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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบองคกร 
การเคลื่อนไหวทางสังคมผานการศึกษาปจจัยภายในองคกร กลาวคือ โครงสรางขององคกร  
แกนนํา  ผูเขารวม  ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวตอสู และการปฏิสัมพันธกับปจจัยภายนอก  กลาวคือ 
พันธมิตรและการสรางพันธมิตร  รัฐบาล และฝายตรงขามของแนวรวมประชาธิปไตยตอตาน 
เผด็จการแหงชาติ (นปช.) แดงทั้งแผนดิน 

จากการศึกษาองคกรแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) แดงท้ัง
แผนดินในฐานะองคกรนําการเคลื่อนไหวเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ.2553  พบวา เปนการเคลื่อนไหวภายใตสถานการณที่ปจจัยภายนอก กลาวคือ รัฐบาลท่ีมี
นโยบายการใชความรุนแรงและกฎหมายเขามาควบคุมการชุมนุม โดยอีกดานหน่ึงก็มีความพยายาม
ในการสอดประสานกับฝายตอตานผูชุมนุมท่ีเปนประชาชน กลุม องคกรตางๆ เพ่ือลดความ 
ชอบธรรมของฝายผูชุมนุมและดํารงไวซึ่งอํานาจของรัฐบาล  ประกอบกับปจจัยภายใน นปช.แดง
ทั้งแผนดินท่ีแมวาจะมีลักษณะรูปแบบองคกรดานท่ีเปนทางการ แตเมื่อเขาสูการตอสูผาน
ปฏิบัติการทางการเมืองทําใหมองเห็นการขาดการเตรียมการวางแผนเชิงยุทธวิธีที่เปนระบบ มีการ
กําหนดยุทธวิธีการเคลื่อนไหวลักษณะเฉพาะหนาตามสถานการณเปนหลัก  และลักษณะ
ความสัมพันธแบบไมเปนทางการท้ังภายในหมูแกนนํา  แกนนํายอย และผูรวมชุมนุม  ปรากฏจาก
ยุทธวิธีที่มีลักษณะเปนไปเองท้ังท่ีไมละเมิดแนวทางนโยบายขององคกร และสวนท่ีเปนปญหากับ
การเคลื่อนไหวอยางชัดเจน คือ ยุทธวิธีที่เปนไปเองและละเมิดแนวทางนโยบายขององคกร ซึ่งท้ัง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดังกลาวสงผลใหนําไปสูการปราบปรามและยุติการชุมนุมในวันที่ 
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในท่ีสุด 
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Abstract 

This thesis is principle purported to study the form of the social movement 
by studying the internal factors, which are the organization structure, leaders, 
attendants, movement strategies, and the reaction with the external factors, which 
are alliance and alliance creation, government and the opponents of United Front 
for Democracy against Dictatorship: UDD Red in the land. 

The outcome of the study show that the movement of UDD Red in the land 
during March 12th, - May 19th, 2010 is based on the situation caused by external 
factors, that is the government who has the policies to control the rally by violence 
and law and trying to deal with the opponent of the attendants: individual, and any 
organizations for reduce the righteousness of the rally and sustain the power of the 
government, compound with internal factors. Despite being the formal 
organization, UDD Red in the land lack of systematic strategies planning so when 
attending to the fighting by political action, they pointed the principle strategy of 
movement base on the confronting situations. Furthermore, UDD Red in the land 
has the informal form of the relationship between leaders, minor leaders and 
attendants which cause to appear the autonomous strategy despite not breaking 
the roles or policies. The observable problem of the movement is autonomous 
strategy and breaking the policies of the organization. The aforementioned internal 
and external factors are finally caused to suppression and terminate the rally on 
May 19th ,2010. 

 
  



วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
 

www.kpi.ac.th หนา 3 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

วิทยานิพนธเรื่อง “การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ
แหงชาติ(นปช.)ชวงรัฐบาลอภิสิทธ์ิ” มุงตอบคําถาม คือ แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ
แหงชาติ (นปช.)แดงทั้งแผนดิน คือ อะไร ซึ่งเปนแนวการศึกษาแบบพรรณนา  ดวยขอมูลและ
เนื้อหาเชิงประจักษที่ไดศึกษาคนควา สามารถนําไปสูขอสรุปไดดังน้ี   

ความเปนมากอนเกิด นปช.แดงท้ังแผนดิน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองของสังคมไทยชวงสองทศวรรษที่ผานมา
ไดทําใหเกิดชนชั้นใหมข้ึน นั่นคือ ชนชั้นกลางระดับลาง ที่ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของคนกลุมน้ี
ผูกติดกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเปนกลุมคนที่มีจํานวนมากท่ีสุดในสังคมขณะน้ี  จากความ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอความเปลี่ยนแปลงของการผลิตเชิงพาณิชยขยายตัวเขาไปสูภาค
การเกษตรและดึงดูดใหคนในภาคเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงตนเองมาสูการทํางานนอกภาค
การเกษตรมากข้ึน  ซึ่งชองทางท่ีคนกลุมน้ีเขามาไดมากท่ีสุด คือ ภาคการผลิตท่ีเรียกวา “การผลิต
ภาคไมเปนทางการ” การขยายตัวของการผลิตภาคไมเปนทางการไดเชื่อมตอและเปลี่ยนแปลง
ลักษณะความสัมพันธระหวางเมืองกับชนบทไปอยางส้ินเชิง  คนในพ้ืนที่ชนบทไดกลายเปนสวน
หนึ่งของพ้ืนท่ีเมือง  ความเปนเมืองและชนบทมีความละลายและพรามัวไมชัดเจนอีกตอไป รายได
จากการผลิตไมเปนทางการกลายมาเปนหลักในการดํารงชีวิตแทนการทํานาหรือทําเกษตรกรรม
รูปแบบอ่ืนๆ การขยายตัวของภาคการผลิตไมเปนทางการน้ี เปนการสรางสรรคที่มีความสําคัญ 
อันเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของกลุมคนท่ีไมไดรับโอกาสตางๆ จากรัฐ  การสรางสรรคที่มุงเพียง
เพ่ือที่จะอยูรอดใหไดนี้กลายมาเปนชองทางที่สําคัญของคนจํานวนมากในสังคมไทย  จากท่ี
นักวิชาการคาดการณไวคนกลุมน้ีมีอยูประมาณรอยละ 65 ของกําลังแรงงานท้ังหมด สงผลใหคน
สวนใหญในชนบทมีวิถีชีวิตท่ีข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและนโยบาย
ของรัฐบาล ในแบบท่ีไมตางจากวิถีชีวิตของชนชั้นกลางเกาในเมือง  

