อสารมวลชน 
6. กลุ่มธุรกิจ 
7. กลุ่มสตรี 
8. กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง 
9. กลุ่มองค์กรการกุศล 
10. กลุ่มชนพื้นฐานที่ยังไม่พัฒนา 
11. แนวร่วมของพรรคการเมือง 

 ประชาสังคมเหล่านี้เองที่ช่วยสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้กับประเทศ ประชาสังคมที่ดีคือตัวแทน 
(Change Agent) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่ดี นั้นก็คือ ประชาสังคมต้องสามารถที่จะ
ผลักดันรัฐให้ปฏิรูปสถาบันของรัฐและรับผิดชอบต่อประชาชน นอกจากนี้ ประชาสังคมจะต้องประกอบด้วย
พ้ืนฐานของคนท่ีมีความหลากหลายความคิด เพ่ือช่วยในการก าหนดนโยบายของประเทศอีกด้วย 
 ประชาสังคมจะร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ต้องร่วมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่รัฐบาลรับรอง เดวิด 
คอร์เทน (David Korten) และอันโตนีโอ กีซอน (Antonio Quizon) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า 
 “เป็นองค์กรเอกชน องค์กรอาสาสมัคร หน่วยงานพัฒนาสังคม หรือหน่วยงานที่สนับสนุนโดยอาชีพ 
หรือเป็นกลุ่มที่เป็นสาเหตุ (Cause Oriented Group) มาจากเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่แสวงหาก าไร แต่เป็น
องค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอุทิศตัวเองเพ่ือท างานในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งขึ้นด้วย
จุดประสงค์แรกเริ่มเพ่ือบริการทางสังคมเศรษฐกิจ งานการกุศล งานศาสนา งานพลเรือน หรือสวัสดิการทาง
สังคม” 
 ประชาสังคมตามความหมายที่แท้จริงก็คือ องค์กรประชาชน + องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ประชาชน เป็นองค์กรที่ประชาชนรวมกลุ่มขึ้นมาเอง เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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การเมือง หรือสังคมของชุมชนนั้น ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรซึ่งเกิดขึ้นโดยการ
สนับสนุนจากต่างชาติ หรือเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในสังคม เป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรประชาชน และ
เป็นองค์กรที่ช่วยองค์กรประชาชนในทางการเงิน ทางเทคนิค และการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้ง สององค์กรนี้
จ าเป็นต้องท างานร่วมกันกับองค์กรของรัฐ (Governmental Organization-GO) เพ่ือให้การพัฒนา 
ต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดีได้ 
 ถ้าจะดูถึงบทบาทของประชาสังคมแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับ
องค์กรอาสาสมัคร แต่มีกระแส 2 กระแสที่เป็นที่ถกเถียงกันคือ3 
 กระแสแรก บทบาทของประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนา กระแสนี้ประชาสังคมมีส่วนร่วมส าคัญ
ในการช่วยเสริมบทบาทของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนา ในทศวรรษที่  1970 องค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นส่วน
หนึ่งของประชาสังคมได้มีส่วนช่วยสังคมในการเพ่ิมผลผลิตและกิจกรรมต่างๆ ในการตลาด ตลอดจนการ
ให้บริการแก่ชุมชนกลุ่มต่างๆ ซึ่งรัฐยังท าไม่ทั่วถึง  
คอร์เทน David Korten และ กีซอน Antonio Quizon ได้กล่าวว่า 
 “องค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่องค์กรพัฒนาเอกชน
เหล่านี้เพ่ือลดความยากจนในท้องถิ่น เพราะฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าประชาสังคมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ความเจริญเติบโต ในขณะเดียวกันองค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กรที่ด าเนินการด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านรัฐเลย 
องค์กรประเภทนี้ถือว่าท างานแข่งกับรัฐบาลมากกว่าความร่วมมือกัน 
 กระแสที่ 2 บทบาทของประชาสังคมในการส่งเสริมความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐบาล 
รากฐานของแนวคิดนี้มาจากตะวันตก องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นตัวแสดงส าคัญในการสร้างสถาบันพหุสังคม
ภายในประชาสังคมนั้น และช่วยกระตุ้นความรับผิดชอบ (account ability) ของรัฐบาล ตามกระแสนี้จะมี
องค์กรระหว่างประเทศมากมายเข้ามาช่วยเหลือองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งนี้  ก็เพ่ือท าให้ประชาสังคมมีความ
เข้มแข็งในอันที่จะกระตุ้นความรับผิดชอบของรัฐบาลได้ เพราะฉะนั้น องค์กรพัฒนาเอกชนในกระแสนี้จึงเป็น
พลังทางการเมือง เป็นสื่อเพ่ือกระตุ้นให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความยากจน สิทธิสตรี สิทธิ
มนุษยชน6 จึงเป็นการตรวจสอบรัฐบาลในการกระท าต่างๆ ในขณะเดียวกันก็จะช่วยรัฐในการพัฒนาประเทศ 
 ส าหรับในเอเชีย ประชาสังคมเกิดขึ้นทั้ง 2 กระแสโดยเฉพาะในฟิลิปปินส์ แต่รูปแบบที่ 2 มีมากกว่า
เพราะได้รับความชอบธรรมจากรัฐบาล ถึงอย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 แนวก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่าง
ประเทศและจากรัฐเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อรับความช่วยเหลือมาแล้วองค์กรในฟิลิปปินส์จะน ามาจัดการ
เองมากกว่าให้ต่างชาติมาบงการ 
 ประชาสังคมในฟิลิปปินส์มีบทบาทมากกว่าในประเทศไทยในการช่วยประเทศในการก าหนดนโยบาย
เพ่ือชาติได้มากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย ทั้งนี้  เป็นเพราะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ประชาสังคมรวมกันเป็น
องค์กรต่างๆ ให้มีส่วนร่วมทางการเมือง และช่วยรัฐในการก าหนดนโยบายต่างประเทศได้โดยเสนอข้อคิดเห็น
ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ ของ ส.ส. และ ส.ว. หรือผ่านที่ ส.ส. ในเขตนั้นโดยตรง อีกทางหนึ่ง ส.ส. และ ส.ว. ก็ได้
ท า Public Hearings ต่อเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ เพ่ือให้องค์กรต่างๆ เสนอปัญหาและข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล ด้วย
เหตุนี้เอง ท าให้ประชาสังคมกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง นอกจากนี้ ในกลุ่มประชาสังคมด้วยกัน



9 
 

เองก็ยังได้สร้างเครือข่ายขึ้นมา เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานเกิดผลประโยชน์ เรียกว่าได้ประชาสังคมสร้างประชา
สังคม ด้วยเหตุนี้ ประชาสังคมกลุ่มต่างๆ จึงมีความเหนียวแน่น และที่ส าคัญรัฐยอมรับประชาสังคมให้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย ทุกกระทรวง ทบวง กรม จะมีโต๊ะขององค์กรชุมชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน
ของประชาสังคมตั้งอยู่ เพ่ือคอยประสานงานหรือสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชน แต่กระนั้นก็ตาม กลุ่ม
ประชาสังคมต่างๆ เหล่านี้ก็ยังมีความขัดแย้งกันในทางความคิด เนื่องจากมีทั้งองค์กรฝ่ายซ้าย ฝ่ ายขวา และ
ฝ่ายเป็นกลาง แม้กระทั่งศาสนจักรก็ตาม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าหากประเทศใดมีวัฒนธรรม ค่านิยม การให้
อภัย และการประนีประนอมแล้ว ก็สามารถมาร่วมกันได้เพ่ือประโยชน์ของชาติ และเพ่ือชาติ 
 ส าหรับแนวคิดประชาสังคมนั้น คอร์เทน Korten ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง สมาคม ชุมชน 
สถาบัน ฐานันดร กลุ่มอาชีพที่อยู่ระหว่างรัฐและครอบครัวเข้าด้วยกัน หรือองค์กรที่ประกอบกันเป็นประชา
สังคม อาจเป็นกลุ่มจารีตดั้งเดิม หรือกลุ่มสมัยใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวของคนสมัยใหม่ เขาไม่มองรัฐกับสังคม
ในลักษณะเป็นขั้วตรงข้ามที่แยกออกจากกัน เขามองว่าประชาสังคมพัฒนาไปกับรัฐได้ 7 ประชาสังคม จึง
หมายถึง องค์กร สมาคม สถาบัน ชุมชนที่ไม่ใช่รัฐ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ เป็นอิสระจากรัฐ ไม่ชอบให้รัฐ
ครอบง า พวกเสรีนิยมมอบให้ประชาสังคมชี้น า ก ากับและควบคุมรัฐ และให้การยอมรับประชาสังคมว่าเป็น
ที่มาของความชอบธรรมของรัฐ พวกนี้ท างานเฉพาะกลุ่มคนและเ พ่ือประโยชน์ส่วนรวม  และภายในประชา
สังคมต้องมีความหลากหลายขององค์กร ต้องมีอิสระจากกันพอสมควร เพราะฉะนั้น สังคมท่ีไม่เป็นอิสระจะไม่
มีประชาสังคม และภายใต้ความเป็นอิสระนั้นต้องสร้างเครือข่าย ค าว่า “ประชาสังคม” ใช้กันมากเมื่อเกิด
สังคมเมือง ชนชั้นกลาง (bourgeois) ตลาด และทุนนิยมแล้ว เพราะเหตุว่ากลุ่มพวกนี้อยากเป็นอิสระจากรัฐ 
แต่ชนชั้นกลาง ที่เป็นอิสระชนจะอยู่ในเมืองเท่านั้นที่เป็นผู้น าภาคประชาชน 
 ส าหรับการเมืองที่เป็นทางการนั้นคือ การเมืองเป็นเรื่องของการชักจูงและระดม ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การชุมนุมเพ่ือสนับสนุนรัฐบาล การแสดงความคิดเห็น ซึ่งรัฐบาลกระท าเพ่ือให้ประชา
ชนได้เข้ามาสนับสนุนนโยบายและการกระท าของรัฐบาล เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาล 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การเมืองภาคประชาชน คือการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นการเมืองของ 
“ประชาสังคม” กลุ่มต่างๆ ส่วนการเมืองที่เป็นทางการนั้น เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะด าเนินการโดยวิธีการต่างๆ 
ดังกล่าวแล้ว 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.1.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 เรื่องท่ี 14.1.1 
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เรื่องที่  14.1.2  บทบาทของการเมืองภาคประชาชนกับพลวัตรทางการเมือง 
 
 การเมืองภาคประชาชนจะเกิดไม่ได้หากระบบการเมืองเป็นเผด็จการ ด้วยเหตุนี้เอง ในสังคม
ประชาธิปไตยจึงต้องให้ความส าคัญกับการเมืองภาคประชาชน เพราะจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล
ในการตัดสินนโยบายเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
 การเมืองภาคประชาชน คือการรวมกลุ่มเป็นประชาสังคมกลุ่มต่างๆ เป็นการรวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือท า
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่องค์การชุมชนระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับชาติ บทบาทของกลุ่มประชาสังคม มีดังต่อไปนี้ 
 1. ท ากิจกรรมที่เป็นโครงการ กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ กิจกรรมที่กลุ่มประชาสังคมเข้าไปคลุกคลีอยู่กับ
ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาชุมชน แก้ปัญหาชุมชน เสนอแนะทางออก เป็นตัวแทนไปเจรจากับรัฐบาล โครงการ
เหล่านี้ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งสหกรณ์ โครงการเกษตรหมู่บ้าน เป็นต้น 
 2. ท ากิจกรรมที่กระตุ้นหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองให้รัฐบาลก าหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือชาติ เช่น 
เรื่องฐานทัพสหรัฐอเมริกา เรื่อง การห้ามน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย เรื่อง การต่อต้านสินค้าต่างประเทศ การขึ้นค่า
น้ ามัน การลดค่าแรงงาน เป็นต้น กิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การวิ่งเต้น (Lobby) รัฐสภาให้เห็นด้วยกับนโยบาย
และรณรงค์ประชาชนเพื่อต่อต้านนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
 3. ท าวิจัย ภาคประชาชนต้องรวมกลุ่มท าการวิจัยประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาอยู่ในประเทศ เช่น 
ปัญหาสลัม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน แต่ก่อนที่จะท าการวิจัยประชาสังคม
เหล่านี้ต้องใช้เวลาส ารวจปัญหาต่างๆ ของชุมชนก่อน 
 4. ท าการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มภาคประชาชนที่เป็นองค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนา
เอกชนให้รู้ถึงกระบวนการกฎหมายการปกครองท้องถิ่น กฎหมายปฏิรูปที่ดิน ทักษะความช านาญเกี่ยวกับการ
ท าโครงการการบริหารโครงการ การบริหารการเงิน และการปฐมนิเทศให้รู้ถึงวิธีการท างานกับคนยากจนใน
เมือง วิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล และผู้บริจาคชาวต่างชาติ 
 5. การจัดระเบียบชุมชน ประชาสังคมกลุ่มต่างๆ มีบทบาทมากในการจัดระเบียบชุมชน (Community 
Organization) พวกเขาต้องเข้าไปคลุกคลีกับชุมชน ท าให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น หาวิธีการ
แก้ปัญหา รู้กลยุทธ์ในการติดต่อกับรัฐบาลเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 6. การระดมและบริหารทรัพยากร ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรชุมชน หรือองค์กรพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะรับงบประมาณมาจากผู้บริจาค และองค์กรที่ได้รับเงินเหล่านี้จะน าเงินไปช่วย
สนับสนุนองค์กรชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ เพราะฉะนั้น ประชาสังคมที่เป็นกลุ่มองค์กรเอกชนจึงต้องบริหารเงิน
และทรัพยากรที่ได้รับมาให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน 
 7. การสร้างเครือข่าย  ไม่ว่าประชาสังคมกลุ่มใดจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
ผล ไม่ว่าจะสร้างเครือข่ายกับรัฐ หรือกลุ่มธุรกิจ หรือองค์กรทางศาสนา หรือองค์กรชุมชนในหมู่บ้านก็ตาม 
ย่อมท าให้การปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ สิ่งส าคัญที่สุดคือ การจัดสัมมนา จัดประชุมเครือข่ายต่างๆ 
เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณต์่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งฟิลิปปินส์ท ากันอยู่เป็นประจ า 
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 บทบาทของการเมืองภาคประชาชนจะส าคัญไปไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้วยกัน 
 1. ภาครัฐ ต้องมีความโปร่งใสในการให้การสนับสนุนองค์กรภาคประชาชน และถ้าเป็นไปได้ควรขอ
ความช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศเพ่ือมาช่วยในการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาชน องค์กรดังกล่าว 
ได้แก่ องค์กรที่รัฐบาลยอมรับให้ด าเนินงานขององค์กรภาคประชาชน องค์กรที่รัฐบาลยอมรับให้ด าเนินการ
พัฒนาในประเทศ ซึ่งได้แก่ USAID (The U.S. Agency for International Development), JICA (Japan 
International Cooperation Agency), CIDA (The Canada International Development Agency) เป็น
ต้น ส่วนองค์กรภายในอาจจะเป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
องค์กรเหล่านี้ควรสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่พวกเขาพึงได้ 
 2. ภาคเอกชน อาจจะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรภาคธุรกิจที่ด าเนินการสนับสนุนภาค
ประชาชนให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ เช่น สมาคมธุรกิจ สมาคมทนายความ หรือองค์กรสิ่งแวดล้อม มีจุดประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือด้านการเงินแก่องค์กรภาคประชาชนเล็กๆ ที่ท างานร่วมกับองค์กรภาคประชาชน (People’s 
Organizations) ในท้องถิ่น 
 3. ภาคประชาชน ได้แก่ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเองโดยภาคประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นๆ แต่องค์กรเหล่านี้มีพลังน้อย จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน 
 องค์กรดังกล่าวทั้งสามองค์กรจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและสื่อสารกันเพ่ือให้การ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะท าให้เพ่ิมบทบาทของภาคประชาชน
มากขึ้น ดังต่อไปนี้ 
 1. ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีรัฐธรรมนูญระบุไว้ถึงความสัมพันธ์ของ
ประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และกระทรวงทุกกระทรวงที่ท างานร่วมกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นจะต้องมีตัวแทนขององค์กรภาคเอกชนคอยประสานระหว่างกัน กระทรวงเหล่านี้ ได้แก่ 
กระทรวงการปฏิรูปที่ดิน กระทรวงมหาดไทย การปกครองท้องถิ่น กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพัฒนาสวัสดิภาพทางสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ในระดับท้องถิ่น 
กระทรวงเหล่านี้ควรมีโครงการต่างๆ ให้กับองค์กรท้องถิ่น โดยให้องค์กรท้องถิ่นเสนอโครงการมา หรือในระดับ
รัฐสภา ส.ส. 1 คน มีงบในการให้องค์กรเหล่านี้ โดยที่องค์กรท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการเพ่ือของบมาพัฒนา
ท้องถิ่นได้ โดยมีสมาชิกฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และบุคคลที่สาม เป็นผู้คัดเลือกโครงการนั้นๆ 
 2. การจัดสัมมนาและประชุมระหว่างองค์กรของรัฐบาลกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
ไม่เพียงแต่จะร่วมมือกับต่างชาติเท่านั้น แต่จะเข้าไปช่วยเหลือองค์กรชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ โดยการ
ฝึกอบรมให้ ให้เงินสนับสนุน จัดประชุมท าประชาพิจารณ์ถึงปัญหาที่ส าคัญๆ ในประเทศ เป็นต้น การจัดการ
ประชุมและจัดท าประชาพิจารณ์เป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ท าให้มีความเข้าใจกันในกิจการที่ด าเนินการอยู่ 
 3. ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรของรัฐบาลกับองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐบาลเข้าไปร่วมกับองค์กร
ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อพัฒนาประเทศ 
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 ส าหรับ POs หรือองค์กรประชาชนนั้น เป็นองค์กรที่จัดรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาสมัครและช่วยเหลือ
สังคมแก้ปัญหาชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น โดยใช้แนวคิด 
Community Organization9 มาวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือสังคมพร้อมๆ กันการเข้ามาของ NGOs 
ต่างประเทศ เพ่ือให้เงินสนับสนุนโครงการของ POs ต่างๆ การเข้ามาช่วยเหลือนี้อาจเป็นการเข้ามาช่วยวางกล
ยุทธ์ การตัดสินใจ การพัฒนาในโครงการต่างๆ หรืออาจจะเป็นการเข้าไปอบรมเสนอแนะ ช่วยเหลือทาง
การเมือง ช่วยหาช่องทางติดต่อกับรัฐบาล หรือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีองค์กรนั้นต้องการก็ได้ 
 หลักส าคัญของ POs–NGOs นั้นก็คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลาง
ให้เขาสามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรของเขาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของชุมชน และที่ส าคัญ
ที่สุดคือ การสร้างกลุ่มคน (People’s Empowerment) คือการเปลี่ยนดุลทางสังคมจากชนชั้นหนึ่งไปสู่อีกชน
ชั้นหนึ่งที่ด้อยโอกาสกว่า นั่นก็คือ การสร้างพลังชนชั้นรากหญ้านั่นเอง เพ่ือให้เขาไปมีส่วนในการพัฒนาสังคม
ได ้
 ในปัจจุบันค าว่า People’s Empowerment มีความส าคัญมากในสังคมประชาธิปไตย นั่นก็คือ การ
ใช้อ านาจประชาชนให้เกิดพลังในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ แต่สิ่งที่ขาดเสียมิได้คือ ความร่วมมือกันระหว่าง 
GO (หน่วยงานรัฐบาล) + POs (องค์กรประชาชน) + NGOs (องค์กรพัฒนาเอกชน) ซึ่งรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่นควรระบุให้อ านาจการท างานร่วมกันและการประสานงานกันทั้ง 3 องค์กร ในการ
ช่วยรัฐตัดสินนโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
 4. การแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรทั้งองค์กรชุมชน ทั้งในเมืองและนอกเมือง และองค์กร
พัฒนาเอกชน ต่างก็แลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรเพ่ือได้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน องค์กรของรัฐบาลจะ
เรียนรู้การจัดระเบียบชุมชน จากองค์กรพัฒนาเอกชน ในขณะเดียวกัน องค์กรพัฒนาเอกชนจะเรียนรู้วิธีการ
บริหารทางด้านการเงินและการจัดการจากรัฐบาล 
 5. กลไกการปรึกษาหารือ มีกลไกหลายกลไกที่ท าให้ทั้งองค์กรของรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน
ปรึกษาหารือกันเพ่ือพัฒนาประเทศ เช่น เรื่องการให้อ านาจแก่ประชาชน  รวมพลังกันสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน เช่น ในสมัยอากีโน และสมัยรามอส เป็นต้น โดยทั้งสองหน่วยงานจะปรึกษาหารือถึงวิธีการที่จะรวม
พลังประชาชนร่วมกัน 
 6. ความสัมพันธ์กับการปกครองท้องถิ่น ในท้องถิ่นมีองค์กรชุมชนเป็นจ านวนมากที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น องค์กรพัฒนาเอกชนจะเป็นผู้สนับสนุน
ทางการเงิน การฝึกอบรม แก่องค์กรชุมชนเหล่านี้ ส่วนรัฐบาลมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติงาน
ให้เร็วขึ้น 
 7. ความสัมพันธ์กับสถาบันทางวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนควรมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา 
อาจารย์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ควรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและช่วยเหลืองานองค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์กรชุมชน โดยเป็นอาสาสมัครที่ไม่มีค่าตอบแทน 
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 จะเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและภาคประชาชนคือ การสื่อสารระหว่างรัฐกับภาคประชาชน โดย
ควรมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายเอื้ออ านวยให้ตามวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.1.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 เรื่องท่ี 14.1.2 
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เรื่องที่ 14.1.3 บทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภาคประชาชน
กับพลวัตรทางการเมือง 
 
1. บทบาทในการสร้างพลังกลุ่มคน 
 ภาคประชาชนจะมีพลังได้ต่อเมื่อต้องมีการสร้างพลังกลุ่มคน (Empowerment) หรือการสร้างคนให้มี
อ านาจ การจะสร้างคนให้มีอ านาจได้นั้น ผู้น าต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น และต้องมี
ความสามารถในการน าภาคประชาชนได้ บทบาทที่ส าคัญของผู้น าการเปลี่ยนแปลงของการเมืองภาค
ประชาชน มีดังนี้ 
 1. บทบาทในการน าการเปลี่ยนแปลง (Innovator)  ผู้น าต้องก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติที่แน่นอน เพ่ือที่จะให้การเรียกร้องเป็นไปโดยรวดเร็วมากกว่าที่จะให้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ
ประชาชนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือเป็นไปโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นลักษณะส าคัญของตัวน าในการ
เปลี่ยนแปลงคือ พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ภาคประชาชนที่รวมตัวกันมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ก าหนดไว้ตาม
ขั้นตอน จึงต้องอาศัยการชักจูงกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม มองเห็นปัญหา และให้ตระหนักถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหา อย่างเช่น ถ้าหากประเทศเรามีผู้น าเผด็จการ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องหา
ข้อมูลให้มากที่สุดโดยไม่ล าเอียง แล้วมาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาถึงผลดีผลเสียต่อสังคม และขั้นตอนในการ
แก้ปัญหา 
 2. บทบาทในการรวมกลุ่ม (Organizer) การรวมพลังกลุ่มคนได้นั้น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องปฏิบัติ
ต่อเนื่องกันจนจบ เริ่มตั้งแต่เผยแพร่ความคิดให้ประชาชนตระหนักถึงความต้องการ การวางแผนตามโครงการ
และติดตามประเมินผล โดยท างานกันเป็นกลุ่ม เป็นสังคมแนวราบ สร้างเครือข่ายต่อเครือข่าย ประชุมและ
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 
 3. บทบาทในการให้การศึกษา (Educator) นอกจากผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีบทบาทในการรวมกลุ่ม
แล้ว ยังต้องมีบทบาทในลักษณะเป็นขบวนการศึกษาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบสิ่งใหม่ๆ แนวคิด
ใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ปัญหาได้ 
 4. บทบาทในการกระตุ้นเตือนยั่วยุ (Stimulator) บทบาทนี้มีจุดประสงค์ในการเร่งให้มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเหมาะสมมากกว่าที่จะให้เป็นไปตามยถากรรม โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องพยายามระดม
พลังช่วยเหลือจากภายนอก เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของการรวมพลังกลุ่มคนได้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย ไม่ว่า
ความช่วยเหลือจะเป็นแนวคิดใหม่ๆ ของผู้ร่วมอุดมการณ์ หรือสิ่งของจ าเป็นต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกต่อ
การรวมพลัง และพยายามกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมมือกันคิดที่จะหาทางขจัดปัญหาที่เผชิญอยู่ในประเทศ 
 5. บทบาทในการประสานงาน (Co-Ordinator) การประสานงานนี้เป็นการประสานงานระหว่าง
ประชาชนกันเองให้ร่วมมือร่วมใจ ก าลังกาย เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน นอกจากนี้ ควรจะประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านต่างๆ ให้อ านวยความสะดวกด้านสถานที่ หรือด้านอ่ืนๆ ที่จะเป็น การประสานงาน
จะส าเร็จไปไม่ได้หากเจ้าหน้าที่รัฐบาลด้วยกันไม่ประสานงานกัน 
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 6. บทบาทในการเป็นตัวเชื่อม (Link) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐ ภาค
องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน และน าข่าวสารจากรัฐสู่องค์กรพัฒนาเอกชนสู่ภาคประชาชน ใน
ขณะเดียวกัน ก็น าข่าวสารจากประชาชนสู่องค์กรพัฒนาเอกชน สู่ภาคประชาชน และน าเอาความต้องการของ 
3 ฝ่ายมาติดต่อกนัอย่างชัดเจน มิฉะนั้นแล้วอาจเป็นผลเสียหายในการปฏิบัติได้ หรืออาจเกิดจลาจลขึ้นมาได้ 
 
2. บทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคม  
 เมื่อภาคประชาชนมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สร้างพลังกลุ่มคนขึ้นมาแล้ว บทบาทต่อไปของภาค
ประชาชนที่พึงกระท าคือ การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ของกลุ่ม การเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้น
ได้ต่อเมื่อมีการสื่อสารกัน พบปะกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้มีการพบปะกัน การพบปะกันเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกัน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มให้แน่นแฟ้น และหาแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ 
การพบปะกันยังก่อให้เกิดความคิด ความกล้า เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันอีกด้วย การส่งเสริมให้มีการพบปะ
กันนี้เป็นสื่อสารแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 2. ส่งเสริมแนวคิด ในการประชุมพบปะกันนี้ เปิดโอกาสและจังหวะอันดีที่ผู้น าการ เปลี่ยนแปลง
จะต้องเป็นผู้คอยกระตุ้นหรือหาวิธีการและให้ประชาชนคิดขึ้นมาเอง ตัดสินใจเอง มิใช่ท าแทนเขาทั้งหมด 
 3. ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย กลุ่มต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เพ่ือให้งานของกลุ่มหรือการเรียกร้อง
เป็นไปด้วยความราบรื่น ถ้าหากสมาชิกไม่มีกฎระเบียบแล้ว การเรียกร้องก็อาจกลับกลายเป็นจลาจลได้ 
 4. ส่งเสริมสัมพันธภาพบุคคล  ถ้าหากสมาชิกของกลุ่มไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน กลุ่มก็อาจจะแตกแยก 
รวมตัวไม่ได้และสลายตัวไปในที่สุด ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มให้มี
ความกลมเกลียวแน่นแฟ้น ให้มีการพ่ึงพาอาศัยกัน และทุกคนมีอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน 
 5. ส่งเสริมกิจกรรม  เพ่ือท าให้กลุ่มได้เคลื่อนไหว ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องหาทางให้กลุ่มได้ด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน การส่งเสริมกิจกรรมนี้ หมายถึงกิจกรรมร่วมในการต่อสู้ที่มีอย่าง
เป็นขั้นตอน ถ้ากลุ่มเหนียวแน่น วางนโยบายเป็นขั้นตอนเพ่ือเคลื่อนไหวแล้ว การเรียกร้องต่างๆ จะประสบ
ผลส าเร็จ 
    ข้อส าคัญของการเมืองภาคประชาชนในประเทศไทยก็คือ สังคมไทยเป็นสังคมแนวดิ่ง กลัวอ านาจ
รัฐ ภาคประชาชนจึงรวมตัวกันได้น้อย การเรียกร้องจึงประสบผลส าเร็จยาก อีกทั้งการสื่อสารระหว่างกลุ่มยัง
ไม่มีผู้น าที่ศักยภาพในการติดต่อสื่อสารที่กว้างขวางพอ จึงท าให้กลุ่มต่างๆ มารวมตัวกันไม่มากเท่าที่ควรจน
เพียงพอที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมได้ 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.1.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.1 เรื่องท่ี 14.1.3 
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ตอนที่ 14.2 

กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมือง

ในภูมิภาคต่าง ๆ 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 14.2 แล้ว  จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 

14.2.1 กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศอินโดนีเซีย 
14.2.2 กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศมาเลเซีย 
14.2.3 กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ 

 14.2.4 กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองเกี่ยวกับอาหรับสปริง 
 

แนวคิด 

4. อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยนับตั้งแต่ปี  2541 หลังจาก

ระบอบซูฮาร์โตล้มลง การเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกผู้แทนทุก ๆ 5 ปีต่อเนื่องมาเป็นเวลา

กว่า 2 ทศวรรษ อินโดนีเซียมีการจัดการเลือกตั้งในลักษณะนี้ไปแล้วเป็นจ านวน 4 ครั้งในปี 2542 

2547 และเปิดให้มีการเลือกตั้งโดยตรงปี 2552 และ 2557 โดยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง

เต็มไปด้วยการแข่งขันของฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

5. ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ยุติธรรม

มากนัก เนื่องจากบทบาทและอิทธิพลของพรรคอัมโน ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแกนส าคัญในพรรค

แนวอัตลักษณ์ชาติที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง มากไปกว่านั้นการจัดเลือก

ตั้งแต่ละครั้ง หน่วยงานกลางที่มารับผิดชอบการเลือกตั้ง คือ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

อยู่ภายใต้การดูแลของส านักรัฐมนตรี ซึ่งหมายถึงรัฐบาลเองเป็นผู้คุมกติกาการเลือกตั้งเอง และ

รัฐบาลก็ลงสมัครแข่งขันการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน จึงมักจะมีเสียงถูกครหาว่าด าเนินการเลือกตั้ง

โดยไม่โปร่งใสมาตลอด 

6. ประเทศฟิลิปปินส์ ใช้ระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเช่นเดียวกับอินโดนีเซีย มีการจัดการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาในทุก ๆ 6 ปี ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพ่ือเข้าท า

หน้าที่ในรัฐสภาจะใช้ระบบการเลือกตั้งแบบ  First Part the Post (FPTP) ส่วนการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีในทุก 6 ปี จะแยกออกจากกันโดยไม่ต้องมาจากพรรค

เดียวกัน 
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7. เหตุการณ์อาหรับสปริง ที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศตูนิเซีย และลุกลามกลายเป็นการประท้วง

ต่อต้านรัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาค จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายประเทศ และท่ัว

ภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงแอฟริกาเหนือ 

 

วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาตอนที่ 14.2 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายกรณีการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศอินโดนีเซียได ้
2. อธิบายกรณีการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศมาเลเซียได ้
3. อธิบายกรณีการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ได ้

 4. อธิบายกรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองเกี่ยวกับอาหรับสปริงได้ 

 
 ในตอนนี้จะกล่าวถึงพลวัตทางการเมืองเพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการเรียนรู้ถึงสถานการณ์ กระบวนการ
ก่อตัว พัฒนาการ และบทบาทการสื่อสารที่ส่งผลท าให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยจะหยิบยกพลวัต
ทางการเมืองมาเพ่ือการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศอินโดนีเซีย 
2. กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศมาเลเซีย 
3. กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ 

 4. กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองเกี่ยวกับอาหรับสปริง 
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เรื่องที่ 14.2.1 กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมือง 
ในประเทศอินโดนีเซีย 

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยนับตั้งแต่ปี 2541 หลังจากระบอบซู
ฮาร์โตล้มลง การเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกผู้แทนทุก ๆ 5 ปีต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ 
อินโดนีเซียมีการจัดการเลือกตั้งในลักษณะนี้ไปแล้วเป็นจ านวน 4 ครั้งในปี 2542 ปี 2547 และเปิดให้มีการ
เลือกตั้งโดยตรงปี 2552 และ ปี 2557 โดยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเต็มไปด้วยการแข่งขันของฝ่ายต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่ปี 2541 หลังยุคซูฮาร์โตเป็นต้นมา ยังไม่พบว่ามีพรรคการเมืองใด ๆ ที่สามารถครอบครอง
อ านาจทางการเมืองอย่างมั่นคงและต่อเนื่องได้ แม้แต่พรรคโกลคาร์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองทรงอิทธิพลมากใน
ประเทศอินโดนีเซีย และเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอินโดนีเซียมาแล้วหลายสมัยแล้วก็ตาม แต่พรรคโกลคาร์ก็
ไม่สามารถครองอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จได้ อีกทั้งในการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง มีกฎหมายเป็นกรอบในจัดให้มี
ระบบโควต้าที่ก าหนดให้แต่ละพรรคจะต้องด าเนินการส่งผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งใน
สัดส่วนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ส าหรับการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของประเทศอินโดนีเซียในแต่ละครั้งจะด าเนินการผ่านรัฐสภา มี
การแก้กฎหมายต่างๆ มาจากการเห็นชอบของพรรคการเมืองต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาธิปไตยในประเทศ
อินโดนีเซียมีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะกติกาท่ีน ามาใช้ในการแข่งขันของพรรคการเมืองมาจากการเปิดให้พรรค
การเมืองต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด การเลือกตั้งในแต่ละครั้งจึงเป็นไปอย่างสงบ ไม่มีความขัดแย้ง 
เกิดการยอมรับกันเองภายใน ถึงแม้จะเป็นประเทศหมู่เกาะที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของประชากรก็ตาม 

ดังนั้นแล้ว กระบวนการปฏิรูปการเมืองของประเทศอินโดนีเซีย จึงเห็นตรงกันว่าระบบการเลือกตั้ง
ของอินโดนีเซียที่เป็นแบบหลายพรรคการเมือง จะสะท้อนให้เห็นเสียงของประชาชนที่แตกต่างและหลากหลาย 
และสามารถหลีกเลี่ยงการถูกครอบง าโดยพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จ ดังเช่นที่ปรากฎ
ในยุคสมัยของพรรคโกลคาร์  

ภายหลังการปฏิรูปทางการเมือง พรรคการเมืองเข้ามามีบทบาทในสภาถึง 12 พรรค การเมือง อย่างไร
ก็ตามเพ่ือไม่ให้เกิดความไร้เสรีภาพทางการเมือง ประเทศอินโดนีเซียก็ก าหนดห้ามไม่ให้มีการสมัครลงแข่งขัน
แบบอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง ทั้งนี้มีเป้าประสงคเ์พ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองนั่นเอง 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2552 ประเทศอินโดนีเซียได้หันมาใช้ระบบปาร์ตี้ลิสต์
แบบบัญชีเปิด (open-list) เป็นระบบที่เปิดให้ประชาชนสามารถเลือกพรรคการเมือง และเลือกผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งด้วย ซึ่งมีข้อดีของปาร์ตี้ลิสต์แบบบัญชีเปิด คือ เปิดให้ประชาชนมีอ านาจในการเลือกตัวแทนได้มากขึ้น
กว่าเดิม ในขณะเดียวกันก็ลดอ านาจของนายทุนและกรรมการบริหารพรรคการเมือง แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น ระบบนี้ท าให้พรรคการเมืองมีความอ่อนแอมีความแตกแยกภายในพรรคการเมือง เพราะผู้สมัคร
ทุกคนแข่งกันเอง เน้นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเอง แทนที่จะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
ของพรรคการเมือง 
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แม้จะเป็นระบบพรรคการเมืองหลายพรรค แต่ละพรรคการเมืองกลับมีอุดมการณ์ของพรรคคล้ายคลึง
กันไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมรัฐสวัสดิการ ยกเว้นประเด็นเรื่องศาสนา นอกจากนี้ ยังพบว่า
พรรคการเมืองในประเทศอินโดนีเซียบางพรรคจะเน้นการชูผู้น าพรรคการเมืองเป็นหลัก เพ่ือให้ประชาชน
สนับสนุนผู้น าพรรคเป็นประธานาธิบดี โดยผู้น าอาจจะไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน เมื่อผู้น าของพรรค
การเมืองของตนเองหลุดออกจากต าแหน่ง พรรคการเมืองนั้นก็จะเสื่อมความนิยมลงทันที เป็นต้น 

การเมืองในประเทศอินโดนีเซียมีเสถียรภาพ ทุกฝ่ายเคารพกติกาการเลือกตั้ง การเลือกตั้งก็เลยมี
เสถียรภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ซูฮาร์โต ล้มลง แต่ในช่วงหลังก็เริ่มเกิดการสั่นคลอน เริ่มเกิดการซื้อเสียง
มากขึ้น เริ่มเกิดอิทธิพลของการใช้ระบบอุปถัมภ์เข้าไปในระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น ประชาชนเริ่มหว่ันเกรง
เรื่องคุณภาพของการเลือกตั้งและประชาธิปไตยที่ลดลง มีการใช้ประเด็นเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การเมืองมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่น่ากลัว หล่อแหลมต่อความแตกแยก โดยเฉพาะการใช้ประเด็นเรื่อง
ชาตินิยม แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเปลี่ยนแปลงด้านบวกด้วย ตรงที่ว่าได้ผู้น าอย่าง โจโควี (โจโค วิโด
โด) ซึ่งชนะการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้ เพราะก่อนหน้านี้การเมืองในประเทศอินโดนีเซียก็
คล้ายๆ ฟิลิปปินส์เหมือนกัน คือ มีการถูกผูกขาด การเมืองในประเทศอินโดนีเซียอาจจะไม่ผูกขาดโดย
ตระกูลการเมือง เพราะตระกูลการเมืองยังไม่ถึงกับแข็งแรงมากนัก แต่ก็มีกลุ่มอดีตข้าราชการ อดีต
นายทหาร อดีตผู้น าเก่า ๆ  ไม่กี่กลุ่มทีมี่อิทธิพลค่อนข้างมากในแวดวงการเมือง 