ลักษณะรวมของชนชั้นกลางระดับลางหรือผูผลิตในภาคการผลิตท่ีไมเปนทางการน้ี อภิชาต 
สถิตนิรมัย  ไดอธิบายไวซึ่งผูวิจัยเห็นดวยวา เปนผูมีเงินออมนอยหรือไมพอเพียง   ดังน้ันความ 
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจมหภาคจึงมีผลโดยตรงตอความอยูดีกินดีของคนกลุมน้ีอาจกลาวไดวา
คนกลุมน้ีมีชีวิตท่ีขาดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ดังน้ันนโยบายท่ีถูกเรียกวา "ประชานิยม" ของ
รัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  อาทิเชน  30 บาทรักษาโรค  เบี้ยยังชีพคนชรา 
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กองทุนหมูบาน  การรับจํานําพืชผล  จึงทําใหคนกลุมน้ีนิยมชมชอบเน่ืองจากสอดรับกับความ
ตองการทางเศรษฐกิจของพวกเขาโดยตรง และการที่ครอบครัวในชนบทมากกวาสองในสามของ
ครอบครัวมีแหลงรายไดหลักอยูนอกภาคเกษตรน้ันมีนัยวาความสัมพันธทางสังคมท่ีรองรับวิถีชีวิต
ของชาวชนบทตองเปลี่ยนตามไปดวย  เมื่อรายไดสวนใหญมาจากนอกภาคเกษตร อยางนอยก็
หมายความวา แหลงเงินไดของชาวชนบทมีหลายแหลงมากข้ึน  รวมท้ังแหลงเงินกูในระบบดวย 
เชน  กองทุนหมูบาน  กลุมออมทรัพยจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ดังน้ันชาวชนบทจึงพ่ึงพิงผูอุปถัมภในภาคการเกษตรนอยลง หรือกลาวไดวานโยบายประชานิยม
ทําหนาท่ีแทนผูอุปถัมภดั้งเดิม ชาวชนบทสวนใหญจึงกลายเปนเสรีชนที่หลุดออกจากเครือขาย
อุปถัมภแบบเดิมรวมทั้งหัวคะแนนดวย   รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ เปนรัฐบาลแรกท่ีสรางนโยบาย
ที่กินไดจึงเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเลือกต้ังท่ีคะแนนเสียงของคนเหลาน้ีมีความหมาย
ในทางการเมือง  นอกจากน้ียังมีนโยบาย  อาทิเชน  หมูบานเอ้ืออาทร  และ 30 บาทรักษาทุกโรคซึ่ง
ผูที่มีรายไดนอยจะไดรับการยกเวนคาบริการ ซึ่งเปนประโยชนแกคนจนในชนบทและคนจนเมือง
อีกดวย 

อยางไรก็ตามการดําเนินนโยบายอ่ืนๆ ในอีกดานหน่ึงของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยภายใต
การนําของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ไดสรางความไมพอใจใหแกกลุมคนอีกจํานวนมากเชนกัน 
อาทิเชน  นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  นโยบายเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม  เปนตน ไดสราง
ความไมพอใจใหกลุมคนท่ีเรียกอยางหลวมๆ วา “ชนชั้นกลางเกา”  อีกท้ังการดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจที่เอ้ือตอกลุมทุนบางกลุมเทาน้ัน ซึ่งแนนอนวาสงผลกระทบตอนายทุนกลุมอ่ืนๆ ดวย 
ตลอดถึงการควบคุมกลไกรัฐทั้งทหารและระบบราชการ  จากนโยบายอาทิเชน  ผูวาราชการแบบ 
ซีอีโอ  การยกเลิก ศอ.บต.  เปนตน   นําไปสูการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ึนมาตอตาน
รัฐบาลในเวลาตอมา  

การเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลพรรคไทยรักไทยจนเปนขบวนการเคลื่อนไหวขนาดใหญ 
ที่สงผลตอพัฒนาการทางการเมืองอยางใหญหลวงในเวลาตอมาน้ัน   เริ่มจากการจุดประกายความ
ไมพอใจของ สนธิ  ลิ้มทองกุล  แลวขยายประเด็นความไมพอใจของตนเองผานรายการเมืองไทย
รายสัปดาห  เมื่อถูกรัฐบาลส่ังยุติการออกอากาศจึงออกมาเคลื่อนไหวบนทองถนนผานรายการ
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจร  ตอมาเม่ือเกิดกรณีการขายหุนใหเทมาเส็กโดยบริษัทที่ครอบครัว
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ เปนเจาของกิจการ จึงเปนประเด็นปลุกกระแสขายชาติใหชนชั้น
กลางเกาท่ีไมพอใจรัฐบาลชุดน้ีอยูกอนแลวออกมาเคลื่อนไหว  ซึ่งสนธิ  ลิ้มทองกุล  สามารถผนึก
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กําลังกับแกนนําภาคประชาชนสวนหน่ึงโดยเฉพาะท่ีอยูในขบวนการแรงงานใหเขามารวม
เคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลรวมกันได กลายเปน ”กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย” 
เคลื่อนไหวมาจนถึงระดับท่ีขบวนการมีขอเรียกรองใหมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการพระราชทาน
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 อันนําไปสูการเกิดรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) นําโดย พล.อ.สนธิ  บุณยรัตกลิน 

การเกิดรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2549  ทําลายพรรคการเมืองและนักการเมือง 
โดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยที่ริเริ่มนโยบายท่ีเรียกขานกันจากฝายท่ีสนับสนุนและคัดคานวา 
“ประชานิยม” ซึ่งโดยรูปธรรมเปนผลประโยชนของ “ชนชั้นกลางใหม” หรือ “ผูผลิตในภาคการ
ผลิตท่ีไมเปนทางการ”  ดังไดกลาวแลวขางตน   กลุมคนเหลาน้ีเองที่ เปนฐานพลังหลักของ
ขบวนการคนเส้ือแดงในเวลาตอมา  ซึ่งมีนักวิชาการไดวิเคราะหไววาคนเส้ือแดงน้ันไมใชกลุมคน 
ที่ยากจนท่ีสุดของสังคมในแงอาชีพ  คนเสื้อแดงสวนใหญเปนผูประกอบการอิสระรายยอย ไดแก 
แมคาแผงลอย-ตลาดนัด  คนขับรถแท็กซ่ี  มอเตอรไซครับจาง  รวมท้ังเกษตรกรท่ีผลิตเพ่ือตลาด 
กรรมกรในโรงงานหรือกรรมกรระดับคอปกนํ้าเงิน  เปนตน  ซึ่งจะเห็นไดวาการเกิดรัฐประหาร 
และรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช 2550 ที่เปนผลผลิตจากคณะรัฐประหารเปนการตัดสิทธิ
ทางการเมืองของคนเสื้อแดงโดยตรง  

นอกจากนั้นการเกิดรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายนยังสรางความไมพอใจใหกับกลุมนัก
กิจกรรมและประชาชนผูรักประชาธิปไตยจํานวนหน่ึงดวย ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะปจเจกชน
และขบวนการเคลื่อนไหว ในสวนของขบวนการเคลื่อนไหวไดมีการรวมตัวกัน  กลุมนักกิจกรรม
และประชาชนโดยมีประเด็นรวมท่ีไมพอใจการทํารัฐประหาร  จนตอมาฝายนักการเมืองสังกัด
พรรคไทยรักไทยปรากฏตัวข้ึนบนทองถนนใชชื่อวากลุมพีทีวี  ซึ่งมีทั้งความพรอมดานทรัพยากร
ในการจัดการและการระดมผูคน จึงเกิดการประสานความรวมมือกันระหวางกลุมตางๆ เกิดเปน
แนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (นปก.) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550  โดยมีเปาหมายเฉพาะ
หนารวม คือ ขับไลคณะรัฐประหารและผลผลิตของคณะรัฐประหาร ซึ่งแตละกลุมภายใน นปก.
รวมตัวกันอยางหลวมๆ มีความเปนอิสระตอกัน  การเคลื่อนไหวมีทั้งรวมมือและเมื่อมีประเด็น 
ที่เห็นตางก็ไมเขารวม  โดยชวงเวลานี้ผูเขารวมชุมนุมมีไมมากเน่ืองจากสถานการณทางการเมือง 
ที่รัฐบาลเปนเผด็จการ มีกฎอัยการศึกบังคับใชในหลายพ้ืนท่ี และมีการโฆษณาชวนเชื่อทาง
การเมืองและการสรางวาทกรรมตางๆ เพ่ือไมใหมีการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองประกอบดวย 
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ตอมาเปลี่ยนเปนแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2550 ตามสถานการณทางการเมืองท่ีเปลี่ยนไป แต นปช.นั้นไมไดมีแนวทางการเคลื่อนไหว
และผูปฏิบัติงานที่ชัดเจนแตประการใดหรืออาจกลาวไดวามีเพียงชื่อเทาน้ัน 

เมื่อคณะรัฐประหารจัดใหมีการเลือกต้ังปรากฏวาพรรคพลังประชาชนซ่ึงก็คือพรรคไทยรัก
ไทยเดิมท่ีถูกยุบไป ไดรับชัยชนะนําไปสูการจัดต้ังรัฐบาลไดสําเร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.2551  โดย
มีสมัคร  สุนทรเวช  ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  แกนนําฝายการเมืองไดเขาไปมีบทบาทในสภา 
แกนนําท่ีเหลือ ไดแก  เหวง โตจิราการ / จรัล  ดิษฐาอภิชัย / สมบัติ  บุญงามอนงค  เปนตน  ก็ยังคง
ผลักดันประเด็นที่ตนสนใจอยางอิสระแตรับรูกันภายใตชื่อ นปช. ซึ่งประเด็นท่ีปรากฏชัดคือ 
การเรียกรองใหมีการนํารัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2540  ที่บังคับใชกอนการเกิดรัฐประหารกลับมา 
ทําใหฝายพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยซ่ึงไมพอใจรัฐบาลสมัคร  สุนทรเวช โดยอางวา
เปนรัฐบาลภายใตการนําของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณท่ีกลับคืนสูอํานาจได  จึงใชขออางออกมา
เคลื่อนไหวและนําไปสูปฏิบัติการทางการเมืองตางๆ อาทิเชน  ยึดทําเนียบรัฐบาล  ยึดสถานีโทรทัศน 
จนกระท่ังยึดสนามบินสุวรรณภูมิในท่ีสุด  ซึ่งระหวางการเคลื่อนไหวรัฐบาลไมสามารถจัดการ
ควบคุมกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยใหปฏิบัติการตามกรอบกฎหมายได ทั้งยังมี
กลไกรัฐอ่ืนๆ ออกมาเคลื่อนไหวสอดรับกับปฏิบัติการทางการเมืองดังกลาว  อาทิเชน  ศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินให สมัคร  สุนทรเวช  พนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีจากรายการชิมไปบนไป 
การท่ีผูนําเหลาทัพออกมาปรากฏตัวหนาจอโทรทัศนเสนอให สมชาย  วงศสวัสด์ิ  นายกรัฐมนตรี
คนถัดมาลาออก  เปนตน  ทําใหเกิดความไมพอใจแกประชาชนและกลุมพลังอ่ืนๆ ซึ่ง นปช.
ในขณะน้ันก็ออกมาเคลื่อนไหวปกปองรัฐบาลดวย แตไมสงผลสะเทือนมากนัก จนกระท่ังเกิด
รายการความจริงวันนี้ 

รายการความจริงวันนี้ที่ดําเนินรายการโดย “สามเกลอ” ซึ่งประกอบดวย  วีระ มุสิกพงศ  
จตุพร  พรหมพันธุ  และณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ ไดสงผลในการดึงดูดประชาชนและกลุมคนที่ประสบกับ
ความคับแคนจากปฏิบัติการทางการเมืองกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยอยูกอนแลว 
โดยที่รัฐบาลไมสามารถจัดการใหเกิดความสงบเรียบรอยได   อีกทั้งกลไกรัฐอีกสวนหนึ่งดังกลาว
ขางตนใหการสนับสนุน  ประกอบกับการไดรับชุดขอมูลขาวสารจากรายการความจริงวันน้ี 
เพ่ิมเขาไป และกลุมคนจํานวนมากน้ีชื่นชมรัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ อยูกอนแลว 
จึงออกมาปรากฏตัวเปนผูชุมนุมในเวทีรายการความจริงวันนี้สัญจร และรูจักกันในนาม “คนเสื้อ
แดง” อยางเปนทางการในเวลานี้  ซึ่งผูเขารวมชุมนุมน้ันเกิดจากการรวมตัวของกลุมยอยตางๆ 
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ผานวิทยุชุมชน  อาทิเชน  ในจังหวัดอุบลราชธานีผานคลื่นวิทยุของดีเจสาวฝงโขง  เปนตน  รวมทั้ง
กลุมนักการเมืองทองถิ่น และอื่นๆ จํานวนมาก   เนื่องมาจากบทบาทการนําของฝายนักการเมือง 
ที่มีสามเกลอมีบทบาทหลัก เพราะเปนตัวแทนของประชาชนในฐานะนักการเมืองและพรรค
การเมืองท่ีผานการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย  ทั้งไดรับการยอมรับในวงกวางจากบทบาท
พิธีกรรายการความจริงวันนี้ ประกอบกับความพรอมในดานทรัพยากรในการจัดการชุมนุมอีกดวย 