แต่พัฒนาการทางการเมืองในประเทศอินโดนีเชียนอยู่ดี ๆ มีคนอย่างโจโควีซึ่งมีภูมิหลังเป็นนัก
ธุรกิจระดับกลาง ค้าขายเฟอร์นิเจอร์ ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน ค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นมาจากการเป็นผู้น าท้องถิ่น มา
เป็นนายกเทศมนตรี แล้วก้าวมาเป็นผู้น าประเทศ ถึงข้ันได้เป็นประธานาธิบดี ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองอินโดนีเซียมากพอสมควร 
  บทบาทการสื่อสารมุ่งสร้างทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมผ่านสื่อมวลชน สื่อสังคม
ออนไลน์ และสื่อบุคคลในเวทีปราศรัยต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง สร้างภาพลักษณ์ผู้น ามาจากชนชั้นกลาง 
บริหารประเทศเพื่อคนทุกชนชั้นทุกศาสนา จึงชนะการเลือกตั้ง อ านาจจึงตกลงมาถึงชนชั้นกลางที่ต่อสู้
ชีวิตเพื่อเป็นผู้น าในระดับท้องถิ่น ประชาชนจึงเกิดความคาดหวังว่าคนท้องถิ่นเข้าใจปัญหาของประชาชน 
สามารถน าการแก้ปัญหาประชาชนได้ นี่คือกรณีความเปลี่ยนทางการเมืองข้ึนจากพลังการสื่อสารนั่นเอง 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.2.1 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.2.1  

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่องท่ี 14.2.1 
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เรื่องที่ 14.2.2 กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมือง 
ในประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ยุติธรรมมาก
นัก เนื่องจากบทบาทและอิทธิพลของพรรคอัมโน ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแกนส าคัญในพรรคแนวอัตลักษณ์ชาติ
ที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง มากไปกว่านั้นการจัดเลือกตั้งแต่ละครั้ง หน่วยงานกลางที่มา
รับผิดชอบการเลือกตั้ง คือ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ภายใต้การดูแลของส านักรัฐมนตรี ซึ่ง
หมายถึงรัฐบาลเองเป็นผู้คุมกติกาการเลือกตั้งเอง และรัฐบาลก็ลงสมัครแข่งขันการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน จึง
มักจะมีเสียงถูกครหาว่าด าเนินการเลือกตั้งโดยไม่โปร่งใสมาตลอด 

นอกจากนี้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ปี 2561 การออกกฎเกณฑ์การเลือกตั้งก็มักจะเอ้ือให้กับรัฐบาล
ได้ผลประโยชน์ เช่น การก าหนดการเลือกตั้งเป็นวันพุธ ไม่อนุญาตให้ฝ่ายค้านจดทะเบียนเป็นพรรคเดียวกันได้ 
ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพมหาเธในการหาเสียง ส่งผลให้หลายฝ่ายวิจารณ์ว่าการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งขาดความเป็นกลาง เป็นเครื่องมือในการเอ้ือประโยชน์ให้กับรัฐ อีกทั้งยังเพิกเฉยต่อ
การตรวจสอบเรื่องการซื้อเสียงและการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือมาใช้ในการหาเสียงให้แก่แนวร่วมฝ่ายรัฐบาล 

ปัญหาที่ส าคัญทางด้านโครงสร้างของการจัดการเลือกตั้งในมาเลเซียคือ การแบ่งเขตเลือกตั้งและ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตที่มีจ านวนที่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้พรรคฝ่ายค้านไม่สามารถเอาชนะ
ฝ่ายรัฐบาลได้ แม้ฝ่ายค้านจะได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจ านวนมากก็ตาม โดยวิธีการที่รัฐบาลเลือกใช้ก็
คือ หากหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้สนับสนุนรัฐบาลเป็นจ านวนมาก รัฐบาลก็จะแบ่งเขตการเลือกตั้งในพ้ืนที่ดังกล่าว
ออกเป็นหลายๆ เขต เมื่อผลการเลือกตั้งออกมารัฐบาลก็จะได้ที่นั่งจ านวนมากขึ้น  ส่งผลให้นายอันวาร์ อิบรา
ฮีม ผู้ก่อตั้งพรรค People's Justice Party:  PKR (Keadilan) และกลุ่มขบวนการเรียกร้องการปฏิรูปการ
เลือกตั้งเสรีและยุติธรรม (Bersih) ในปี 2550, 2554 และ 2555 ออกมาประท้วงเพ่ือเรียกร้องให้มาเลเซียมี
การจัดการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรม ส่งผลให้พรรคแนวร่วมแห่งชาติถูกลดความนิยมลงเรื่อยๆ ตั้งแต่การ
เลือกตั้งในปี 2551 พรรคแนวร่วมแห่งชาติได้ท่ีนั่งไม่ถึง 2 ใน 3 เป็นครั้งแรก 

การเลือกตั้งในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ควบคุมของรัฐบาล ส่งผลให้พรรคฝ่ายค้านได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ก่อนการเลือกตั้งเพียง
ไม่กี่วัน รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพ่ือมาใช้ในการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข่าวสารในช่วง
ก่อนการเลือกตั้งเป็นการเฉพาะ (anti-fake news) หากทางการตรวจพบว่ามีการโพสต์ข้อความใดก็ตามที่เป็น
ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสินจับคุกและจ่ายค่าปรับเป็นเงินมหาศาล ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในระดับ
หนึ่ง ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายมหาเธร์ได้น าพรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้
ด้วย  โดยชัยชนะครั้งนี้ท าให้มหาเธร์กลับเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้น าประเทศอีกครั้ง 

มาเลเซียเป็นตัวแบบท่ีมีพรรค United Malays National Organisation (UMNO) พรรคเดียว
ผูกขาดมาอย่างยาวนาน ชนะการเลือกตั้งได้ตลอด ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ แม้ว่าจะมีการแข่งขัน มีหลาย
พรรคการเมือง แต่ช่วงหลังในการเลือกตั้ง 10 ปีหลังฝ่ายค้านเริ่มแข่งขันได้มากขึ้น 
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ก่อนหน้าการเลือกตั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก าลังจะมา ซึ่งในที่สุดหลังเลือกตั้งก็มาจริง คือ 
ความเปลี่ยนแปลง พรรครัฐบาลอาจจะแพ้การเลือกตั้งซึ่งสุดท้ายก็แพ้จริง ฉะนั้นมาเลเซียก็เปลี่ยนจาก
พรรคเดียวผูกขาดมาเป็นไม่สามารถผูกขาด พรรคฝ่ายค้านชนะได้ 
 เลือกตั้งมาเลเซีย ปี 2561 มหาเธร์น าแนวร่วมฝ่ายค้านคว้าชัยได้จัดตั้งรัฐบาล แนวร่วมฝ่ายค้าน
ซึ่งน าโดยนายมหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีวัย 92 ปี ชนะการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ ยุติการ
ปกครองประเทศมานาน 6 ทศวรรษของแนวร่วมรัฐบาล 'บีเอ็น' 

จากผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ แนวร่วมฝ่ายค้าน 'ปากาตัน ฮาราปัน' (Pakatan Harapan - 
PH) หรือ 'แนวร่วมแห่งความหวัง' ของนายมหาเธร์ คว้าที่นั่งไปได้แล้ว 113 ที่นั่ง เกินกว่าจ านวน 112 ที่นั่งใน
รัฐสภาที่จ าเป็นในการจัดตั้งรัฐบาล 

ขณะที่พรรคแนวร่วมรัฐบาล 'บีเอ็น' ได้เพียง 79 ที่นั่งเท่านั้น ลดลงเกือบจากที่เคยมีทั้งหมด 133 ที่นั่ง 
นายมหาเธร์ ซึ่งจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุมากที่สุดในโลก ได้พักการเกษียณ เพ่ือเข้ามาชิงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีกับนายนาจิบ ราซัค รักษาการนายกรัฐมนตรี ซึ่งพัวพันกับการทุจริตขนาดใหญ่ในกองทุน 1 
Malaysian Development Berhad หรือ 1MDB 

การเลือกตั้งมาเลเซียปี 2561 คือ “มารดาแห่งการเลือกตั้งทั้งปวง” ผู้น าพรรคกล่าว  "เราไม่ได้จะ
หาทางแก้แค้น เราต้องการฟ้ืนฟูหลักนิติธรรม" มหาเธร์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะที่เขาประกาศชัยชนะ และบอก
ด้วยว่า ในวันพฤหัสบดี (10 พ.ค.) จะมีพิธีสาบานตนเพ่ือเข้ารับต าแหน่งล่าสุดวันนี้ นายนาจิบได้กล่าวยอมรับ
มติของประชาชน และปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยยืนยันว่าไม่มีการโกง
เลือกตั้งเกิดขึ้นในส่วนของพรรคแนวร่วมรัฐบาล 'บีเอ็น' 

อย่างไรก็ตาม นายนาจิบกล่าวว่า เมื่อไม่มีพรรคใดได้ที่นั่งส่วน.หญ่ของสภาฯ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับสมเด็จ
พระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 ประมุขแห่งรัฐมาเลเซีย ว่าจะทรงตัดสินพระทัยให้ใครจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไป 
นอกจากนี้นายนาจิบยังมีท่าทีตั้งค าถามต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพันธมิตรฝ่ายค้านที่ประกอบด้วย 5 
พรรคการเมือง 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงแล้วทั้ง 222 ที่นั่ง เว็บไซต์มาเลเซียกินีรายงานว่า แนวร่วมฝ่าย
ค้านน าแนวร่วมรัฐบาลอยู่ 122:79 ที่นั่ง ขณะที่พรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย หรือพาส (Parti Islam SeMalaysia 
หรือ PAS) ได้ไป 18 ที่นั่ง ส่วนที่เหลือเป็นที่นั่งของพรรคขนาดเล็กอ่ืน ๆ บีเอ็น เผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่
ในการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าที่เคยเผชิญ ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ และเรื่อง
อ้ือฉาวกองทนุหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของนายนาจิบ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2015 

รอยเตอร์รายงานว่าผลการส ารวจความคิดเห็นในวันก่อนวันเลือกตั้ง พบว่า การสนับสนุนแนวร่วม
รัฐบาลลดลง และแนวร่วมของมหาเธร์จะได้คะแนนเสียงมากกว่า  

ด้านฝ่ายค้าน อ้างว่า การแข่งขันไม่ยุติธรรม เพราะมีการปรับเขตเลือกตั้งใหม่ และจัดเลือกตั้งช่วง
กลางสัปดาห์ ซึ่งจะท าให้ผู้คนหลายล้านอาจไม่ไปลงคะแนน ขณะที่ กกต. และรัฐบาลปฏิเสธข้อกล่าวหานาย
มหาเธร์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยส่วนส าคัญของแนวร่วมรัฐบาล และเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่นายนาจิบ ได้ถอนตัวออกมา
จากแนวร่วมในปี 2016 และปัจจุบันเป็นผู้น าแนวร่วมฝ่ายค้าน 'ปากาตัน ฮาราปัน' 

https://www.bbc.com/thai/international-44033143
http://live.malaysiakini.com/ge14/en/
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ในช่วงที่เขาถอนตัว เขาได้ประกาศว่าเขารู้สึก "อับอาย" ที่จะข้องเก่ียวกับพรรค "ที่ถูกมองว่าสนับสนุน
การทุจริต" นายนาจิบ เองก็พัวพันกับเรื่องอ้ือฉาว ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าน าเงินจากองทุน 1MDB ของรัฐบาลเข้า
กระเป๋าตัวเอง 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 22,400 ล้านบาท แต่เจ้าตัวปฏิเสธ 

ขณะนี้หลายประเทศก าลังสอบสวนกองทุนนี้อยู่ และนายนาจิบ ก็ถูกกล่าวหาว่า ขัดขวางการสอบสวน
ของทางการมาเลเซีย ด้วยการปลดเจ้าหน้าที่ทางการต าแหน่งส าคัญ ค าบรรยายภาพสื่อท้องถิ่นยกให้การ
เลือกตั้งครั้งนี้เป็น "มารดาแห่งการเลือกตั้งทั้งปวง" เพราะแข่งขันกันดุเดือด และยากจะคาดเดาผล การ
เลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือด ระหว่างนายมหาเธร์ อดีตนายกรัฐมนตรี วัย 92 ปี ซึ่งเป็น "ครู
ทางการเมือง" ของนายนาจิบวัย 64 ปี และผลที่ออกมาก็ยากจะคาดเดาได้ 

หากแนวร่วมฝ่ายค้านภายใต้การน าของนายมหาเธร์ชนะการเลือกตั้ง จะถือเป็นการสร้างประวัติ
ศาสตร์หน้าใหม่ให้กับมาเลเซีย ซึ่งปกครองโดยแนวร่วมรัฐบาล 'บีเอ็น' มายาวนานถึง 61 ปีนับจากได้รับเอก
ราชจากอังกฤษ 

นอกจากนี้นายนาจิบกับนายมหาเธร์แล้ว ยังมีผู้ท้าชิงอีกคนที่สื่อต่างประเทศไม่ค่อยพูดถึงนักคือ นาย
อับดุล ฮาดี อาวัง วัย 70 ปี ประธานพรรคพาส เมื่อดูก าลังหนุนจากสภาท้องถิ่นแล้ว พรรครัฐบาลของนายนา
จิบควบคุมสภา 10 จาก 13 รัฐ ส่วนพรรคฝ่ายค้านปีกของนายมหาเธร์ คุมปีนัง กับเซลังงอร์ ขณะที่พาสคุม
สภาในกลันตัน 

การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 8,898 แห่งทั่วประเทศ ด าเนินไปจนถึงเวลา 17.00 น. (16.00 น. ตาม
เวลาไทย) ซึ่งเป็นเวลาปิดหีบการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้น หลังนายนาจิบประกาศยุบสภาเมื่อ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา 
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์และยุติธรรม เนื่องจาก กกต. 
มาเลเซียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ได้ก าหนดเขตเลือกตั้ง และก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งในแต่ละเขต แบบเอ้ือประโยชน์ให้แนวร่วมรัฐบาลบีเอ็น ซึ่งมีพรรคสหมาเลย์แห่งชาติ (อัมโน) ของนาย
นาจิบเป็นแกนน า ทว่านายนาจิบยืนยันว่า กกต. "ท าเพ่ือประโยชน์ของทุกคน" 

ทั้งนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 21-39 ปี ถือเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ โดยคิดเป็น 
41% แต่พวกเขาไม่กระตือรือร้นในการไปใช้สิทธิมากนั้น ส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ "ไม่มีทางเลือก" 
ขณะที่บางส่วนรณรงค์ให้ประชาชนไป "เลือกตั้งโดยยุทธศาสตร์" กล่าวคือ เทคะแนนให้นายมหาเธร์เพื่อปฏิเสธ
การหวนคืนเก้าอ้ีนายกฯ สมัยที่สามของนายนาจิบ ผู้เผชิญเรื่องอ้ือฉาว 

ปฏิกิริยาจากต่างชาติ หลังทราบผลการเลือกตั้ง สหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีกับ
ประชาชนชาวมาเลเซียที่ได้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างกระตือรือร้น  "เราคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าทุก
สถาบันจะด าเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ตามรัฐธรรมนูญและ
ความต้องการของประชาชน" สหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ ์

ขณะที่นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ กล่าวผ่านทวิตเตอร์ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สองชาติ พร้อมระบุว่าการเลือกตั้งของมาเลเซียเป็นที่สนใจของชาวสิงคโปร์จ านวนมาก และ "ชัดเจนว่าผลที่
ออกมาแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเมืองมาเลเซีย" 
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"ในฐานะเพ่ือนบ้านใกล้ชิดที่สุดของมาเลเซีย เรามีส่วนได้ส่วนเสียในความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของ
มาเลเซีย แม้ว่าการเมืองของมาเลเซียเป็นเรื่องที่ชาวมาเลเซียเป็นผู้ตัดสินใจ แต่สิงคโปร์ก็หวังว่ามาเลเซียจะมี
พัฒนาทางการเมืองที่ดี" นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์กล่าว 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.2.2 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.2.2 

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่องท่ี 14.2.2 
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เรื่องที่ 14.2.3 กรณกีารสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมือง 
ในประเทศฟิลิปปินส์ 

ประเทศฟิลิปปินส์ ใช้ระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเช่นเดียวกับอินโดนีเซีย มีการจัดการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาในทุก ๆ 6 ปี ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพ่ือเข้าท าหน้าที่ในรัฐสภาจะ
ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบ First Part the Post (FPTP) ส่วนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ในทุก 6 ปีนั้น จะแยกออกจากกันโดยไม่ต้องมาจากพรรคเดียวกัน 

ประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีการจัดการเลือกตั้งที่ เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีการใช้สถาบันการเลือกตั้งตั้งแต่สมัยที่สหรัฐฯ เข้ามาปกครอง ส่งผลให้ระบบประชาธิปไตย
ในฟิลิปปินส์กระจุกตัวอยู่ที่เจ้าที่ดินและตระกูลการเมือง รวมถึงระบบอุปภัมถ์ที่แน่นหนา อ านาจรัฐอ่อนแอไม่
สามารถควบคุมตระกูลการเมืองท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตาม แม้พรรคการเมืองจะอ่อนแอ การย้ายพรรคเป็นเรื่อง
ปกติ เพราะแต่ละพรรคไม่อุดมการณ์ที่ชัดเจน แต่ยังคงด ารงอยู่ต่อไปได้ เพราะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่
เกลี่ยผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มการเมืองและชนชั้นน าต่าง ๆ โดยในปี 2556 ผู้แทนในสภากว่าร้อยละ 74 ถูก
เลือกมาจากกลุ่มตระกูลการเมือง ส่งผลให้อ านาจทางการเมืองและทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศตกอยู่ในการ
ควบคุมของตระกูลการเมือง อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังมานี้ การกุมอ านาจดังกล่าวเริ่มถูกท้าทายจากผู้สมัคร
หน้าใหม่ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม 

ประเทศฟิลิปปินส์มีการต่อสู่ทางการเมืองในสองกระแส ได้แก่ กระแสปฏิรูปนิยม และกระแสประชา
นิยม โดยดูแตร์เต อดีตนายกเทศมนตรีในเกาะมินดาเนามาถึง 22 ปี เข้าด ารงต าแหน่งเป็นประธานาธิบดีของ
ฟิลิปปินส์ในปี 2559 เป็นผู้น าในสายประชานิยมแบบอ านาจนิยม มีการปลุกกระแสท้องถิ่นนิยม การกระจาย
อ านาจ และเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพ่ือเปลี่ยนรัฐเดี่ยวไปสู่ระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ 
ให้รัฐต่าง ๆ มีอ านาจอิสระในการออกนโยบายและการก าหนดงบประมาณต่าง ๆ แก่ท้องถิ่น ส าหรับนโยบายที่
ท าให้ดูแตร์เตได้รับความนิยมจากชนชั้นกลางและชนชั้นกลางระดับบนขึ้นมาก็คือ นโยบายปราบอาชญากรรม
แบบ Law&Order “ฉันจะปกป้องคุณ” 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นต้นแบบท่ีก่อนหน้านี้พรรคการเมืองอ่อนแอ แต่มีการแข่งขัน
สูง เป็นการแข่งขันท้องถิ่น กลุ่มตระกูลผู้มีอิทธิพล โดยตัวพรรคไม่ส าคัญเท่ากับว่าหัวหน้ามุ้ง หัวหน้ากลุ่ม 
หรือหัวหน้าตระกูลการเมืองใครโดดเด่นมากกว่า ก่อนหน้านี้การเมืองฟิลิปปินส์ถูกผูกขาดโดยสิ่งที่เรา
เรียกว่า ‘political dynasty’ หรือว่าตระกูลการเมือง ตระกูลชั้นน า 40-50 ตระกูลผลัดกันครอบครอง 
ผูกขาดทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ แต่ว่าปรากฏการณ์ช่วงหลัง เริ่มมีคนที่ไม่ได้ถือว่าเป็นชนชั้นน าของ
ประเทศที่เป็นตระกูลการเมืองเก่าแก่สามารถขึ้นมาท้าทายตระกูลเก่าๆ ได้ เราก็เลยสนใจศึกษา 

อย่างประธานาธิบดีคนปัจจุบัน  ดูเตร์เต เขาขึ้นมาสู่อ านาจได้อย่างไร มันสั่นสะเทือนการเมือง
ฟิลิปปินส์เหมือนที่ทรัมป์ก าลังส่ันสะเทือนการเมืองอเมริกา แม้ว่าเขาจะเป็นผู้น าท้องถิ่นมาก่อน มาจาก
เขตที่จนที่สุดของประเทศ คือตอนใต้ของประเทศ อยู่ในตระกูลใหญ่ของท้องถิ่น แต่ก็แค่นั้น อยู่ดี ๆ เป็นม้า
มืด ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะชนะการเลือกตั้ง อีกสองสามเดือนก่อนเลือกตั้งโพลก็ยังช้ีว่าเขาตามหลัง แล้ว
อยู่ดีๆ ดูเตร์เตก็แซงทุกคนในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย 



25 
 

คู่แข่งเขาเป็นคนชนชั้นน า มีฐานะดีทางเศรษฐกิจ หรือเล่นการเมืองมาอย่างยาวนานหลาย
ทศวรรษ ชนชั้นน าท าไมถึงแพ้การเลือกตั้งให้กับดูเตร์เตเป็นประเด็นที่น่าสนใจ การสื่อสารมีบทบาทในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารจนเกิดเป็นกระแสความต้องการเปลี่ยนแปลงในการเมืองประเทศฟิลิปปินส์ 
  
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.2.3 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.2.3  

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่องท่ี 14.2.3 
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เรื่องที่ 14.2.4 กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทาง
การเมืองเกี่ยวกับอาหรับสปริง 

Mohamed Bouazizi อายุ 26 ปีเป็นเพียงพ่อคา้หาบเร่ขายผักผลไม้ ทุกวันเขาเข็นรถไปรับสินค้าและ
เข็นไปตลาดห่างกันสองกิโล โมฮัมหมัดมาจากครอบครัวยากจน อายุเพียงสิบขวบต้องออกจากโรงเรียน เพ่ือหา
เลี้ยงครอบครัว และให้น้องได้เรียนหนังสือ วัยหนุ่มเคยสมัครเป็นทหาร แต่ไม่มีเส้น ไม่มีนามสกุลเดียวกับนายก
ฯ ไม่ได้จบ “สาขาพิเศษ” ทหารไม่รับเข้าท างาน สมัครงานที่อ่ืนก็ไม่มีคนรับ เพราะไม่ได้เรียนหนังสือ 

 
ภาพท่ี 14.1 Mohamed Bouazizi 

 
โมฮัมหมัดจึงต้องมาเข็นรถขายของริมถนน แต่ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจรังแก รีดไถเงิน หาว่าขายของ

บนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เขาก็ไม่รู้นี่ว่าต้องไปขออนุญาตจากใคร เช้าวันที่ 17 ธ.ค. 2553 เขาเข็นรถไป
ขายของอีก โดนเจ้าหน้าที่มายึดของ ยึดตราชั่งไป เขาดิ้นรนแต่ไม่เป็นผล คราวนี้เจ้าหน้าที่ตบหน้าเขาด้วย 
(บางข่าวว่าเป็นผู้หญิง) เขาแค้นใจมาก เดินไปร้องเรียนที่ศาลากลางจังหวัด เจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้านายประชุม
อยู่ พบไม่ได้ เขาขู่ว่าจะเผาตัวตาย เจ้าหน้าที่คงหัวเราะ เขาไปซื้อน้ ามันมาจากปั๊มใกล้ ๆ แล้วจุดไฟเผาตัวเอง
หน้าศาลากลาง ทนทรมานอยู่ 18 วันจึงเสียชีวิต แม่บอกเขาไม่ได้ตายเพราะความยากจน แต่ตายเพราะความ
อับอายที่ถูกรัฐกระท าย่ ายี 

ก่อนเสียชีวิต ประธานาธิบดีขอเข้าเยี่ยม เชื่อมั้ย ใช้เวลากว่าสองสัปดาห์กว่าผู้น าประเทศจะมาเยี่ยม
เขา เพราะคนจนในตูนีเซียมันเยอะ เผาตัวตายไปสักคน คงไม่มีผลอะไรหรอก เผด็จการ Ben Ali คงบ่นพึมพ า
ระหว่างนั่งเฮลิคอปเตอร์ตรวจการ แต่ตอนหลังร้อนตัวเพราะกระแสโซเชียลมีเดียมันแรง ก่อนหน้าโมฮัมหมัด 
มีคนจนอีกหลายคนที่เผาตัวตายเพื่อประท้วง แต่ไม่มีกระแส สื่อกระแสหลักหัวหดหมด กรณีโมฮัมหมัด แม่เขา
ไปประท้วงที่หน้าศาลากลางในเย็นวันนั้น และมีญาติถ่ายวิดีโอ อัพขึ้นโซเชียลมีเดีย มันคนละยุคกัน 

หลังโมฮัมหมัดตาย ประธานาธิบดียังมีหน้าเชิญครอบครัวไปท าเนียบประธานาธิบดีอีก แต่ไม่ทันแล้ว 
กระแส Jasmine Revolution ไปเร็วมาก ในเวลาที่รวดเร็ว เผด็จการเบน อาลีถูกโค่นจากอ านาจที่ครองมา 
20 กว่าปี เพราะความตายของพ่อค้าผลไม้เล็ก ๆ แบบโมฮัมหมัด บัวซีซี เพราะกระแสในโซเชียลมีเดีย ต่อมา
เขากลายเป็นวีรบุรุษ มีภาพของเขาปรากฏไปทั่ว รัฐบาลใหม่ท าแสตมป์โดยใช้ รูปเขา และเป็นต้นก าเนิดของ 
“Arab Spring” 
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เหตุการณ์อาหรับสปริง ที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศตูนิเซีย และลุกลามกลายเป็นการประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาค จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายประเทศ 
  เหตุการณ์การลุกฮือของประชาชนเพ่ือต่อต้านรัฐบาลในตะวันออกกลาง หรือ "Arab Spring" นั้น 
เริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศตูนิเซีย เมื่อชายขายผักคนหนึ่งจุดไฟเผาตนเอง เนื่องจากไม่พอใจ
รัฐบาล จากนั้น การประท้วงก็ได้เริ่มลุกลาม จนขยายเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศ และทั่วภูมิภาคตะวันออก
กลาง รวมถึงแอฟริกาเหนือ 
  จุดเริ่มต้นดังกล่าว ได้น าไปสู่การขับไล่ประธานาธิบดีซิเน่ อัลอะบิดีน เบน อาลี วัย 74 ปี ที่ครอง
ต าแหน่งผู้น าประเทศตูนิเซียมานานถึง 23 ปีให้ลงจากต าแหน่ง แม้ว่าก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีเบน อาลี จะ
แสดงท่าทีที่อ่อนลง โดยแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ของทางการว่า เขาขอสัญญาว่าจะไม่ให้กองก าลังด้านความ
มั่นคงใช้กระสุนจริงกับผู้ประท้วง จะยอมให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้สื่อข่าว และจะยุติการเซ็นเซอร์เว็บไซต์ที่
ต่อต้านรัฐบาล แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ประท้วงจะไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว ท าให้การประท้วงทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ จนท้ายที่สุด ประธานาธิบดีเบน อาลี ต้องเดินทางออกนอกประเทศ ไปยังซาอุดิอาระเบีย  
  ไม่กี่ วันต่อมา เรื่ องราวของการลุก ฮือของชาวตูนิ เซีย  ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ ในประเทศ
อียิปต์  ประชาชนจ านวนมากใช้ช่องทางของโซเชียล มีเดีย เพ่ือน าเสนอเรื่องราวเหล่านี้ จนเกิดเป็นกระแส
ต่อต้านรัฐบาล นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า และความยากจน ก็ได้ช่วยจุดชนวนการประท้วงให้ทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนชาวอียิปต์กว่า 1,000,000 คน ได้ออกมารวมตัวกันเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
เพ่ือเรียกร้องให้ประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัก ก้าวลงจากต าแหน่ง ซึ่งนายมูบารักก็ได้เสนอทางออกในช่วงนั้นว่า 
เขาจะยอมถ่ายโอนอ านาจให้แก่รองประธานาธิบดี แต่จะไม่ก้าวลงจากต าแหน่งในทันที ตามที่ผู้ประท้วง
ต้องการ 
  ท้ายที่สุด นายมูบารักก็ถูกบังคับให้ก้าวลงจากต าแหน่ง โดยคณะกรรมาธิการทหาร ที่ตั้งขึ้ นมาเพ่ือ
บริหารประเทศชั่วคราว ท่ามกลางการเฉลิมฉลองของประชาชนทั้งประเทศ และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
นายมูบารัก พร้อมกับบุตรชายทั้งสองคน ก็ได้ขึ้นศาลเพื่อรับฟังการพิจารณาคดี ที่พวกเขาถูกตั้งข้อหาว่า ทุจริต
คอรัปชั่น โดยนายมูบารักและบุตรชาย ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 
  ขณะที่ประชาชนในอียิปต์ก าลังรวมตัวกันประท้วงต่อต้านรัฐบาลอยู่นั้น ที่ประเทศบาห์เรน ก็เริ่มเกิด
การปะทะกันระหว่างต ารวจกับผู้ชุมนุม เนื่องจากชาวบาห์เรนที่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายชิอะห์ ซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่พอใจการปกครองของชนชั้นปกครอง ที่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนนี ความ
ขัดแย้งในครั้งนี้ ท าให้รัฐบาลบาห์เรนต้องประกาศกฎอัยการศึก พร้อมน าก าลังเข้าสลายการชุมนุม โดยมีมิตร
ประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งกองก าลังมาช่วยเหลือรัฐบาลบาห์เรนด้วยเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการบังคับใช้กฎอัยการศึกในวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา และขณะนี้ ทั้ง
สองฝ่ายก็ก าลังด าเนินการเจรจาเพื่อหาแนวทางในการปรองดอง 
  อีกหนึ่งประเทศ ที่มีการชุมนุมประท้วงต่อเนื่องยาวนาน ก็คือประเทศเยเมน ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา 
ประชาชนได้รวมตัวกันต่อต้านประธานาธิบดีอาลี อับดุลเลาะห์ ซาเลห์ ที่ปกครองประเทศมานานถึง 33 ปี การ
ประท้วงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าประธานาธิบดีซาเลห์จะแถลงการณ์ว่า เขาจะยอมก้าวลงจากอ านาจ 
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เพ่ือให้เหตุการณ์นองเลือดยุติลง แต่ดูเหมือนว่า ค าแถลงดังกล่าวไม่ได้เกิดผลอันใดทั้งสิ้น เนื่องจากการสลาย
การชุมนุมและสังหารประชาชนยังคงเกิดขึ้นทุกวัน 

โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีซาเลห์ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด ท าให้เขาต้อง
เดินทางออกนอกประเทศเพ่ือไปรักษาตัว ไม่กี่เดือนต่อมา  ประธานาธิบดีซาเลห์ก็เดินทางกลับประเทศ 
ท่ามกลางการประท้วงที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประธานาธิบดีซาเลห์ได้ยอมลงนามในข้อตกลงที่จะ
ก้าวลงจากต าแหน่ง แต่ยังคงรักษาต าแหน่งประธานาธิบดีเอาไว้ จนกว่าเยเมนจะมีการเลือกตั้งและได้ผู้น าคน
ใหม่ในอนาคต 
  ส าหรับเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ คงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ใน
ประเทศลิเบีย แม้ว่าทุกคนจะทราบจุดจบเรากันดีว่า พันเอกโมอัมมาร์ กัดดาฟี ประธานาธิบดีลิเบีย ที่ปกครอง
ประเทศมานานถึง 41 ปี ได้ถูกฝ่ายตรงข้ามสังหารจนเสียชีวิตลง ขณะที่บุตรชายของเขา ก็ถูกจับกุมอยู่ที่ลิเบีย 
  ซึ่งก่อนหน้านี้ การต่อสู้ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเป็นไปอย่างเข้มข้น จนองค์การนา
โต้และกองก าลังของยูเอ็น ต้องเข้ามาแทรกแซง เพ่ือปกป้องชีวิตของพลเรือน หลังจากท่ีประชาชนจ านวนมาก
ได้เสียชีวิตลง  ล่าสุด รัฐบาลใหม่ของลิเบียให้สัญญาว่า จะปกครองประเทศอย่างโปร่งใส และให้ความเป็น
ธรรมกับฝ่ายตรงข้ามให้มากท่ีสุด เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
  กรณที่เกิดขึ้นปิดท้ายอาหรับสปริงที่ประเทศซีเรีย ที่เหตุการณ์การประท้วงยังคงเกิดขึ้นจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ผ่านมากว่า 9 เดือน ล่าสุด ยูเอ็นก็ได้ออกรายงานฉบับใหม่ ที่สรุปยอด
ผู้เสียชีวิตในซีเรียว่ามีมากถึง 5,000 รายแล้ว โดยก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัดซาด ได้ให้
สัญญาว่า เขาจะก้าวลงจากต าแหน่ง และเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2555 ซึ่งค า
สัญญานี้ ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ในประเทศดีขึ้น เพราะรัฐบาลยังคงออกค าสั่งให้ปราบปรามฝ่ายตรงข้าม
อย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากภาพวิดีโอ ที่กลุ่มผู้ประท้วงน ามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ยูทูบอย่างต่อเนื่อง 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.2.4 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.2.4 

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.2 เรื่องท่ี 14.2.4 
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ตอนที่ 14.3 
กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศ
ไทยของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 14.3 แล้ว  จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง 

14.3.1  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการประกาศความเคลื่อนไหวและกรอบโครงความคิด 
  14.3.2  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการรวมตัวให้เข้มแข็ง ระดมคน แบ่งพวก 
  14.3.3  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการโน้มน้าวจูงใจและเสนอทางออก 

14.3.4  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
 
แนวคิด 

1.  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่ งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการประกาศความเคลื่อนไหวและกรอบโครงความคิด โดยใช้การ
สื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขยายความคิด 
  2.  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่ งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการรวมตัวให้เข้มแข็ง ระดมคน แบ่งพวก โดยใช้การสื่อสารเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการรวมตัวผู้คนให้เกิดพลังมีส่วนร่วม 
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  3.  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่ งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการโน้มน้าวจูงใจและเสนอทางออกโดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการจูงใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และการหาทางออกในการแก้ปัญหา 

4.  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่ งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายโดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การให้เกิดผลทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้น าทางการเมือง 
 
วัตถุประสงค์ 

เมือ่ศึกษาตอนที่ 14.3 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายกรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการประกาศความเคลื่อนไหวและกรอบโครงความคิดได ้
  2.  อธิบายกรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการรวมตัวให้เข้มแข็ง ระดมคน แบ่งพวกได้ 
  3.  อธิบายกรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการโน้มน้าวจูงใจและเสนอทางออกได้ 

4.  อธิบายกรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองในประเทศไทยของ
คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ 
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เรื่องที่ 14.3.1  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทาง
การเมืองในประเทศไทยของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขประเด็นการประกาศความเคลื่อนไหวและกรอบโครงความคิด 
 ในตอนนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาจากร่างบทที่ 4 ผลการศึกษา ในดุษฎีนิพนธ์ ขั้นที่ 10-12 เรื่อง วาท
กรรมการเมืองในวิกฤติการณ์ชุมนุมของกลุ่มกปปส. ปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2557ของนางประกอบเกียรติ อิ่ม
ศิริ นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วิกฤตการณ์ชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (People’s Democratic Reform Committee, 
PDRC) 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2557 เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึง
พลวัตรการเคลื่อนไหวของขบวนการในแต่ละขั้น และวิเคราะห์ให้เห็นถึงกรอบโครงความคิดที่ระบุสาเหตุ
คู่ขนานไปกับข้อเสนอทางออกของการเคลื่อนไหวเพ่ือเป็นทางน าในการวิเคราะห์วาทกรรมการเมืองและการ
ปฏิบัติการข่าวสารตลอดจนผลสะเทือนทางการเมืองในแต่ละห้วงตอนของการชุมนุมเคลื่อนไหว รายละเอียดมี
ดังต่อไปนี้ 
 การเคลื่อนไหวชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) หรือ ม็อบนกหวีด มีนาย  สุ เทพ เทือก
สุบรรณ  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเริ่มต้นจากการจัดชุมนุมเวทีเล็กของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัด
พรรคประชาธิปัตย์ บริเวณสถานีรถไฟสามเสน สาเหตุของปัญหาเพ่ือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปรวมพลกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 (ฐิติกร สังข์แก้ว, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว., 2561).  
 กระแสต่อต้านเคลื่อนไหวคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมที่พรรคเพ่ือไทยผลักดันเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
การเมืองมวลมหาประชาชนน าไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองอันร้าวลึก หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ....ฉบับที่นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการพรรคเพ่ือไทย 
(พท.) เสนอเสร็จเรียบร้อยเมื่อปลายเดือนตุลาคม และประธานสภาฯบรรจุเข้าพิจารณาในวาระ2 และวาระ3 
ในวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2556 ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวถูกตั้งฉายาที่กล่าวกันทั่วไปว่า ฉบับ “เหมาเข่ง 
และ “สุดซอย” 
 ย้อนไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเต็มที่ 
โดยแถลงถึงจุดยืนของพรรคว่า นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุ
ราษฎรธานี จะเป็นผู้น าในการต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้ ขณะที่กลุ่มภาคประชาชนหลายกลุ่มออกมา
เคลื่อนไหวคัดค้าน ประกอบด้วย เครือข่ายประธานสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย 2556 (สปท.) กลุ่มกรี
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นภายใต้แกนน าเครือข่ายนายสุริยะใส กตะศิลา นัดประชุมแกนน าเครือข่ายภาคประชาชน 9 เครือข่าย เพ่ือ
ก าหนดท่าที่เคลื่อนไหวต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับคณะกรรมาธิการ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรวาระ2 กลุ่มนักวิชาการหลายสาขา องค์กรฺฮิวแมนไรท์สวอทซ์ ซึ่งเป็นองค์กรเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิ
มนุษยชนทั่วโลก ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและพรรคเพ่ือไทยและ
สมาชิกรัฐสภาทุกคนร่วมกันคว่ าร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ซึ่งทางองค์กรเห็นว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการกระท าที่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรต่อต้าน
คอรัปชั่น (ประเทศไทย) กลุ่มประชาชนในพื้นท่ีต่างจังหวัดเริ่มแสดงท่าทีคัดค้าน 
 แม้กระทั่งกลุ่มคนเสื้อแดงที่สนับสนุนพรรคเพ่ือไทย นางธิดา ถาวรเศรษฐ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นาย
ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ และนพ.เหวง โตจิราการ และนายวรชัย เหมะ จะลงมติงดออกเสียง ขณะที่ในรัฐสภากลุ่ม 40 
สว.สรรหา อีกทั้งกลุ่ม “นิติราษฎร์” ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนต่อร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าเป็นร่าง พ.ร.บ.
ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้รวมไปถึงผู้มีอ านาจสั่งการ และแกนน า ถือว่าเป็นการเพ่ิม
เนื้อหาที่เกินกว่าตอนรับร่างในวาระที่  1 ซึ่งเป็นการขัดต่อระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภา และขัดต่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา 153  
 วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ก่อนการพิจารณา 1 วัน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กว่า 50 คนน าโดย นายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎรธานี เปิดแถลงข่าวคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมพร้อมกับประกาศจัดชุมนุม
ที่สถานีรถไฟสามเสน ในเย็นวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และยกระดับการเคลื่อนไหวจนกว่ารัฐบาลและพรรค
เพ่ือไทยจะยอมยกเลิกร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 
 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 4 คนร่วมลาออกจากต าแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพ่ือไม่ให้
เป็นเงื่อนไขที่อาจถูกร้องเรียนจนถูกยุบพรรค เข้าร่วมสมทบเคลื่อนไหวคัดค้านกับนายสุเทพ ประกอบด้วย 
นายอิสสระ สมชัย, นายกรณ์ จาติกวณิช, นายถาวร เสนเนียม, นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู  
 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพ่ือพิจารณาร่าง พ.ร.บ นิร
โทษกรรมในวาระที่ 2 และวาระ3 การอภิปรายด าเนินไปด้วยความตึงเครียด เริ่มจากเวลา 11.40 น.จนกระทั่ง
เวลา 04.24 น. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในวาระ3 ด้วยคะแนน 310 ต่อ 0 เสียงงด
ออกเสียง 4 เสียง จากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา 04.25 น.ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้
ที่ประชุมใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงในการพิจารณา 5 มาตรารวด รวมเวลาพิจารณาวาระ 2 และวาระ3 ทั้งสิ้น 19 
ชั่วโมง 
 พรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งเวทีปราศรัยต่อต้านคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมอยู่บริเวณริมสถานีรถไฟสาม
เสน ประชาชนร่วมทยอยเข้าฟัง เวลา 18.45 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ขึ้นปราศรัย โดยอ่านแถลงการณ์ในนามกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศเคลื่อนไหวคัดค้าน พ.ร.บ.นิร
โทษกรรม จากนั้นนายสุเทพร่วมกับแกนน าและประชาชนเป่านกหวีดพร้อมกัน (ศูนย์ข้อมูลมติชน, บันทึก
ประเทศไทยปี 2556) 