การปรากฏตัวของขบวนการคนเส้ือแดงอยางเปนทางการในชวงเวลาน้ี ที่นําโดยทีมงาน
ความจริงวันน้ียังไดเริ่มเชื่อมโยงประเด็นจากสถานการณทางการเมืองท่ีไมเปนธรรมยึดโยงผูคน
ทั่วไปใหเขารวมการชุมนุมไดมากข้ึนดวย  ซึ่งจะเห็นไดจากปริมาณผูรวมชุมนุมกับรายการความ
จริงวันนี้สัญจรท่ีเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ.2551  โดยการชุมนุมจะเริ่มจากประเด็นท่ีแสดงนัยยะ 
วาตองการหยั่งกระแสผูที่ไมพอใจปฏิบัติการทางการเมืองของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตยใหออกมาแสดงพลังรวมกัน ระหวางน้ียังมีการชูประเด็นการตานรัฐประหารและ
อ่ืนๆ  ประเด็นการเคลื่อนไหวจึงเริ่มมีการยกระดับขอเรียกรองภายในขบวนการ โดยเชื่อมโยง
ผลประโยชนสวนบุคคลท่ีเรียกรองรัฐบาลที่ตนชื่นชอบจากชวงหลังรัฐประหารและการรณรงค 
ไมรับรางรัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2550 พัฒนามาสูระดับอุดมการณทางการเมืองผานสถานการณ
การตอสูซึ่งสามารถยึดโยงผูคนใหเห็นอกเห็นใจและเขารวมตอสูไดมากข้ึน และปจจัยหลักอีก
ประการหน่ึงมาจากสถานการณที่ประชาชนตองประสบซ่ึงเปนประสบการณตรงท่ีไมพอใจการ
เคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ที่รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังถูกกระทํา
จากกลไกรัฐอ่ืนๆ อยางไมเปนธรรมซ้ําแลวซํ้าเลาต้ังแตหลังรัฐประหารเปนตนมา โดยกลไก
ดังกลาวสวนใหญมาจากการแตงต้ัง  อาทิเชน  ศาล  องคกรอิสระ  ทหาร  เปนตน  อันสงผลเปน 
ขอเรียกรองในการโคนลมระบอบอํามาตยาธิปไตยในการชุมนุมเดือนเมษายน พ.ศ.2552 จนกระทั่ง
พัฒนามาถึงนปช.แดงท้ังแผนดินและระบุใหประเด็นการโคนลมระบอบอํามาตยาธิปไตยเปน
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรในเวลาตอมา  

ตอมาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2551  รัฐบาลภายใตการนําของอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะข้ึนสูอํานาจ 
อันเปนผลจากปฏิบัติการทางการเมืองของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยดวยเปนสวน
สําคัญ  โดยมีกลไกรัฐ ไดแก ตุลาการและกองทัพเขามาหนุนเสริม และนักการเมือง  ไดแก  
กลุมเพ่ือนเนวินท่ีเปลี่ยนข้ัวทางการเมืองเปนปจจัยชี้ขาด ไดเกิดปรากฏการณที่กลุมคนท่ีสวมเส้ือ 
สีแดงจํานวนมากท่ีต่ืนตัวทางการเมืองออกมาเคลื่อนไหวตอตานฝายรัฐบาลและผูสนับสนุนรัฐบาล
โดยเฉพาะกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยแบบเปนไปเองตามจังหวัดตางๆ  อาทิเชน 



วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
 

www.kpi.ac.th หนา 8 

การปาไขแกนนํา นปช. ซึ่งทั้งฝายการเมืองท่ีเพ่ิงเสียอํานาจไปจากการเปล่ียนรัฐบาลกับฝาย
ประชาชนเดิมก็ผลึกกําลังกันจัดการเคลื่อนไหวขับไลรัฐบาลและเริ่มยึดโยงปรากฏการณเปนไปเอง
ของผูชุมนุมคนเส้ือแดง โดยแถลงผานส่ือ อีกท้ังหยิบยกประเด็น ไดแก ประชาธิปไตย  ความ 
อยุติธรรม  สองมาตรฐาน  เปนตน  นํามาอภิปรายทําใหเดนชัดมากยิ่งข้ึน แลวจัดกิจกรรมปราศรัย
สัญจรไปตามตางจังหวัดและการจัดชุมนุมในลักษณะพบปะสังสรรคระดมทุนโดยการจัดโตะจีน 
เปนตน   ซึ่งมีทั้งจัดข้ึนจากสวนกลางและกลุมตางๆ จัดข้ึนเอง  จนถึงการประกาศชุมนุมใหญระดม
พลสามแสนคนเพ่ือเปาหมายโคนลมระบอบอํามาตยาธิปไตยชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือน
เมษายน พ.ศ.2552  ซึ่งตองยุติการชุมนุมเน่ืองจากรัฐบาลใชกําลังเขาสลายการชุมนุมจนแกนนําตอง
ประกาศยุติการชุมนุมในที่สุด  

การถูกปราบปรามเดือนเมษายน พ.ศ.2552  เปนผลจากรูปแบบองคกรท่ีสะทอนปญหาการ
นําโดยการตัดสินใจอยูที่แกนนําสวนนอยท่ีมีบทบาทมากในขบวนการคือทีมสามเกลอเปนหลัก 
แกนนํามีความสัมพันธกันภายในองคกรนําแบบหลวมๆ ผูกพันกันดวยความสัมพันธสวนตัวจาก
การเคลื่อนไหวรวมกันมาตั้งแตหลังรัฐประหาร   นอกจากน้ีการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเปาหมาย 
ไมสอดคลองกับยุทธวิธีที่เลือกใช  ซึ่งการชุมนุมเดือนเมษายน พ.ศ.2552   นปช.มีเปาหมายท่ีถูก
กําหนดข้ึนภายหลังการเคลื่อนไหววาโคนลมระบอบอํามาตยาธิปไตยซ่ึงเปนการเปลี่ยนโครงสราง
กลไกอํานาจรัฐและความสัมพันธเชิงอํานาจขนาดใหญ แตยุทธวิธีที่ใชคือการระดมผูคนจํานวน
มากมายึดพ้ืนที่กดดันเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ซึ่งการประเมินฝายตรงขาม 
ไมสอดคลองกับความเปนจริง  การตัดสินใจของแกนนําเปนไปตามสถานการณเฉพาะหนา  
ขาดการวางแผนระยะยาว  อีกท้ังดานผูชุมนุมท้ังที่สังกัดกลุมและปจเจกชนก็มีความเปนอิสระสูง 
โดยเขารวมชุมนุมดวยความสมัครใจ ซึ่งบางครั้งตัดสินใจกระทําการอยางอิสระ ผูกพันกับแกนนํา
จากความไวเนื้อเชื่อใจและคุนเคยกันผานการตอสูรวมกัน  ทั้งน้ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูและ
ประสบการณในการเคลื่อนไหวรวมกันท้ังแกนนําเองและผูชุมนุมยังมีนอย  

อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นขบวนการโดยรวมก็ยังสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูงและมีการรวมตัวเปนกลุมกอนของตนอยูกอนแลว 
ประกอบกับรัฐบาลไมไดมีมาตรการในการจัดการกับผูชุมนุมอยางเขมงวดมากนัก จึงปรากฏวามี
กิจกรรมการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ืองเรื่อยมาท้ังท่ีเปนอิสระและนําโดยแกนนํา นปช. จนถึงการ
ประกาศถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษใหแก พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ชวงปลายเดือน
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มิถุนายน พ.ศ.2552   นําโดย  วีระ มุสิกพงศ ซึ่งเหตุการณนี้ทําใหเกิดความขัดแยงภายในหมูแกนนํา
นปช.จนถึงข้ันที่แกนนําตองหยิบยกข้ึนมาหารือและหาทางออกรวมกัน 

การเกิดแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปช.) แดงท้ังแผนดิน : การปรับเปลี่ยนองคกร
และการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสถานการณ 

จากการประกาศถวายฎีกาท่ีนําไปสูความขัดแยงในหมูแกนนําจนทําใหเกิดการแยกตัวไปต้ัง
องคกรใหมของแกนนําสวนหนึ่ง คือ แดงสยาม  ประกอบกับบทเรียนการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาด 
ในอดีตจากเหตุการณ เมษายน พ.ศ.2552 ที่ผานมาท้ังดานยุทธศาสตร-ยุทธวิธี และการวิเคราะห
สถานการณของรัฐบาลและกลไกรัฐ ซึ่งเปนผลจากปจจัยภายในคือรูปแบบองคกรแบบเดิม 
ที่ไมสอดคลองกับสถานการณทางการเมืองและไมสามารถนําการตอสูของประชาชนใหบรรลุ 
ขอเรียกรองได และท่ีสําคัญภาพพจนของขบวนการท่ียึดติดกับ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  
มากเกินไปจนกลายเปนขอกลาวหาวา นปช. สูเพ่ือคนๆ เดียว ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก คือ ฝาย 
ตรงขามและสังคมภายนอกท่ีมีมุมมองตอแกนนําและขบวนการฝายแกนนําโดยเฉพาะฝาย
นักการเมืองนําโดย  “สามเกลอ” ที่มักถูกมองวาเปนตัวแทนของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ซึ่งเกี่ยวของกับ
ขอกลาวหาดังกลาวโดยตรง  รวมทั้งขอกลาวหาวาแกนนําเหลาน้ีออกมาตอสูจนร่ํารวยดวย  
โดยเดิมทีแกนนํากลุมน้ีนิยมความสัมพันธภายในองคกรแบบหลวมๆ มีอิสระตอกันระหวางกลุม
ยอยตางๆ เม่ือตกอยูภายใตภาวการณดังกลาวจึงตกลงยินยอมพรอมใจใหมีการปรับรูปแบบองคกร
ที่มีลักษณะเปนทางการมากข้ึน จึงมีการจัดทําแนวทางนโยบายเฉพาะหนายึดถือปฏิบัติรวมกันและ
มีขอตกลงระหวางแกนนําวาใชวิธีการนํารวมหมู โดยเปลี่ยนชื่อองคกรจากแนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) เปนแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) แดง
ทั้งแผนดิน มีวีระ มุสิกพงศ  เปนประธาน  ณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ  เปนโฆษก  นอกจากน้ันยังมีการ
กําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และอื่นๆ ตามมา 

องคกรแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) แดงทั้งแผนดิน มีเปาหมาย
ทางยุทธศาสตรในการเคลื่อนไหวขององคกรแบงเปน 3 ระยะ ไดแก   

ระยะยาว  คือ  การโคนลมระบอบอํามาตยาธิปไตย  
ระยะกลาง  คือ  ยกเลิกรัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2550 และผลผลิตของคณะมนตรี

ความม่ันคงแหงชาติ (คมช.)  
ระยะเฉพาะหนา   คือ   การโคนลมรัฐบาลอํามาตยาธิปไตยลมกระบวนการอยุติธรรม  
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โดยมียุทธศาสตรเพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีเรียกวา “เดินดวย 2 ขา ทํางานดวย 2 แขน ใน 4 
เขตยุทธศาสตร” กลาวคือ  

1.  จัดต้ัง ยกระดับ เคลื่อนไหวมวลชนในเขตชนบท เขตเมือง เขตกรุงเทพมหานคร และ
เขตตางประเทศ  

2.  ประสานการเคลื่อนไหว การตอสูของประชาชนเขากับการตอสูของการเมืองใน
ระบบ  

3.  ยึดกุมมวลชนพ้ืนฐาน ชวงชิงชนชั้นกลาง  รวมทั้งขาราชการ ทหาร ตํารวจ พลเรือน 
นักธุรกิจ และผูรักประชาธิปไตยรักความเปนธรรมในวงการตางๆ  

โดยการกําหนดยุทธวิธีตองยึดกุมตามแนวทางนโยบาย 6 ขอ ใหเปนรูปธรรมและสอดคลอง
กับสถานการณ โดยใชรูปแบบการนํารวมหมู ซึ่งท้ังหมดถูกบรรจุเปนลายลักษณอักษรประกาศ 
สูสาธารณชนอยางเปนทางการและมีการกําหนดเปนหลักสูตรในโรงเรียนผูปฏิบัติงาน นปช. 
แดงทั้งแผนดิน เปนการแสดงออกถึงรูปแบบองคกรในลักษณะท่ีเปนทางการ 