33 
 

 ขณะที่นักวิชาการคณะนิติราษฎร น าโดยนายวรเชษฐ์  ภาคีรัตน์  อาจารย์คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมไม่เห็นด้วยที่การนิรโทษกรรม
ครอบคลุมแกนน าและผู้สั่งการ และต้องการให้นิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมเท่านั้น 
 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กล่าวค าปราศรัย ในช่วงค่ า วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ เวทีสถานี

รถไฟสามเสน แสดงให้เห็นถึงสาเหตุปัญหาของการชุมนุม  ความว่า... พฤติกรรมที่ฝ่ายรัฐบาลได้แสดงออก

ในสภาเมื่อคืนนี้ได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพลพรรคเพ่ือ

ไทยทั้งหลายไม่สนใจไม่แยแส เสียงคัดค้านของประชาชน ฝ่ายรัฐบาลได้ใช้สภาผู้แทนราษฎรเสมือนหนึ่งเป็น

สภาทาส รับใช้ทักษิณและครอบครัวเท่านั้น ฝ่ายรัฐบาลล าพองเหิมเกริมในอ านาจเสียงข้างมาก และใช้เสียง

ข้างมากข่มขืนใจประชาชนกลางสภาครับเมื่อคืนนี้ครับ หน้าด้าน ไม่อายฟ้าไม่อายดิน รีบร้อนลุกลี้ลุกลนข่ม

แหงพวกเราข่มใจพวกเราซ้ าแล้วซ้ าอีกทั้งคืนจนสว่าง ไม่มีที่ไหนครับไม่เคยมีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยใน

ยุคไหนในปีไหน ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ท าตัวเป็นสภาทาสออกกฎหมายช่วยเหลือโจรจนส าเร็จภายในคืน

เดียว พ่ีน้องทั้งหลายกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่ออนาคตของชาติ กฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของลูกหลานเรา กฎหมายที่จะท าลายหลักกฎหมายทั้งปวงของประเทศมันไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้

รู้ ได้เห็นหรือได้ ยินเลยโดยไม่ถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์สาธารณะ กระท าการปิดหูปิดตาประชาชนปิดประตู

ปล้น แล้วยังไม่พอ ยังปิดปากผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ให้อภิปรายอีกด้วย พ่ีน้อง

ที่มาร่วมกับเราบนเวทีเมื่อคืนจะเห็นว่าผู้แทนของเราสู้กันในสภาแล้วมาบอกเล่ากับประชาชนร่วมสู้กับพ่ีน้อง

ประชาชนที่นี่ วิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าวิ่งเหนื่อยเปล่า กลับไปถึงสภามันไม่ให้พูดเลยสักคน ผมกลับไปจากเวทีนี้ตอนตี

สาม ตั้งใจจะไปอภิปรายกฎหมายฉบับนี้ในมาตรา 3 เพื่อจะบอกให้คนทั้งสภาทั้งประเทศได้รู้ว่ามันไม่สมควร 

ไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องที่จะต้องออกกฎหมายล้างผิดให้ฆาตกร ให้นักการเมืองเผาบ้านเมือง และคนโกง

ชาติ ไม่มีโอกาสได้พูดคัดค้านแม้แต่ค าเดียวครับพี่น้องครับ มันข่มขืนใจเรียบร้อย ถูลู่ถูกัง กระทืบพวกเรา

ซ้ าแล้วซ้ าอีกจนส าเร็จตามที่มันต้องการ แถมมันยังพูดจาอภิปรายเยอะเย้ยถากถาง ฝากมาถึงพี่น้องสาม

เสนและทั่วประเทศว่าเป็นพวกไม่มีน้ ายาด้วยครับพี่น้องครับ ผมเห็นใจเพ่ือนๆ น้องๆ ส.ส หนุ่มสาวพรรค

ประชาธิปัตย์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อคืนอดกลั้นมากมันหยาบหยาม เยาะเย้ยทุกอย่างทุกประการ เพ่ือให้เราทนไม่ได้ 

ให้เราลุแก่โทสะ แต่น่าชื่นใจกล้ ากลืนเลือดกล้ ากลืนน้ าตาเพราะไม่ต้องการให้ภาพสภายับเยินลงไปกว่านี้แต่จะ

มากราบเรียนกับพ่ีน้องว่าพฤติกรรมของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเมื่อคืนไม่สามารถอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนได้ว่า นั่นคือ

พฤติกรรมของสภาโจร สภาทาสโดยแท้จริง ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปท าหน้าที่ในทาง

นิติบัญญัติเพื่อตรากฎหมายออกมาใช้บังคับให้เกิดความสงบสุข ให้เกิดความปลอดภัย ให้เกิดความเรียบร้อยให้

พ่ีน้องประชาชนมีชีวิตอย่างประชาชนที่อารยะ ประชาชนไม่ได้มอบอ านาจให้ผู้แทนเหล่านั้นไปประพฤติเช่น

โจร ออกกฎหมายช่วยโจร การกระท าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลเมื่อคืนจึงเป็นการท้าทาย
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อ านาจของประชาชน และเป็นการทรยศต่อเจตนารมย์ของประชาชนอย่างชัดเจนที่สุดผมกราบเรียนกับพ่ีน้อง

ว่าพอท าส าเร็จไปขั้นหนึ่งเอากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปได้เพ่ือน าเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือที่จะท าให้

จบสิ้นกระบวนการในการตรากฎหมายต่อไป ผมจึงขอถือโอกาสนี้กราบเรียนกับพ่ีน้องประชาชนว่า พวกเรา

เหล่าแกนน าได้ประชุมปรึกษาหารือกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ตรวจสอบรับฟังความคิดเห็นของพ่ีน้องประชาชนมา

ทั้งวัน วันนี้ขอประกาศมติของแกนน าให้พ่ีน้องทั้งหลายได้ทราบว่ามติของแกนน าจากเวทีสามเสนเราขอยืน

หยัดต่อสู้กฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ต่อไปอย่างเหนียวแน่น (คืนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ช่วงค่ าเวที

สถานีรถไฟสามเสนหลังรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ผ่านร่างกฎหมาย พ.ร.บ นิรโทษกรรม) เพราะว่ายังมีช่องทางที่

จะต่อสู้ได้อยู่ พ่ีน้องประชาชนบางส่วน ก็เลยหลุดไปทั้งเวทีนี้และเวทีอ่ืนว่าจะต้องล้มรัฐบาลแล้ว กระผมขอ

กราบเรียนยืนยันพ่ีน้องว่า พวกกระผมแกนน าได้ประชุมปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดรับฟังความคิดเห็นของพ่ี

น้องประชาชนทุกฝ่าย แล้วเราได้ตัดสินใจว่า เราจะคงระดับการต่อสู้ด้วยการคงระดับในเรื่องการต่อต้าน

กฎหมายนิรโทษกรรมต่อไปโดยไม่รีบร้อน ขอกราบเรียนพ่ีน้องประชาชนว่าเมื่อพ่ีน้องที่เคารพทั้งหลายได้

อนุญาตให้กระผมท าหน้าที่ เป็นแนวหน้าน าการต่อสู้ในครั้งนี้  เพ่ือความเป็นเอกภาพในการต่อสู้ของ

กระบวนการของประชาชนขอให้พ่ีน้องที่เคารพรักทั้งหลาย ได้ฟังการประกาศมติของแกนน าจากมติของผม ค า

แถลงของผม เท่านั้นนะครับ พ่ีน้องครับ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ขบวนการต่อสู้ของเราสับสนวุ่นวายและขาด

เอกภาพครับ  ที่ผมกราบเรียนว่าเราจะยังคงรักษาเจตนาเป้าหมายในการต่อสู้คือ การต่อต้านกฎหมายนิร

โทษกรรมฉบับนี้เพราะกระบวนการในการตรากฎหมายยังไม่จบยังมีกระบวนการให้เราต่อสู้อยู่ เพ่ือให้เห็นภาพ

ที่ชัดเจน  

 การชุมนุมต่อสู้ของประชาชนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามุ่งเป้าการกดดันไปที่สองส่วน ส่วน 1) รัฐบาล

ของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐบาลมีอ านาจมีอิทธิพลทุกอย่าง ที่พยายามที่จะออกกฎหมายฉบับนี้ถ้ารัฐบาลฟังเสียง

ประชาชนสามารถระงับการยับยั้งหยุดกฎหมายฉบับนี้ได้ทุกเวลา 2) เราต้องการแสดงพลังของมหาชนเพ่ือให้

สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ได้รับรู้ ได้รับทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไม่เอากฎหมายฉบับนี้  ถ้าหากว่า 

สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ทั้งหลายเห็นด้วยกับมติมหาชนไม่ เอากฎหมายฉบับนี้ก็สามารถที่จะลงคะแนนเสียง

คว่ ากฎหมายฉบับนี้ในวุฒิสภาได้ แต่พ่ีน้องครับ ฝ่ายรัฐบาลพวกสมุนบริวารและขี้ข้าของทักษิณทั้งหลาย ยังคง

จะอ้างว่าคนที่ออกมาคัดค้านมีจ านวนเพียงนิดเดียวเมื่อคืน (31 ตุลาคม พ.ศ.2556) ที่เวทีสามเสนก็มีแค่ 8 พัน

คนเท่านั้น ตามันบอดใจมันบอด สมองมันพิการ เราจึงจะต้องออกแรงกันให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการขยายการ

ต่อสู้ของเราให้กว้างขวางมากขึ้น และเพ่ือที่จะเป็นการผสานการต่อสู้เพ่ือจะหยุดยั้งกฎหมายล้างผิดฉบับนี้ให้

ได้ คณะแกนน าทั้งหลาย จึงได้ตัดสินใจจัดตั้งศูนย์ประสานงานสามเสนขึ้นเป็นการถาวร เราจะใช้ศูนย์

ประสานงานสามเสนนี้ประสานความร่วมมือกับกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มประชาชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทุกฝ่ายทุก

ภาคส่วนที่มี เจตนารมณ์ที่จะต่อต้านกฎหมายนี้เช่นเดียวกับพวกเรา ผมขอถือโอกาสกราบเรียนกับพ่ีน้องว่า 
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พอเราตั้งศูนย์ประสานงานเราก็ถูกขัดขวางแต่จะให้ติดตั้งโทรศัพท์ที่ศูนย์ประสานงาน ไม่มีบริษัทไหนกล้าขาย

ให้เราครับดูรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม เราได้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้มาแล้ว 9 หมายเลข ขอให้พ่ีน้องประชาชน

ทั้งหลายติดต่อมาท่ีศูนย์ประสานงานทั้ง 9 หมายเลขนี้ คือ 0938617712-20 เราจะเอาเบอร์ขึ้นจอบลูสกาย ที

นิวส์ เอเอสทีวี ให้พ่ีน้องได้ทราบ แต่กราบเรียนให้พ่ีน้องทราบว่าที่ศูนย์ประสานงานสามเสนนี้เราจะ

ประสานงานกับทุกกลุ่มทุกองค์กรที่ลุกขึ้นต่อสู้คัดค้านกฎหมายฉบับนี้และให้ความร่วมมือกับทุกขบวนการที่ลุก

ขึ้นต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ครับ ในนามของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสามเสนผมขอส่งความปรารถนาดี 

ส่งมือของพวกเราไปยังผู้ต่อต้านกฎหมายล้างผิด เพ่ือนร่วมอุดมการณ์ทุกกลุ่มทุกฝ่ายด้วยความรักด้วยความ

เคารพ ปรารถนาดียิ่งครับ ขอได้โปรดประสานงานหรือมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้แนวร่วมของพวก

เราได้ขยายตัวได้กว้างขวางเพื่อรอวันยกระดับการต่อสู้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันขอส่งสัญญาณนี้ไป

ยังพี่น้องประชาชนไปยังต่างจังหวัดขอได้โปรดรวมตัวกันลุกขึ้นต่อสู้คัดค้าน กฎหมายล้างผิดให้โจรฉบับนี้

โดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พี่น้องประชาชนที่ทนต่อพฤติกรรมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ไหว 

และต้องการคัดค้านกฎหมายล้างผิดให้โจรฉบับนี้ขอให้ลุกขึ้นและไปที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่

วันนี้ และกระผมขออนุญาตกราบเรียนว่าพวกเราเป็นขบวนการของพลเมืองดีคนรักชาติ คนรักแผ่นดินเรา

จะต่อสู้อย่างสันติ สงบ ปราศจากอาวุธ การไปชุมนุมของเราที่ศาลากลางจังหวัดต่าง ๆ เราจึงไม่ใช่ไป

ท าลายสถานที่ราชการแบบไอ้พวกณัฐวุฒิ ไอ้พวกจตุพรทั้งหลาย แต่เพราะว่าศาลากลางจังหวัดเป็น

สัญญาลักษณ์ของอ านาจรัฐ อ านาจรัฐบาล เราจึงไปชุมนุมที่นั่นเพื่อแสดงประชามติมหาชนครับพี่น้องครับ 

ผมได้รับรายงานมาว่าพรุ่งนี้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนจังหวัดสงขลา จะรวมกันไปที่ศาลา

กลาง วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ประชาชนจังหวัดตรังไปศาลากลาง วันจันทร์ประชาชนชาวสุราษฎรธานีไปศาลา

กลาง และจะทยอยรวมกันลุกขึ้น ไปที่ศาลากลางในจั งหวัดต่ าง  ๆ ทั่ วประเทศ พ่ีน้องทั้ งหลาย

กระทรวงมหาดไทยได้ท าตัวเป็นขี้ข้าที่สมบูรณ์แบบของยิ่งลักษณ์ ออกค าสั่งอัปยศให้นายอ าเภอทุกอ าเภอขึ้น

ป้ายเชียร์กฎหมายฉบับนี้บอกว่าเพ่ือความปรองดอง พวกเราจึงขอส่งข่าว ไปถึงผู้น าชุมชนทั่วประเทศไทยขึ้น

ป้ายต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ครับ ที่ส าคัญที่สุดพ่ีน้องทั้งหลายที่อยู่ในต่างจังหวัดช่วยกรุณาไปกราบเรียน สว.ผู้

ทรงเกียรติในจังหวัดของท่าน บอกว่าประชาชนไม่เอากฎหมายฉบับนี้ให้ท่านวุฒิลงคะแนนคว่ ากฎหมายฉบับนี้ 

โทรศัพท์ไปไปหาที่บ้าน เพราะคนต่างจังหวัดก็รู้กันแล้วว่าบ้านท่านอยู่ท่ีไหน พูดกับท่านดี ๆ กราบไหว้ท่านก็ได้ 

ว่าขอให้เห็นแก่ชาติ ขอให้เห็นแก่ประชาชนช่วยกันคว่ ากฎหมายฉบับนี้ที่วุฒิสภา เราไม่ได้กดดันบังคับท่าน แต่

เราจะวิงวอนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สมาชิกวุฒิสภาทั้งหลาย สว. นั้นเป็นกลางทางการเมือง ไม่ได้เป็นขี้ข้าทักษิณ

เหมือนพวก ส.ส. (YouTube. (2561, 28 กันยายน). นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 1 พฤศจิกายน 56 สถานีรถไฟ

สามเสน 1-YouTube สืบค้นจาก https://youtube.com)  

https://youtube.com/
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 เวทีการชุมนุมริมสถานีรถไฟสามเสนด าเนินต่อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 และเคลื่อนไหว 
ยกระดับไปชุมนุมที่ถนนราชด าเนินวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เรื่อยมา มี
กลุ่มองค์กรต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหวแสดงท่าที่คัดค้านร่างกฎหมาย พ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าวทั่วประเทศ 
และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ท าหนังสือลาออกจากต าแหน่งเพิ่มอีก 2 
คน คือนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง และนายศุภชัย ศรีหล้า ส.ส.  จังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่กลุ่มคน
เสื้อแดงหลายพ้ืนที่ก็แสดงท่าทีคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรม กระแสคัดค้านกระจายไปอย่างรวดเร็วในช่วง
วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2556 
 ประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกมาเป็นเหตุผลคัดค้านคือ เนื้อหาในร่างกฎหมายเป็นการล้างผิดให้กับผู้ถูก
กล่าวหาและถูกลงโทษในคดีทุจริตคอรัปชั่น โดยพุ่งเป้าใหญ่ไปที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่
ถูกศาลตัดสินในคดีการจัดซื้อที่ดินที่ถนนรัชดาภิเษกและคดีการยึดทรัพย์ 
 ขณะที่คนเสื้อแดงไม่พอใจที่การนิรโทษกรรม ครอบคลุมถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 
และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในกรณีสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี พ.ศ.2553 
ที่เริ่มเข้าสู่การพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมแล้ว  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ใช้เสียงข้างมากฝ่า
ฝืนความรู้สึกประชาชน และวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาถอนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ
กรรมออกจากวาระการประชุม และน.ส. ยิ่งลักษณ์ แถลงย้ าว่ามีการถอน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมและยืนยันจะไม่
น ากลับมาพิจารณาอีก 
 ขณะที่พรรคเพ่ือไทย นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิช นายจตุพร พรหมพันธุ์ 
แกนน า นปช. พร้อมกับส.ส.เพ่ือไทยบางส่วน ร่วมแถลงจุดยืนว่ารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยอมถอยแล้วแต่เชื่อว่า
การเคลื่อนไหวของ กปปส.ในเวทีราชด าเนิน เวทีอุรุพงษ์ หรือเวทีอื่นๆ ล้วนมีเป้าหมายที่จะล้มรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง ดังนั้นคนเสื้อแดงขอเปิดเวทีชื่อว่า “นปช.เพ่ือไทยปกป้องประชาธิปไตย” ตามต่างจังหวัดจ านวน 
10 เวที เริ่มต้นเวทีแรก 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ที่กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ อุดรธานี และ
ประเมินสถานการณ์ในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
 
  

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.3.1 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.3.1  

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.3 เรื่องท่ี 14.3.1 
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เรื่องที่ 14.2.2  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทาง
การเมืองในประเทศไทยของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขประเด็นการรวมตัวให้เข้มแข็ง ระดมคน แบ่งพวก 
 การเคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ณ เวทีสถานีรถไฟสามเสน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ.2556 ต่อเนื่องจนถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ผู้ชุมนุมร่วมสมทบ  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.
สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ส.ส. ปชป.น ามวลชนออกเดินเคลื่อนไหวบนท้องถนนจากสามเสนและมุ่งสู่ อนุเสาวรีย์
ประชาธิปไตย นายสุเทพประกาศต่อมวลชนว่า  ได้ตัดสินใจยกระดับการต่อสู้  โดยขอยึดอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนินเป็นชัยภูมิ ไม่กลับไปท่ีสถานีรถไฟสามเสนอีกแล้ว 
 วันที่ 5 พฤศจิกายน พลเอกปรีชา เอ่ียมสุวรรณ เสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ 
(กปท.) และ ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ ได้น ามวลชน กปท.และกองทัพธรรมมูลนิธิสันติอโศก ซึ่ งปักหลักชุมนุมกับ
กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่แยกอุรุพงษ์ เคลื่อนขบวนไปเปิดพื้นที่ชุมนุมใหม่
ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้า ถนนราชด าเนิน ใกล้เคียงกับที่ชุมนุมของนายสุเทพ แต่ที่แยกอุรุพงษ์ยังมีผู้ชุมนุม
บางส่วนรักษาพ้ืนที่ไว้ 
 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 นายสุเทพขึ้นปราศรัยบนเวทีชุมนุมระบุไม่เชื่อใจรัฐบาลว่าจะเลิกผลักดัน
ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมประกาศว่ากฎหมายนี้ต้องตายจากสภาไม่เกินเวลา 18.00 น.วันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556  
 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 นายสุเทพประกาศบนเวทีกล่าวค าปราศรัยว่า วันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2556 จะตั้งศาลประชาชนบนถนนราชด าเนินพิจารณาพฤติกรรมความผิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อม
คนในตระกูลชินวัตร โดยจะให้ประชาชนตัดสินว่าจะท าอย่างไร  
 ด้านการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ได้เดินขบวนมาสมทบ
แต่ติดแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงปักหลักที่แยกอุรุพงษ์  ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลของกลุ่มกองทัพ
ประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณ (กปท.) เคลื่อนจากสวนลุมพินีมาปักหลักที่สะพานผ่านฟ้ามีการปราศรัยสลับ
กับแสดงคอนเสริต์ 
 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  รัฐสภาประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมวาระ1 นายสุ
เทพ ขึ้นเวทีปราศรัยว่า ขอให้ศาลประชาชนพิจารณาเฉพาะกฎหมายนิรโทษกรรม กรณีคนฆ่า และคนเผา ส่วน
ความผิดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ส่วน พ.ต.ท.ทักษิณ ไว้ว่ากันวันหลัง พร้อมยื่นทางเลือกให้ 2 ทางคือ ทางท่ี1 ยินดี
กับชัยชนะขั้นต้นที่รัฐบาลชะลอกฎหมายร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมไว้ ทางที่  2 สู้ต่อไปด้วยพลังของมหาชน 
ด าเนินการจนกฎหมายนิรโทษกรรมตายไปจากโลก ผู้ชุมนุมเลือกทางที่2 นายสุเทพกล่าวขอประกาศลาออก
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับเพื่อน ส.ส.อีก 8 คนได้แก่ นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา นาย
สาธิต วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.
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นครศรีธรรมราช นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และนาย
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.กทม.โดยสถานที่ต่อสู้จะยึดถนนราชด าเนินต่อไปจนกว่าจะประสบชัยชนะ 
 จากนั้นประกาศมาตรการต่อต้านโดยไม่ใช้ก าลัง ระดมคน รวมตัวให้แข็งแกร่ง  4 มาตรการ คือ
มาตรการที่ 1 เชิญชวนประชาชนท าอารยะขัดขืนทั่วประเทศ ขอให้หยุดงานหยุดเรียน เพ่ือมาร่วมชุมนุม 
มาตรการที่ 2 ขอความร่วมมือเอกชน นักธุรกิจ ชะลอช าระภาษี มาตรการที่ 3 ขอให้ทุกคนติดธงชาติไว้ที่บ้าน 
รถยนต์ และแขวนคอด้วยนกหวีด และมาตรการที่ 4 หากผู้ใดพบเห็นนายกรัฐมนตรีและบริวารให้เป่านกหวีด
ใส่ 
 ในขณะที่วุฒิสภาประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ....ในวาระ3 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 
141 เสียงไม่รับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมไว้พิจารณา โดยประธานวุฒิสภาในขณะนั้นคือนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศ
ชัย รองประธานวุฒิสภาในฐานประธานการประชุมสรุปต่อที่ประชุม ว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 147 (2) และ
มาตรา 148 วรรค 1 ให้วุฒิสภาส่งร่างกฎหมายนี้กลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้เทนสามารถน า
กฎหมายนี้มาพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 180 วัน 
 ในห้วงวันที่ 12-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 การระดมคนรวมตัวให้แข็งแกร่งต่อต้านโดยไม่ใช้ก าลังยัง
ด าเนินต่อไปทุกเวทีทั้งเวทีกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ หรือ กปท.แยกผ่านฟ้าถนนราชด าเนิน
นอก กลุ่มกองทัพธรรมน าโดยพลตรีจ าลอง ศรีเมือง กลุ่มภาคีเครือข่ายประชาชน 77 จังหวัด น าโดยนาย
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ภาคีทั้งหมดเคลื่อนไหวเดินขบวนไปยังส านักเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ยื่นถวาย
ฎีกาเพื่อขอพระราชทานจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อปฎิรูปประเทศไทย ผ่านทางผู้ช่วยเลขาธิการ  
 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขึ้นเวทีปราศรัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประกาศยกระดับ
การต่อสู้เป็นการขจัดระบอบทักษิณแบบถอนรากถอนโคนให้หมดไปจากแผ่นดินไทย ก าหนดมาตรการ
ด าเนินการ มาตรการที่ 1 รวบรวมรายชื่อประชาชนยื่นถอดถอน ส.ส.310 คนที่ลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ
กรรม มาตรการที่ 2 แสดงความรังเกียจโดยการท าอารยะกับคนที่เกี่ยวข้องกับระบอบทักษิณด้วยการเป่า
นกหวีดใส่ มาตรการที่ 3 ต่อต้านสินค้าในเครือทักษิณทั้งหมด และมาตรการที่ 4 ขอให้ข้าราชการทั่วประเทศ
หยุดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ดังค าปราศรัยนายสุเทศ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. บนเวทีอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน ดังความว่า 
 “พ่ีน้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ชุมนุมที่เวทีราชด าเนินและเวทีและทุกหนแห่งทั่วไปประเทศไทยและทั่ว
โลก ผมขอกราบคาราวะครับ....คืนนี้เป็นคืนที่ 13 ที่เราชุมนุมต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคนผิดคนโกงคนเผา 
ขอเดินหน้าสู้ต่อไปจนกว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชน ด้วยหัวใจที่รักชาติห่วงบ้านเมือง ตั้งปณิธานต่อสู้อย่าง
พลเมืองดี สงบ สันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธเราก็จะใช้วิธีการต่อสู้แบบคนมีอารายธรรม จิตใจสูงเคารพ
กฎหมายบ้านเมืองเราจึงเสนออารยะขัดขืน 4 ประการ มีคนมาบอกควรหยุดเพราะวุฒิสภาคว่ าไปแล้ว ผมขอ
กราบเรียนเผื่อว่าท่านที่พูดอย่างนี้ยังเหลือความเป็นธรรมในจิตใจ ผมขอพูดอีกครั้งเมื่อปาวรณาตัวเป็นคนของ
ประชาชนสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนว่า “คนอย่างผมอดีตก านันบ้านนอก” ผมไม่มีวันทิ้งประชาชน 
ตราบใดที่พ่ีน้องประชาชนยังมุ่งมั่นจะต่อสู้ต่อไปผมจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่สู้กับพ่ีน้องจนถึงที่สุดการต่อสู้ของ
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เราจะยกระดับไปเรื่อยๆ คืนพรุ่งนี้ผมจะขึ้นมาประกาศมาตรการการต่อสู้อีกขั้น คืนวันศุกร์จะมาปรึกษา
ยกระดับการต่อสู้ขึ้นไปอีกระดับ จึงขอถือโอกาสนี้กราบเรียนเชิญชวนไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ 
ศุกร์ที่ 15 พ.ย.56 มาที่ถนนราชด าเนินมาเพื่อที่จะตกลงอีกครั้งว่ามาตราการต่อไปที่คนดีอย่างเราจะต่อสู้
กับทรราชย์จะท าอย่างไรมากันวันที่ 15 พ.ย.56 (Blue Sky, 2556) 
 การปราศรัยของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. ประกาศยกระดับโค่นระบอบทักษิณแบบ
ถอนรากถอนโคน 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน และผลิตซ้ าตอก
ย้ าสาเหตุของปัญหาคือระบอบทักษิณ ตัวทักษิณ ชินวัตร และบรรดาสมุนบริวารข้าทาสของมันพ.ร.บ.นิร
โทษกรรมเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ าแข็งส่วนยอดของความชั่วร้าย เป็นเพียงส่วนยอดของต้นไม้พิษ ที่
เรียกว่า “ระบอบทักษิณ เป้าหมายคือต้องขจัดต้นไม้พิษคือระบอบทักษิณให้หมดไป ขอประกาศยกระดับ
การต่อสู้ ยกระดับการต่อสู้ของเรา เป็นการขจัดระบอบทักษิณแบบถอนรากถอนโคลนให้หมดไปจาก
แผ่นดินไทยแต่นี้ต่อไปเราจะด าเนินการทุกอย่าง เพื่อขจัดระบอบทักษิณแบบถอนรากถอนโคน” เราจะ
ร่วมกันขจัดระบอบทักษิณแบบถอนรากถอนโคนให้หมดไปจากแผ่นดินไทยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง น า
ประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สมบูรณ์แบบ 
และจะด าเนินการ 3 มาตรการล่ารายชื่อประชาชนถอดถอน ส.ส.310 คนที่ผ่านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
ไปยังปปช.เพื่อชี้มูลความผิดถอดถอนนายกและส.ส.310 คน มาตรการที่ 2 ประณามคนในครม.ทักษิณโดย
พบที่ไหนเป่านกหวีดใส่อย่างเดียว และมาตรการที่ 3 บอยคอตสินค้าในเครือบริษัทชินวัตร” ดังความ
ต่อไปนี้ 
 “ข้อเท็จจริงว่าพ.ร.บ. นิรโทษกรรมเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ าแข็งส่วนยอดของความชั่วร้าย เป็น
เพียงส่วนยอดของต้นไม้พิษ ที่เรียกว่า “ระบอบทักษิณ” แท้จริงแล้วระบอบทักษิณ คือต้นตอของความเลวร้าย
ทั้งมวลที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย ระบอบทักษิณได้ท าลายคุณธรรมความดีงาม คุกคามคนสุจริตสนับสนุนคนชั่ว
ช้าให้มีอ านาจ เอาอ านาจประชาชนไปทุจริตโกงบ้านกินเมืองกดขี่ขูดรีดคนยากจน ใช้คนยากจนเป็นเครื่องมือ
แสวงอ านาจคุกคามกระบวนการยุติธรรม คุกคามศาลสถิตยุติธรรม ระบอบทักษิณท าให้ระบบรัฐสภาเป็นเพียง
ตรายางของนายทุน เป็นเพียงตรายางของนายทุนที่เข้ามามีอ านาจโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่ซื้อสิทธิ์ ขาย
เสียง ทุจริตการเลือกตั้งโกงการเลือกตั้งท าให้สภากลายเป็นเครื่องมือให้คนไม่ดี เข้ามาปกครองบ้านเมือง
ครอบง ามหาประชาชน โดยอ้างความชอบธรรมจากการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต นั้น ในที่สุดเสียงข้างมากลากไปท า
ให้เกิดเผด็จการรัฐสภา ท าให้เกิดสภาทาส และเป็นศูนย์รวมอ านาจของระบอบทักษิณ พฤติกรรมของส.ส.ข้าง
มากที่ท าตัวเป็นทาส เป็นบริวารของนายทุนระบอบทักษิณ พฤติกรรมของสภาทาส ที่ได้ท าตัวเป็นบริวารของ
นายทุนมิหน าซ้ าระบอบทักษิณ ยังได้ใช้สภาเป็นเครื่องมืออันชั่วร้ายส่งเสริมญาติพ่ีน้อง เป็นหุ่นเชิดให้สมุน
บริวารได้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนโกงชาติโกงแผ่นดินอย่างต่อเนื่องตลอดมา ระบอบทักษิณ ได้พยายามล้ม
ล้างหลักการถ่วงดุลอ านาจ ท าลายการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเช่น แก้รัฐธรรมนูญให้ สว.ต้องกลายมาเป็น
เครื่องมือฟ้ืนฟูระบอบทักษิณเป็นต้นมวลมหาประชาชนคือเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริงที่ใครก็เอาไปไม่ได้ 
ทุกวันนี้การใช้อ านาจรัฐในลักษณะหุ่นเชิดท าให้บรรดาการใด ๆ ขึ้นอยู่กับคนๆ เดียวเท่านั้นนี่มันเป็นเผด็จการ 
ที่ท าลายระบบคุณธรรมและประชาธิปไตย ดังที่พ่ีน้องได้ยิน วาทกรรมที่ว่า “มีวันนี้เพราะพี่ให้” สะท้อนให้
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เห็นชัดเจนว่านักโทษชาย ก าลังวางแผนสั่งการทุกอย่างและยังพยายามใช้สภาทาสมาออกกฎหมายนิรโทษ
กรรมล้างผิดให้กับตัวหัวโจกของระบอบทักษิณ โดยไม่สนใจใยดีเสียงทักท้วง ของประชาชน ดังนั้นบ้านเมืองอัน
เป็นที่รักของเราจึงจมอยู่ในปัญหาปัญหาที่มีความขัดแย้ง ปัญหาของการโกงกินที่ติดต่อยาวนานไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดีกว่าได้ เพราะปัญหาที่เลวร้ายแท้จริง ก็คือระบอบทักษิณ ตัวทักษิณ ชินวัตร และ
บรรดาสมุนบริวารข้าทาสของมัน เวทีของมวลมหาประชาชนและคนไทยทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความจริง
ข้อนี้เราจึงรวมมือกัน “ยกระดับการต่อสู้ร่วมกันยกระดับการเรียนรู้ของมวลชนจากเวทีสามเสน สู่ราชด าเนิน
แล้วไปทั่วประเทศไปทั่วโลก” ในวันที่ 11 พย.ที่ผ่านมาต่อหน้ามวลมหาประชาชนที่นี่และเพ่ือนร่วมชาตินับ
ล้าน เราได้ยกระดับการต่อสู้สู่อารายขัดขืนขั้นต้น 3 วันคือ 13-15 พ.ย 56 เพราะเราเห็นว่าการปกป้องรักษา
ชาติด้วยการท าให้กฎหมายนิรโทษกรรมสาบสูญ ถูกรัฐบาลนี้ใช้เล่ห์เพทุบาย ชะลอยับยั้งไว้ และวางแผนจะ
น ามาอีกเม่ือเราหลงลืมไป แต่เราไม่ลืมเราต้องเดินหน้าก าจัดมันออกไปให้ได้ กฎหมายนิรโทษเป็นผลไม้พิษ
ของต้นไม้ผิดคือระบอบทักษิณ ดังนั้นการก าจัดความเลวร้าย ต้องท าลายต้นตอของความเลวร้าย เป้าหมาย
คือต้องขจัดต้นไม้พิษคือระบอบทักษิณให้หมดไป มวลมหาประชาชนราชด าเนินและพ่ีน้องชายไทยผู้รักชาติ
รักแผ่นดินทั้งหลาย “ผมขอประกาศยกระดับการต่อสู้ ยกระดับการต่อสู้ของเรา เป็นการขจัดระบอบทักษิณ
แบบถอนรากถอนโคลนให้หมดไปจากแผ่นดินไทย” แต่นี้ต่อไปเราจะด าเนินการทุกอย่าง เพื่อขจัดระบอบ
ทักษิณแบบถอนรากถอนโคน” เราจะร่วมกันขจัดระบอบทักษิณแบบถอนรากถอนโคนให้หมดไปจาก
แผ่นดินไทยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง น าประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สมบูรณ์แบบ และเราจงสัญญาร่วมกันว่าเราจะต่อสู้ด้วยกันต่อไปให้
ระบอบทักษิณหมดไปจากแผ่นดินไทย มาตรการที่ 1 เราจะร่วมกันจัดการกับบรรดา ส.ส.ทาสสภาทาสที่
บังอาจลงมติกฎหมายล้างผิดให้คนโกง จัดการกับส.ส.ทั้ง 310 คนนั้น เพราะส.ส.เหล่านั้นได้ประพฤติตัวเป็นข้า
ทาสที่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใดๆ เราจะจัดการโดยการเดินหน้าถอดถอน ส.ส.ทาสทั้ง 310 คน เราจะรวม
กันลงชื่อถอดถอนส.ส.ทาสให้หลุดจากความเป็น ส.ส.โดยเราจะยกร่างค าร้องและให้พ่ีน้องมาร่วมลงชื่อและ
สนับสนุนทุกเครือข่ายทุกเวทีด าเนินการ จากนั้นเราจะส่งตามขั้นตอนของรธน.ไปยัง ปปช.ถ้าปปช.ชี้มูลวันใด 
มันทั้ง 310 คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที สภาทาสก็จะเป็นอัมพาต รัฐบาลก็จะไม่มีสภาทาสมาเป็นเครืองมือ
ใช้งานอีกต่อไป มาตรการที่ 2 มาตรการนี้เราจะมุ่งหน้าจัดการกับสมุนทักษิณเป็นการเฉพาะ ร่วมกันแสดง
ความรังเกียจ ด้วยการท าอารยะต่อต้านบรรดาสุมนบริวารข้าทาสของระบอบทักษิณที่มันเหิมเกริมอ านาจ
วิธีการคือเราจะกระท าด้วยการประนามพบที่ไหนเป่านกหวีดใส่อย่างเดียวให้มันได้รู้ส านึกว่าที่มึงได้รับผล
แบบนี้เพราะมึงท าตัวเหนือประชาชนมานานแล้ว ท าอย่างนี้ทั้งประเทศ ระบอบทักษิณ มันจะได้อ่อนเปลี้ยลง 
มาตราที่ 3 เรื่องใหญ่มากและจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เราจะรวมแรงร่วมใจกันต่อต้านสินค้าในเครือ
ทักษิณ เราชาวไทยผู้รักชาติรักแผ่นดินจงพร้อมใจกันไม่ซื้อไม่สนับสนุนไม่ท าธุรกรรมใด ๆ ด้วย (Blue Sky, 
2556)  
 การรวมตัวให้แข็งแกร่ง ระดมคน แบ่งพวก ต่อต้านโดยไม่ใช้ก าลังอารยะขัดขืน สงบสันติอหิงสาและ
ปราศจากอาวุธ นายสุเทพผลิตซ้ าตอกย้ าในมาตรการต่อสู้กับมวลมหาประชาชน ด าเนินต่อไป ผู้แทนเครือข่าย
ภาคพลเมือง นิสิตนักศึกษา 4 สถาบัน และชมรมนักธุรกิจเพ่ือประชาธิปไตย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธาน
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วุฒิสภา เพ่ือแสดงตนรวบรวมรายชื่อจ านวน 20,000 รายชื่อ เพ่ือถอดถอน ส.ส 310 คน ที่ได้ร่วมลงมติผ่าน
ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพื่อยื่นสู่ ปปช.ให้ด าเนินการทางกฎหมาย 
 นายสุเทพปราศรัยบนเวทีเชิญชวนประชาชนมาร่วมชุมนุมให้ได้จ านวนครบ 1 ล้านคนในวันที่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 จากนั้นลอยกระทงยักษ์ อธิษฐานให้ระบอบทักษิณลอยออกทะเลไป โดย 24 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 จะเป็นวันที่จะขจัดระบอบทักษิณให้หมดไปจากประเทศไทย การเคลื่อนไหวยังคง
ยืนบนหลักการต่อต้านโดยไม่ใช้ก าลัง นายสุเทพ พร้อมด้วยอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้ายื่นหนังสือต่ อ
ประธานวุฒิสภา ขอริเริ่มรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อยื่นถอดถอน 310 ส.ส.ที่ลงมติเห็นชอบร่าง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมตามรัฐธรรมนูญมาตราที่ 270 ในขณะที่ ผู้แทนเครือข่ายพลเมืองเพ่ือประชาธิปไตย 
ผู้แทนเครือข่ายนิสิตนักศึกษา 4 สถาบัน ผู้แทนคนพิการรุนแรง ผู้แทนชมรมนักธุรกิจเพ่ือประชาธิปไตย เข้ายื่น
รายช่ือประชาชนจ านวน 23,000 รายช่ือเพื่อถอดถอน ส.ส.310 คน 
 ขณะที่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.)กลุ่มคน
เสื้อแดงได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ ฐานที่มั่นศูนย์การค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว พร้อมนัดหมายการชุมนุมวันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เช่นกัน 
 การรวมตัวให้แข็งแกร่ง ระดมคนบริเวณเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประกอบด้วนเครือข่ายมวลชน
หลายกลุ่ม ทั้งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 45 รัฐวิสาหกิจ, ตัวแทนกลุ่มสื่อมวลชนเพื่อประชาชน, กลุ่มกองทัพ
ประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณ (กปท.), เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฎิรูปประเทศไทย (คปท.) ตัวแทนคณะ
อาจารย์จาก 14 มหาวิทยาลัย, กลุ่มกองทัพธรรม, ตัวแทนภาคธุรกิจสีลม และผู้แทนเครือข่ายประชาชน 77 
จังหวัด ขึ้นบนเวทีย้ าจุดยืนร่วมกันโค่นล้มระบอบทักษิณ 
 การแบ่งพวกเขาพวกเรา นายสุเทพ ปราศรัยวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ประกาศเดินขบวนแบบ
ดาวกระจายไปยัง 13 จุด วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 กลุ่มผู้ชุมนุมเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคลื่อน
ขบวนไปยังสถานที่ราชการและสถานีโทรทัศน์ รวมจ านวน 13 จุด เพื่อไปถามจุดยืนว่า จะเลือกอยู่ข้างใคร 
ระหว่างรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือฝ่ายผู้ชุมนุม โดยแบ่งแกนน าและแนวร่วม กองทัพประชาชนโค่น
ระบอบทักษิณ (กปท.) กองทัพธรรมมูลนิธิ และเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ร่วม
เคลื่อนไหวไปยังจุดต่าง ๆ 13 จุด เนื้อความค าปราศรัย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. 
 “จะยกระดับการชุมนุมแม้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะยุบสภา ลาออก ก็จะไม่หยุดเคลื่อนไหวต่อสู้ จะ
หยุดต่อเมื่อขจัดระบอบทักษิณให้หมดไปด้วยการสร้างก าหนดกฏเกณฑ์กติกาให้เสียงของประชาชนอธิปไตย
ของประชาชน เป็นจริงและทุกคนต้องฟังประชาชนเราจะได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริง ไม่ให้พวก
ทรราชย์พวกนายทุนสามาลย์ได้มีโอกาสอาศัยคาบประชาธิปไตยมากดขี่ประชาชนคนไทยอีกแล้วใช่ไม๊พ่ีน้อง 
เราจะต้องร่วมกันสร้างเกราะสร้างกติกา ไม่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศของนักทุจริตคอรัปชั่นอีกต่อไป เรา
จะต้องกันก าหนดกฏเกณฑ์กติกาให้เสียงของประชาชนอธิปไตยของประชาชน เป็นจริงและทุกคนต้องฟัง
ประชาชนใช่ไม๊พี่น้อง พ่ีน้องทั้งหลาย เราเป็นพลเมืองดี เราประกาศตั้งแต่ต้น เราลุกข้ึนมาต่อสู้เพราะเป็นสิทธิ
ของพลเมืองที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ ที่จะปกป้องชาตินี้ และเราประกาศแล้ว เราจะต่อสู้อย่างสันติ สงบ 
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ปราศจากอาวุธ อหิงสาและจะยืนยันอย่างนั้นอยู่  เราระวังการเคลื่อนไหวของมวลชนเราทุกขั้นตอนเรา
ค่อยๆ ปรับความคิดให้มวลชนมีความคิดไปในระดับเดียวกันที่ละขั้นที่ละตอนหลีกเลี่ยงที่จะพามวลชน
ออกเดินเพราะมวลชนของเราเป็นมือใหม่หัดขับกันทั้งสองฝ่าย ตั้งแต่เริ่มต่อสู้กันมา เราเดินขบวนวันเดียว
คือ 24 พย. เดินจากสถานีสามเสนไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้พระแก้วมรกต สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ไป
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระบรมมหาราชวัง และเราได้ประกาศปนิธานร่วมกันว่า การต่อสู้ของมวลมหา
ประชาชนสู้เพื่อชาติสู้เพื่อแผ่นดิน สู้เพื่อประชาชนเท่านั้นไม่มีผลประโยชน์อ่ืน เราจึงได้มายึดถนนราช
ด าเนินเป็นที่ม่ันในการต่อสู้ของเรา โดยไม่ยกขบวนไปไหนเลย แต่คืนนี้เราเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเป้าหมาย
ของเรา คือ ต้องจัดการกับระบอบทักษิณ ดังนั้นพรุ่งนี้เราจะเคลื่อนขบวนระบอบทักษิณเป็นพิษภัยที่
ร้ายแรง ของประเทศไทย ต้องขจัดไปให้หมดรัฐบาลนี้เป็นโฆษะตั้งแต่วันที่ประกาศต่อต้านรัฐธรรมนูญแล้ว 
เม่ือพรรครัฐบาล ส.ส.สว.ฝ่ายรัฐบาล ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนฯ ออกมาดาหน้าไม่ยอมรับ
อ านาจศาลรัฐธรรมนูญ นั่นคือปฏิเสธกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐบาลนี้ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายรธน.
แสดงว่ามันไม่มีใจเคารพกฎหมายสูงสุดของประเทศมันเป็นรัฐบาลต่อไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นรัฐบาลของนายกยิ่ง
ลักษณ์ สภาทาสชุดนี้ทั้งรัฐบาลทั้งสภามันไม่มีความชอบธรรมจะด ารงอยู่ต่อไปมันเป็นโฆษะทั้งสองฝ่าย 
เพราะฉะนั้นพ่ีน้องข้าราชการทั้งหลาย ถ้าท่านยังมีจิตใจที่เที่ยงธรรม ถ้าท่านยังเห็นกับประโยชน์ของชาติของ
ประชาชน ท่านต้องตัดสินใจได้แล้ว ว่าท่านจะอยู่ข้างฝ่ายรัฐบาลที่เป็นโฆษะหรือจะอยู่ข้างเดียวกับประชา
ขน ผู้รักชาติรักแผ่นดินและที่ค้ าจุนระบอบทักษิณอยู่คือบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลาย ไอ้สื่อมวลชนปัญญา
มากที่นับเลขไม่ค่อยถูกนี่แหละพรุ่งนี้ประชาชนจะเดินไปฟรีทีวีทุกช่อง” (Blue Sky, 2556) 
 นายสุเทพได้เคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมไปถึงหน้าส านักงบประมาณ พร้อมเชิญชวนให้ข้าราชการออกมาร่วม
ชุมนุม นายสุเทพประกาศยึดส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางที่เป็นหัวใจของระบอบ
ทักษิณไว้ได้แล้ว และออกแถลงข่าวเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศลุกขึ้นมาปฏิวัติยึดอ านาจกลับมาเป็น
ของประชาชน ร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศขจัดระบอบทักษิณโดยการเข้ายึดพ้ืนที่สถานที่ราชการ แต่ขอให้
ปฏิบัติการอย่างสันติวิธีเหมือนกับการเข้ายึดพ้ืนที่กระทรวงการคลังโดยไม่ท าร้ายใครและไม่ท าลายทรัพย์สิน
ของทางราชการ ส่วนรัฐบาลไม่จ าเป็นต้องประกาศยุบสภา เพราะถือว่าขณะนี้รัฐบาลขาดความชอบธรรมใน
การบริหารประเทศ และรัฐบาลเป็นโมฆะตั้งแต่ไม่ยอมรับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  นายสุเทพกล่าวถึง
ขั้นตอนในการ่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศโดยประชาชนจะมาร่วมกันหาทางออกโดยการตั้งคณะกรรมการ
ภาคประชาชนขึ้นมาสถาปนารัฐบาลของประชาชน ส่วนเวทีการชุมนุมนั้นจะด าเนินการควบคู่กันไปทั้งที่
ถนนราชด าเนิน กระทรวงการคลัง  
 ในคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 นางสาว.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณ์ผ่านทีวีพูลว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยกระดับการชุมนุม และกระจายการชุมนุม
โดยใช้ก าลังคนกดดันปิดล้อมสถานที่ราชการ รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยการขยาย
พ้ืนที่บังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี สมุทรปราการ เฉพาะอ าเภอบางพลี และจังหวัดปทุมธานี เฉพาะอ าเภอลาดหลุมแก้ว ไปถึงวันที่ 31 
ธันวาคม และยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงกับพ่ีน้องประชาชนโดยเด็ดขาด จะด าเนินการทุกอย่างตาม
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ขั้นตอนตามมาตรฐานสากล และเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมยุติการบุกยึดสถานที่ราชการ โดยผู้ชุมนุมสามารถติดตาม
ตรวจสอบรัฐบาลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่รพรรคประชาธิปัตย์ยื่นญัตติไว้แล้ว และพร้อมเจรจากับนายสุ
เทพ ขณะที่ คปท. และ กปท.กระจายก าลังเข้ายึดกระทรวงต่าง ๆ  
 สุเทพ เทือกสุบรรณน ามวลชนเดินขบวนไปยังกระทรวงการคลัง ย้ าว่าให้ข้าราชการเลิกรับใช้ระบอบ
ทักษิณ และย้ าทางออกของปัญหาว่าไม่สนใจรัฐบาลสิ่งที่ กปปส.ท าคือขจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไป แล้ว
สร้างกฎเกณฑ์กติกาใหม่ ไม่ให้ทุนสามาลย์ของระบบทักษิณเข้ามามีอ านาจในประเทศไทย เราต้องบอกส านัก
งบประมาณต้องไม่เป็นเครื่องมือของระบอบทักษิณ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เลิกรับใช้ระบอบทักษิณ 
ส่วนรัฐบาลจะไปเกณฑ์คนที่ไหนมาก็ไม่สามารถสู้มวลมหาประชาชนได้ 
  วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 นายสุเทพ ขึ้นปราศรัยบนเวทีกระทรวงการคลังเพื่อขจัดระบอบ
ทักษิณ จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ต้องร่วมคิดวางกฎเกณฑ์กติกาใหม่ ให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่โกงไม่ซื้อเสียง และต้องไม่ให้
คนชั่วเข้ามานั่งในรัฐสภา  
 2. ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชั่นเหมือนปัจจุบัน โดยออกกฎหมายคดีทุจริตคอรัปชั่นไม่ให้
หมดอายุความ 
 3. ต้องการให้นักการเมืองเคารพอ านาจประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถถอดถอน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ โดยก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เช่น 5-6 เดือน 
 4. ต้องกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง เช่นให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
เหมือนกรุงเทพมหานคร ต้องปฏิรูปโครงสร้างต ารวจ ให้ต ารวจเป็นของประชาชนจริง ๆ 
 5. ต้องตั้งกฎกติกาให้ข้าราชการเป็นระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ของนักการเมือง 
 6. ต้องแก้ปัญหาพื้นฐานทางสังคม การคมนาคมขนส่ง ท าเป็นวาระแห่งชาติ 
 เ ม่ือระบบทักษิณหมดไปจะจัดตั้ง “สภาประชาชน” ขึ้นมาทันที โดยคัดเลือกคนดีมาเป็น
นายกรัฐมนตรี และตั้งรัฐบาลในฝันให้ประชาชน และยืนยันว่าจะไม่รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพราะ
ท าเพ่ือชาติไม่ใช่ท าเพ่ือตัวเอง พร้อมขอให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯไปช่วยกันปิดกระทรวงทุกกระทรวงเพ่ือ
ไม่ให้ข้าราชการเข้าไปท างาน ในต่างจังหวัดให้ปิดล้อมศาลากลางจังหวัดไม่ให้เข้าไปท างานได้ 
 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.3.2 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.3.2  

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.3 เรื่องท่ี 14.3.2 
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เรื่องที่ 14.3.3  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทาง
การเมืองในประเทศไทยของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขประเด็นการโน้มน้าวจูงใจและเสนอทางออก 
 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการณ์วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เรียกร้องให้ทุกฝ่าย
หลีกเลี่ยงความรุนแรง เคารพหลักนิติรัฐ ความรุนแรงการเข้ายึดทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้ในวิถีทางของการแก้ไขความเห็นที่แตกต่างทางการเมือง 
 โฆษกกระทรวงกลาโหมออกแถลงข่าวในฐานะดูแลความมั่นคง การชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องสงบ 
ปราศจากอาวุธ ไม่ยั่วยุ ปลุกระดมให้เกิดความระส่ าระสายในบ้านเมือง การบุกรุกยึดสถานที่ราชการ ท าลาย
ทรัพย์สินทางราชการ และขัดขวางการปฏิบัติงานโดยมิชอบถือเป็นสิ่งหลอกลวงผู้ชุมนุมที่ต้องการออกมา
ชุมนุมโดยสันติ ปราศจากความรุนแรง จึงของวิงวอนอย่างปฏิบัติการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
 การชุมนุมขยายไปในพ้ืนที่ต่างจังหวัด กลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าล้อมศาลากลาง สถานที่ราชการ บางแห่งกลุ่ม
ผู้ชุมนุมแห่เข้าไปในอาคาร ขวางประตูเข้า-ออก น าดอกไม้ นกหวีด ธงชาติไปมอบให้ข้าราชการเรียกร้องให้
หยุดงานมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาล ในวันต่อๆ มาในหลายจังหวัดมีการชุมนุมตามหน่วยงานราชการเพ่ือ
เรียกร้องให้มีการหยุดงานและร่วมต่อต้านรัฐบาล 
 น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าไม่
สามารถท าตามข้อเรียกร้องในประเด็นการจัดตั้งสภาประชาชนให้เป็นจริงได้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ 
 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 นายสุเทพ พร้อมด้วยนายถาวร เสนเนียม น ากลุ่มผู้ชุมนุมเดินเท้าจาก
กระทรวงการคลังไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยึดเป็นพ้ืนที่ชุมนุมอีกแห่งหนึ่ง นายสุเทพขึ้นปราศรัยบนเวทีว่า จะ
ไม่มีการปรองดอง แม้นายกรัฐมนตรีจะมาต่อรองเอง จะยุบสภา ลาออกก็ไม่เอา จนกว่าจะไม่มีระบอบ
ทักษิณจะชุมนุมต่อไปจนกว่าจะล้มระบอบทักษิณได้ 
 ในขณะการเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎร์มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการของ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรีแต่มติที่ประชุมไว้วางใจ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าว
แสดงจุดยืนว่ายืนยันเดินหน้าในการล้มล้างระบอบทักษิณ จะเคลื่อนไหวให้เข้มข้นมากขึ้น รัฐบาลหมด
ความชอบธรรม แม้จะชนะมติไม่ไว้วางใจในสภา แต่การกระท าที่ไม่เป็นที่ยอมรับจากประชาชนจากการออก
กฎหมายนิรโทษกรรม และประกาศไม่รับอ านาจศาลรัฐธรรมนูญ 
 การเคลื่อนไหว 40 สว.ร่วมแถลงข่าวกรณีนายกรัฐมนตรีน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มา สว.ขึ้น
ทูลเกล้าฯต่อมาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าร่างแก้ไขขัดต่อรัฐธรรมนูญตั้งค าถามความชอบธรรมจากรัฐบาลให้
รับผิดชอบทางจริยธรรมทางการเมืองด้วยการลาออกหรือยุบสภา 
 หลังกลุ่มผู้ชุมนุมยึดพ้ืนที่ตั้งเวทีชุมนุมต่อต้านรัฐบาล 3 เวทีคือ 1) เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราช
ด าเนิน 2) เวทีกระทรวงการคลัง 3) เวทีศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ  
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 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 นายสุเทพ กล่าวปราศรัยแนะน าตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ให้
ร่วมมือร่วมใจต่อสู้เพ่ือขจัดระบอบทักษิณพร้อมประกาศองค์กรเรือข่ายต่าง ๆ จะรวมกันอยู่ภายใต้ชื่อเดียวกัน
คือ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือชื่อย่อ กปปส.และมีตนเป็นเลขาธิการพรรค พร้อมก าหนดวันที่ 1 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 คือวันแห่งชัยชนะของมวลมหาประชาชน และ กปปส. จะเริ่มลงมือปฏิบัติการยึดพ้ืนที่ศูนย์
ราชการตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน  ซึ่งเป็นศูนย์กลางปฏิบัติราชการทุกกระทรวงไม่ให้มีการมาท างานกันอีก 
และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556  โดยจะใช้ศูนย์ราชการเป็นจุดประสานงาน และกองก าลังส่วนอื่น
จะเข้าควบคุมท าเนียบรัฐบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจนครบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สวนสัตว์ดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ  
 ขณะเดียวกันศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พล.ต.อ .ประชา 
พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงบอกว่าสิ่งที่นายสุเทพประกาศยึดสถานที่ราชการนั้นเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งต ารวจตั้งจุดตรวจพบผู้ชุมนุมพกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนแสดงให้เห็นว่ายัง
ปรากฏมีอาวุธในการชุมนุม ขณะที่แกนน าผู้ชุมนุมประกาศผ่านทางสื่อโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย ชักชวนให้ผู้
ชุมนุมเคลื่อนไปชุมนุมใกล้กับท่ี กลุ่ม นปช.ปักหลักชุมนุมอยู่เพ่ือให้เกิดการปะทะกัน 
 ในวันเดียวกัน 29 พศจิกายน พ.ศ.2556 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน การชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงโดย
นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธาน นปช. แถลงเรียกร้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศ ร่วมกันปกป้องระบอบ
ประชาธิปไตยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยหลีกเลี่ยงการปะทะกัน อย่าให้น้ าผึ้งหยดเดียวก่อให้เกิด
เหตุการณ์น าไปสู่รัฐประหาร 
 ขณะที่ต่างจังหวัดกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มต่อต้านรัฐบาล บางจังหวัดมีการเผชิญหน้าและเกือบปะทะ
กันแต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรง และมีเหตุปะทะกันจนเสียเลือดเนื้อ ณ บริเวณย่านมหาวิทยาลัยรามค าแหง ตลอดทั้ง
คืนวันที่ 30 พฤศจิกายน ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 เกิดเหตุรุนแรงท าร้ายร่างกาย การสกัดรถ
แท็กซ่ีและรถเมล์ที่มีผู้โดยสารสวมเสื้อแดงผ่านมา โดยรถถูกทุบตีเสียหายยับเยิน ไปจนถึงการยิงปืนเข้าใส่
กัน รวมทั้งการใช้ระเบิดท าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก ผู้บริหารประกาศปิดมหาวิทยาลัย
ประสานขอก าลังทหาร ล าเลียงนักศึกษาออกไปส่งนอกมหาวิทยาลัย  
 ศูนย์เอราวัณ สรุปเหตุการณ์คืนวันที่ 30 พฤศจิกายน ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 
เหตุการณ์กลุ่มชายฉกรรจ์ลอบเผารถบัสโดยสาร 2 ชั้น บริเวณทางเข้าหน้าประตูสนามราชมังคลา ที่มารอรับ
คนเสื้อแดงกลับ ตรวจสอบภายในรถที่ถูกเผาพบโครงกระดูกคล้ายมนุษย์ถูกเผาอยู่ในห้องน้ ารถบัส ผู้บาดเจ็บ
จากเหตุปะทะหน้ามหาวิทยาลัยรามค าแหง 58 ราย เสียชีวิต 5 ราย ถูกยิงด้วยอาวุธปืนและเผา ขณะที่ นปช.
ออกมาระบุผู้เสียชีวิต 3 รายคือผู้ชุมนุม นปช.และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 1 คน รอพิสูจน์อีก 1 ศพ 
 ทางกลุ่มคนเสื้อแดงประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะ และนางธิดา โตจิราการ 
ประธานนปช.กล่าวกับผู้ชุมนุมว่าจะมารวมตัวอีกครั้งหากมีการท ารัฐประหาร และการใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง



46 
 

ของอีกฝ่ายจนรัฐบาลควบคุมไม่ได้ และถือโอกาสตั้งสภาประชาชน ซึ่งเป็นการท าตามใจชอบที่เข้าข่ายยึด
อ านาจประชาชน 
 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายสุเทพ เลขาธิการ กปปส.พร้อมด้วยแนวร่วมกลุ่มต่าง ๆ น ามวลชน
เคลื่อนขบวนไปยังสถานที่ราชการ ทั้งประท้วงอยู่ด้านหน้าและบางส่วนบุกเข้าในหน่วยงานราชการและถอน
ก าลังออกมา มีการแบ่งคนออกเป็นส่วนๆ ผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 8 ชุดเคลื่อนไปกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล (บช.น.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สถานีวิทยุช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 11 ช่อง
ไทยพีบีเอส  ส่วนกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เคลื่อนขบวนไปท าเนียบ
รัฐบาลและพยายามบุกเข้าไป ในพื้นที่ด้วยการตัดรั้วลวดหนาม และท าลายแบริเอ่อร์ เจ้าหน้าที่ตอบโต้
ด้วยการยิงแก๊สน้ าตาสลับกับใช้น้ าฉีดใส่เป็นระยะ ขณะที่กลุ่มมวลชนขว้างปาก้อนหิน ยิงหัวน็อตปา
ประทัดและระเบิดขวดระเบิดปิงปองใส่ เจ้าหน้าที่ต้องรับมือด้วยปืนยิงกระสุนยาง ส่วนสถานีโทรทัศน์ผู้
ชุมนุมเจรจาขอให้มีการถ่ายทอดสดการชุมนุม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ออกแถลงการณ์ร่วม ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อ
การกระท าที่เข้าค่ายคุกคามสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนขัดแย้งต่อเจตนารมณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และขอให้ยุติการน ามวลชนกดดันให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี ถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนไหวและค าแถลงของ  
กปปส.และห้ามน าเสนอข่าวจากฝ่ายรัฐบาล 
 กองทัพบกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกขอให้ผู้ชุมนุมยุติการน ามวลชนกดดัน
เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ใช้แก๊สน้ าตาและห่วงใยผู้ชุมนุมเช่นกันพร้อมเป็นผู้ประสานกับรัฐบาลเพื่อให้สถานการณ์ยุติ 
 นายสุเทพประกาศให้วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556 เป็นวันหยุดงานทั่วประเทศของทุกส่วนราชการ
จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย และบอกกับมวลชนว่าได้พบกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์และบอกว่า คนไทยลุกขึ้นสู้
ประกาศตัวเพ่ือต่อสู้กับระบอบทักษิณอย่างเปิดเผยกล้าหาญ รัฐบาลขาดความชอบธรรมตั้งแต่วันที่ประกาศไม่
ยอมรับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ประชาชนจึงประสงค์ที่จะจัดการบ้านเมืองด้วยมือของประชาชนเอง 
ขอให้นายกยอมคืนอ านาจให้ประชาชน และประชาชนไม่ต้องการให้ยุบสภาหรือเลือกตั้งใหม่ หรือนายกฯ
ลาออก แต่ต้องการเข้ามาด าเนินการบริหารประเทศโดยประชาชน เม่ือจัดตั้งสภาประชาชน รัฐบาล
ประชาชน และเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วจึงจัดให้มีการเลือกตั้ง พร้อมยืนยันไม่ได้ท าเพื่อตนเอง
หรือให้ใคร  
 
 ค าปราศรัยวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะช่วงค่ า นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ เลขาธิการ กปปส.และอดีต ส.ส พรรคประชาธิปัตย์ ความว่า 
 “...ขอกราบพระคุณพ่ีน้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นที่ออกมาร่วมกันต่อต้านระบอบทักษิณเพ่ือให้พ้น

ไปจากแผ่นดินไทยทุกเวทีทั่วประเทศไทย ผลการปฏิบัติการของมวลมหาประชาชนที่ออกไปปฏิบัติการด้วยมือ

เปล่า สงบ อหิงสา ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง วันนี้พ่ีน้องข้าราชการส่วนใหญ่หยุดราชการไม่ไปท างาน 

พร้อมขอยืนยันกับพ่ีน้องข้าราชการว่าการที่นัดหยุดราชการวันนี้เป็นเพียงวันแรกและหยุดต่อไปไม่เป็น

เครื่องมือระบอบทักษิณอีกต่อไป ประเด็นต่อมาคือการที่พ่ีน้องไปสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ และเกิดการ
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วิพากษ์วิจารณ์มากส่วนใหญ่คือพวกมองโลกสวย ออกมาต าหนิติเตียนว่าเราไปคุกคามบีบบังคับสื่อมวลชน ท า

การกระทบเสรีภาพสื่อมวลชน จึงขอกราบเรียนกับพี่น้องว่าผมชอบพูดความจริง สื่อมวลชนในประเทศไทยเป็น

สื่อที่ดีมีเสรีภาพและมีอุดมการณ์ที่เป็นสื่อมวลชน แต่บังเอิญบริษัทที่สื่อสังกัดเป็นธุรกิจต้องนึกถึงก าไรขาดทุน 

ท าให้มีการบิดเบือนข่าว ผู้ประกอบการนายทุนมีเป้าหมายของตัวเอง ท าให้เข้าทางระบอบทักษิณที่พร้อมให้

ผลประโยชน์หากรับใช้ระบอบทักษิณ ความเป็นกลางของสื่อมวลชนก็เฉไฉไป ประชาชนมาชุมนุมเป็นจ านวน

ล้าน แสดงออกไม่สนับสนุนระบอบทักษิณอีกต่อไป สื่อมวลชนเสนอข่าวให้นิดเดียวเมื่อเทียบกับยิ่งลักษณ์ จตุ

พร ณัฐวุฒิ น าเสนอยาวเหยียด จึงต้องไปหาฟรีทีวีเหล่านั้นเพ่ือท าความเข้าใจ เราจึงจ าเป็นต้องเดินทางไปพบ

พ่ีน้องสื่อมวลชน ไม่ได้ไปคุกคามไปขอความเป็นธรรมให้เสนอข่าวมวลมหาประชาชนบ้าง อย่าปิดหูปิดตาคนทั้ง

ประเทศ และสื่อมวลชนเหล่านั้นเป็นพยานได้ ไปแต่ละแห่งก็ส่งคนไปเจรจา พูดด้วยดีตลอดไม่ได้ไปท าข้าวของ

เสียหาย ยกมือไหว้ขอความเห็นใจ ดังนั้นจะโกรธเคืองอะไรหนักหนา ถ้ายอมเอาข้อความแถลงของเราไป

เผยแพร่บ้าง เราไม่ได้ไปคุกคามอย่างไร ผมยอมรับค าต าหนิทั้งหมดนี้ผมวางแผนและสั่งการคนเดียว พร้อม

ประกาศพอจบงานนี้จะไม่เป็นนักการเมืองอีกต่อไปจบแค่นี้ จะด่าจะเชียร์ ไม่มีปัญหากับตัวผม ผมสู้ในระบบ

มาตลอดจากชีวิตแต่ไม่สามารถสู้กับระบอบทุนสามายต์เผด็จการได้ จึงออกมาสู้กับประชาชนแพ้ชนะให้รู้เสีย

คราวนี้ ไม่คิดกลับไปสู้ในสภาอีกต่อไป คนอย่างก านันสุเทพไม่ท าอย่างนั้น จะได้เด็ดขาดไปว่า เมื่อตัดสินใจ

ออกมาท างานให้พ่ีน้องประชาชนก็ไม่ลงเลือกตั้งและไม่กลับไปพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้ว สิ่งที่ท าให้พ่ีน้อง

ประชาชนขณะนี้ไม่ใช่ประโยชน์เพ่ือของพรรคประชาธิปัตย์ คนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถสั่งผมได้อีก

ต่อไป เพราะผมฟังค าสั่งจากประชาชนเท่านั้น การที่สื่อมวลชนโกรธเคืองผมขอโทษยอมรับผิดและผมไม่มี

ทางเลือกจริงๆ ผมต้องการให้รู้ทั้งประเทศว่ามวลมหาประชาชนก าลังท าอะไรอยู่สิ่งที่ท านี้จะเป็นอากาศทาส 

และระบอบทักษิณก็ยังคงอยู่ต่อไป ยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลที่โฆษะแล้ว ผมเป็นตัวแทนของประชาชนที่เป็น

เจ้าของอ านาจแท้จริง และยังด ารงอยู่ต่อไป ทหารทั้งหลายควรประกาศเลือกข้าง และตัวบทกฎหมายทหาร

ควรบอกว่ายืนข้างรัฐบาล แต่กลับบอกว่ายืนข้างประเทศไทย เท่ากับบอกว่าเขาไม่เอากับคุณยิ่งลักษณ์ ส่วนที่

เขาไม่ประกาศว่าอยู่ข้างผม ผมไม่ติดใจ แค่ประกาศว่าเขาอยู่ข้างประเทศไทยผมก็ชื่นใจแล้ว เพราะเชื่อว่าไม่ว่า

เราจะท าอะไรต่อไปผมก็มั่นใจว่าทหารไม่มีทางหันปากกระบอกปืนมาหาประชาชนอย่างเด็ดขาด แปลว่าใน

การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนคราวนี้เราไม่ต้องกลัวว่า ทหารจะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะผม

ตีความจากการพูดคุยว่าทหารจะไม่มาปราบปรามประชาชนให้ยิ่งลักษณ์แน่นอน แต่ที่ยิ่งลักษณ์ดื้อรั้นอยู่ได้ก็

คือต ารวจทั้งหลาย ต ารวจเลวๆ น้อยแต่พวกนี้จะเลวจัดเลวทุกวัน ต ารวจพวกนี้ที่ร่วมมือกันคนเสื้อแดง ฆ่า

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ขอให้มวลมหาประชาชนไปอ้อนวอนสิ่งที่ได้รับคือแก๊สน้ าตา ดังนั้นจะต้องไป

ยึด บชน.ให้ได้ด้วยมือเปล่า และยังแจ้งข้อกล่าวหาว่าผมเป็นกบฏของแผ่นดิน แต่คนอย่างสุเทพไม่หนีคุกไปอยู่

ต่างประเทศเหมือนนายพวกต ารวจแน่นอน แต่เมื่อขจัดระบอบทักษิณแล้วจะไปมอบตัวรับข้อกล่าวหาทุกคดีไม่
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หนีแน่นอน พร้อมยืนยันว่าไม่เคยท ารุนแรงเลย บอกจะต่อสู้อย่าอหิงสา ต ารวจยังไปพลิกต าราตั้งข้อกล่ าวหา

ว่าเป็นกบฏ การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้ดีขึ้นต้องขจัดระบอบทักษิณเสียก่อน  พร้อมระบุว่างานแรก

ที่จะท าถ้าประสบความส าเร็จในการชุมนุมคือการปฏิรูปโครงสร้างต ารวจ  จึงขอเรียนเชิญชวนไปยังพ่ีน้อง

ต ารวจถ้าเห็นสิ่งที่มวลมหาประชาชนท านั้นเป็นความดี ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถอดเครื่องแบบและเดินมาอยู่กับ

พวกเรา ส่วนต ารวจทรราชย์ไม่ยอมถอดเครื่องแบบเราจะไปถอดให้ เราไปเพ่ือปลดแอกให้ต ารวจเพ่ือพ้นจากขี้

ข้าของระบอบทักษิณมาเป็นต ารวจของประชาชน…”  

 ขณะเดียวกันน.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่าข้อเรียกร้องของ กปปส. ให้คืนอ านาจประชาชน แล้วประชาชนจะ
มาบริหารประเทศหรือมายกร่างกฎหมายใหม่ มองไม่เห็นทางในการปฏิบัติเพราะข้อเสนอไม่มีกฎหมายใดมา
รองรับ 
 สถานการณ์การเผชิญหน้าทวีความรุนแรงยังคงด าเนินต่อไปศาลอาญาออกหมายจับนายสุเทพ ข้อหา
ร่วมกันเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113,215 ประกอบ 216 
 ที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาพร้อมลาออก เพ่ือให้มีการแต่งตั้งรัฐบาล
รักษาการที่ยอมรับจากทุกฝ่ายมาบริหารประเทศ  รวมทั้งตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางจากทุกภาคส่วนเพ่ือ
ปฏิรูปประเทศไทย ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 การเผชิญหน้า ทวีความรุนแรงยังด ารงอยู่ต่อไป มีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
หลายจุด กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนเข้ามายัง บชน.ต ารวจยินยอมเปิดประตูยืนเข้าแถวปรบมือต้อนรับมอบ
ดอกไม้ถ่ายรูปคู่ พร้อมให้เหตุผลว่าเพ่ือไม่ให้เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม เพราะต ารวจเข้าตรวจพ้ืนที่
พบอาวุธปืนหลายกระบอก จึงเล็งเห็นว่าหากยังดื้อดึงจะเปิดโอกาสให้มือที่สามเข้ามาสร้างสถานการณ์ และไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จะท าให้ประชาชนเสียเลือดเนื้อ กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้เคลื่อนขบวนเข้าไปยัง
ท าเนียบรัฐบาลโดยปราศจากการขัดขวางใดๆจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายสุเทพขึ้นอ่านแถลงการณ์บนเวที สาระส าคัญ จะด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ ตั้งสภาประชาชน จากนั้นให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปด้วยวิถีทางประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ 
โดยเมื่อระบอบทักษิณหมดอ านาจ จะน ามาสู่สภาพ่ีน้องของประเทศไทย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 3 
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพเลือกตัวแทนจากสาขาอาชีพต่างๆ ประกอบกันเข้าเป็นสภา
ประชาชน เพ่ือก าหนดแนวนโยบาย และเป็นฝ่ายนิติบัญญัติดูแลแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตรากฎหมายทุจริต ตรา
กฎหมายให้การเลือกตัง้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ โดยเลือกคนดีที่ไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี 
 ค าปราศรัย วันที่ 3 ธ.ค 2556 ช่วงบ่าย เวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต 
ส.ส พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวย้ ายันทางออกของปัญหาต้องขจัดระบอบทักษิณและรัฐบาลทรราชย์ของนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดังความว่า 
 “ความตั้งใจของเราคือขจัดระบอบทักษิณให้หมดแผ่นดินไทย และประชาชนจะต้องเข้าไปบริหาร

จัดการบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่
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ใช้ให้ทรราชย์อ้างประชาธิปไตยมาปกครองบ้านเมืองอีกนั่นเราต้องด ารงความมุ่งหมายนั้นถ้ามันยุบสภา 

เลือกตั้งใหม่มันก็กลับมาใหม่เพราะมันเอาเงินซื้อๆเอามาหมด ซื้อเสียงได้เข้ามาเป็นรัฐบาลได้ก็ท าเลวท าชั่ว ไม่

มีความหมายเลยพี่น้องครับ ยิ่งลักษณ์จะลาออกให้เยาวภา หรือให้สมชาย เป็นนายกแทน ทรราชย์เหมือนเดิม 

ต้องขจัดทรราชย์ นายทุนเผด็จการให้หมดประเทศไทยให้ได้แล้วไม่ให้เกิดมาอีก ใครจะวิจารณ์อย่างไร ใคร

จะเกลี้ยงกล่อมอย่างไร เราไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องทะเลาะกับเขา เรามุ่งมั่นของเราต่อไปสู้ให้ถึงที่สุดผมอุทิศตัว

และชีวิตเพ่ือร่วมต่อสู้กับพ่ีน้องจนถึงที่สุดครับพ่ีน้องครับ และผมตั้งใจแล้วประกาศกับพ่ีน้องประชาชนแล้ว

ตั้งแต่เมื่อคืนว่าผมร่วมต่อสู้กับพี่น้องครั้งนี้ให้ประชาชนชนะ แล้วจัดการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนให้เรียบร้อยแล้วผมล้างมือไม่ยุ่งกับการเมืองอีกท้ังชีวิตเลิกแล้วไม่ว่าจะเป็นต าแหน่ง แห่งหนใดขอให้

ประเทศไทยรอดพ้นจากระบอบเผด็จการนายทุนระบอบทักษิณพอใจแล้ว สุขแล้ว ทวงอ านาจคืนของ

ประชาชนจากทรราชย์เผด็จการต้องใช้เวลาครับเพราะเรามือเปล่า ไม่มีปีนกล ไม่มีรถถัง มีแต่หัวใจกับรองเท้า