จะเห็นไดวาสาเหตุที่ นปช.แดงท้ังแผนดิน มีเปาหมาย  ยุทธศาสตร และแนวทางนโยบาย
ขององคกรในลักษณะดังกลาว   เนื่องมาจากปจจัยภายนอกเปนปจจัยดานหลักดังไดกลาวไปแลว
สวนหนึ่ง ซึ่งองคกรตองมีลักษณะท่ีสอดคลองกับภารกิจทางการเมืองตามสถานการณ ซึ่งมีความ
จําเปนท่ีจะตองกําหนดรูปแบบองคกรใหมีลักษณะท่ีเปนทางการ โดยเมื่อพิจารณากลไกรัฐตางๆ
ของฝายรัฐบาลก็จะทําใหเขาใจเปาหมาย  ยุทธศาสตร และแนวทางนโยบายของนปช.แดงทั้ง
แผนดินไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน กลาวคือ สืบเน่ืองจากการบริหารงานภายใตการนําของ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลประโยชนของประชาชนสวนใหญของประเทศดวยนั้น แตอีก
ดานหน่ึงก็ทําใหเกิดความไมพอใจแกกลุมพลังทางสังคมจํานวนมาก รวมทั้งสวนราชการ กลุมทุน 
กองทัพ แกนนํากลุมสีเสื้อท้ังเหลืองและน้ําเงิน ฯลฯ  โดยสวนหนึ่งมีอิทธิพลตอการรางรัฐธรรมนูญ
ปพุทธศักราช 2550 และท้ังหมดมีอิทธิพลตอการจัดต้ังและดํารงอยูของรัฐบาล อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
ดวย ซึ่งกลุมผูปกครองซ่ึงมีสวนไดประโยชนจากการรัฐประหารและอํานาจรัฐภายใตการ
บริหารงานของรัฐบาลชุดน้ี ไดผนึกกําลังกันอยางแข็งแกรงในสถานการณตางๆ  อาทิเชน  ชวงท่ีมี
การเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย การข้ึนมามีอํานาจของรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตย การปราบปรามเดือนเมษายน พ.ศ.2552  เปนตน  ซึ่ง นปช.แดงทั้งแผนดินเรียกวา 
“กลุมอํามาตย” โดยวิเคราะหวาความขัดแยงหลักของสังคม การเมืองไทยในปจจุบัน คือ ความ
ขัดแยงในเชิงโครงสรางท้ังดานเศรษฐกิจและรูปแบบการเมืองการปกครองระหวางผูปกครองกับ 
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ผูถูกปกครอง  อันหมายถึง  ความขัดแยงระหวางกลุมอํามาตยโดยมี พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท  
เปนผูนํากับฝายประชาชนที่มี นปช.แดงทั้งแผนดินเปนองคกรนําน่ันเอง  จึงนําไปสูการกําหนด
เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางนโยบายเพ่ือใชในการตอสูดังกลาว  

สวนอิทธิพลจากปจจัยภายในของนปช.แดงทั้งแผนดินเองตอเปาหมาย ยุทธศาสตร และ
แนวทางนโยบายน้ัน เกิดจากความตกลงยินยอมพรอมใจของแกนนําโดยเฉพาะ “สามเกลอ”  
ที่มาถึงสถานการณการเคลื่อนไหวที่ยอมรับรูปแบบองคกรในลักษณะท่ีเปนทางการมากข้ึน  
อันจําเปนจะตองมีขอตกลง แนวทางนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร ยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว 
ที่ชัดเจนรวมกันดังท่ีปรากฏออกมา และอีกสวนหน่ึงของปจจัยภายในองคกร นปช.แดงท้ังแผนดิน
นั้น มาจากการท่ี ธิดา  ถาวรเศรษฐ ไดกลับเขามารวมเปนแกนนําอีกครั้ง โดยมีหนาท่ีรวบรวม
ประเด็น ขอถกเถียงและโดยเฉพาะบทบาทหลักในดานวิชาการท่ีมีหนาท่ีในการนําเสนอการ
วิเคราะหโครงสรางสังคม  อันสงผลตอการกําหนดเปาหมายยุทธศาสตร-ยุทธวิธีซึ่งเปนสวนสําคัญ
อีกสวนหนึ่งประกอบเขาดวยกัน 

จากปจจัยภายในและภายนอกดังกลาว  ซึ่งหลังจากที่มีแนวทางนโยบาย  เปาหมาย 
ยุทธศาสตร ยุทธวิธีแลว แตการเคลื่อนไหวภายใตการนําของ นปช.แดงทั้งแผนดิน ก็ยังมีการพัฒนา
องคกร ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีของแกนนําใหสอดคลองกับสถานการณไปพรอมๆ กันดวย และ
มีการจัดกิจกรรมท่ียึดตามแนวทางนโยบาย ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการน้ันเกิดข้ึนและปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณที่จําเปนเปนหลัก ซึ่งข้ึนอยูกับความยินยอมพรอมใจและกระบวนการเรียนรู 
ไปพรอมๆ กันภายในหมูแกนนําในสถานการณตางๆ  จนกระทั่งเขาสูการประกาศชุมนุมใหญ
ระดมพลหนึ่งลานคนในเดือน มีนาคม พ.ศ.2553  รวมระยะเวลาทั้งส้ินประมาณ 8 เดือน หลังจาก
ประกาศแนวทางนโยบายตอสาธารณชนในตนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552  

การชุมนุมใหญของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการ (นปช.) แดงทั้งแผนดิน ชวงวันท่ี 12 
มีนาคม - 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 

การจัดการชุมนุมใหญของ นปช.แดงท้ังแผนดินครั้งน้ี เปนการเคลื่อนไหวกดดันเพ่ือให
บรรลุขอเรียกรอง คือ ใหนายกรัฐมนตรียุบสภาคืนอํานาจใหประชาชนเพ่ือจัดการเลือกต้ังใหม  
ซึ่งเปนเปาหมายระยะเฉพาะหนาของ นปช.แดงทั้งแผนดิน  เปนการปกหลักชุมนุมทางการเมือง 
ที่ยืดเยื้อยาวนาน โดยใชเวลาท้ังหมด 69 วันดวยกัน ในการเคลื่อนไหวมีการปะทะ-ประสานกับกลุม
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกขบวนการ  ซึ่งองคประกอบภายใน ไดแก  แกนนํา  ผูรวมชุมนุม  
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สวนองคประกอบภายนอก ไดแก  รัฐบาล  ฝายตอตานขบวนการ และฝายสนับสนุนขบวนการ 
ภายใตสถานการณตางๆ โดยมีคูขัดแยงหลัก คือ ขบวนการคนเส้ือแดงท่ีนําโดย นปช.แดงท้ัง
แผนดินกับฝายรัฐบาล  โดยตางฝายตางพยายามปรับมาตรการและกําหนดยุทธวิธีมาตอบโตกัน 
ในการตอสู  โดยแตละฝายมีปฏิสัมพันธกับสวนตางๆ ในฝายของตน เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือ
และหนุนเสริมการเคลื่อนไหวจากฝายสนับสนุนของตน สามารถสรุปไดวา 