ผ้าใบ เท่านั้นเอง  (ก านันสุเทพปราศรัยศูนย์ราชการ , 28 ก.ย.2561)  

 ค่ าวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ปราศรัย ณ เวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

ประกาศว่าในวันที่ 9 ธันวาคม จะเป็นวันชี้ชะตาประเทศไทยระบุสาเหตุแห่งปัญหามาจากการทุจริตคอรัปชั่นที่

เรียกว่าระบอบทักษิณท าความเสียหายให้กับประเทศไทยท าลายคุณธรรมจริยธรรม ซื้อเสียงเลือกตั้ง บริหาร

ประเทศด้วยความโง่เขลาโดยเฉพาะซ้ าเติมปัญหาให้กับพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้อีกท้ังน.ส.ยิ่งลักษณ์ก็พยายามออก

ก.ม.นิรโทษกรรมเพ่ือล้างผิดให้พี่ชาย พร้อมเสนอทางออกของปัญหาจากการชุมนุมคือให้ยิ่งลักษณ์วางมือทาง

การเมืองไม่ใช่เลือกทางออกดัวยการยุบสภาหรือลาออกเพราะหากกฎกติกาการเมืองยังเป็นเช่นเดิมก็จะซื้อ

เสียงกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีก และประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นโลกเชิญชวนคนไทย

ออกมาชุมนุมต่อต้านน.ส. ยิ่งลักษณ์ ดังความว่า 

 “...พรุ่งนี้จะเป็นวันชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทย ให้ลุกฮือกันทุกประเทศเดินกันทุกถนน และจะไม่

กลับบ้านมือเปล่าอีกแล้ว ให้ประกาศก้องให้โลกรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศลุกขึ้นทวงคืนอ านาจอธิปไตยจาก

ระบอบทักษิณ ผมในฐานะเลขาธิการ กปปส.จะประกาศอ านาจของประชาชนแทนพ่ีน้องทั้งประเทศ คนที่จะ

กลับบ้านมือเปล่าคือคนในระบอบทักษิณที่หมดอ านาจแล้ว ถ้าคนในระบอบทักษิณมียางอายมีคุณธรรม 

จริยธรรมทางการเมือง วันนี้คงคืนอ านาจให้ประชาชนแล้วไม่หน้าด้านอยู่ให้ประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นทวง

อ านาจคืนในวันพรุ่งนี้ และบอกว่าทักษิณได้ร้องขอความเป็นธรรมว่าถูกกระท าข้างเดียวมาโดยตลอดเชื่อว่า

ทักษิณจะดูการปราศรัยอยู่ จึงขอเป็นตัวแทนคนไทยขอความเป็นธรรมให้กับประเทศไทยด้วย และคนไทยที่

เสียชีวิตด้วยคดียาเสพติดไม่มีโอกาสแก้ตัว ตายไปกว่า 2,500 กว่าชีวิต ดังนั้นจึงขอความเป็นธรรมให้พ่ีน้อง

สามจังหวัดชายแดนใต้ สั่งอุ้มฆ่าเขากว่า 500 คนว่าเขาแบ่งแยกดินแดน และเป็นเหตุให้คนตายกว่า 5,000 

กว่าคนในบรรดาทั้งหมดนี้มี 6 คนบอกว่าเป็นฝีมือของค ารณวิทย์ ภาคใต้ที่ลุกเป็นไฟทุกวันนี้มาจากความโง่
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เขลาเบาปัญญาของคุณทักษิณทั้งสิ้น ผมจึงมีสิทธิขอความเป็นธรรมให้คนที่ตายด้วยตากใบโดยไม่มีโอกาสได้

ต่อสู้เลย คุณทักษิณให้ความเป็นธรรมเขาได้ไม๊ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีมัสยิดกือเซะ ทนายความสมชาย ลีละไพจิตร 

ที่ถูกลูกสมุนบริวารอุ้มฆ่า ให้ความเป็นธรรมได้หรือไม่ เอกยุทธ์ อัญชันบุตร ที่อุ้มเขาไปฆ่ากลัวเปิดเผยความลับ

ของน้องสาวทักษิณ ให้ความเป็นธรรมได้หรือไม่ จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคมไทยและประเทศ

ไทยที่ถูกคนในตระกูลชินวัตรรวมทั้งสมุนบริวารร่วมกันทุจริต ใช้เงินซื้อทุกอย่าง ซื้อคะแนนเสียง ซื้อข้าราชการ 

ซื้อผู้พิพากษา ซื้อทุกอย่าง ซื้อองค์กรอิสระ จนคุณธรรมจริยธรรมฉิบหายหมดแล้ว นี่ไงเขาถึงไม่ระบอบทักษิณ

ของคุณ เพราะระบอบทักษิณของคุณที่ถือเงินเป็นใหญ่ ใช้เงินซื้อทุกอย่าง คุณถึงท าโครงการประชานิยม เอา

ภาษีของประชาชนไปหว่านซื้อคะแนนเสียง ด้วยโครงการประชานิยมทั้งหลาย จนประเทศจะล่มจมแล้วเพราะ

ทุกโครงการเจ๊งหมดเลย ยกตัวอย่าโครงการจ าน าข้าว ประเทศยากจนแต่พวกคุณร่ ารวยทวงความยุติธรรมได้

ไม๊ พรุ่งนี้เป็นวันต่อต้านการคอรัปชั่นของโลกคนทั้งโลกเขาก าหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านทุจริย

คอรัปชั่นของโลกคนไทยจึงขอใช้วันที่ 9 ธันวาคมนี้ต่อต้านระบอบทักษิณที่ทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดในโลก 

และท าให้คนไทยบางส่วนเสียจริยธรรมยอมรับว่าโกงบ้างก็ไม่เป็นไร และนายกยิ่งลักษณ์ท าตัวไร้มาตรฐาน 

ยอมให้พ่ีชายบ่งการถือว่าท าให้ต าแหน่งนายกของประเทศไทยเสียเกียรติภูมิ และเสนอให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ออกมาบอกว่าขอวางมือทางการเมืองแค่นี้ก็จบ ถ้ากติการการเลือกตั้งยังเป็นแบบนี้และนายกยิ่งลักษณ์ ยัง

รักษาการอยู่ ต ารวจขี้ข้าทั้งหลายก็จะใช้เงินไปซื้อเสียงก็จะกลับมาเป็นนายกเหมือนเดิม เหมือนที่หลอกเรื่อง 

กฎหมายนิรโทษกรรมบอกว่าถอนหมดแล้วแต่จริง ๆ แล้วยังมีโอกาสอีก 180 วันสามารถแอบหยิบมาพิจารณา

ใหม่ล้างผิดให้โจร 

 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภา โดยรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจาก
อ านาจหน้าที่ แต่ต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
และขอให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ในวันเดียวกันหลัง น.ส 
ยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภา   
 กปปส.เคลื่อนขบวน 9 เส้นทางมุ่งตรงสู่ท าเนียบรัฐบาลตามที่ประกาศไว้ นายสุเทพอ่านแถลงการณ์ ณ 
เวทีนางเลิ้งชี้สาเหตุมาจากปัญหา 6 ประการ เผด็จการรัฐสภา เป็นรัฐบาลหุ่น ใช้วีการทางเมืองด้วยการใช้การ
ครอบง าทางการเงิน การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี และคณะรั ฐมนตรีที่ละเมิดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญออก พ.ร.บ นิรโทษกรรม ท าลายหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย ดังความต่อไปนี้ 
 “...ด้วยปรากฏว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดย น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีพรรคเพื่อ

ไทยเป็นแกนน ามีการใช้อ านาจโดยเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอันเป็นการ

ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บิดเบือนการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศอันไม่

เป็นไปตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญด้วยการกระท าดังนี้ 
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 ประการที่1 การใช้อ านาจของรัฐสภาภายใต้การน าของพรรคเพ่ือไทยและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนหนึ่งซึ่ง

อยู่ภายใต้การครอบง าทางการเงินของรัฐบาลหุ่น ได้ร่วมกันใช้อ านาจโดยมิชอบแบบเผด็จการเสียงข้างมากใน

รัฐสภา ไม่น าพาเสียงคัดค้านของประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือท าลายดุลยภาพของการใช้อ านาจและการ

ตรวจสอบจนศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญท าลายกลไกการ

ตรวจสอบถ่วงดุลยระหว่างผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาและระหว่างรัฐสภากับรัฐบาลโดยท าการฉ้อฉลและทรยศ

ต่อความไว้วางใจของประชาชนด้วยการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมท าการลงมติแทนกันและใช้

เสียงข้างมากตัดสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาผู้สงวนความเห็นและแปรญัตติซึ่งไม่ใช้การเสียงข้างมากโดยชอบธรรม

เยี่ยงที่ปฏิบัติกันในนานาอารยประเทศ ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการกระท าทั้งหมดนั้นเป็นการ

กระท าที่มีผลท าลายหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย และเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศ

โดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทั้งๆท่ีรู้ว่าค าว่าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผล

ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอ่ืนๆ ของรัฐตามมาตรา 216 วรรค 5 แต่รัฐบาลโดย

นายกรัฐมนตรีกลับเร่งน าร่างรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยไม่น าพาต่อรัฐธรรมนูญและค า

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและไม่สนใจว่าจะกระทบกระเทือนต่อพระราชอ านาจและเป็นที่ระคายเคืองเบื้อง

พระยุคลบาท นอกจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคนของพรรคเพ่ือไทยและประธานวุฒิสภา 

ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองกลับ

แถลงชัดเจนว่าไม่ยอมปฏิบัติตามค าวินิจฉัยดังกล่าว อันเป็นความชัดเจนว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยจงใจ

ชัดแจ้ง ทั้งที่ตนมีหน้าที่ต้องเคารพและรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญจึงเป็นการกระท าย่ ายีต่อ

หลักนิติธรรมที่ร้ายแรงที่สุด และเป็นการประกาศตนอยู่เหนือรัฐธรรมนูญอีกด้วย  

 ประการที่ 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเผด็จการเสียงข้างมากท าการผ่านร่าง พ.ร.บ นิรโทษกรรม

แก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมือง ...ซึ่งตอนแรกแถลงว่า

จะนิรโทษกรรมเฉพาะผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่รวมผู้สั่งการแต่ท้ายที่สุดกลับตบัตรสัตย์รวบรัดแก้ไข ร่างกฎหมาย

ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ตนและพวกพ้องโดยจะล้างผิดให้ผู้กระท าผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินที่เป็นความผิดฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือคอรัปชั่น รวมถึงการกระท าผิดมหัตโทษและนิรโทษกรรมย้อนหลังไปถึงปี 2547 

โดยมุ่งหมายที่จะให้ลบล้างการกระท าความผิดกรณีกือเซะ ตากใบ และการกระท าตามนโยบายการปราบปราม

ยาเสพติด ซึ่งการกระท าความผิดครั้งนั้นเป็นนโยบายของพ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 

2,873 คนอันเป็นการกระท าที่มิชอบตามหลักรัฐธรรมนูญ  ทั้งยังรวบรัดลงมติเรื่องส าคัญดังกล่าวในเวลา 

04.30 น.เป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน เป็นการนิรโทษกรรมแบบไร้เหตุผล ไร้ความเหมาะสม 

ขาดความชอบธรรม ไม่ยึดหลักคุณธรรมทางกฎหมาย ขัดต่อหลักการนิรโทษกรรมสากลที่ห้ามมิให้มีการนิร

โทษกรรมแก่ผู้กระท าการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง แม้แต่ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
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สหประชาชาติก็ได้แถลงเตือนไม่ให้กระท าการดังกล่าวก่อนหน้านั้นแล้ว นอกจากนี้ยังขัดต่อหลักการ

ประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงเพราะกล่าวอ้างว่า หลักการประชาธิปไตยโดยเสี ยงข้างมากเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่

บุคคลบางคนกระท าการเร่งรัดและเร่งรีบผิดวิสัยของผู้สุจริตเป็นลักษณะของเผด็จการเสียงข้างมาก ไม่รับฟัง

เสียงข้างน้อย ทั้งยังเป็นการล้มล้าง การใช้อ านาจของฝ่ายตุลาการและองค์การตรวจสอบขัดต่อหลักการ

แบ่งแยกอ านาจอธิปไตยและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง แม้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะ

อ้างว่ารัฐบาลไม่ใช่ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ ดังกล่าว แต่ในความเป็นจริง รัฐบาลนี้คุมเสียงข้างมากในรัฐสภา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวได้  

 ประการที่ 3 รัฐบาลเพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรงที่เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายของกลุ่มมวลชนที่

สนับสนุนรัฐบาลเป็นเหตุให้นักศึกษารามค าแหงถึงแก่ความตาย ให้ต ารวจซึ่งเป็นกลไกของรัฐในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องชีวิตนักศึกษาที่บริสุทธิ์รู้เห็นเป็นใจ ให้มีการปิดล้อมนักศึกษา 

โดยไม่ค านึงถึงหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ที่ตนเป็นรัฐบาล นอกจากนั้นรัฐบาลยังเลือกปฏิบัติกรณีที่คน

ของฝ่ายตนได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจลในปี 2543 ให้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าผู้เสียหายทั่วไป โดยได้รีบ

การเยี่ยวยาเหนือกว่าทหาร ต ารวจ พลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประเทศชาติ ทั้งที่คนหลายคนเหล่านั้นเป็น

ผู้ต้องหากระท าผิดร้ายแรงเพียงเพ่ือหวังผลทางการเมือง เพ่ือให้ตนได้อ านาจรัฐอันไม่ชอบด้วยหลักการใน

ระบอบประชาธิปไตย 

 ประการที่ 4 รัฐบาลและรัฐสภากลุ่มการเมืองที่น าโดยเผด็จการเสียงข้างมากในรัฐสภากระท าการหลาย

ประการทั้งทางตรงและทางอ้อมสร้างความแตกแยกในสังคมไทยอย่างรุนแรง ร้าวลึกและกว้างขวางท าการ

ปลุกปั่นยุยงและหลอกลวง ในหมู่ประชาชน เพ่ือให้กระด้างกระเดื่องต่อแผ่นดินใช้ก าลังมวลชนข่มขู่ และใช้

ความรุนแรงต่อประชาชน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรตุลาการอันเป็นการกระท าผิดกฎหมายแต่รัฐบาลก็ไม่

ด าเนินการใด ๆ ในขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบลกับถูกรัฐบาลนี้ ใช้กฎหมายเล่นงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการ

กระท าสองมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับการที่รัฐบาลเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมโดยสงบ เคารพกฎหมาย ทั้ง

ที่ตน เป็นผู้ฉีกรัฐธรรมนูญก่อนผู้อ่ืน นับเป็นการเลือกใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายตลอดจนหลักนิติธรรม เพ่ือให้

ตนได้ประโยชน์ครั้นเสียตนเสียประโยชน์กลับไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนั้นอันเป็นการกระท าที่ยิ่งเสียกว่า 

มือถือสากปากถือศิล 

 ประการที่ 5 รัฐบาลได้ใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินเล่นพรรคพวกข่มแหงรังแกข้าราชการ 

แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โดยไม่เป็นธรรม แต่งตั้งคนที่ด้อย

ความรู้ ความสามารถ และพวกพ้องของตนให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงเข้ามาบริหารราชการในหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือรับใช้ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร เจ้าของตัวจริงของรัฐบาลท าให้เกิดความเสียหายต่อหลักคุณธรรมและธรร

มาภิบาล ท าระบบราชการไปสู่ระบบอุปถัมภ์แบบโบราณ  
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 ประการที่ 6 รัฐบาลกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและหน่วยงานของรัฐอย่าง

แพร่หลายกว้างขวาง มีการใช้นโยบายประชานิยมที่ก่อให้เกิดการทุจริตในเชิงนโยบาย น ามาซึ่งความเสียหาย

ของชาติและประชาชน ในด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท าให้ระบบการเงินการคลังและการงบประมาณ

ได้รับความเสียหาย มีการก่อหนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก และท าให้ความเชื่อถือและความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศลดลงอย่างรุนแรงเช่น โครงการจ าน าข้าวที่มีการทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ประเทศหลายแสนล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ า ที่จะต้องกู้เงินจ านวนหลายแสนล้านและมีการกระท าที่

ส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบาย รวมทั้งการที่จะกู้เงินจ านวน 2 ล้านๆบาทที่มีการตรากฎหมายโดยฉ้อ

ฉล การลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความทุจริตและความล้มเหลว ในการ

ด าเนินโครงการแต่สร้างหนี้ผูกพันให้ประเทศชาติและประชาชนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อนึ่งการทุจริต

ดังกล่าว ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว ทั้งมีการกระท าแบบอุกอาจซึ่งหน้า

หามีความละอายใดๆ ไม่ ดังนั้นคณะกรรมประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่

สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งประกอบด้วยมวลมหาประชาชน ข้าราชการพลเรือน ทหาร 

และต ารวจจึงไม่อาจยินยอมให้กลุ่มการเมืองเผด็จการเสียงข้างมากและทุนนิยมผูกขาดร่วมสมคบกันใช้ระบบ

เผด็จการรัฐสภาท าการหักหลังต่อความไว้วางใจของประชาชนท าลายดุลยภาพของการใช้อ านาจอธิปไตย 

กระท าการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย เมื่อรัฐบาลผู้

มีหน้าที่สร้างความผาสุกให้ประชาชนกลับทรยศประชาชนด้วยการใช้อ านาจที่ได้รับความไว้ว้วางใจที่ได้มาจาก

การเลือกตั้ง 

 เพ่ือความมั่นคงและผาสุกของพ.ต.ท ทักษิณและบริวารอันเป็นการท าลายสัญญาประชาคมอย่างชัดแจ้ง 

ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย จึงไม่จ าต้องอยู่ใต้อ านาจของตัวแทนที่ตนเป็นผู้แต่งตั้งนั้นอีกต่อไป 

ดังนั้นอาศัยอ านาจของประชาชนตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติหลักการว่า

อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยขอประกาศว่า มวลมหาประชาชน ข้าราชการพลเรือน ทหาร และ

ต ารวจ ผู้รักความเป็นธรรมที่ได้แสดงพลังร่วมกันที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ มีความจ าเป็นต้อง

กระท าการพิทักษ์หลักการส าคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงใช้สิทธิ์ของ

มวลมหาประชาชนเรียกคืนอ านาจการปกครองแผ่นดินจากระบบการเมืองดังกล่าวคืนกลับสู่ประชาชนผู้เป็น

เจ้าของอ านาจอันสูงสุดนั้น อันเป็นการประชาภิวัฒน์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขจัดภยันตรายอันเกิดจาก

การทุจริตคอรัปชั่นให้หมดไป และด าเนินการทางการเมืองให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงให้เกิดแก่

ประชาชนทุกภาคส่วน คณะกรรม กปปส.ขอประกาศยืนยันแทนมวลมหาประชาชนว่า พวกเราทั้งหลายปวง

ชนชาวไทยทั้งหลายมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะร่วมพิทักษ์ราชบัลลังก์ด้วยชีวิต อนึ่ง

คณะกรรม กปปส.จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัฐต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่อไปทุกประการ 
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จึงแถลงมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือในการสร้างอนาคตที่เป็นธรรม สงบ สันติเพ่ือลูกหลานสืบต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (youtube. 2561, 28 กันยายน).ก านันสุเทพอ่านแถลงการณ์ฉบับ

ส าคัญ เวทีนางเลิ้ง 9 ธันวาคม 56 .สืบค้นจาก http:/www.youtube.com) 

  ค าปราศรัยวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และอดีต ส.ส.

พรรคประชาธิปัตย์ ชี้ทางออกของปัญหาให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกจากรักษาการนายกรัฐมนตรี

พร้อมรักษาการคณะรัฐมนตรีทุกคนเพ่ือให้มีการขอนายกพระราชทาน จากนั้นตั้งของประชาชนเ พ่ือปฏิรูป

ประเทศไทย โดยแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ท าเรื่องการกระจายอ านาจการปกครอง ปรับโครงสร้างต ารวจ  

ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น จากนั้นให้มีการเลือกตั้งตามกติกาใหม่ที่ประกันได้ว่าไม่มีการโกงเลือกตั้งเพ่ือเข้ามา

สู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วกระท าการทุจริตคอรัปชั่น ย้ ายันเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเราจะปฏิรูปประเทศไทยด้วยมือของ

ประชาชน 

 “ผมแนะให้ยิ่งลักษณ์ท าตามเสนอของ กปปส.ลาออกเสียจากการรักษาการเพ่ือให้มีการตั้งคนดีที่
ประชาชนทั้งประเทศเขายอมรับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนเพ่ือได้เดินหน้าปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยตามเจตนารมย์ของประชาชน นั่นแหละถึงเรียกว่าถอย ถอยแบบที่คุณยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่นั่น
คือถอยแบบเพ่ือกลับเข้ามาต่อโกงกินใหม่เขาไม่เอา รมต.ยุติธรรมเหมือนกัน เสียดายความรู้กฎหมายดีแต่ใช้
กฎหมายรับใช้คนชั่ว บอกว่าไม่มีกฎหมายเขียนไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้มีการลาออกจาก
นายกรัฐมนตรีรักษาการได้เพราะฉะนั้น จึงไม่ให้ลาออกจากการเป็นนายกรักษาการ ก็ตอนที่เขาเขียนกฎหมาย
ว่าเขานึกไม่ถึงว่าจะมีนายกท่ีท าความแล้วเสียหายจนประชาชนทั้งประเทศทนไม่ไหวอย่างนี้ไง คุณชัยเกษมผม
จะบอกให้ว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติไม่ต้องเปิดต ารามาตอบนี่เป็นสถานการณ์พิเศษที่ไม่เคยคาดคิดไว้ใน
กฎหมายจึงไม่ได้เขียนเอาไว้ แต่ก็มีประเพณีปฏิบัติเมื่อปี 2516 เมื่อเกิดเหตุการณ์นักศึกษาลุกฮือมาเดินขบวน 
นายกรัฐนตรีขนาดนั้นนายกจอมพลถนอมไม่รักษาการไปต่างประเทศเลย นี่ก็มี ผมต้องยกย่องจอมพลถนอม 
ตอนนั้นมีอ านาจในมือและมีนักศึกษาลุกขึ้นมาต่อต้านมีคนตาย จอมพลถนอมลาออกและไม่รักษาการ เดินทาง
ไปต่างประเทศเพ่ือให้ประเทศสงบเรียบร้อยลง แล้วท าไง รองประธานสภานิติบัญญัติก็น าความขึ้นกราบบังคม
ทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเห็นสมควรให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ให้ท า
หน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาบ้านเมือง นี่เขามีประเพณีปฏิบัติ เหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์ที่ผิดปกติไม่ใช่เหตุการณ์
ธรรมดาและไม่ได้มีกฎหมายเขียนเอาไว้ เพราะฉะนั้นที่ชัยเกษมเอามาอ้างว่าไม่มีกฎหมายเขียนไว้และท าไม่ได้
เขาท ามาแล้ว และแก้วิกฤษของประเทศไทยผ่านพ้นมาด้วยดีเรียบร้อยแล้ว นายกยิ่งลักษณ์อย่างมาเถียงข้างๆ 
คูๆว่าไม่ได้ลาออกแล้วหาว่าละทิ้งหน้าที่จะเป็นความผิด แม่ทูนหัวช่วยลาออกเสียทีเถอะ เอาอย่างนี้ไม๊ละ คุณ
ลาออกจากรักษาการทั้งคณะไปเลย แล้วให้ประธานวุฒิออกไปด้วย เพราะคนนี้เราก็ไม่ไว้ใจเป็นขี้ข้าเขาเช่นกัน 
เหลือรองวุฒิสภาใช้ได้ให้รองวุฒิน าความขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวฯว่าขอเสนอชื่อคนดีที่ ประชาชนทั้ง
ประเทศยอมรับไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรองประธานวุฒิสภาก็รับสนองพระบรมราชโองการ แค่นี้เรา
ก็มีนายกรัฐมนตรี เราก็สามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย มีสภาของประชาชนที่จะปรับปรุง
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ประเทศไทยให้เรียบร้อย แก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ท าเรื่องการกระจายอ านาจ การปกครอง ท าเรื่องปรับ
โครงสร้างต ารวจ ท าเรื่องป้องกันทุจริตคอรัปชั่น เสร็จแล้วก็ให้เขาเลือกตั้งต่อไป ตามกติกาใหม่ที่ประกันได้ว่า
ไม่มีการโกงเลือกตั้งไม่มีการทุจริต จบเท่านั้น เอาซิคุณยิ่งลักษณ์ลาออกจากการรักษาการเปิดโอกาสให้ประเทศ
ไทยมีคนดีเป็นนายกแล้วผมจะชวนพี่น้องกลับบ้านทันที  
 นายสุเทพ ได้อ่านค าสั่งคณะกรรมการ กปปส.ฉบับที่2/2556 ตามที่คณะกรรมการ กปปส.ได้ขอให้น
ยกรมต.และคณะรมต.ประกาศไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการและไม่แต่งตั้งบุคคลอ่ืนขึ้นมารักษาการภายใน 24 ชม.
ตามค าสั่งคณะกรรมการ กปปส.ฉบับที่ 1/2556 อันเป็นการเปิดโอกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก้าวลงจาก
ต าแหน่งโดยละมุมละม่อม ทั้งท่ีความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะครม.ได้สิ้นสุด
ลงตั้งแต่วันที่ประกาศไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญเพ่ือให้กระบวนการคืนอ านาจให้แก่มวลมหาประชาชนในการท า
ประชาภิวัฒน์เพ่ือปฏิรูปประเทศไทย เป็นไปโดยราบรื่นแต่เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ 
บังอาจอ้างว่าตนมีอ านาจตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่อันเป็นการขัดขวางกระบวนการประชาภิวัฒน์ของ
ประชาชนคณะกรรมการ กปปส.จึงออกค าสั่งดังนี้ ข้อ 1 ให้มีการด าเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ในความผิดฐาน
กบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 เนื่องจากได้กระท าการล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรมนุญและ
อ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ คือให้ใช้อ านาจดังกล่าวแล้วไม่ได้อันถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงและจงใจฝ่า
ฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่สุจริตครั้งแล้วครั้ง เล่า ข้อ 2 ให้ผบ.ตร.ถอนก าลัง
กลับไปที่ตั้งปกติ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและทรัพย์สินประชาชนในพ้ืนที่ปกติโดยให้
ด าเนินการออกค าสั่งภายใน 12 ชม.นับแต่มีค าสั่งนี้ข้อ 3 คณะกรรมการ กปปส.เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารเป็น
หน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจต่อประชาชนมากที่สุดจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทหาร ปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที
ราชการเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป ข้อ 4 ขอให้มวลมหาประชาชนติดตามพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของ
ตระกูลชินวัตรและบุคคลในคณะรมต.ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างใกล้ชิด และให้แสดงออกต่อกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวในแนวทางสันติอหิงสาเพื่อให้หยุดการกระท าที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและเจตจ านงของมวลมหาประชาชน 
 สั่ง ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ลงวันที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กปปส. 
คณะกรรมการ กปปส.ยังแน่วแน่ที่จะร่วมด าเนินการทุกอย่างทุกประการจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายคือการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเราจะปฏิรูป
ประเทศไทยด้วยมือของประชาชน” (Blue Sky, 2557) 
 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายสุเทพ กล่าวปราศรัยกับมวลชนที่เวทีนางเลิ้ง เน้นย้ ากรอบแนว

ทางออกของปัญหาว่าต้องมีการปฏิรูป ดังความว่า 

 “...เราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่มา 42 วัน แนวทางออกของปัญหาต้องมีการปฏิรูป ไม่ต้องการเห็นระบอบ

ทักษิณมีอ านาจในประเทศไทยอีกต่อไป ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน และ 9 ธันวาคม จึงขอสารภาพจากใจคนเคย

เป็นก านันเก่าไม่คาดคิดว่ามวลมหาประชาชนจะมาร่วมต่อสู้มากมายขนาดนั้ น ย้ าสาเหตุปัญหาอยู่ที่ตัว

นายกรัฐมนตรี ขาดความชอบธรรมทางกฎหมาย และความชอบธรรมทางเมืองก็หมดไป ทางออกของปัญหา

นายกควรออกจากต าแหน่ง  การปราศรัยนายสุเทพใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าก านันสุเทพ เสนอว่านายกไม่
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ต้องตั้งใครมารักษาการให้ออกจากต าแหน่งไปเลยเพ่ือให้ประชาชนเลือกใหม่ ซึ่งก็ไม่ต้องมีกฎหมายมารองรับ

ในกรณีออกจากต าแหน่งเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา 3 แล้วว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวง

ชน และมาตรา7 ที่บอกว่าในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ใช้ประเพณีปฏิบัติซึ่งเคยปฏิบัติ

กันมาเลือกคนเป็นนายกตั้งรัฐบาลและแก้ปัญหาวิกฤตประเทศชาติต่อไปท าแค่นี้จบแล้ว แต่น.ส.ยิ่งลักษณ์

ตะแบงไม่ยอมท า วันนี้คณะกรรมการ กปปส.จึงประชุมทุกองค์กรเครือข่ายจึงมีมติเราขอไปพบผู้บัญชาการ 4 

เหล่า 3 ทัพซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศ ตัวแทน กปปส.ไปพบเพ่ืออธิบายให้

ท่านเข้าใจว่ามวลมหาประชาชนในประเทศไทยที่มีเจตนารมย์ต้องการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้เกิดความเป็น

ธรรมกับพ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ืออธิบายสิ่งเหล่านี้เพ่ือให้บรรดาแม่ทัพนายกองนอกจากได้ยินที่เรา

ชี้แจงจะได้ซักถาม ทาง ผบ.ทบ.ก็ให้ประสานทุกเหล่าทัพจะได้พบพร้อมกัน ต้องการไปอธิบายว่ามวลมหา

ประชาชนต้องการปฏิรูปประเทศไทยให้ส าเร็จเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ และไปพบผู้น าองค์กร

เอกชนเพื่อน าค าแนะน า ผมเป็นก านันต้นทุนต่ าใครมีค าแนะน ามา ผมยินดีรับฟัง เพื่อให้สิ่งที่ประชาชนคิดที่

จะปฏิรูปประเทศไทยจะได้รัดกุมขึ้น นอกนั้นก็มีผู้อาวุโสในบ้านเมืองที่ต้องไปกราบขอค าแนะน า เพ่ือจะได้

ปฏิรูปประเทศไทยให้เสร็จสิ้นเพ่ือไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง  ถ้าไม่มีการปฏิรูปแล้วไม่สู่การเลือกตั้งประชาชน

ยอมไม่ได้เพราะเห็นว่าถ้าเลือกตั้งภายใต้กฎกติกาเดิม กฎหมายเดิม วิธีการเดิมๆ ผลการเลือกตั้งก็จะออกมา

เหมือนเดิมและระบอบทักษิณก็ไม่หมดไปจากประเทศไทยเสียที มันจะเป็นวัฏจักรที่ชั่วร้าย ไม่สามารถ

แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ไม่สามารถจะกระจายอ านาจการปกครองไปยังประชาชนทุกหนแห่งได้ด้วยระบบการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะสภาเดิมไม่มีวันยินยอมเพราะจะกระทบต่อนายทาส เจ้าของเงินทุนที่ใช้เงิน

ซื้อคะแนนเสียงให้ได้มาเป็น ส.ส.ต้องแก้ไขปัญหาก่อนที่จะส่งไปให้นักการเมืองด าเนินการต่อไป เสนอให้ดูแล

คนจนให้เป็นวาระแห่งชาติ ไม่ใช่เอาประชานิยมมาล่อและโกงกันอ่ิมหมีพลีมันโดยประชาชนยังยากจน

เหมือนเดิม พร้อมย้ าหากส าเร็จสิ่งแรกที่ท าคือปรับโครงสร้างต ารวจให้ต ารวจนครบาลต้องไปอยู่ใต้บังคับบัญชา

ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร และต ารวจต่างจังหวัดไปขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติยังอยู่แต่ไม่ใหญ่โตมีอ านาจล้นฟ้าจนจะเป็นรัฐต ารวจ  การเปลี่ยนแปลงนี้เพ่ือให้ต ารวจเป็นของ

ประชาชน ย้ าว่าตัวเองเป็นแค่ลุงก านันแก่ๆคนหนึ่งที่จะประกาศไม่เล่นการเมืองอีกต่อไป ที่มาต่อสู้เพ่ือให้

ประเทศไทยมีระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ไม่ต้องมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ไม่มีการทุจริต

คอรัปชั่น ข้าราชการก็เป็นข้าราชการที่ดี เป็นการต่อสู้เพ่ือคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ลุงก านันคนนี้แน่นอน พวกนี้

เป็นเสรีชนทั้งสิ้นมาด้วยใจบริสุทธิ์ พร้อมกล่าวเชิญชวนมวลชนเสื้อแดงให้มาร่วมมือกัน การเคลื่อนไหวของคน

เสื้อแดงท่ีต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย กปปส. ก็ท าเพ่ือประชาธิปไตยจึงขอให้มาร่วมมือกัน เสนอทางออกของปัญหา

ยุติการชุมนุมได้โดยให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและไม่ต้องตั้งใครขึ้นแทน ที่เหลือ

ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยมือประชาชน  (youtube, 2556)  
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 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนายสุเทพกล่าวปราศรัยความว่า 

 “...ให้ยึดมั่นแนวทางต่อสู้อย่างสันติ  ยืนยันไม่รับฟังข้อต่อรองใด ๆกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ให้นายก

ออกไปอย่างเดียว และให้ยึดแนวทางนี้ไม่ยอมรับการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น และเชื่อมั่นว่าวิถีการต่อสู้จะมีคนมา

เพ่ิมข้ึนทุกครั้ง สังเกตจากการบริจาคเงินระหว่างการเดินรณรงค์ไปยังที่ต่างๆ และเชื่อว่าแม้แต่คนเสื้อแดงเองก็

จะมาร่วมปฏิรูปกับพวกเรา จึงขอกราบเรียนไปถึงชาวต่างจังหวัดที่มาท างานในกรุงเทพฯให้โทรบอกว่าการ

ต่อสู้ของมวลมหาประชาชนท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติไม่แยกฝ่าย  และขอนัดวันที่ 22 

ธันวาคม พ.ศ.2556 จะมีมวลมหาประชาชนมาขับไล่นายกรัฐมนตรีออกไป...” (ทีนิวส์, 2013)  

 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 กปปส.ได้นัดชุมนุมใหญ่อีกครั้ง โดยนายสุเทพ เลขาธิการ กปปส. รวมเวที

การชุมนุม เวทีใหญ่ 5 เวที ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สยาม-หอศิลป์, แยกราชประสงค์, แยกอโศก และ 10 

เวทีย่อย รอบกรุงเทพฯชั้นใน ครอบคลุม 6 ถนนสายหลักได้แก่ อุรุพงษ์, ราชเทวี, ประตูน้ า, เจริญผล, เพลินจิต

, หัวล าโพง, สามย่าน, บางรัก, คลองเตย, ทองหล่อ และบางส่วนแบ่งก าลังไปหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีเพ่ืออ่าน

แถลงการณ์ที่หน้าบ้าน 

 ค ากล่าวปราศรัยของนายสุเทพ ช่วงค่ าวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เวทีอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย 

สะท้อนถึงกรอบโครงความคิดที่ยังคงย้ าเสนอทางออกของปัญหายืนยันให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง 

 “...พ่ีน้องผู้รักชาติรักแผ่นดิน ผมของกราบคาราวะพ่ีน้องสุดหัวใจจริงๆ ครับ เห็นชัดเจนว่าความรักชาติ

อยู่เหนือความกลัว วันนี้มวลชนมามากกว่าวันที่ 9 ธันวาคม เยอะเลย  มวลชนมาเพ่ือไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ออก

จากต าแหน่ง และวันที่ 22 ธันวาคม ที่ต้องจารึกไว้ว่าพลเมืองดีลุกขึ้นต่อสู้มีจ านวนมากที่สุดในโลก ที่ยึดหลัก

สันติ สงบ มือเปล่า ไม่มีอาวุธ เป็นการต่อสู้แบบอหิงสาจริงๆ โลกต้องยกย่องพ่ีน้องชาวไทยวันนี้ตลอดไป 

เพ่ือให้ลูกหลานได้โตเป็นเสรีชน การต่อสู้จะจบเมื่อไอ้พวกเลวร้ายทั้งหมดนี้หมดอ านาจ และเราได้จัดการ

ประเทศด้วยมือประชาชน เรายืนยันชัดเจนว่าเราต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เพราะเราไม่ต้องการไป

เลือกตั้งภายใต้กฎหมายเลือกตั้งเดิม กฎหมายพรรคการเมืองอย่างเดิม กฎหมาย กกต.แบบเดิมและได้คน

ชัว่เขาสภาแบบเดิมและได้รัฐบาลชั่วเหมือนเดิม และมาโกงกินประชาชนเหมือนเดิมพอกันที่ไม่เอาแล้ว ยิ่ง

ลักษณ์ออกมาว่าเราท าลายประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมันอาจบกพร่องบ้างแต่ที่มัน

เลวร้ายจริง ๆ ก็ตอนที่ทักษิณ ชินวัตร เข้ามายึดครองอ านาจในประเทศนี้ และคนในครอบครัวมันตระกูลมัน

เป็นนายกต่อเนื่องมา 3 คน ยังมีตัวแทนอีกหนึ่งคนท าให้ประเทศยิบหาย พร้อมให้ยิ่งลักษณ์ไปดูประชาธิปไตย

ประเทศไหนที่โกงเลือกตั้ง ทุจริตเลือกตั้ง  พร้อมประกาศเตรียมการปิดกรุงเทพฯ ถ้าข้าราชการยังจงรักภักดี

กับระบอบทักษิณผมจะน าประชาชนปฏิวัติโดยประชาชนสมบูรณ์แบบ อย่างมากกูก็เป็นกบฏติดคุก ขอ

ประกาศเป็นสัจจะวาจาสู้กันให้ตายไปดีกว่าอยู่เป็นขี้ข้าเขา ยังอ้างนั่นอ้างนี่ว่าไม่เคยท า เราท าปฏิวัติด้วยมือ

ของประชาชน อาศัยรธน. มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
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ในเมื่อไม่ให้ดีๆ จะชิงเอา (Blue sky, 2556) 

 การชุมนุมเริ่มไปในทิศทางทวีความรุ่นแรง เพ่ือกดดันรัฐบาลให้เป็นไปในแนวทางกรอบโครงความคิดที่

กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ก าหนดไว้ว่าเป็นทางออกของปัญหาคือนายกออกไปจากการเมือง , 

ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพ่ือปิดช่องระบอบทักษิณ, ตั้งสภาประชาชน, ต้านคอรัปชั่น 

 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัคร ส.ส.วันแรก ที่ศูนย์

เยาวชนกรุงเทพมหานคร ปรากฏกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) น ามวลชนเข้าปิดล้อมประตูทางเข้า -

ออกทุกประตูตั้งแต่กลางดึกคืนวันที่ 22 ธันวาคม ท าให้พรรคการเมืองที่จะเข้าลงสมัคร ไม่สามารถเข้าไป

ภายในได้ กกต.ให้พรรคการเมืองที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาสมัครได้ ไปแจ้งความเป็นหลักฐานเพ่ือรักษาสิทธิ

ในการร่วมจับสลากได้ที่กองบังคับการปราบปรามและสถานีต ารวจนครบาลดินแดง ส่วนการจับสลากหลาย

เลขต้องเลื่อนไปก่อน ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 กกต.ก็ยังไม่สามารถรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อได้

เนื่องจากการปิดล้อมของ กลุ่ม กปปส. 

 ด้านผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งเดินไปปิดล้อม สน.ดินแดงเพ่ือไม่ให้ตัวแทนพรรคการเมืองเข้าไปได้ นอกจากนี้ยังมี

คนลอบปาระเบิดประทัดยักษ์จากลานจอดรถ ชั้น 3 ของโรงแรมปริ๊นส์ตั้นพาร์คสวีท จ านวน 3 ลูก ลงมา

บริเวณด้านหลัง สน.ดินแดง เพ่ิมความโกลาหลวุ่นวาย 

 กลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มเคลื่อนขบวนมาที่อาคารดีเอสไปเพ่ือทวงถามการท าหน้าที่ของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ 

อธิบดีดีเอสไอ กรณีออกหมายเรียกด าเนินคดีกับแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมและแจ้งธนาคารให้ตรวจสอบบัญชีและ

อายัดบัญชี 34 แกนน า โดยผู้ชุมนุมรื้อแผงกั้นรั้วเข้ายึดพ้ืนที่โดยรอบด้านหน้าและด้านหลัง ส่วนหนึ่งเข้าไปใน

โถงชั้นล่าง และชั้น 1 ภายในอาคาร ขอให้ข้าราชการทยอยเดินทางออกไป โดยใช้เวลา 4 ชั่วโมง หลังจากนั้น

กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวกลับไปยังท าเนียบรัฐบาล 

 ส่วนความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ต่างจังหวัด กลุ่มก านัน-ผู้ใหญ่บ้านในหลายจังหวัดรวมตัวสนับสนุนการ

เลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 และคัดค้าน กปปส.เสนอให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดยุบเลิกการ

บริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่น  

 สถานการณ์การขัดขวางการเลือกตั้งก่อความไม่สงบยังด าเนินต่อไปวันที่ 24 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เสนอตั้ง “สภา

ปฏิรูปประเทศ” เพ่ือหาทางออกจากความขัดแย้งท าคู่ขนานไปกับการเลือกตั้ง โดยมีคณะกรรมการ 11 คน

ได้แก่ หัวหน้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ ผบ.เหล่าทัพ, หัวหน้าหน่วยราชการระดับปลัดกระทรวง, ตัวแทน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ตัวแทนภาคเอกชน 
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 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปราศรัย ไม่ยอมรับสภา

ปฏิรูปที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยระบุว่าคณะกรรมการ 11 คน มี 8 คนที่นายกรัฐมนตรีสั่งได้ และบอกว่า

คณะกรรมการที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอเป็นแค่คณะ

ที่จะศึกษาเรื่องราวต่างๆ เพ่ือมาเสนอต่อรัฐเท่านั้น ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย

เช่นเดียวกับกลุ่ม กปปส. (ศูนย์ข้อมูลมติชน, 2556, 509) 

 การก่อความไม่สงบเผชิญหน้าทวีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกครั้ง กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป

ประเทศไทย (คปท.) ที่ปักหลักอยู่ข้างท าเนียบรัฐบาล เคลื่อนขบวนปิดล้อมและพยายามพังประตูเข้าไปภายใน

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครที่จะมีการจับสลากหมายเลขพรรค จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเล็กน้อย 

ก่อนถอนก าลังกลับ ในวันรุ่งขึ้นกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวกลับมาเพ่ือขัดขวางการจับสลากอีกครั้ง และตลอดทั้งวัน

เกิดการปะทะกับเข้าหน้าที่ต ารวจอย่างรุนแรง จนต ารวจต้องยิงแก๊สน้ าตา ฉีดน้ าและยิงกระสุนยาง ส่วนผู้

ชุมนุมตอบโต้โดยขว้างเศษอิฐตัวหนอนเข้าไปด้านใน รวมทั้งขว้างแก๊สน้ าตากลับคืน มีการทุบตีพังรถต ารวจ

และผู้ชุมนุม โดยต ารวจควบคุมผู้ชุมนุมได้จ านวนหนึ่ง  

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติเปิดแถลงข่าวกลุ่มผู้ชุมนุมขว้างระเบิดขวด ระเบิดปิงปองอย่างต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องใช้แก๊สน้ าตาและกระสุนยางเพ่ือควบคุมสถานการณ์ อีกทั้งมีหลักฐานยืนยันว่า มีการยิง

อาวุธปืนจากอาคารสูงใกล้กับสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นเข้ามาในพื้นที่ชุมนุม  

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงเสนอรัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ขณะที่รัฐบาลยืนยันไม่

สามารถเลื่อนได้ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 วันสุดท้ายการเปิดรับสมัคร ส.ส ระบบบัญชีรายชื่อ ยอดพรรค

การเมืองสมัครทั้งสิ้น 53 พรรค (ศูนย์ข้อมูลมติชน, 2556, หน้า 510-511) 

 การย่ าอยู่กับที่ และวังวนของสถานการณ์ยังคงอยู่ในขั้นการเผชิญหน้า มุ่งสู่ความไม่สงบและทวีความ

รุนแรง 

  ขณะที่กองทัพบก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ย้ ายันทหารเป็นของชาติและ
ประชาชน ไม่อาจก้าวล่วงเจ้าหน้าที่รัฐ  แต่ก็ไม่สามารถทอดทิ้งประชาชน นอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกจ านวน
หนึ่งที่อยู่ตรงกลาง และอีกพวกหนึ่งที่รอพร้อมขับเคลื่อนออกมา จะรัฐประหารหรือไม่สถานการณ์เป็น
ตัวก าหนด สถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลยืนยันกติกา คู่ขัดแย้ง กปปส.ยืนยันเรื่องอ านาจของประชาชน ถ้ายันกัน
แบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ ส่วนปัญาหาจะยุติอย่างไรต้องถามคนทุกฝ่าย รวมทั้งคนไทยที่ไม่ได้ออกมา (ศูนย์ข้อมูล
มติชน, 2557, น. 514)  
 กลางดึกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 คนร้ายขับรถกะบะกราดยิงใส่แนวบังเก่อร์กลุ่ม คปท. โดนการณ์
อาสาได้รับบาดเจ็บ 
 ค่ าวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557  นายสุเทพ เลขาธิการ กปปส. และอดีต ส.ส พรรคประชาธิปัตย์  
ปราศรัยบนเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่า วันที่ 5-8 มกราคม พ.ศ.2557 จะน ามวลชนเดินขบวนไปตามถนน
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สายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ จากนั้นวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป จะตั้งเวทีปิดตามสามแยก-สี่แยก 20 
แห่ง สถานที่ราชการและบ้านรัฐมนตรี ตัดน้ าตัดไฟจนกว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ ดังความต่อไปนี้ 
 “ ผมจะเดินน าขบวนไปกับพ่ีน้องทั้งหลายเหมือนกับที่เดินไปตามถนนเพชรบุ รีถนนสุขุมวิทสีลม 

เยาวราช เพ่ือเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศเพ่ือจะนัดหมายประชาชนทั้งประเทศว่าวันปฏิบัติการจริง

ของเราคือ 13 มกราคมนี้วันจันทร์ที่ 13 มกราคมเริ่มตั้งแต่เช้าเลย 9 โมงเช้า ลงมือปฏิบัติการยึดเมืองแต่ที่เริ่ม

เดินก่อนวันที่ 5-8 มกราคม พ.ศ.2557  เราเดินเรียกแขกเดิน เชิญชวนพี่น้องเดินนัดหมายพ่ีน้องเดินแจกการ์ด

ว่าวันที่ 13 มกราคมวันจริงปฏิบัติการยึดเมืองด้วยมือของประชาชนและผมก็ขออนุญาตนัดหมายพ่ีน้อง

ประชาชนชาวต่างจังหวัด กปปส จังหวัดเมื่อได้ยินค านั้นมานี่แล้วมีเวลาเตรียมตัว 12 วันเที่ยวนี้สู้ยืดเยื้อแต่ละ

กลุ่มแต่ละชุดเอาฝ่ายพลาธิการมาด้วยจะได้ส่งก าลังบ ารุงกันได้ ผมนัดวันที่ 13 มกราคม ฉะนั้นพ่ีน้องสะดวก

เดินทางมาล่วงหน้ามาได้เลยจะได้ไม่ถูกต ารวจดักเรือใบเหมือนคราวก่อน ผมขออยุญาตแนะน าพ่ีน้องว่า

เดินทางระมัดระวัง มาเริ่มต้นที่ราชด าเนินก่อนหลังจากนั้นเราก็จะแยกย้ายไปยึดเมืองตามจุดต่างๆซึ่งผมจะได้

มอบหมายเป็นทีมไป ส่วนพ่ีน้องที่ไม่สะดวกมากรุงเทพก็ให้ปฏิบัติการคู่ขนานกับสิ่งที่พวกเราท าที่กรุงเทพฯดู

ให้ถ้าปฏิบัติการที่จังหวัดของท่าน รอปิดเมืองกรุงเทพฯ ท่านก็ปิดจังหวัดของท่าน ไม่มีการปฏิบัติราชการก็ดึก

ต่อไป ไม่ให้ใครท างานเป็นเครื่องมือของระบบทักษิณอีกแล้วปีนี้จบกันแค่นั้น นี่คืองานชิ้นประวัติศาสตร์ ต่อไป

ข้างหน้าจะได้บอกลูกบอกหลานบอกเพ่ือนบอกฝูงได้ว่าวันที่ประชาชนลุกขึ้นท าปฏิวัติ ได้ร่วมกับประชาชนพี่

น้องเหล่านั้นด้วย ส าหรับที่กรุงเทพต้องขอซักซ้อมเป็นพิเศษคราวที่แล้ววันที่ 22 ธันวาคมเราได้แสดงหนัง

ตัวอย่างไปแล้วปิดกรุงเทพครึ่งวันตั้งแต่บ่ายโมงมาจนถึงกลางคืน แล้วตั้งเวทีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่ปทุมวั น 

ที่สวนลุมพินี ที่อโศก ที่ราชประสงค์ คราวนี้ท าเหมือนอย่างนั้นเปรียบแต่ว่าเยอะขึ้นสามแยกสี่แยกทั้งหลายตั้ง

เวทีประชาชนหมดเลย และตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พ่ีน้องประชาชนแต่ละชุมนุม แต่ละองค์กร มีความ

ประสงค์จะไปปฏิบัติการยึดเมือง ที่สามแยก สี่แยกไหน ติดต่อมาที่นี่เลยครับ เราจะได้ช่วยแบ่งงานกันท า ท า

ให้โลกมาดูซะหน่อยพ่ีน้องให้คนทั้งโลกต้องมาศึกษาที่ประเทศไทยว่า ปฏิวัติใหญ ่ในกรุงเทพเค้าท าอย่างไร มัน

ถึงชนะ เสร็จเรียบร้อย โดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ เพราะ เราสู้แบบสันติแบบอารยชน สถานีโทรทัศน์

ทั้งหลายก็ยังมีรายการบันเทิงตามปกติ คนอยู่บ้านก็นอนดูได้ ยกเว้นเวลาที่เราจะออกแถลงการณ์ ออกข่าวของ

เราทุกสถานี ต้องให้ความร่วมมือ แล้วให้ท่านตัดสินใจเอง ขณะที่มวลมหาพลังประชาชนลุกฮือทั่วประเทศ 

แล้วชนะแน่นอน ท่านก็ตัดสินใจว่ายกเลิกการท าข่าวของฝ่ายยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านตัดสินใจได้เอง ที่ท าไม่ได้

เช่นช่อง9 ช่อง 11  ยังอยากจะปักใจรับใช้ระบอบทักษิณก็เห็นทีจะต้องปิดจอด าไม่ต้องเปิดกันอีกต่อไป” (สุ

เทพ เทือกสุบรรณ, 2557) 

 ย้ ายันความชัดเจน การชุมนุมยังคงเผชิญหน้าเคลื่อนไปใกล้ความไม่สงบ ทวีความรุนแรง โดยกดดั น
รัฐบาลให้หนักมากข้ึน 
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 ค่ าของวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และอดีต ส.ส พรรค
ประชาธิปัตย์ ประกาศแผนที่ชัดเจนบนเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ชัตดาวน์กรุงเทพ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.
2557 ยกเลิกเวทีถนนราชด าเนินไปตั้งเวทีกระจายทั่ว กทม.ทั้งหมด 7 เวทีคือ 1) เวทีหน้าศูนย์ราชการ ถนน
แจ้งวัฒนะ 2) เวทีแยกลาดพร้าว 3) เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 4) เวทีสี่แยกปทุมวัน 5) เวทีสวนลุมพินี 6) เวที
แยกอโศก 7) เวทีแยกราชประสงค์ 
 ค าปราศรัย วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และอดีต ส.ส 
พรรคประชาธิปัตย์ ดังความต่อไปนี้ 
 “ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปเราจะปิดกรุงเทพฯ ยกเลิกเวทีราชด าเนินไป
ตั้งเวทีกระจายออกทั่วกรุงเทพฯทั้งหมด 7 เวที 1) เวทีบริเวณถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการปิดถนนตรงนั้น
เพ่ือไม่ให้แค่การไปท างานที่ศูนย์ราชการได้โดยจะมี กปปส เป็นเจ้าภาพใหญ่และมีพ่ีน้องไปสมทบที่นั่นได้ข่าว
ว่าหลวงปู่พุทธะอิสระ ก็จะไปเป็นก าลังใจให้กับเวทีที่หน้าศูนย์ราชการด้วยครับส่วนที่เวทีที่ 2) แยกลาดพร้าว
จะมีมวลมหาประชาชนจากภาคเหนือและภาคอีสานมาชุมนุมอยู่ที่นั่นแล้วก็มีคุณพงศาเป็นผู้ประสานงานมี
คณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ด าเนินรายการบนเวที เวทีที่ 3) จะ
เป็นเวทีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวทีที่ 4) เป็นเวทีที่สี่แยกปทุมวันมีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นเจ้าภาพใหญ่อยู่
ที่นั่นเวทีที่ 4 ก็จะเป็นเวทีที่สวนลุมพินีมีพ่ีน้องเป็นเจ้าภาพอยู่ที่นั่นครับ อีกเวทีที่ 6 จะเป็นเวทีที่อโศกจะมีมศว
ประสานมิตรเป็นเจ้าภาพอยู่ที่นั่นพ่ีน้องมวลมหาประชาชนจากภาคตะวันออกตั้งแต่ตาดจันทบุรีระยองชลบุรีก็
จะมาชุมนุม อยู่ที่อโศก เวทีสุดท้าย7) คือเวทีราชประสงค์ เรายืนยันว่าเราจะต่อสู้ครั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยการชุมนุม
ไม่ว่าจะด้วยการเดินขบวนหรือการกระท าใดๆที่เป็นการแสดงอารยะขัดขืนต่อต้านรัฐบาลเราจะไม่ใช้ความ
รุนแรงเป็นเด็ดขาดเราจะต่อสู้อย่างสันติอหิงสานั่นคือคุณธรรมของมวลมหาประชาชนเราจะไม่ท าความชั่ว 
ความเลวทราม การที่ผม จะชวนพ่ีน้องประชาชนไปชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล กลางถนนสายต่างๆใน
กรุงเทพ เป็นการกระท าที่รัฐธรรมนูญ ให้สิทธิเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเป็นทรราชทรยศต่อความ
ไว้วางใจของประชาชนเอาอ านาจของประชาชนไปใช้โดยมิชอบใช้ความตาม อ าเภอใจ เอาอ านาจที่ประชาชน
ให้ ไปกระท า ความทุจริตคอรัปชั่น โกงชาติโกงบ้านเมืองและไม่ยอมเคารพกฎหมายเป็นสิทธิของประชาชนที่
จะต้องลุกขึ้นต่อสู้และ โค่นล้ม เห็นจ าใส่กบาลไว้ แล้วผมจะบอกชัยเกษมว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรกับพวก นั่นแหละ
คือคนที่ท าผิดกฎหมายแล้วผิดกฎหมายใหญ่ซะด้วยคือผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศนี้เอาที่เห็นกันชัดเจนท าผิดกฎหมายเรื่องที่พยายามแก้ไขพยายามที่จะเสนอกฎหมาย ล้างผิดให้พ่ีชาย
ตัวเองแล้วผีให้คนฆ่าล้างผิดให้คนเผาอันนั้นผิดหลักผิดหลักกฎหมายส าคัญของประเทศท้ังสิ้นแล้วที่ผิดใหญ่กว่า
นั้นก็คือว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือที่จะรวบอ านาจการปกครองบ้านเมืองให้อยู่ในก ามือของพวกตนโดย
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ผิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มิหน าซ้ าในกระบวนการที่
แก้รัฐธรรมนูญนั้น ได้ท าความผิดตั้งแต่การปลอมแปลงเอกสารการลงคะแนนเสียงแทนกันการปิดปากไม่ให้
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น เป็นการกระท าความผิดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีค าวินิจฉัยว่าผิด
แน่นอนชัดเจนอย่างที่ทราบกันทั่วทั้งประเทศและยิ่งลักษณ์กับพวก ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตั้งใจที่จะ
กระท าความผิดโดยประกาศไม่ยอมรับ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นั่นเท่ากับว่าปฏิเสธ บทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญ เรื่องที่ให้มี ศาลรัฐธรรมนูญและ ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าวินิจฉัยใดต้องผูกพันทุกองค์กรรวมทั้ง
รัฐบาลการที่ยิ่งลักษณ์กับพวกปฏิเสธไม่ยอมรับฟัง ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นักแสดงชัดเจนว่ายิ่งลักษณ์
กับพวกไม่เคารพเป็นพวกที่ท าผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศในรัฐธรรมนูญของประเทศที่เจริญแล้ว
ทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทยเขาได้บัญญัติรับรองสิทธิของพลเมืองเอาไว้ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พลเมืองในประเทศ
นั้นเห็นว่า รัฐบาลท าชั่วรัฐบาลทรยศประชาชนรัฐบาลเป็นทรราช บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศ
ทั้งหลายเขาให้สิทธิ์ประชาชนที่จะลุกขึ้นต่อสู้อย่างสันติสงบปราศจากอาวุธและพวกเราได้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นเราจึงไม่ใช่พวกผิดกฎหมาย” (สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2557) 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวไว้ในตอนนั้นว่าหวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มี
ความรุนแรง ใครก็ตามที่ท าให้เกิดความรุนแรง คนนั้นจะต้องรับผิดชอบ จ าไว้ ไม่ว่พวกไหนก็แล้วแต่ ถ้าออกมา
เมื่อไร ประชาชนตีกัน มีการบาดเจ็บล้มตาย จลาจล รัฐบาลต้องรับผิดชอบในหลักการ (ศูนย์ข้อมูลมติชน, 
2557,น.5)  
 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2557 ก่อนซัตดาวน์กรุงเทพฯ ตามท่ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. 
และอดีต ส.ส พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศไว้ โดยเป้าหมายเพ่ือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการณ์
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท าตามกรอบโครงความคิดที่กลุ่ม กปปส. เสนอไว้ให้
รกัษาการณ์นายกรัฐมนตรีลาออก เพ่ือจัดตั้งสภาประชาชน ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง 
 กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มทยอยเดินทาง ไปตามเวทีปราศรัยจุดต่างๆ ที่กลุ่ม กปปส.วางแผนไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 
12 มกราคม พ.ศ.2557 ทั้งหมด 7 จุดคือ 
 1.บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งเวที ๒ จุดคือ หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีพระพุทธะอิสระ เป็นผู้น าแบะ
หน้าบริษัท ทีโอที จ ากัด  มีนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เป็นแกนน า 
 2. บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ตั้งเวทีหน้าธนาคารทหารไทย ส านักงานใหญ่ มีนายอิสระ สมชัย เป็นแกน
น า 
 3. บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภมูิ นายถาวร เสนเนียม เป็นแกนน า 
 4. บริเวณแยกปทุมวัน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็นแกนน า 
 5. บริเวณแยกราชประสงค์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นายชุมพล จุลใน และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็น
แกนน า 
 6. บริเวณแยกอโศก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นางทยา ทีปสุวรรณ และนายสกลธี ภัททิยกุล เป็นแกน
น า 
 7. บริเวณแยกสวนลุมพินีนายวิทยา แก้วภราดัย เป็นแกนน า 
 ขณะที่ทางต ารวจได้ประกาศในนามศูนย์อ านวยการรักษาความสงบแห่งชาติ 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ 
“ศอ.รส. ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือใช้ยานพาหนะ และประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง
ห้ามบุคคลเข้าหรือต้องออกจาบริเวณพ้ืนที่ อาคาร หรือสถานที่ที่ก าหนด  
 ค าปราศรัย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และอดีต ส.ส พรรคประชาธิปัตย์ วันที่ 12 
มกราคม พ.ศ.2557 ก่อนถึงก าหนดวันซัตดาวน์กรุงเทพฯ 13 มกราคม พ.ศ.2557 ดังความต่อไปนี้.... 
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 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 ตลอดทั้งเดือนกลุ่มผู้ชุมนุมใช้การดาวกระจายไปปิดล้อมหน่วยงาน
ราชการหลายแห่งในเขตกรุงเทพฯ เพ่ือไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาล 
ต่อต้านร่วมไปกับกลุ่มกปปส. 
 ขณะที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือคนเสื้อแดง น าโดยประธาน 
นปช.นางธิดา ถาวรเศรษฐ ออกแถลงการณ์ “นปช.แดงทั้งแผ่นดินต้านรัฐประหาร” พร้อมจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวในต่างจังหวัด 
 ขณะที่ กลุ่มกปปส.ในต่างประเทศร่วมชุมนุมคู่ขนานไปด้วย อาทิ ที่ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, 
เยอรมันนี, นิวซีแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศล, ฟินแลนด์ 
 การเผชิญหน้าทวีความรุนแรงขึ้นโดยวันที่ 14 มกราคม คนร้ายปาระเบิดขว้างเอ็ม 26 ใส่บ้านพักนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และวันที่ 15 มกราคม มีเสียงปืนนและระเบิดดังขึ้นบริเวณเชิง
สะพานเฉลิมหล้า หรือสะพานหัวช้าง ใกล้กับเวทีชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ที่แยกปทุมวัน ท าให้มีผู้บาดเจ็บ 2 
ราย  
 วันที่  19 มกราคม พ.ศ.2556 ณ เวทีชุมนุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น 2 จุดมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 28 ราย รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 รัฐบาลเปิดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า กลุ่ม กปปส.โดยกองทัพประชาชน
โค่นระบอบทักษิณ (กปท.) โดยแกนน า นพ.ระวี มาศฉมาดล และนายสุทิน ธราทิน น ามวลชนเข้าเจรจา
ผู้อ านวยการเลือกตั้งวัดศรีเอ่ียม ขอให้ปิดหน่วยเลือกตั้ง ขณะเคลื่อนขบวนกลับนายสุทิน ปราศรัยบน
รถบรรทุก 6 ล้อกลุ่มชายฉกรรจ์ จ านวนมากเคลื่อนขบวนมายังถนนศรีนครินทร์ เกิดการปะทะกันขึ้นมีเสียง
คล้ายระเบิดดังขึ้น 1 ครั้ง และเสียงปืนอีกหลายนัด  สิ้นเสียงปืนพบนายสุทิน ธราทิน ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าท่ี
ศรีษะ 1 นัด ล าคอ 1 นัด หน้าอกขวา 1 นัดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ความวุ่นวายเกิดขึ้นในหลายหน่วย
เลือกตั้งเกิดการปะทะกันระหว่างประชาขนผู้ต้องการเลือกตั้งและกลุ่มมวลชน กปปส. มีการท าร้ายร่างกายกัน
จนได้รับบาดเจ็บ นอกจากนั้นมีการท าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ต ารวจที่แต่งกายนอกเครื่องแบบบริเวณหน่วย
เลือกตั้ง 
 ในต่างจังหวัด กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ได้เข้าขัดขวาง ปิดล้อม ยึดหน่วยเลือกตั้ง และในหลายจังหวัด
โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ได้ปิดล้อมสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งเพ่ือไม่ให้ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง
ที่จะต้องมีการลงคะแนนเสียงในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แต่ขณะเดียวกันก็มีประชาชนสนับสนุนและ
พยายามที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2557 ป.ป.ช.แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพ่ือด าเนินคดีอาญามาตรา 157 กับ 
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จากนโยบายรับจ าน าข้าว ที่มีข้อ
สงสัยการด าเนินการผิดพลาดและมีความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้น โดยมีข้อสงสัย นายกฯ ละเว้นและไม่
ระงับหยุดยั้งโครงการที่เกิดความเสียหายอย่างชัดเจนทั้งท่ี ป.ป.ช.ได้เตือนถึง 2 ครั้ง 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.3.3 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.3.3 

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 14 ตอนที่ 14.3 เรื่องท่ี 14.3.3 
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เรื่องที่ 14.3.4  กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทาง
การเมืองในประเทศไทยของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขประเด็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
 พลวัตรการชุมนุมเริ่มรุนแรงขึ้นนับแต่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งอาจเรียกว่าเข้าสู่สภาวะสงคราม
เนื่องจากมีการลอบท าร้ายกลุ่มผู้ชุมนุม เหตุการณ์ยิงลูกระเบิดใส่ผู้ชุมนุม ท าให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับ
บาดเจ็บเสียชีวิตถี่มากขึ้น แม้จุดเริ่มต้นความรุนแรงจะมีมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เหตุปะทะ
ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ การขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ.2556 จนท า
ให้แกนน าเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 แต่นับตั้งแต่ที่ศาลมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวกลุ่มผู้ชุมนุม
ด้วยวินิจฉัยว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปส.นั้นเป็นไปอย่างสงบและปราศจากอาวุธ นับแต่นั้นมาเหตุการณ์การใช้
อาวุธทั้งการยิงด้วยอาวุธปืน และยิงลูกระเบิดท าให้มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กและผู้หญิง 
 การเผชิญหน้าทวีความรุนแรง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ยังด าเนินต่อไปเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2557 ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่รัฐบาลก าหนดไว้คือ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557เหตุการณ์ยิ่งทวีความรุนแรง
อันเนื่องจากสาเหตุ การต่อต้านการเลือกตั้ง ของกลุ่ม กปปส. ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปะทะกับกลุ่มผู้
ชุมนุม นปช. ที่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ หลวงปู่พุทธอิสระน ามวลชนกลุ่ม กปปส. เข้า
ปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งภายในซอยแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ 31 มกราคม พ.ศ.2557 ไม่ให้มีการจัดส่งหีบบัตร บัตร
เลือกตั้ง และอุปกรณ์จัดการเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้ง เกิดการปะทะกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่จะไปเปิดส านักงานเขตหลักสี่ให้เจ้าหน้าที่ สามารถน าหีบบัตรและอุปกรณ์การ
เลือกตั้งออกไปได ้
 การเผชิญหน้าทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มต่อต้านและกลุ่มขัดขวางการจัดการเลือกตั้งบริเวณแยก
หลักสี่และริมถนนแจ้งวัฒนะ มีเสียงปืนหลายนัด เสียงดังคล้ายระเบิด โดยในเดือนกุมภาพันธ์กลุ่ม กปปส .
ยังคงยึดพ้ืนที่ 7 จุดเปิดเวทีปราศรัยตามแผนการชัดดาว์นกรุงเทพฯ มีการเคลื่อนขบวนปิดสถานที่ราชการต่าง 
ๆ และที่รุนแรงที่สุด ทางศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับแกนน า กปปส. 19 ราย ในข้อหาท าความผิดตาม พ.ร.ก 
ฉุกเฉิน มาตรา 11(1) และมาตรา 12 
 การเคลื่อนมวลชนออกมาของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพ่ือขัดขวาง
กลุ่มคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(กปปส.) ที่มาขัดขวางการเลือกตั้ง ได้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงที่บริเวณแยกหลักสี่ มีการขว้างปาก้อนหิน
และไม้ใส่กัน มีเสียงดังคล้ายระเบิด และตามด้วยเสียงปืน ท าให้มีผู้บาดเจ็บ  
 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 มีเหตุการณ์การปาระเบิดใสถานีวิทยุชุมชนเรดการ์ดของ นปช. 

เหตุการณ์คนร้ายยิงระเบิดเอ็ม 79 เข้าไปบริเวณหลังเวทีศูนย์ราชการ ถนนเจ้งวัฒนะมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย  

เหตุการณ์คนร้ายใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 จ านวนหนึ่งลูกตกที่หน้าต่างชั้น 7 อาคารศาลอาญาได้รับความ
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เสียหาย เหตุคนร้ายขว้างระเบิดใส่กลุ่ม กปปส. ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์คนร้ายใช้

เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 หน้าสโมสรต ารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เหตุระเบิดที่บริเวณแยกประตูน้ า ถตตราชด าริ  

เวที กปปส.ราชประสงค์มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงและปาระเบิดใส่ตลาด

ยิ่งเจริญ ใก้เวที กปปส.ตราด มีคนเสียงชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก ขณะการปราศรัยของกลุ่ม กปปส. มี

ผู้เสียชีวิต 1 ราย ได้รับบาดเจ็บ 35 ราย เหตุการณ์ต ารวจพบวัตถุระเบิดเอ็ม 79 ตกอยู่บริเวณลานจอดรถหน้า

ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก เหตุการณ์ระเบิดในพ้ืนที่การชุมนุมเวทีราชประสงค์ มีผู้บาดเจ็บ 24 คน ตาย 3 คน 

เป็นเด็ก 2 คน  

 เหตุการณ์ขอคืนพ้ืนที่ จากศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต (ศรส.) บริเวณท าเนียบรัฐบาลตั้งแต่

บริเวณข้างท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่แยกสวนมิสกวันถึงสะพานมัฆวาน การตรวจสอบพ้ืนที่พบระเบิดขวด อาวุธ

ปืนลูกซองสั้น กระสุนปืน แก๊สน้ าตา ประทัดยักษ์ อาวุธมืด หัวน็อต หนังสติ๊ก แป็บเหล็ก อุปกรณ์เสพยาเสพ

ติด ฟิลม์เอ็กซเรย์ เสื้อเกราะกันกระสุน และตรวจพบวัตถุระเบิดหลายรายการ 

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เจ้าหน้าต ารวจหลายกองบัญชาการ พร้อมด้วยชุดปฏิการพิเศษอรินท

ราช 26 รวมตัวที่ลานพระบรมรูปทรงม้าตั้งแต่เวลา 05.00 น.เพ่ือขอคืนพ้ืนที่บริเวณใกล้ท าเนียบรัฐบาลเพ่ือจัด

งานกาชาด  

  
 การเผชิญหน้าทวีความรุนแรงในการชุมนุมยังด าเนินต่อไปในการขอคืนพ้ืนที่ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2557 มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและกลุ่มผู้ชุมนุม  

 การปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้แก๊สน้ าตา แต่ถูกตอบโต้ด้วยอาวุธปืนและ

ระเบิด จนกระทั่งต ารวจต้องถอยร่นออกมา มีต ารวจเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 12 นาย ส่วนการขอคืนพ้ืนที่

บริเวณสะพานผ่านฟ้า มีผู้บาดเจ็บจากการปะทะ 68 คน เสียชีวิต 5 คน รวม 73 คน 

 อย่างไรก็ตามนายถาวร เสนเนียม แกนน า กปปส. ได้เข้ายื่นค าร้องขอให้ศาลวินิจฉัยและมีค าสั่งที่นาย

ถาวร ฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพวกในฐานละเมิด ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพ้ืนที่

กรุงเทพฯและปริมณฑล และออกข้อก าหนดตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมิ

ชอบและยังไม่มีเหตุจ าเป็น ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯและห้ามใช้ก าลังสลายการชุมนุม 

โดยขอให้ศาลสั่งให้หยุดฝ่าฝืนค าสั่งการคุ้มครองชั่วคราวในคดีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพราะหลังการขอคืนพ้ืนที่

ท าให้มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก องค์คณะ2 ใน 3 เห็นแย้งว่าการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.