ในภาพรวมต้ังแตเริ่มเคลื่อนไหวในวันท่ี 12 มีนาคม จนส้ินสุดการชุมนุมในวันที่ 19 
พฤษภาคมน้ัน ปรากฏวายุทธวิธีที่เกิดข้ึนนั้นมีทั้งหมด 3 ลักษณะดวยกัน กลาวคือ  

1)  ยุทธวิธีที่มีลักษณะขัดขวางทาทายระบบปกติ (disruptive) เปนยุทธวิธีดานหลัก 
แบงเปน  

1.1)  ยุทธวิธีที่มีลักษณะขัดขวางทาทายระบบปกติ (disruptive) ที่เปนมติจากแกนนํา
แบบมีลักษณะวางแผนเตรียมการลวงหนา คือ การระดมผูคนจํานวนมากมายึดพ้ืนท่ีชุมนุมเพ่ือ
กดดันใหบรรลุขอเรียกรองเปนหลักและมีการเคลื่อนกําลังกดดันเพ่ือใหบรรลุขอเรียกรอง
ประกอบดวย ซึ่งการเคลื่อนกําลังไปตามสถานท่ีตางๆ ไดสรางผลสะเทือนคอนขางมากในชวงแรก
ของการชุมนุม  เนื่องจากแกนนํามีแผนการท่ีจะชุมนุมในระยะสั้น คือ ไมเกินหนึ่งสัปดาหหรือ 
อยางมากท่ีสุดไมเกินเทศกาลสงกรานต และแกนนํายังไมมีภาพของผลสําเร็จจากการเคลื่อนไหว
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายคือการยุบสภาท่ีชัดเจนในชวงท่ีตัดสินใจจัดการชุมนุม ซึ่งเม่ือเกิดเหตุการณ 
ที่เกินความคาดหมายและเปนผลบวกตอขบวนการ  อาทิเชน  ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใหการ
ตอนรับจํานวนมาก  ประกอบกับผูชุมนุมยึดกุมแนวทางนโยบายโดยเฉพาะสันติวิธีไวไดอยาง
เครงครัด สงผลใหแกนนําประกาศชุมนุมยืดเยื้อ  

1.2)  ยุทธวิธีที่มีลักษณะขัดขวางทาทายระบบปกติ (disruptive) ที่เปนมติจากแกนนํา
แบบเฉพาะหนาตามสถานการณจึงเกิดข้ึนและถูกนํามาใชเปนยุทธวิธีหลักตลอดชวงการชุมนุม  
แตอีกดานหน่ึงกลับปรากฏ 1.3 

1.3)  ยุทธวิธีทาทายระบบปกติ(disruptive) ที่มีลักษณะเปนไปเองโดยไมผานมติของ
แกนนําแบบท่ีสุมเส่ียงละเมิดแนวทางนโยบาย  ไดแก  การท่ีแกนนําสวนหน่ึงตัดสินใจสั่งการให 
ผูชุมนุมบุกเขาไปในรัฐสภา ซึ่งยุทธวิธีลักษณะน้ีสงผลเสียหายตอขบวนการโดยรวม เปดชองให
ฝายรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินและอางความชอบธรรมในการใชกําลังเขาสลายการชุมนุม 
ซึ่งปรากฏจากเหตุการณวันท่ี 10 เมษายน และเหตุการณตัดสินใจสั่งใหเขาไปคนโรงพยาบาล



วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกลา 
 

www.kpi.ac.th หนา 13 

จุฬาลงกรณในวันที่ 29 เมษายน ซึ่งเปนเหตุใหแกนนําพยายามหาวิธีการยุติการชุมนุมมากข้ึน  
จนเกิดความเห็นตางและตัดสินใจยุติบทบาทของแกนนําสวนหน่ึง  เริ่มในวันที่ 10 พฤษภาคม  
อันสงผลตอการตัดสินใจสลายการชุมนุมของฝายรัฐบาลในวันที่ 13 พฤษภาคม ทั้งสองเหตุการณ
ลวนเกิดจากแกนนําสวนหนึ่งท้ังส้ิน  

1.4)  สวนยุทธวิธีจากสวนของผูชุมนุมแมวาจะปรากฏ ยุทธวิธีทาทายระบบปกติ
(disruptive) แบบไมผานมติแกนนําแตยังคงมีลักษณะอยูภายใตแนวทางนโยบายของ นปช.แดงทั้ง
แผนดินอยู โดยลักษณะท่ีละเมิดแนวทางนโยบายน้ันไมสามารถเกิดข้ึนได เนื่องจากการเคลื่อนไหว
ในครั้งนี้ภายใตการนําของนปช.แดงท้ังแผนดินมีการประกาศวาจะยึดแนวทางนโยบายในการ
เคลื่อนไหวอันเปนลักษณะองคกรดานท่ีเปนทางการ  สวนถาเกิดกรณีที่ผูชุมนุมฝาฝนก็จะถูก
กลาวหาวาเปนแดงเทียมหนวยรักษาความปลอดภัย หรือเจาหนาท่ีรัฐสามารถเขามาจัดการได  
ซึ่งเม่ือพิจารณายุทธวิธีที่เปนไปเองโดยไมผานมติของแกนนําแบบท่ีเปนไปตามแนวทางนโยบาย 
พบวาเน่ืองจากองคกรนํานปช.แดงท้ังแผนดินกอรูปจากรูปแบบท่ีไมเปนทางการ กลุมยอยตางๆ
และผูชุมนุมมีความเปนเสรีชนมากอน  แตตอมา นปช.แดงท้ังแผนดินไดใชเวลาชวงหนึ่งพยายาม
ยึดโยงปรากฏการณที่เปนไปเองผานแนวทางนโยบายท่ีมีการเผยแพรและทําใหผูชุมนุมเล็งเห็น
ความสําคัญได ซึ่งปรากฏการณที่เปนไปเองจึงสะทอนความสัมพันธขององคกรท่ีไมใชแบบ 
เผด็จการหรือมีอํานาจส่ังการเบ็ดเสร็จ ซึ่งองคกร นปช.แดงท้ังแผนดินมีทั้งลักษณะท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการผสมกันอยูซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป ในสวนของลักษณะรูปแบบ 
องคกร นปช.แดงทั้งแผนดินใหเห็นภาพชัดเจนอีกครั้ง 