เป็นไปโดยสงบ ปราศจากอาวุธตามสิทธิรัฐธรรมนูญ เสนอให้เพิกถอนประกาศข้อก าหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินในทุก

ฉบับ 
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 สถานการณ์ตึงเครียดอีก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 กลุ่ม นปช.นัดรวมตัวแกนน าทั่วประเทศ

ชุมนุมใหญ่ภายใต้ชื่อ “นปช. ลั่นกลองรบ” ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา หารือแนวทางเคลื่อนไหวต่อสู้ โดยนายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ แกนน า นปช. ยี่นข้อเสนอให้รัฐบาลไม่

ต้องลาออกทุกกรณี และขอให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินให้ชาวนา ขอให้รัฐบาลไม่ต้องไปรับทราบ

ข้อกล่าวหากับ ป.ป.ช.ในคดีจ าน าข้าว ขอให้รัฐบาลแสดงอารยะขัดขืนกับองค์กรอิสระที่ไม่เป็นธรรม ขอให้

รัฐบาลอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ต ารวจติดอาวุธปราบปรามกองก าลังติดอาวุธ 

 จากค าปราศรัยของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และอดีต ส.ส พรรคประชาธิปัตย์ ตอก
ย้ าให้อธิบายได้ว่า สถานการณ์การชุมนุมมุ่งสู่ขั้นสภาวะสงคราม โดยสถานการณ์จริงและ จากค าปราศรัย ดัง
ความ เพราะรัฐบาลได้ท าการก่อการร้ายประชาชนด้วยการใช้อาวุธสงครามสังหารผู้บริสุทธิ์ท าให้เด็กและ
ผู้หญิงเสียชีวิต อีกท้ังกลุ่มต่อต้านคือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ปลุกระดม
ให้มีการแบ่งแยกดินแดน และให้ประชาชนจับอาวุธมาท าสงครามกลางเมือง แสดงการตอกย้ าให้เห็นว่าตัว
กระท าให้เกิดปัญหาคือรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ทุจริตคอรัปชั่นกรณีจ าน าข้าวท าให้ประเทศเสียหลายหลายแสน
ล้าน พร้อมชี้สาเหตุของปัญหามาจากธุรกิจและความร่ ารวยของตระกูลชิน ทุนเหล่านี้ได้น ามาใช้ในทาง
การเมืองใช้อ านาจเงิน ซื้ออ านาจในทางการเมือง ใช้อ านาจเงิน จ้างให้คนร่วมโกงร่วมทุจริตในทางการเมืองจน
ได้อ านาจแล้ว น าอ านาจนั้นมาทุจริตมาฉ้อโกงชาติ ฉ้อโกงประชาชน ที่นักวิชาการทั้งหลายเรียกกันว่า 
“ระบอบทุนสามานย์”เริ่มต้นมาจากธุรกิจผูกขาดที่อาศัยสัปทานที่ได้รับจากรัฐในเรื่องโทรคมนาคมทั้ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งดาวเทียมเป็นที่มาของความร่ ารวยเป็นที่ระดมทุนที่เอามาใช้ในทางการเมืองจนเกิดระบบ 
“ทุนสามาลย์” ที่พวกเราเรียกกันว่า “ระบอบทักษิณ” มันผูกขาดเรื่องโทรศัพท์เรื่องดาวเทียม ได้สัปทาน
ผูกขาดโทรศัพท์ใหม่ มันผูกขาดกระทั่งเครื่องโทรศัพท์ไม่ให้ยี่ห้ออ่ืนมาขาย ขายเฉพาะบริษัทเอไอเอส ขายให้
คนไทยเครื่องละหมื่นบาท นี่คือที่มาของความร่ ารวย กว่าจะแก้ไขให้ใช้ยี่ห้อต่าง ๆ ได้อย่างเสรี มันรวยกันไปมา
กกมายเมื่อมามีอ านาจทางการเมืองได้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ สมุนบริวาร แก้กฎหมายให้บริษัทมันเสียค่าสัปทาน
น้อยลง โกงประเทศไทย โดยที่คนไทยได้แต่นั่งท าตาปริบๆ เพราะเป็นการโกงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากนั้นยังให้สมุนบริวารแก้กฎหมายเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโทรคมนาคม เดิมกฎหมายอนุญาตให้
ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์แต่ทักษิณให้บริวาร แต่มันให้แก้กฎหมายให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 49 
เปอร์เซ็นต์แก้กฎหมายเสร็จก็ขายหุ้นเหล่านั้นให้กับบริษัทสิงค์โปร์ 70,000 ล้านบาทไม่เสียภาษีให้ประเทศไทย
เลยแม้แต่บาทเดียว นื่คือที่มาของความร่ ารวยของทักษิณ ถึงเวลาที่เราต้องบอกคนไทยให้รู้ว่าตลอดเวลาที่
ทักษิณมีอ านาจในบ้านเมืองได้ส่งสุมนบริวารไปเป็นประธาน กรรมการ และช่วยกันรุมโทรมรัฐวิสาหกิจจน
ยับเยิน ส่งสมุนบริวารเข้าไปในองค์การโทรศัพท์ องค์การโทรศัพท์อ่อนแอลงทุกวันไม่สามารถท าธุรกิจแข่งขัน
กับครอบครัวชินวัตรได้มาถึงทุกวันนี้ ย้ ายันทางออกของปัญหาคือต้องขับไล่รัฐบาลยิ่งลั กษณ์เพ่ือขจัดระบอบ
ทักษิณ ดังความในค าปราศรัยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557  
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 “...พ่ีน้อง กปปส. ตราดได้จัดเวทีคู่ขนานกับเวทีในกรุงเทพฯและไม่มีสัญญานอะไรมาก่อนเลยว่าจะมี

คนร้ายมากระท าด้วยความโหดเหี้ยม ขวางระเบิดยิงกราดตามด้วยปืนน้องนิลาวรรณ ติดตามแม่ไปท างานร้าน

ก๋วยเตี๋ยวข้างๆ ที่ชุมนุมจึงเสียชีวิตไป ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุ อ.แกลง ขวางระเบิด เข้าไปที่เวที 17 ก.พ ที่ผ่าน

มา ปทุมธานี ล าลูกกา คลองหลวง มีผู้ได้บาดเจ็บ ตั้งแต่เราเริ่มลุกข้ึนต่อสู้เพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เพื่อขจัด

ระบอบทักษิณได้ใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชน ในช่วงแรกตั้งแต่สังหาร นศ.ม.รามคืนวันที่ 30 พ.ย 

2556 ท าให้น้องทวีศักดิ์ โพธิ์แก้ว นศ.ม.รามเสียชีวิต บาดเจ็บ 64 คน สนามกีฬาดินแดงมีการปราบปรามด้วย

ความรุนแรงน้องวสุเสียชีวิต บาดเจ็บ 23 ราย น้องยุทธนา องอาจเวที คปท. และขว้างระเบิดใส่ขบวน

ประชาชนที่ถนนบรรทัดทอง ท าให้คุณประคองชู จันทร์เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บ 36 คน ขวางระเบิดอนุสาวรีย์ชัยฯ

กลางวันแสกๆ 2 ลูก มีผู้บาดเจ็บ 28 รายคุณอานนท์ ไพรรี ซึ่งขายหนังสือพิมพ์ที่นั่นเสียชีวิต ต่อมายิงสุทิน 

ธาราทิน ที่บางนาเสียชีวิต  

 เหตุการณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดในช่วงแรก เพียงเพ่ือเอามาเป็นข้ออ้างเพ่ือประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินเพียงเพ่ือเขาจะเอาอ านาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดมก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ือมาปราบปรามพวกเรา 

แต่ปรากฏว่าพ่ีน้องทหาร 3 เหล่าทัพไม่ยอมร่วมมือในการปราบปรามประชาชนเหลือเพียงต ารวจที่ท างานให้

ระบอบทักษิณและยิ่งลักษณ์จน 31 มค.57 ศาลเพ่งมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้รัฐบาลท าเกินกว่าเหตุ แต่

เจ้าหน้าที่รัฐไม่ฟังค าสั่งศาล 14 ก.พ 57 ได้ระดมก าลังเตรียมการกวาดล้างปราบปรามประชาชนเกิดเหตุเวที

แจ้งวัฒนะท าการไมส าเร็จ 18 กพ เข้าปราบปรามด้วยความโหดเหี้ยม ท าให้พ่ีน้องประชาชนเสียชีวิต 4 ราย 

บาดเจ็บ 66 ราย การกระท าของฝ่ายยิ่งลักษณ์ที่ไม่ได้ให้ความเคารพย าเกรงต่อค าสั่งศาลเป็นที่ประจักษ์ จนมี

ศาลเพ่งมีค าพิพากษา 9 ข้อไม่ให้ปฏิบัติต่อประชาชนตามที่ทราบนั้น ฝ่ายยิ่งลักษณ์และสมุนบริวาร ก็หันมาใช้

วิธีการก่อการร้ายเข้ามาท าร้ายประชาชน ขวางระเบิดเวทีราชประสงค์ ที่ตราด และวันที่ที่เวทีราชประสงค์อีก

ครั้ง เวลา 16.00 น ผมได้รับข่าวเมือกี้มีผู้บาดเจ็บ 22 คน เสียชีวิต 2 คน ผู้หญิง และเด็กชาย กรวิทย์ ยศอุบล 

อายุ 4 ปี 8 เดือน เด็กอีก2 คนบาดเจ็บสาหัสอายุ 6 ปี เลือดออกในช่องท้องอยู่ไอซียู อีกคนเด็กผู้ชายอายุ 9 ปี

ได้รับบาดเจ็บที่สมองกระทบกระเทือนมาก ผมอยากบอกว่าเหตุการณ์ท่ีราชประสงค์และตราด เป็นการกระท า

ของสมุนบริวารของระบอบทักษิณและยิ่งลักษณ์ที่ต้องการมาเข่นฆ่าประชาชนให้หวาดกลัวเสียขวัญเสีย

ก าลังใจเลิกชุมนุมและกลับบ้าน นี่คือการกระท าที่แสดงถึงการจนตรอกของเขา อยากให้คนไทยทั้งหลายมี

สติตั้งม่ันและยึดม่ันในแนวทางการต่อสู้อย่างสันติไม่ใช้อาวุธไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง แนวทางที่ต่อสู้นี้

เป็นแนวทางที่ถูกต้องขอให้พี่น้องยึดแนวทางนี้อดทนอดกลั้นต่อไป สิ่งที่คนพวกนี้ได้กระท าต่อประชาชน

ด้วยอาวุธสงครามเรามวลมหาประชาชนไล่ยิ่งลักษณ์ ออกไป ขจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากประเทศ

ไทยให้ได้ โดยเร็วที่สุดเราจะไปบอกยิ่งลักษณ์ว่าไม่มีความชอบธรรมทางการเมือง ที่จะท าหน้าที่

รักษาการณ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป เราจะไปบอกให้ยิ่งลักษณ์ว่าประชาชนทั้งประเทศรู้กันหมดแล้วทุกคนว่า
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ยิ่งลักษณ์ทุจริตคอรัปชั่นร่วมกับสมุนบริวารโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรับจ าน าข้าวที่ท าให้ประเทศ

เสียหายหลายแสนล้าน เราจะบอกให้เขารู้ว่านอกจากจะท าให้ชาติเสียหายหลายสิบล้าน เพราะการโกงกิน

คอรัปชั่นของพวกเขา ยังท าให้ชาวนาที่ไม่รับเงินหนึ่งแสนสามหมื่นล้านนั้นทุกข์ทรมานแสนสาหัส ถึงขนาด

ต้องฆ่าตัวตาย ร่ าไห้กลางที่สาธารณะ การที่ยิ่งลักษณ์สั่งให้ปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอ ามหิตนั้น เรา

มวลมหาประชาชนไม่ได้เกรงกลัว แต่เราต้องการให้ยิ่งลักษณ์ชดใช้กรรมตามกฎหมาย และเราจะติดตามตัวยิ่ง

ลักษณ์ให้พบเพ่ือบอกให้ยิ่งลักษณ์รู้ว่าการเอากองก าลังต่างชาติจากเขมรเข้ามาเข่นฆ่าคนไทยนั้นมันไม่สมควร

เกิดมาในแผ่นดินไทยและไม่สมควรจะอยู่บนแผ่นดินไทยอีกต่อไป เพราะฉะนั้นอย่าได้มากล่าวหาว่าประชาชน

ไปไล่ล่าเพื่อประทุษร้ายเราจะไปตามตัวให้เจอเพ่ือบอกกรอกหูให้ได้ยินเราจะไปพูดกรอกหูให้เขาได้ยินด้วยปาก

ของประชาชนเอง นอกจากจะไปด าเนินการตามหายิ่งลักษณ์ ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปเราจะไปเดินรณรงค์ให้

ประชาชนตัดท่อน้ าเลี้ยงของตระกูลชินวัตรเพ่ือให้เอามาเป็นทุนสามาลย์ท าร้ายประเทศไทยอีกต่อไป เราจะ

ประกาศให้โลกรู้ว่าธุรกิจทั้งหลาย ความร่ ารวยของตระกูลชินวัตรเป็นที่มาจากความวิบัติเสียหายของบ้านเมือง 

ทุนเหล่านี้ได้น ามาใช้ในทางการเมืองใช้อ านาจเงินซื้ออ านาจในทางการเมือง ใช้อ านาจเงินจ้างให้คนร่วมโกง

ร่วมทุจริตในทางการเมืองจนได้อ านาจแล้วเอาอ านาจนั้นมาทุจริตมาฉ้อโกงชาติ ฉ้อโกงประชาชน ที่นักวิชาการ

ทั้งหลายเรียกกันว่า “ระบอบทุนสามานย์”เราจึงต้องตัดท่อน้ าเลี้ยงของทุนสามาลย์นี้เสีย ผมขอทบทวนสั้นๆ

ให้พ่ีน้องประชาชนระลึกย้อนหลังไปได้ว่าเริ่มต้นมาจากธุรกิจผูกขาดที่อาศัยสัปทานที่ได้รับจากรัฐในเรื่อง

โทรคมนาคมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งดาวเทียมตรงนี้แหละที่เป็นที่มาของความร่ ารวยเป็นที่ระดมทุนที่เอามาใช้

ในทางการเมืองจนเกิดระบบ “ทุนสามาลย์” ที่พวกเราเรียกกันว่า “ระบอบทักษิณ” เราจะบอกประชาชนว่าที่

มันรวยมาครั้งแรกเพราะมันผูกขาดเรื่องโทรศัพท์เรื่องดาวเทียม บอกให้ประชาชนได้ระลึกว่าตอนที่ได้สัปทาน

ผูกขาดโทรศัพท์ใหม่ มันผูกขาดกระทั่งเครื่องโทรศัพท์ไม่ให้ยี่ห้ออ่ืนมาขาย ขายเฉพาะบริษัทมัน ขายให้คนไทย

เครื่องละหมื่นบาท นี่คือที่มาของความร่ ารวย กว่าจะแก้ไขให้ใช้ยี่ห้อต่าง ๆ ได้อย่างเสรี มันรวยกันไปมากกมาย

เมื่อมามีอ านาจทางการเมืองได้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ สมุนบริวาร แก้กฎหมายให้บริษัทมันเสียค่าสัปทานน้อยลง 

โกงประเทศไทย โดยที่คนไทยได้แต่นั่งท าตาปริบๆ เพราะเป็นการโกงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนั้น

ยังให้สมุนบริวารแก้กฎหมายเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโทรคมนาคม เดิมกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติ

ถือหุ้นได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์แต่ทักษิณให้บริวาร แต่มันให้แก้กฎหมายให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 49 เปอร์เซ็นต์

แก้กฎหมายเสร็จก็ขายหุ้นเหล่านั้นให้กับบริษัทสิงค์โปร์ 70,000 ล้านบาทไม่เสียภาษีให้ประเทศไทยเลยแม้แต่

บาทเดียว นื่คือที่มาของความร่ ารวยของทักษิณ ถึงเวลาที่เราต้องบอกคนไทยให้รู้ว่าตลอดเวลาที่ ทักษิณมี

อ านาจในบ้านเมืองได้ส่งสุมนบริวารไปเป็นประธาน กรรมการ และช่วยกันรุมโทรมรัฐวิสาหกิจจนยับเยิน ส่ง

สมุนบริวารเข้าไปในองค์การโทรศัพท์ องค์การโทรศัพท์อ่อนแอลงทุกวันไม่สามารถท าธุรกิจแข่งขันกับ
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ครอบครัวชินวัตรได้มาถึงทุกวันนี้ เราจะบอกให้ประชาชนรู้ว่านอกจากมันใช้วิธีการต่างๆ นานา (Blur sky, 

23/02/2014) 

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ออกแถลงถึงจุดยืน
กองทัพขอให้ทุกฝ่ายท างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มก าลังด้วยความเป็นธรรมมีสติรับผิดชอบ 
อ านวยความยุติธรรมถูกต้อง โดยไม่กดดันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และถ้าสถานการณ์รุนแรงจะต้องมีผู้รับผิดชอบ และ
คงไม่สัญญาว่าจะปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติ (ศูนย์ข้อมูลมติชน, 2557, น.81-86) 
 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และอดีต ส.ส พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวค าปราศรัยคืน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ยังคงย้ าสาเหตุของปัญหาและตัวกระท าให้เกิดปัญหาคืออดีตนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ชินวัตร และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการณ์นายกรัฐมนตรี และข้อเสนอทางออกของปัญหาคือ
ต้องการให้ประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ขจัดระบอบทักษิณให้หมดไปด้วยการ 
การปฏิรูปประเทศ และยืนยันว่ากลุ่มกปปส. สู้เพ่ือประเทศไทย ไม่ได้ต้องการที่จะแย่งชิงอ านาจ ดังความว่า 
 “..เรามวลมหาประชาชนได้ต่อสู้อย่างสันติโดยสงบไม่มีอาวุธ ไม่เคยใช้ความรุนแรง เราได้ต่อสู้อย่าง

เปิดเผย เราได้ต่อสู้ด้วยความมุ่งม่ันที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยต้องการให้ประเทศไทย

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่บริสุทธ์ที่แท้จริงต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศ เราไม่ไดสู้เพ่ือ

ผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งไม่ได้สู้เพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแต่เราสู้เพื่อประเทศ

ไทย เราไม่ได้ต่อสู้เพ่ือแย่งชิงอ านาจมาเป็นของเรา เราไม่ได้ต่อสู้เพ่ือหวังจะช่วงชิงอ านาจและเอาอ านาจนั้นมา

เสวงหาประโยชน์สร้างความร่ ารวยให้แก่ครอบครัวตัวเองและญาติพ่ีน้องเราได้ประกาศตังแต่ต้นแล้วว่าเมื่อ

ระบอบทักษิณหมดแล้ว เมื่อยิ่งลักษณ์ออกไป เราต้องการให้มีรัฐบาลที่เป็นคนกลางคนดีมาท าหน้าที่และ

ด าเนินการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมย์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นนี้เราไม่

เคยเป็นผู้ก่อในทางตรงกันข้าม พรวกเรามวลมหาประชาชนเป็นฝ่ายถูกระท าถูกย่ ายีประทุษร้ายเข่นฆ่าบาดเจ็บ

ล้มตาย ชีวิตแล้วชีวิตเล่า ถึงชีวิตเด็กทั้ง 3 คน แต่ให้พ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศช่วยกันตอบค าถาม วันนี้มีอยู่ 

2 ฝ่ายเท่านั้น ฝ่ายหนึ่งคือมวลมหาประชาชนที่ไม่ต้องการให้ระบอบทักษิณปกครองประเทศนี้ต่อไป  นาย

ณัฐวุฒิ ออกมาแถลงมตินปช.บอกว่าต่อไปนี้จะลั่นกรองรบ รวมก าลังคน สู้เพื่อปกป้องยิ่งลักษณ์ ผมบอกพี่น้อง

ประชาชนว่าพวกเราไม่คิดจะมารบกับท่านไม่คิดมาต่อสู้กับทานด้วยอาวุธ เราจะสู้ด้วยหัวใจด้วยมือเปล่าเรา

จะสู้อย่างสันติอหิงสา และไม่ใช่สู้เพื่อปกป้องคนโกงชาติ โกงแผ่นดิน เราสู้เพื่ออนาคตของประเทศนี้เราจะ

ไม่ท าสงครามกลางเมืองกับใคร จารุวรรณ เรืองสุวรรณจะเอาอาวุธปืน 10 ล้านกระบอกมาต่อสู้เพ่ือปกป้อง

รัฐบาล.” ปลุกระดมกันอย่างนี้ทั้งวันแล้วก็นางนกแซกธิดาถาวรเศรษฐ เป็นคนตีกรองเ พ่ือแสดงสัญญานว่าจะ

รวมนปช.เพ่ือรบกับมวลมหาประชาชนแยกประเทศแตกหักแล้วใช้ปืน 10 ล้านกระบอกเข้ามากรุงเทพฯ ผม

อยากจะถามเจ้าหน้าที่ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบความมั่นคง วันนี้มีคนประกาศจะแบ่งแยกดินแดนประกาศ

สงครามกลางเมือง ใช้ก าลังติดอาวุธ ย้ายเมืองหลวงถามว่าจะจัดการคนที่ประกาศอย่างนี้หรือไม่ รู้สึกอย่างไร 
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เราไม่ยุยงพ่ีน้องเราลุกขึ้นจับอาวุธไม่ต่อสู้ให้ประเทศนี้เสียหาย เราจะไม่ท าสงครามกลางเมืองกับใคร  ขอ

เรียกร้องการตัดสินของทหาร ต ารวจเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไร ผมมวลมหาประชาชนเรียกร้องการ

ตัดสินใจของท่าน  ว่าจะท าไง นี่ไม่ใช่การเมืองนี่คือความม่ันคงของประเทศท่ีพวกท่านต้องรับผิดชอบ มวลมหา

ประชาชนท าหน้าที่ของเราในฐานะพลเมืองดีที่รักชาติรักแผ่นเราต้องการเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยที่

สมบูรณ์ไม่ต้องการเห็นคนโกงชาติโกงแผนดินลอยนวลอยู่ และยังยึดครองอ านาจ  เข่นฆ่าประชาชนไม่เว้น

แม้เด็กและผู้หญิงเราจึงได้ตอบสู้ภายใต้กรอบกฎหมายบทบัญญัติ รธน. ที่พลเมืองดีทั้งหลายมีสิทธิเสรีภาพ

ที่จะลุกขึ้นสู้กับรัฐบาลทรราชย์...”(Blue sky, 24/02/2014) 

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กลุ่ม กปปส.และอดีต ส.ส พรรค

ประชาธิปัตย์ ได้กล่าวปราศรัยยุบรวมเวที 4 เวทีให้เหลือเพียงเวทีแยกปทุมวัน และเวทีสวนลุมพินี ตั้งแต่ 3 

มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไปหลังจากที่กลุ่ม กปปส.เคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลปิดการจราจรโดยการตั้งเวที

ปราศรัยกลางพ้ืนที่สี่แยก 7 เวที ให้เหลือเวทีสวนลุมพินี และเวทีแยกปทุมวัน แต่จะปิดสถานที่ราชการและ

รณรงค์ให้ข้าราชการหยุดท างาน และ กปปส. จะไปตรวจเยี่ยมราชการทุกกระทรวง ดังค ายืนยันของนายสุเทพ 

สะท้อนถึงพลวัตรการเคลื่อนไหวที่ใช้แนวคิดคานธีและสงครามสลับกันไปในช่วงที่ สถานการณ์รุนแรง ดังค า

ปราศรัยของนายสุเทพที่ย้ าเสมอว่ามวลมหาประชาชนชุมนุมอย่างพลเมืองดีสงบสันติอหิงสา  

 แต่เวทีแจ้งวัฒนะที่มีพระพุทธอิสระและเวทีแนวร่วมที่ยึดพ้ืนที่ถนนราชด าเนินและรอบท าเนียบรัฐบาล

ยังคงประกาศชุมนุมที่เดิม ในขณะที่สถานการณ์การเมืองของกลุ่มคนเสื้ อแดงมีการแจ้งความจับกลุ่มคนรัก

เชียงใหม่เนื่องจากมีการน าป้ายสีแดงระบุข้อความ “ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม กูขอแยกประเทศ สปป.

ล้านนา” ไปติดที่สะพานแยกดอนจั่น ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์ข้อมูลมติชน, 2557, 

น.90) 

 สถานการณ์การเมืองในห้วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 ระหว่างการด ารงอยู่ของการชุมนุม ศาลอาญา ได้

อนุมัติให้ออกหมายจับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ

กลุ่ม กปปส.และอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ข้อหาร่วมกันกระท าความผิดก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่ากรณี

ออกค าสั่งศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ขอคืนพ้ืนที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อปี พ.ศ.2553  

 ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2557 แถลงการณ์เคลื่อนไหวตั้งเวทีปฏิรูปเต็ม

รูปแบบ พร้อมเสนอกรอบโครงทางออกของปัญหาด้วยการแก้ไขด้วยปัญญา  ด้วยการด าเนินการ

กระบวนการปฏิรูป 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่หนึ่งเวทีวิชาการ ขั้นตอนที่สองสมัชชาประชาชน และขั้นตอนที่

สามสภาประชาชนและรัฐบาลของประชาชน โดยในสองขั้นตอนจะด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งขั้นตอนที่สาม  
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 ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 มีเหตุการณ์จับกุมผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนบริเวณการปะทะเมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริเวณสี่แยกหลักสี่ มีเหตุการณ์พบหัวระเบิดเอ็ม 79 บริเวณข้างบ้านนายสุเทพ พบ

วัตถุระเบิดบริเวณศาลอาญารัชดา เหตุการณ์คนร้ายปาระเบิดสังหารชนิดขว้าง 2 ลูกใส่บริเวณประตูทางออก

ศาลอาญารัชดา เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มศูนย์ประสานงานพรรคเพ่ือไทย เหตุการณ์คนร้ายใช้

เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 ยิงใส่บ้านนายสุเทพครั้งที่สาม เหตุการณ์ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนต าแหน่ง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี หลังจากที่ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี ที่สั่งย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จากนั้น ส.ว ล่ารายชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยกรณีสั่งย้ายนายถวิลว่าเข้าข่ายแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ตนเองกรณีสั่งย้ายนายถวิลหรือไม่ เหตุการณ์

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านๆบาทเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ

ประเทศตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เหตุการณ์กลุ่ม นปช. ประกาศแต่งตั้งให้นายจตุ

พร พรหมพันธุ์  เป็นประธานคนใหม่ และ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ เป็นเลขาธิการ นปช. และเหตุการณ์ตุลากการ

ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินการเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เป็นโมฆะเพราะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้

ในวันเดียวกันทุกเขต  

 ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2557 เหตุการณ์ร้ายในการชุมนุมยังเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ทั้งกลุ่มผู้ชุมนุม 

กปปส. เคลื่อนขบวนไปปิดล้อมสถานที่ราชการ เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในขบวนผู้ชุมนุมส่งผลให้

มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจ านวนมาก อีกทั้งกลุ่ม นปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงนัดชุมนุมใหญ่ที่พุทธมณฑลเพ่ือ

แสดงพลังสนับสนุนรัฐบาลและคัดค้านรัฐประหาร 

 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2557  ค าปราศรัยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่มกปปส. และอดีต ส.ส.

พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศบนเวทีปราศรัยเตรียมนัดชุมนุมใหญ่เป่านกหวีดเผด็จศึกยึดอ านาจจากรัฐบาล 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการณ์นายกรัฐมนตรี พร้อมเสนอกรอบโครงทางออกของปัญหาเพ่ือสู่ความเป็น

รัฏฐาธิปัตย ์จะตั้งรัฐบาลของประชาชนจัดให้มีสภานิติบัญญัติของประชาชน แล้วลงมือปฏิรูปประเทศไทยตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 3 ทันทีวันที่เราเอาอ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยคืนมา วันนั้นคือวันที่

พวกเราเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ใครจะเรียกว่า ประชาอภิวัฒน์ ประชาภิวัฒน์ หรือปฏิวัติประชาชนก็เชิญเรียกเอา

ได้ตามใจชอบ แต่ความหมายคือว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแล้ว เราก็จะใช้อ านาจนี้ในการ

จัดการ เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี การจัดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นสภาของ

ประชาชนไม่มีนักการเมืองและพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวไม่ได้หุ้นทั้งในครม.และในสภาฯ และจะให้รัฐบาล

ของประชาชนและสภานิติบัญญัติของประชาชน ร่วมมือกันปฏิรูปประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของมวลมหา

ประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า ได้แก้ไขข้อกฎหมาย รัฐธรรมนูญทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของระบบการเมือง ระบบพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง ให้มั่นใจได้ว่า การเมืองต่อจากนี้จะ
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เป็นการเมืองของคนดี ไม่มีช่องให้คนชั่วได้เข้าแสวงหาอ านาจ และยึดครองอ านาจประเทศไทยเหมือนระบอบ

ทักษิณอีกต่อไปโดยเด็ดขาด รวมทั้งการปฏิรูปในส่วนอ่ืนๆ ทั้งการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การคืนอ านาจให้

ประชาชนแต่ละจังหวัดได้เลือกผู้บริหารจังหวัด ดูแลงบประมาณของตนเองโดยยุติธรรม รวมไปถึง การปฏิรูป

เรื่องอ่ืนๆ และจะสั่งยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรให้หมด เพ่ือน าเงินมาใช้หนี้ให้ชาวนาในโครงการรับจ าน าข้าว ดัง

ค าปราศรัยของนายสุเทพ ณ เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชด าเนิน ความว่า 

 “พ่ีน้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมขอกราบคาราวะพ่ี

น้องด้วยความเคารพยิ่งครับพ่ีน้องครับ มติของคณะกรรมการแกนน า 1800 กว่าเครือข่าย มติเอกฉันท์สู้

คราวนี้ยึดอ านาจอธิปไตยของประชาชนคืนกลับมาจากนางดอกไม้ให้ได้แล้วเราจะประกาศความเป็น

รัฏฐาธิปัตย์ของเรา เราจะตั้งรัฐบาลของประชาชนจัดให้มีสภานิติบัญญัติของประชาชน แล้วลงมือปฏิรูป

ประเทศไทยโดยทันทเีราต่อสู้อย่างสันติอหิงสา ไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความรุนแรงใช้แต่หัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินเสร็จ

จากการประชุมวันนี้กลับไปเตรียมตัวรอฟังเสียงนกหวีดจะเป็นเสียงนกหวีดครั้งส าคัญเราได้ประกาศชัดเจนว่า

ถ้าจนถึงวันนั้นระบอบทักษิณยังดื้อด้านไม่ยอมส่งมอบคืนอ านาจอธิปไตยให้กับปวงชนชาวไทยวันที่เราชนะเรา

ได้เป็นรัฏฐาธิปัตย์ค าสั่งของเราคือยึดทรัพย์ตระกูลชิน เราจะเอาทรัพย์สินตระกูลชินไปใช้หนี้ชาวนา 1 แสน

สองหมื่นล้านทันที ถ้าเราโชคดีอาจจะวันเดียวหรือสามถึงห้าวัน อยู่ที่จ านวนของก าลังของมวลมหาประชาชน 

นอกจากนั้นคือก าลังข้าราชการพลเรือน ต ารวจทหาร การประกาศวันนี้เพ่ือให้โอกาสพ่ีน้องข้าราชการได้

เตรียมตัวเตรียมใจเช่นเดียวกับมวลมหาประชาชนทั้ งประเทศ ถึงวันที่มวลมหาประชาชนออกมาครั้งนี้

ข้าราชการต้องตัดสินใจแล้ว ว่าจะอยู่ข้างระบอบทักษิณต่อไปหรืออยู่ข้างมวลมหาประชาชนรู้กันวันนั้นแหละที่

ประชุมพูดชัดเจนว่า มีอยู่ 2 ช่วงจังหวะไม่ทราบว่าอะไรจะมาก่อนอะไรมาหลัง ระหว่างการชี้มูลความผิดของ

นางดอกไม้ โดยคณะกรรมการปปช. หรือการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งวินิจฉัย

ว่านางดอกไม้และคณะได้ใช้อ านาจหน้าที่กระท าการขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงต้องพ้นหน้าที่ใน

ฐานะนายกรัฐมนตรี ถ้าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้ วันนั้นคือวันที่มวลมหาประชาชนจะริบ

คืนอ านาจมาเป็นของมวลมหาประชาชนหรือปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 3 

ทันที และไม่ต้องมาโต้แย้งด้วยข้อกฎหมาย วันที่เราเอาอ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยคืนมา วันนั้น

คือวันที่พวกเราเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ใครจะเรียกว่า ประชาอภิวัฒน์ ประชาภิวัฒน์ หรือปฏิวัติประชาชนก็เชิญ

เรียกเอาได้ตามใจชอบ แต่ความหมายคือว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแล้ว เราก็จะใช้

อ านาจนี้ในการจัดการ เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี การจัดให้มีสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ซึ่งเป็นสภาของประชาชนไม่มีนักการเมืองและพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวไม่ได้หุ้นทั้งในครม.และ

ในสภาฯ และจะให้รัฐบาลของประชาชนและสภานิติบัญญัติของประชาชน ร่วมมือกันปฏิรูปประเทศไทย

ตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ให้เป็นที่ม่ันใจได้ว่า ได้แก้ไขข้อกฎหมาย 
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รัฐธรรมนูญทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเมือง ระบบพรรคการเมือง ระบบการ

เลือกตั้ง ให้ม่ันใจได้ว่า การเมืองต่อจากนี้จะเป็นการเมืองของคนดี ไม่มีช่องให้คนชั่วได้เข้าแสวงหาอ านาจ 

และยึดครองอ านาจประเทศไทยเหมือนระบอบทักษิณอีกต่อไปโดยเด็ดขาด รวมทั้งการปฏิรูปในส่วนอ่ืนๆ 

ทั้งการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การคืนอ านาจให้ประชาชนแต่ละจังหวัดได้เลือกผู้บริหารจังหวัด ดูแล

งบประมาณของตนเองโดยยุติธรรม รวมไปถึง การปฏิรูปเรื่องอ่ืนๆ เสียงนกหวีดต่อไปจะเป็นเสียงนกหวีด

ขั้นสุดท้ายของมวลมหาประชาชน มติของมวลมหาประชาชนข้อ 2 คือเม่ือมวลมหาประชาชนได้รับชัย

ชนะอ านาจอธิปไตยมาเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นรัฏฐาธิปัตย์แล้ว จัดตั้งรัฐบาลของประชาชน

ได้แล้ว จัดตั้งสภานิติบัญญัติของประชาชนได้แล้ว เรามวลมหาประชาชนก็กลับบ้านไปท าหน้าที่เป็น

ประชาชนคนธรรมดาสามัญเหมือนเดิมไม่มีใครไปร่วมคณะรัฐบาลที่เราจัดตั้งขึ้น เพราะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่

ประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช่เพื่อยศถาบรรดาศักดิ์ ต าแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เราสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินท าหน้าที่

ประชาชนเจ้าของประเทศให้เสร็จสิ้นคือขจัดระบอบทักษิณที่เป็นภัยต่อชาติต่อแผ่นดินให้หมดสิ้นไปจาก

ประเทศไทย นั่นถือว่าจบภารกิจของมวลมหาประชาชน และมีมติชัดเจนว่า กปปส.มวลมหาประชาชนจะ

ไม่จัดตั้งพรรคการเมืองจะไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง เราจะกลับไปเป็นประชาชนธรรมดา เฝ้าดูพรรค

การเมืองนักการเมืองท าร้ายประเทศไทยเหมือนระบอบทักษิณ อีกต่อไปโดยเด็ดขาด เราจะท าหน้าที่เฝ่า

ระวังดูแลอยู่ตลอดไป เราจะเดินหน้าด้วยความเสียสละอดทนเพื่อขจัดระบอบทักษิณ และจัดให้มีการ

ปฏิรูปประเทศไทยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ปกครองท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่

สมบูรณ์แบบโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือความชัดเจนก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยท่ีเป็น

เจ้าของประเทศตัวจริงเช่นเดียวกับมวลมหาประชาชน ครุ่นคิดตัดสินใจว่าจะออกมาผนึกก าลังร่วมต่อสู้กับ

เราหรือไม่เป็นดุลยพินิจของท่านพี่น้องท่ีเคารพเพราะเรามีจิตประภัสสรบริสุทธ์ผ่องแผ้วว่าเราท าเพื่อความ

ผาสุขของประชาชนในอนาคต ผมในฐานะที่เป็นร่างทรงของพี่น้องมวลมหาประชาชนจะรักษาแนว

ทางการต่อสู้นี้ ส่วนใครจะมีเหตุผลส่วนตนว่าจะร่วมสู้หรือไม่เป็นสิทธิของแต่ละคนเรามวลมหาประชาชน

ไม่บังคับใครเพียงประกาศเจตนารมย์แนวทางต่อสู้ ทุกคนมีอิสรเสรีในการตัดสินใจ เราจะร่วมนับหนึ่ง

ประเทศไทยที่มีประชาธิปไตยเบ่งบาน มีกฎหมายเป็นหลักเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการบริหารราชการบ้านเมือง

และเป็นกฎหมายที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องเคารพอย่างเท่าเทียมไม่มีใครอยู่เหนือประชาชนมีแต่สถาบัน

พระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือเกล้าฯคนไทยทั้งแผ่นดินนอกนั้นไม่มี เราได้มีมติข้อรองลงมาว่าขอสื่อไปถึงพี่

น้องมวลชนคนเสื้อแดงทั้งหลายนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะตัดสินใจมาร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนเพราะ

การต่อสู้วันนี้ไม่มีสี เมื่อเราปลดแอกจากระบอบทักษิณ ความเป็นเสรีชน จะบังเกิดขึ้นทุกหมู่บ้านทุกต าบล

ทุกภาคของประเทศ ถ้าพี่น้องมวลชนรักระบอบประชาธิปไตย อยากเห็นประเทศไทยพัฒนาในแนวทางที่

ถูกต้งอขอเชิญพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงมาร่วมกับเรา เราเป็นพี่น้องมากอดคอสามัคคีกันท าหน้าที่เพื่อชาติ
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เพื่อแผ่นดิน อย่าไปสยบกับอ านาจเงินให้กับทรราชย์อีกต่อไปพี่น้องที่เคารพทั้งหลายพวกเราเป็นกองหน้า

ของมวลมหาประชาชนยังต้องยึดชัยภูมิการต่อสู้อยู่ที่นี่เคลื่อนไหวต่อไป รอกองทัพใหญ่เคลื่อนมาสมทบ 

กองหน้าอย่างพวกเราก็ต้องนอนกลางดินกินบนท้องถนนต่อไป ในฐานะกองหน้าประวัติศาสตร์การต่อสู้

ของมวลมหาประชาชน และหากว่าการเคลื่อนขบวนการเคลื่อนก าลังของมวลมหาประชาชนครั้งนี้ถูก

ประทุษร้ายโดยพวกขี้ข้าชั่วชาติทั้งหลาย เราขอเรียกร้องให้ข้าราชการต ารวจทหารที่ยังมีอุดมการณ์อยู่

ออกมารักษาความสงบปกป้องมวลมหาประชาชน การต่อสู้ของเรามาถึงบทสุดท้ายจะแพ้จะชนะอนาคต

ประเทศจะเป็นอย่างไรอยู่ท่ีหัวใจอยู่ท่ีอุดมการณ์ของพ่ีน้องแล้ว” (Blue Sky, 2557) 

 ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุม นปช.ที่ชุมนุมอยู่ที่อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยแกนน าได้ขึ้นปราศรัยตอบ

โต้กลุ่ม กปปส.ที่จะตั้งรัฏฐาธิปัตย์ และมีการรวมพลังในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาจาก ตัวแทน นปช. 65 

จังหวัดร่วมแสดงพลังเดินสวนสนามเพ่ือปกป้องประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

 สถานการณ์ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.และอดีต ส.ส.

พรรคประชาธิปัตย์ ย้ าสาเหตุปัญหาและทางออกของปัญหา ที่เวทีปราศรัยลุมพินีสรุปสถานการณ์เริ่มการ

ชุมนุมตั้งแต่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 คัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ล้างผิดให้ทักษิณคดีทุจริตคอรัปชั่น และ

ล้างผิดให้คนที่เผาบ้านเมืองปี พ.ศ.2553 รัฐบาลใช้อ านาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชนถือเป็นรัฐบาลทรราชย์ ท า

ให้ต้องล้มรัฐบาล เพ่ือตั้งนากยกรัฐมนตรีและสภาของประชาชนที่ไม่ให้นักการเมืองเข้าร่วมเพ่ือแก้กฎหมายการ

เลือกตั้งเพราะหากใช้กฎหมายเดิมนางสาวยิ่งลักษณ์ก็จะใช้เงินทุจริตโกงการเลือกตั้งเข้ามามีอ านาจและอ้าง

อ านาจจากการเลือกตั้งบริหารประเทศโดยไม่ฟังเสียงประชาชนเช่นเดิม พร้อมเสนอทางออกประกาศ

เคลื่อนไหวใหญ่ครั้งสุดท้ายจนกว่าจะชนะในวันที่ 14 พ.ค.2557 เป็นต้นไป และวันที่ 13 พ.ค.2557 จะมีพิธี

สัตยาบรรณ และเช้าวันที่ 14 พค.2557 ก่อนปฏิบัติการจะมีการท าบุญประเทศครั้งใหญ่เพื่อไล่เสนียดจัญไร

ไปให้พ้นจากบ้านเมือง ตอกย้ าทางออกของปัญหาคือปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง  

 “เดินหน้าขับไล่ยิ่งลักษณ์และสมุนบริวารออกไปจากอ านาจ โค่นล้มระบอบทักษิณให้หมดไปจาก
ประเทศไทย โค่นล้มให้สิ้นซาก เรามวลมหาประชาชนจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยด้วยมือของประชาชนไม่
เชื่อถือพรรคการเมืองนักการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ขอกราบเรียนย้ าและขีดเส้นใต้หลายๆเส้นว่าเรามวลมหา
ประชาชนเดินหน้าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอย่างอ่ืนไม่ต้องมาเสนอเรามวลมหาประชาชนขอประกาศวันนี้ว่า
ต่อไปนี้จะเป็นการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของมวลมหาประชาชน โดยเราจะก าหนดขั้นตอนในการต่อสู้เป็น  3 ขั้น
ด้วยกัน  
ขั้นตอนที่ 1 เราจะท าพิธีตั้งสัตยาธิฐานว่าเราจะท าความดีเพ่ือแผ่นดินทุ่มเท ชีวิตจิตใจต่อสู้เพ่ือชาติเพ่ือ

แผ่นดินให้เป็นผลส าเร็จให้ได้ ขั้นตอนที่ 2 เราจะท าบุญครั้งใหญ่ขับไล่เสนียดจัญไรให้หมดสิ้นจากประเทศไทย 

และขั้นตอนที่ 3 คือการปฏิบัติการร่วมกันในการเรียกคืนอ านาจอธิปไตยกลับมาเป็นของประชาชน และวันที่ 

14 พ.ค 57 เป็นต้นไปเรามวลมหาประชาชนจะปฏิบัติการใหญ่เรียกคืนอ านาจอธิปไตยกลับมาเป็นของ
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ประชาชน การเรียกคืนอ านาจอธิปไตยครั้งนี้ไม่ใช่การยึดอ านาจมาจากสภา เพราะขณะนี้ไม่มีสภา

ผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว การเรียกคืนอ านาจอธิปไตยครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยึดอ านาจมาจากรัฐบาลเม่ือมวลมหา

ประชาชนกระท าการเรียกคืออ านาจอธิปไตยได้ส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 1 เราจะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน มี

นายกรัฐมนตรีที่เป็นที่ได้รับการยอมรับนับถือ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน มีความรู้

ความสามารถมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิรูปประเทศ แก้ไขปัญหาของชาติ รัฐบาลของประชาชนี้จะเป็น

รัฐบาลที่ปลอดจากนักการเมืองโดยสิ้นเชิง ต้องไม่ให้รัฐบาลของประชาชนถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง ไม่

ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่มีแม้แต่ตัวแทนนักการเมืองที่เรียกว่านอมินี ไม่ว่าจะเป็นนอมินีของ

พรรคใดทั้งสิ้น และในรัฐบาลนี้ก็จะไม่มีแม้แต่คนของ กปปส.ร่วมอยู่ในคณะของรัฐบาลด้วย ข้อ 2เราจะ

ด าเนินการให้มีสภานิติบัญญัติของประชาชนเพื่อท าหน้าที่ในการตรากฎหมาย แก้ไขกฎหมาย ร่วมมือกับ

รัฐบาลของประชาชนท าการเร่งรัดปฏิรูปประเทศตามเจตนารมย์ของมวลมหาประชาชน รัฐบาลของ

ประชาชน และ สภานิติบัญญัติของประชาชน จะท าหน้าที่เยียวยาแก้ไขปัญหาของประเทศทันที เช่น

ปัญหาของชาวนาเป็นต้น ต้องจ่ายเงินให้ชาวนาให้ครบภายใน 30 วันหลังจากเป็นรัฐบาล รัฐบาลของ

ประชาชนจะท าการปฏิรูปประเทศพร้อมๆ กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเรียกความเชื่อม่ันต่อประชาคมโลก

กลับคืนมา พร้อมสร้างระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณธรรมไปสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีคุณธรรม ….” 

 ท่ามกลางสถานการณ์การชุมนุมของทั้งกลุ่ม กปปส. และ นปช. บริบทของรัฐบาลรักษาการณ์ น.ส ยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร อยู่ในสภาวการณ์รอการตัดสินของปปช.ในกรณีทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว และคดีศาล

รัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยกรณีที่ น.ส ยิ่งลักษณ์ ย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามค าพิพากษา

ของศาลปกครองสูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง และวันที่ 8 พฤษภาคม 

พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตัดสินว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ 

มีพฤติกรรมส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและส่อว่าใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเป็นเหตุแห่งการถอดถอนออกจากต าแหน่ง  

 และวันที่ 10 พ.ค. พ.ศ.2557 เป็นวันนัดชุมนุมใหญ่ของ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ

แห่งชาติ “วันปราบกบฏ” อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ บอกว่าไม่ได้ชุมนุมเพ่ือ

คัดค้านค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ หรือค าตัดสินของ ป.ป.ช. ที่ถอดถอน น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากการ

เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการณ์ แต่ต้องการต่อต้านระบอบอ ามาตยาธิปไตยทั้งหมดที่มีความพยายามให้มี

รัฐบาลใหม่ หรือตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางไม่ว่าจะมาด้วยวิธีแบบใด ทั้งการทูลเกล้าของนายสุเทพ หรือผ่าน

การเสนอชื่อจากการประชุมของวุฒิสภา (ศูนย์ข้อมูลมติชน, 2557, น.183) 
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 สถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ทวีความรุนแรงมีเหตุการณ์คนร้ายยิงระเบิดชนิดเอ็ม 79 เข้าไปใน

มหาวิทยาลัยรังสิต และยิงระเบิดเอ็ม 79 เข้าไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณท่ีพักของพระพุทธะอิสระ แกนน ากปปส. 

มีการ์ด กปปส.ได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่ดีเอสไอ ยื่นค าร้องขอให้ศาลอนุมัติหมายจับแกนน า กปปส. 

 ค าปราศรัยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กกปส. และอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 17 พ.ค.2557 

ยังคงตอกย้ า ผลิตซ้ า ตลอดการชุมนุมรวมเวลา 6 เดือนครึ่งที่ผ่านมาถึงสาเหตุของปัญหามาจากระบอบทักษิณ

ที่ท าให้ประชาธิปไตยเสียหาย ทางออกของปัญหาจึงต้องซ่อมแซมประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ด้วยการปฏิรูป

การเมืองเพ่ือขจัดระบอบทักษิณให้หมดไปด้วยการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง หากใช้วิธีการแบบเดิมการ

เข้ามาสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมมนตรีก็จะมาจากการซื้อเสียงของตระกูลทักษิณและเข้ามาโกง

ชาติบ้านเมือง ซึ่งนายสุเทพ เรียกว่า รัฐบาลทรราชย์  และประกาศปฏิบัติการท้วงคืนอ านาจอธิปไตยกลับคืนสู่

ประชาชน ภายใต้ปฏิบัติการ 9 วัน คือวันที่ 19-26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

จะเป็นวันฉลองชัยชนะของมวลมหาประชาชน และเรียกร้องขอให้ทัพหลวงออกมาร่วมเรียกร้องกับมวลมหา

ประชาชน ดังความต่อไปนี้ 

 ““พ่ีน้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายผมขอกราบคาราวะพ่ีน้องด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพ่ีน้อง

ครับเราจะด าเนินการปฏิบัติการเรียกคืนอ านาจอธิปไตยให้กลับคืนมาเป็นของปวงชนชาวไทย โดยจะเริ่ม

ปฏิบัติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 พ.ค.2557 นี้และท าให้ส าเร็จเสร็จสิ้นวันจันทร์ที่ 26 พ.ค.2557 วันที่ 27 พ.ค.

2557 เป็นวันฉลองชัยชนะของมวลมหาประชาชนจะส าเร็จได้ต้องมีความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้อง

ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศไทยและพี่น้องข้าราชการทั้งพลเรือน ต ารวจ ทหาร เราได้ใช้เวลาในการ

ต่อสู้มา 6 เดือนครึ่งแล้ว ไม่มีใครในประเทศไทยไม่เคยได้ยินการต่อสู้ของมวลมหาประชาชน ลุกขึ้นต่อสู้

เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินจริงๆ เราได้ท าให้เห็นถึงพลังบริสุทธ์ของมวลมหาประชาชนแสดงให้เห็นถึงศัทธรา

ความเชื่อม่ันของมวลมหาประชาชน ชาวไทย ที่มีต่อระบอบต่อระบอบประชาธิปไตยและตั้งใจที่จะท าให้

ประชาธิปไตยในประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นวันที่

ต้องออกมาเพื่อจะแสดงความรักชาติรักแผ่น ดินเพื่อซ่อมแซมรากฐานประชาธิปไตย ที่ถูกระบอบทักษิณ

ท าลายย่อยยับให้แข็งแรงขึ้นเพื่ออนาคตของลูกหลานต้องออกมาเรียนให้ทราบว่ามวลมหาประชาชนที่มา

ต่อสู้นี้ยืนยันว่าตราบใดที่ไม่มีการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมย์ของประชาชนไม่มีวันจัดการเลือกตั้งได้

แน่นอน เพราะไม่ต้องกรให้ระบอบทักษิณกลับมาอีก ไม่ต้องการให้มาปล้น โกงบ้านกินเมืองอีกต่อไปแล้ว

เพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายส าหรับพ่ีน้องประชาชนและข้าราชการทั้งหลายขอเชิญชวน

ด้วยใจจริงเราเป็นแนวหน้ามา 6 เดือนครึ่ง ขอให้ทัพหลวงออกมา เฉยไม่ได้แล้วเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้าย ถ้าท่าน

ทั้งหลายไม่มามีแต่ตาก านันบ้าๆ เดินขบวนเดินอยู่คนเดียวใครจะเกรงใจ นี่ถ้ามีแค่ลุงก านันกับน้อง  ๆ 9 คนอี

ดอกง้ิวคงหัวเราะเยาะถ้าไม่ใช่พวกเรามาเดินขบวนใหญ่เมื่อ9 ธค.2556 สภาผู้แทนฯก็คงอยู่และเลือกลูกนายก
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เป็นนายกคนต่อไปแล้วพี่น้องต้องสัญญากับตัวเองกับผมด้วยว่าเราจะรักษาความบริสุทธิ์การต่อสู้ของ

พลเมืองดี สันติสงบมือเปล่าเราต้องยึดเรื่องนี้ให้ม่ัน เพราะเราจะสร้างตัวอย่างบรรทัดฐานที่ดีของการต่อสู้

ไม่ใช่พวกโจรและต้องยืนหยัดการต่อสู้ของคนดี ต้องจ าภาพวิบัติเสียหายที่บริวารทักษิณท ากับเมืองแห่งนี้เมื่อ

ปี 42-43 นั่นคือพวกขี้ข้า เดราฉาน ไม่ใช่มีหัวใจเป็นคนไทย พ่ีน้องท ามาดีที่สุดแล้ว 6 เดือนครึ่งที่ผ่านมา พี่

น้องเสียชีวิตแต่เราไม่เสียสติไม่เสียหลักการของความเป็นพลเมืองดีจ าไว้จนถึงวันสุดท้ายของการต่อสู้ครับ

พี่น้องครับ”(ยูทูป, 2557)  

 ค าปราศรัยสุเทพ 18 พ.ค.2557 ประกาศปฏิบัติการคืนอ านาจอธิปไตยกลับมาเป็นของประชาชน ตอก

ย้ ากรอบทางออกของปัญหาให้คณะรัฐมนตรีลาออก และปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ดังความต่อไปนี้  

 “วันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เราจะแบ่งก าลังกันออกไปตามหาคนที่ยังอยู่ในคณะรัฐมนตรีและ

ไม่ยอมลาออกไป เรามวลมหาประชาชนจะไปตามหาให้ลาออกคืนอ านาจอธิปไตยให้มวลมหาประชาชน 

ลาออกเสียเถิดอย่าท าตัว...ขวางคลองต่อไป วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จะเป็นวันฉลองชัยชนะของมวล

มหาประชาชน ตราบใดที่ยังไม่มีการปฏิรูปโดยประชาชนจะไม่มีการเลือกตั้งอย่างแน่นอน จะเป็นหนังม้วน

สุดท้ายและจะไม่มีการนัดหมายอีกหลังวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557”  

 สถานการณ์การเมืองเริ่มเข้าสู่สภาวะตึงเครียดอาจเรียกได้ว่าสงครามเมื่อ เวทีกลุ่มแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ประกาศเรียกระดมมวลชนมาร่วมแสดงพลังในวันที่ 23-27 

พฤษภาคม พ.ศ.2557  

 ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ผู้บัญชาการทหารบก ออกประกาศใช้ 

พ.ร.บ.กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรผ่านสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 ให้เหตุผลเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย

และป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้น พร้อมจัดตั้งกองอ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) มี ผบ.ทบ.

เป็น ผอ.รส. สั่งยุบศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) และให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทั้งต ารวจและทหาร 3 เหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขึ้นตรงกับ ผบ.

ทบ.ในฐานะ ผอ.รส. ออกค าสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมห้ามเคลื่อนย้ายออกจากที่ชุมนุม  

 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 03.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ประกาศกฎอัยการศึกท่ัวประเทศ ดังความปรากฏ

ดังนี้ 

 “ประกาศกองทัพบกฉบับที่  1 ตามที่มีกลุ่มชุมนุมทางการเมืองได้ชุมนุมประท้วงในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลตลอดจนพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศและมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความ

รุนแรงด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชน และสถานที่ส าคัญอย่างกว้างขวางเป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์

เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มก่อให้เกิดการจราจล
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และความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพ้ืนที่อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพ่ือให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน า

ความสงบกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็วจึงอาศัยตามความในมาตรา2 และมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.

กฏอัยการศึกพุทธศักราช 2457 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2557 ตั้งแต่

เวลา 03.00 น.เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค.2557 กองทัพมุ่งหวังที่จะน าความสงบเรียบร้อยมาสู่

บ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเร็วที่สุด ขอให้ทุกพวกทุกฝ่ายหยุดการเคลื่อนไหวเพ่ือเข้าสู่

กระบวนการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองโดยเร็ว อ านาจตามความในมาตราต่างๆ ของกฎอัยการศึก พุทธศักราช 

2457 นั้นจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ขอให้ประชาชนทั่วไปอย่าตื่นตระหนกท าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติทุก

ประการ” 

 และในช่วงค่ าของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. 
ปราศรัย ตอกย้ ากรอบโครงความคิด สาเหตุของปัญหาว่ามาจากรัฐบาลทรราชย์ ตัวกระท าให้เกิดปัญหาคือ
ทักษิณ ชินวัตร ชี้ทางออกของปัญหาคือขจัดระบอบทักษิณให้หมดไป พร้อมตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดย
ประชาชนเพื่อน าปสู่ทางออกของปัญหาในการชุมนุมนี้คือปฏิรูปประเทศ ดังความต่อไปนี้ 
  
 “เมื่อคืนตอนตีสาม ผบทบ.ได้ประกาศกฎอัยการศึก ต้องถือว่ากฎอัยการศึก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้
กับมวลมหาประชาชนอย่างใดทั้งสิ้น ประการที่สอง แม้จะเป็นการประกาศกฎอัยการศึกแล้ว การประกาศกฎ
อัยการศึกพ่ีน้องอย่าสับสน ไม่ได้ยกเลิกรธน.พวกเรายังมีสิทธิเสรีภาพที่จะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ มี
สิทธิที่จะต่อต้านโค่นล้มรัฐบาล ตามบทบัญญัติแห่งรธน.ทุกประการ สู้ต่อไปได้ที่ถือว่าเป็นชัยชนะของประเทศ
ของประชาชนคือ 1 ระบอบทักษิณต้องหมดไปจากผืนแผ่นดินนี้ 2 เมื่อระบอบทักษิณหมดไป เราต้องได้
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีอ านาจเต็ม100 เปอร์เซ็นต์มาแก้ไขปัญหา 2 เมื่อระบอบทักษิณหมดไปเราต้องได้
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีอ านาจเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์มาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและประเทศชาติ 3 นายกรัฐ
คนใหม่ต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ไม่มีนักการเมืองพรรคการเมืองพรรคไหน มาเกี่ยวด้วยเลยเป็นนอมินีก็ไม่ได้ ข้อ 
4 นายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่นั้นต้องเป็นนายกของงประชาชนรัฐบาลของประชาชนปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนท าอย่างนี้ได้ครบ ถือว่าเป็นชัยชนะของ
ประเทศของประชาชน แต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ประเทศไทยไม่มีนายกฯไม่มีรัฐบาลมาบริหารราชการแผ่นดิน ไม่มีใคร
มารับผิดชอบขณะนี้ฝ่ายทรราชย์ของทักษิณยังมีอิทธิพล ยังไม่สงบ วุฒิสภาก็ไม่เลือกนายกรัฐมนตรีใหม่เสียที 
เมื่อไม่มีนายกไม่มีรัฐบาลก็ไม่มีใครรับหน้าที่ไปปฏิรูปประเทศตามเจตนารมย์ของเรา ฉะนั้นมวลมหาประชาชน 
จึงต้องผนึกก าลังกันให้มากมายมหาศาลจริงๆ และสู้ต่อไปอย่างได้ถอย จนกว่าจะได้ชัยชนะทั้ง 4 ประการ 
คือสู้เพื่อขับไล่กากเดนทรราชย์ที่เหลืออยู่ถ้าวุฒิไม่ยอมเลือก เราก็สู้จนเลือกด้วยมือเราเอง สู้จนกว่าจะได้
นายกเพ่ือไปท างานปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชน” (บลูสกาย, 2557) 
 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พลเอกประยุทธ์ ในฐานะ ผอ.รส.เชิญคณะบุคคลส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางการเมือง ณ สโมสรกองทัพบก ประกอบด้วยรักษาการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนวุฒิสภา 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนพรรคเพ่ือไทย ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ ผู้แทนคณะกรรมการประชาชนเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) 

ผู้แทนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พร้อมให้การบ้านไปหาข้อยุติร่วมเพ่ือมาเจรจา

กันในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557  

 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขึ้นเวทีปราศรัยช่วงค่ าวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวที

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตอกย้ ากรอบโครงความคิดสาเหตุของปัญหามาจากระบอบทักษิณ กรอบทางออกของ

ปัญหาคือการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง 

“...พ่ีน้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายผมขอกราบคาราวะพ่ีน้องด้วยความเคารพยิ่งครับพ่ีน้องครับ วันนี้ตั้งใจ

จะขึ้นเวทีเพ่ือมาบอกเล่าพ่ีน้องทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องที่ผมกับแกนน าของพวกเราได้ไปร่วมประชุมตามค าเชิญ

ของท่านผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งท่านออกประกาศเชิญให้พวกเราและกลุ่มอ่ืนคณะอ่ืนไปร่วมประชุมกันที่

สโมสรกองทัพบกตอนบ่ายโมงครึ่งวันนี้ (21/พค./57) ไปถึงผบ.ทบ.และคณะเจ้าภาพมีผบ.เหล่าทัพทั้ง 3 เหล่า

ทัพ รองผบทบ ผช.ผบทบ เสธทบ.ผบทบ.ท่านได้พูดกับที่ประชุมว่าที่เชิญกลุ่มคณะต่างๆ ล้วนแต่มีความส าคัญ

เพ่ือที่จะมาขอให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้ช่วยกันแสดงความคิดความเห็นในอันที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติที่

ก าลังวิกฤตในขณะนี้ และท่านก็ได้บอกให้ทีป่ระชุมทราบว่า ท่านตัดสินใจประกาศกฏอัยการศึกเพ่ือที่ยุติ

เหตุการณ์ร้ายแรงทั้งหลายที่ก าลังเกิดข้ึนในบ้านเมือง ถ้าไม่ใช้วิธีนี้จะท าให้เกิดปัญหารุนแรงขึ้นในบ้านเมืองเกิด

ความเสียหายต่อชีวิตและประชาชนและปัญหาก็จะบานปลายออกไปใหญ่โต ไม่มีทางเลือกอ่ืนท่านจึง

จ าเป็นต้องประกาศกฎอัยการศึกและท่านบอกที่ประชุมว่าในฐานะที่เป็นทหารในฐานะผบทบ.ท่านต้องการให้

บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบสุขและต้องคืนโดยเร็ววัน ท่านจะไม่ยอมให้เหตุการณ์อย่างนี้ขยายตัวรุนแรงจนถึง

วันที่ท่านเกษียณอายุ ท่านจะต้องท าให้เหตุการณ์นี้ยุติลงให้ได้ให้บ้านเมืองสงบสุขให้ได้ และท่านได้บอกว่า 

ขอให้ทุกคณะที่มาประชุมในวันนี้นั้น ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นหาทางออกให้บ้านเมือง ท่านจะนั่งฟัง ท่ าน

ไม่ตัดสินอะไรให้ผู้ที่เข้าประชุมช่วยกันแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ใครมีความเห็นอย่างไรให้เสนอในที่

ประชุม คณะวุฒิสภา มีท่านประธาน รองประธานวุฒิสภา 2 คณะรัฐบาล วันนี้นิวัฒน์ ธ ารงบุญทรงไพศาลไม่

ไป มีนายชัยเกษม เป็นหัวหน้าคณะไปแทน และมีรมต.อ่ืนอีก 3 คน คณะที่ 3 เป็นคณะพรรคเพื่อไทย นายจารุ

พงษ์ หัวหน้าพรรคไม่ไป มีนายวันมูหะหมัด เป็นหัวหน้าคณะไปแทน มีนายภูมิธรรม คนอ่ืนๆ อีกคณะนปช.ไป

ครบทีมจตุพร ประธาน นปช. ธิดา ก่อแก้ว วีระกานต์ และณัฐฐวุฒิ อีกคณะเป็นคณะพรรคประชาธิปัตย์ มี

อภิสิทธิ์ ช านิ จุรินทร์ นิพิธ อินทรสมบัติ และเลขาธิการพรรค จุติ ไกรฤทธิ์ กปปส.ผม สาธิต สมศักดิ์ เอกณัฐ.

พร้อมในการปราศรัยได้กล่าวตอบโต้นายจาตุรน ฉายแสง ที่เขียนเฟซบุ๊ควิจารณ์ ผบทบ. ในการประกาศกฎ

อัยการศึกว่าไม่รู้จักหน้าที่ โต้จาตุรนที่ว่าการแก้ปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยประชาธิปไตย ที่ได้มาจากการซื้ อ

เสียง เมื่อได้อ านาจแล้วโกงชาติโกงแผ่นดิน นั่นไม่ใช่ประชาธิไตย กปปส. จึงออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปและย้ าว่า



81 
 

นักการเมืองที่ท าให้ประเทศไทยเสียหายก็คือคนในระบอบทักษิณ..ผมเสนอต่อผบทบ.และที่ประชุมว่า “มวล

มหาประชาชนเห็นว่าประเทศไทยวันนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีครม.ที่มารับผิดชอบการบริหารประเทศ การ

ไม่มีนายกฯไม่มีรัฐบาลท าให้เสียหาย ข้อเสนอผมข้อแรก ต้องมีนายกรัฐมนตรีที่มีอ านาจเต็มมาแก้ไขปัญหา

ของประชาชนเช่นปัญหาของชาวนาเป็นต้น และจะต้องแก้ไขปัญหาอ่ืน เศรษฐกิจ จ าเป็นต้องมีรัฐบาล 

จ าเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีที่มีอ านาจเต็ม ร้อยเปอร์เซ้นต์ 2 เมื่อมีนายกรัฐมนตรี นายกฯต้องตั้ง ครม. ที่ไม่

ฝ่ายการเมืองไม่มีนักการเมืองอยู่เลยแม้แต่คนเดียว 3 นายกรัฐมนตรีและครม.ต้องรีบปฏิรูปประเทศต่าง

เจตนารมณ์ของประชาชน” 

 สถานการณ์ขั้นสุดท้ายของพลวัตรการชุมนุมทางการเมืองส าเร็จหรือล้มเหลว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 

พ.ศ.2557 การปรึกษาหารือระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒ

นาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และพลต ารวจเอกอดุลย์ 

แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และพลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ตัวแทนผู้

บัญชาการทหารสูงสุด) ในฐานะที่ปรึกษา กอ.รส.ร่วมกับผู้แทนรัฐบาล วุฒิสภา คณะกรรมการเลือกตั้ง พรรค

เพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ กปปส. ประกอบด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นายสาทิตย์ 

วงศ์หนองเตย นายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์ นายสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ และนายสมศักดิ์ โกศัยสุข และ นปช.

ประกอบด้วย นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ นางธิดา โตจิราการ นายวีระกานต์ 

มุสิกพงศ์ และนายก่อแก้ว พิกุลทอง 

 การประชุมเริ่มขึ้นโดย พลเอกประยุทธ์เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเสนอแนวทางตามที่ให้การบ้ านไปซึ่งแต่

ละฝ่ายต่างเสนอแนวทางของตนเอง ไม่มีจุดร่วมกัน จากนั้นเชิญนายสุเทพ และนายจตุพร ไปพูดคุย พลเอก

ประยุทธ์สอบถามนายชัยเกษม ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายรัฐบาลว่าตกลงรัฐบาลยืนยันไม่ลาออกทั้งรายบุคคล

และทั้งคณะใช่หรือไม่ ซึ่งนายเกษม นิติสิริ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบว่า “นาทีนี้ไม่

ลาออก” 

 พลเอกประยุทธ์จึงบอกว่า “ถ้างั้นตั้งแต่นาทีนี้ ผมตัดสินใจยึดอ านาจการปกครอง” และควบคุมตัว

บุคคลอื่น ๆ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ยกเว้นตัวแทน ส.ว.และ กกต. จากนั้นประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แห่งชาติ ประกอบด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ มีความจ าเป็นต้องเข้าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ต่อมาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) มีประกาศฉบับที่ 2 เรื่องการ

ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ประกาศฉบับที่ 3 ห้ามออกนอกเคหสถานภายในเวลา 22.00-05.00 

น.ประกาศฉบับที่ 5 การสิ้นสุดลงชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยเว้นหมวด 2 

พระมหากษัตริย์ ให้ ครม.รักษาการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ให้วุฒิสภายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจ านวนวุฒิสภาที่มี
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อยู่ ให้ศาลทั้งหลายยังมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมาย และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 

ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ประกาศฉบับที่ 6 ผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญใน คสช.คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น

หัวหน้า คสช. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอกณรงค์ พลเอกประจิน พล

ต ารวจเอกอดุลย์ เป็นรอง คสช. และพลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นเลขาธิการ คสช. 

และประกาศฉบับที่ 7 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง และค าสั่ง คสช.ให้บุคคลมารายงานตัว โดยกลุ่มแรกส่วน

ใหญ่เป็นรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล  

 ส่วนด้านกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. และ นปช. ทางเจ้าหน้าที่ทหารกระจายก าลังไปเจรจาให้ยุติการชุมนุม 

และควบคุมแกนน าบางคน (ศูนย์ข้อมูลมติชน, 2557, น. 205-207) 

  นอกจากกลุ่มการเมือง ในสังคมการเมืองยังมีภาคส่วนประชาสังคม ที่น าเสนอความคิดสาเหตุและ
ทางออกของปัญหาในวิกฤตการณ์ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร กลุ่ม นปช.และกลุ่ม กปปส.ไว้ดังนี้ 
 เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2561) รองประธานกรรมการบริษัทมติชนอดีต
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน แสดงทัศนะถึงบทบาทสื่อมวลชนในวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทยว่า 
สื่อมวลชนสามารถแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็นผ่านบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนทั้งในทาง
โต้แย้งหรือสนับสนุนกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มได้ เพราะแท้จริงแล้ว ในสถานการณ์วิกฤตการณ์การเมืองบทบาท
หน้าที่ความเป็นกลางของสื่อมวลชนนั้น ไม่มีอย่างแท้จริง มีตัวอย่างเหตุการณ์บทบาทของสื่อในต่างประเทศที่
จะแสดงทางความคิดเห็นในฐานะสื่อมวลชนอย่างชัดแจ้งว่าสนับสนุนพรรคการเมืองหรือรัฐมนตรีคนใด ซึ่ง
พัฒนาการทางการเมืองไทยในอดีตที่ผ่านมานับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วิกฤตการณ์ทาง
การเมือง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 และอีกหลายวิกฤตการณ์สื่อมวลชนมีบทบาท
ส าคัญในการจุดประกายสร้างความคิดทางการเมืองให้ประชาชนด้วยวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย ผ่านเครื่องมือ
สื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
 ธาม เชื้อถาปนศิริ นักวิชาการอิสระทางการสื่อสารเสนอทัศนะว่า ในสถานการณ์ทางการเมืองกลุ่ม
การเมืองจะใช้การปฏิบัติการข่าวสารในการช่วงชิงยึดครองพ้ืนที่ความคิดทางการเมือง ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย 
ในการที่ต้องใช้การโจมตีตอบโต้กันด้วยข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปล่อย ยิ่งพัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวไกล
มากเพียงใด การโจมตีผ่านสื่อสังคมเครือข่ายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
 บทความไทยรัฐออนไลน์ เรื่อง 8 ปีสมรภูมิมหานคร 53 วันนองเลือดร้องไห้หนีตาย ไม่รู้ใครฆ่าใคร 
น าเสนอวิกฤตการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แดงท้ังแผ่นดิน
ไว้ว่า ตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ.2553 การตอบโต้ระหว่าง “ชายชุดด า กลุ่มผู้ชุมนุม นปช. กับ 
ทหารไทย และกองก าลังไม่ทราบฝ่าย” ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ณ จุดนั้นชี้ชัดไม่ได้เลยว่า “ใครเป็นใคร หรือ
ใครยิงใครกันแน่” เหตุการณ์ปะทุรุนแรงขึ้นในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 ชายสวมชุดด า ปรากฏตัวขึ้นมายิง
ตอบโต้กับฝั่งทหาร ส่วนผู้ที่ถือปืนร่วมยิงสมทบ มีก าลังไม่ทราบฝ่าย เหตุการณ์ครั้งนั้นบานปลาย มีเจ้าหน้าที่
และกลุ่มผู้ชุมนุมเสียชีวิตหลายสิบราย สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการถูกระสุนปืนความเร็วสูง และ
สะเก็ดระเบิดเอ็ม 79 
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 เหตุการณ์ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 พ้ืนที่ราชประสงค์ มีเสียงปืน เสียงระเบิด ดังเป็นระยะ ระหว่างที่มี
การกดดันขอคืนพ้ืนที่จนบานปลายกลุ่มผู้ชุมนุมถูกยิงเสียชีวิต ไม่รู้ใครเป็นคนยิง 6 ศพ ใครเผาห้างชายชุดด า 
หรือเสื้อแดงเผา  แต่คนที่ตายกลับเป็นประชาชนตาด าๆ และเจ้าหน้าที่ทหารชั้นผู้น้อยหลายศพ  เพียงเพราะ
ผลประโยชน์ อ านาจทางการเมือง (ไทยรัฐออนไลน์, 2561, พฤษภาคม 19) 
 สุรชาติ บ ารุงสุข (2557, น.873-89) กล่าวถึงวิกฤตการณ์รัฐประหารปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมาเสมือน
สงครามการเมืองที่มีลักษณะยืดเยื้อ ปัญหาไม่ได้มีแค่การต่อสู้ระหว่าง “ระบอบทักษิณ” หรือ “ระบอบสุเทพ” 
แต่มีชุดความคิด 10 เรื่องซ่อนอยู่ในวิกฤตการณ์การเมืองตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 ถึง ปี พ.ศ.2557 ได้แก่ 1) ชนบท
และเมือง 2) ไพร่และอ ามาตย์ 3) ทุนใหม่และทุนเก่า 4) ชนชั้นล่าง ชนชั้นกลาง และชนชั้นสูง 5) เสรีนิยมและ
จารีตนิยม 6) ทุนนิยมและต่อต้านทุนนิยม 7) กระแสโลกาภิวัตน์ และจารีตนิยม 8) อุดมการณ์ประชาธิปไตย
และอุดมการณ์อ านาจนิยม 9) รัฐและต่อต้านรัฐ 10) นักการเมืองและนักคุณธรรม 
 นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2557,น.25-31) ได้เขียนบทความเรื่องปฏิรูปการเมือง ไว้ว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
ไม่ใช่คนแรกท่ีเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมือง ความคิดนี้มีมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ.2540 ค าว่า “การเมือง” หมายถึงการ
จัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสถาบันการเมืองซึ่งเป็นโครงสร้าง (superstructure) ตั้งอยู่ได้เพราะมี
โครงสร้างส่วนล่างอันได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สลับซับซ้อนของสังคม การปฏิรูปการเมืองที่จะมีผล
จริงคือการปฏิรูปความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสถาบัน องค์กร บรรษัท การประกอบการ กลุ่มทางสังคมท่ีเป็นจริง
ในชีวิตผู้คนที่อยู่ในโครงสร้างส่วนล่าง และตนเห็นว่าโครงสร้างส่วนล่างต่างหากที่จะไปก าหนดโครงสร้าง
ส่วนบน และการปฏิรูปที่จะเกิดผลได้จริงต้องท าโดยกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น กระบวนการปฏิรูปและ
กระบวนการประชาธิปไตย (การเลือกตั้ง) สองสิ่งนี้ไม่จ าเป็นต้องแยกจากกันถ้าประชาชนประสบความส าเร็จ
ในการท าให้เป็นญัตติสาธารณะพรรคการเมืองสามารถรับเข้าไปเป็นนโยบายพรรค น าสู่การต่อสู้ในสภา ใน
สังคม ในสื่อ และในสนามการเลือกตั้ง 
 ขณะที่วรวลัญช์ โรจนะพล (2560, น.45-53) อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ แสดงถึงความคิดที่มีต่อวิกฤตการณ์
การเมืองตั้งแต่การรัฐประหารรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในวันที่  19 กันยายน พ.ศ.2549 โดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) น าโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 
และการรัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยคณะกรรมการ
ประชาชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (กปปส.) โดยใช้หลักคิดกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยจากโครงสร้างและตัวแสดงทางการเมือง 
ที่ก าหนดความสัมพันธ์โครงสร้างองค์กรทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
อ านาจระหว่างองค์กรเหล่านั้นกับประชาชน ในทิศทางที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เป็นฐานความคิด แต่
โครงสร้างและตัวแสดงที่ก าหนดไว้เพ่ือไปสู่ประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 กลับไม่เป็นเช่นที่วาง
แนวทางโครงสร้างและตัวแสดงไว้ การเกิดรัฐประหาร 2 ครั้ง น ามาซึ่งการแบ่งแยกความคิดเห็นเป็น 2 ฝ่าย คือ
ฝ่ายหนึ่ง มองว่าเป็นการท าให้ประชาธิปไตยถอยหลัง เนื่องจากเป็นการยึดอ านาจรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน โดยทหารท าให้ระบอบการปกครองถดถอยจากระบอบประชาธิปไตยถอยหลังไปเป็น
ระบอบเผด็จการ ส่วนอีกฝ่ายมองว่าเป็นการท าให้ประชาธิปไตยก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากรัฐบาลพลเรือนที่มา
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จากการเลือกตั้งใช้เงินในการซื้อเสียง และมีการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย บริหารประเทศอย่างมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ทหารจ าเป็นต้องเข้ามาล้มล้างรัฐบาล วางรากฐานใหม่เพ่ือน าไปสู่การเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตย  
 วรวลัญช์สรุปว่าวิกฤตการณ์การเมืองไทย ช่วง ปีพ.ศ.2544 ถึงปี พ.ศ.2557 ได้สะท้อนให้เห็นถึง
วิกฤตการณ์ใน 2ประเด็นได้แก่ วิกฤตการณ์ทางการเมืองคือความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการ
เลือกตั้งและวิกฤตการณ์ของความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาการเมืองโดยวิถี
ประชาธิปไตยไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ประเด็นที่สองคือ วิกฤตการณ์ทาง
อุดมการณ์คือยึดมั่นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่มีความเข้าใจต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยแตกต่างกัน คนกลุ่ม
หนึ่งให้คุณค่าประชาธิปไตยที่รูปแบบคือการเลือกตั้ง คนอีกลุ่มให้คุณค่าที่เนื้อหาสาระ และประเด็น
วิกฤตการณ์ทางสังคมไทยคือความแตกแยกของคนในชาติอันมีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันแม้ยึดมั่น
อุดมการณ์ประชาธิปไตยเหมือนกัน 
 ปัญหาของกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยมีปัญหาในระดับโครงสร้างและปัญหาในระดับตัวแสดง 
ปัญหาในระดับโครงสร้างได้แก่ปัญหาความเป็นสถาบันทางการเมือง ปัญหารัฐบาล ปัญหากองทัพ ปัญหาใน
ระดับตัวแสดงได้แก่ ปัญหาคุณภาพการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 วรวลัญช์ ชี้ทางออกของปัญหาการท าให้เป็นประชาธิปไตยต้องแก้ท้ังในระดับโครงสร้างและตัวแสดง 
แนวทางแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างคือสร้างความเป็นสถาบัน แนวทางแก้ปัญหาในระดับตัวแสดงคือการสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็คือ “วัฒนธรรม
พลเมือง”  
 วัฒนธรรมพลเมืองสร้างได้โดย ไบอัน แม็คเน (Brian Mc Nair, 2003, p.35-39) กล่าวไว้ว่าการสื่อสาร
การเมืองจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคและมหภาค และสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2544, น.5-13) 
กล่าวเช่นกันว่า สามารถใช้การสื่อสารทางการเมืองสร้างพ้ืนฐานความคิด เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการเมือง โดยการสื่อสารมาน ามาใช้ควบคุมทางการเมืองได้ 2 ลักษณะคือ การใช้กระบวนการสื่อสาร
ในการชี้น า ตรวจสอบพลังทางการเมืองเพ่ือให้ระบบการเมืองด ารงอยู่ได้โดยการสื่อสารท าหน้าที่ปรับสมดุลมิ
ให้กิจกรรมทางการเมืองอยู่ในสภาพสับสนวุ่นวาย ลักษณะที่สอง การสื่อสารสามารถก าหนดทิศทางของระบบ
การเมืองโดยการอาศัยการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารส าหรับคัดท้ายความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
สถาบันเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเมืองการปกครอง  
  ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมพลเมืองเพ่ือสู่ความเป็นประชาธิปไตยการสื่อสารทางการเมืองเป็นอีกมิติหนึ่ง
ที่ต้องน ามาใช้แก้ไขปัญหานับเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมไม่แยกส่วน 
  พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ (2557, น.45-49) นักวิชาการรัฐศาสตร์มีกรอบความคิดว่า ประชาธิปไตยแบบที่
สอดคล้องกับ “ความเป็นจริงทางการเมือง” ที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกับประชาธิปไตยเสียงข้างมาก แต่เป็น
ประชาธิปไตยแบบหลักการแบ่งปันอ านาจ (Power Sharing หรือ Consensual Democracy) หัวใจ
ประชาธิปไตยแบบแบ่งปันอ านาจคือความเชื่อที่ว่าในความจริงทางการเมืองนั้นไม่ได้มีลักษณะที่สุดขั้ว ในแบบ
เสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยตลอดเวลา  และหากเราไม่สามารถออกแบบสถาบันที่สะท้อนความเป็นจริงทาง
การเมืองได้ ประชาธิปไตยอาจน าไปสู่ความแตกแยกและไม่ยั่งยืน จึงเป็นภารกิจที่นักรัฐศาสตร์ ต้องออกแบบ
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สถาบันทางการเมืองที่ท าให้ประชาธิปไตยยั่งยืนโดยการแบ่งปันอ านาจกัน จากหลากหลายมิติของ
ประชาธิปไตยที่ไม่ท าให้เกิดการเมืองแบบดูถูกประชาชน โดยเชื่อว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งนั้นมีคุณสมบัติที่
เหนือกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  
 พิชญ์ เสนอทางออกปัญหาที่มีต่อประเด็นวิกฤตการณ์ชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ว่า การปฏิรูปการเมืองที่
ส าคัญต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสวงหาความยินยอมพร้อมใจในระดับการใช้กลไกกฎหมายที่มีอยู่ 
หรือใช้กลไกรัฐสภา ซึ่งการปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องเดียวกันกับการพัฒนาการเมืองที่ท าให้ประชาธิปไตยยั่งยืน 
ตอบสนองหลักพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ และค านึ่งถึงความคิดส่วนใหญ่ของคนในสังคมการเมือง  
 งานวิจัยเรื่องมองเหลืองแดงผ่านขั้วความคิดทางการเมืองของวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ (2557) 
พบว่าปัจจัยที่ชี้ความแตกต่างระหว่างคนเสื้อเหลืองแดงคือเจตคติเกี่ยวกับประชาธิปไตย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายรัฐ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ลักษณะอาชีพและวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยมีนัยยะว่า
ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นกลางสองประเภทที่มีความแตกต่างส าคัญ
อยู่ที่ความมั่นคงในชีวิตโดยผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงจะมีความม่ันคงในชีวิตและอาชีพน้อยกว่า
(ชนชั้นกลางใหม่) ส่วนผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองจะมีความมั่นคงในชีวิตและอาชีพมากกว่า 
(ชนชั้นกลางเก่า)  
 

 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 14.3.4 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 14.3.4 
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