2)  ยุทธวิธีตามชองทางระบบการเมืองปกติ (convention)  ไดแก  การเจรจาในวันท่ี 28-
29 มีนาคม  การเรียกรองใหองคกรกลางหรือองคกรระหวางประเทศเขามาหนุนชวย เปนตนน้ัน  
มีลกัษณะท่ีถูกนํามาใชเมื่อฝายผูชุมนุมตกอยูในสถานการณที่เปนรองหรือคับขันเปนหลัก กลาวคือ 
การเคลื่อนไหวกดดันใหเกิดการเจรจาเนื่องจากรัฐบาลเมินเฉยตอขอเรียกรองและมีทาทีจะปลอยให
ผูชุมนุมชุมนุมไปเรื่อยๆ จนออนลา ซึ่งขบวนการการเคลื่อนไหวน้ันก็มีขอจํากัดดานกําลังคนท่ีอาจ
ลดลงอันมีผลตอชัยชนะของขบวนการดวย นปช.แดงทั้งแผนดินจึงตองหามาตรการมากดดันโดย
เชื่อวาอาจนําไปสูการบรรลุขอเรียกรองหรือเง่ือนไขทางการเมืองท่ีเปนประโยชนตอการ
เคลื่อนไหวได  สวนการเรียกรององคกรกลางตางๆ นั้นเกิดข้ึนชวงหลายเดือนเมษายน ที่กระแสขาว
การสลายการชุมนุมมีสูง   ฝายผูชุมนุมจึงตองพ่ึงพิงกลไกตางๆ เพ่ือหนุนชวยการเคลื่อนไหวน่ันเอง 
แตยุทธวิธีตามชองทางระบบการเมืองปกติ (convention) มิไดเปนยุทธวิธีหลักที่นํามาใชเพ่ือให
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บรรลุขอเรียกรอง เนื่องจากขบวนการมีเปาหมายเพ่ือเขาสูอํานาจรัฐผานการเลือกต้ัง ไมใชการ
ตอรองใหรัฐบาลแกไขปญหาเฉพาะหนาของกลุมตามแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุม
ผลประโยชนแตประการใด  อยางไรก็ตามขบวนการท่ีเคลื่อนไหวตามแนวทางสันติวิธีนั้น มีความ
เปนไปไดยากท่ีจะปฏิเสธชองทางสันติวิธีทุกชองทางที่มีอยูและเอ้ืออํานวยตามสถานการณไปได 
เนื่องจากการเคลื่อนไหวโดยแนวทางสันติวิธีนั้นประสบกับขอจํากัดดานยุทธวิธีที่มีอยูไมมากนักนี้
พอสมควร 

3)  ยุทธวิธีการใชความรุนแรง (violence) อันเกิดจากการท่ีฝายรัฐบาลตัดสินใจดําเนิน
มาตรการใชกําลังเขาสลายการชุมนุม   เปนมาตรการรุนแรงท่ีเริ่มข้ึนจากฝายรัฐบาลกอน  
ฝายผูชุมนุมซ่ึงตกอยูภายใตสถานการณที่องคกรนําไมสามารถส่ังการเนื่องจากส้ินสภาพการนํารวม
หมูดวยสวนหน่ึงต้ังแตวันท่ี 10 พฤษภาคมดังไดกลาวไปแลว  ประกอบกับการท่ีฝายรัฐบาลปดกั้น
ชองทางการสื่อสาร จึงตัดสินใจตอบโตในลักษณะปจเจกชนในภาวะท่ีไรการนํา ที่ตองการระบาย
ความคับแคน โดยอาวุธท่ีปรากฏ ไดแก  หนังสต๊ิก  ระเบิดขวด  บั้งไฟ  เปนตน  ซึ่งจากการสลาย
การชุมนุมท่ีเริ่มข้ึนในวันที่ 13 พฤษภาคม ป 2553 ปรากฏวาผูที่เสียชีวิตลวนเปนฝายผูชุมนุมท้ังส้ิน 

จะเห็นไดวาการเคลื่อนไหวใหญภายใตการนําของ นปช.แดงทั้งแผนดิน  เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม พ.ศ.2553  มีเปาหมายในการเคลื่อนไหวท่ีมีความขัดแยงกับฝายรัฐบาลท่ีถืออํานาจรัฐ
โดยตรง นปช.แดงทั้งแผนดินจึงเคลื่อนไหวภายใตสถานการณที่ปจจัยภายนอก  กลาวคือ รัฐบาล 
เริ่มปฏิบัติการดวยการสรางภาพการนิยมความรุนแรงเพื่อลดความชอบธรรมตอฝายผูชุมนุม และ
ดําเนินการใชกฎหมายเขามาควบคุมการชุมนุม  ทั้งยังมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดพิเศษทําหนาท่ี
เฉพาะในสถานการณการชุมนุม  ไดแก  ศอ.รศ. ตอมาเปลี่ยนเปน ศอฉ. เพ่ือใหอํานาจในการส่ังการ
และความสะดวกรวดเร็ว  อีกดานหน่ึงก็มีความพยายามในการสอดประสานกับฝายตอตานผูชุมนุม
ที่เปนประชาชน กลุม องคกรตางๆ เพ่ือลดความชอบธรรมของฝายผูชุมนุมและดํารงไวซึ่งอํานาจ
ของรัฐบาล จนนําไปสูการใชอํานาจในการเขาสลายการชุมนุมไดเปนผลสําเร็จในท่ีสุด 

ดานปจจัยภายในองคกร นปช.แดงทั้งแผนดิน  ประกอบดวย  แกนนํา  แกนนํายอย และ 
ผูรวมชุมนุม แมจะมีแนวทางนโยบาย เปาหมาย และยุทธศาสตรที่กําหนดข้ึนซ่ึงเปนลักษณะ
รูปแบบองคกรดานท่ีมีหลักการถือปฏิบัติชัดเจนเปนทางการ แตเม่ือเขาสูการเคลื่อนไหวเพ่ือให
บรรลุขอเรียกรองในสถานการณปจจัยภายนอกท่ีรัฐบาลมีนโยบายที่รุนแรงกับฝายผูชุมนุมเปน
ปจจัยสวนประกอบ ทําใหมองเห็นวา นปช.แดงท้ังแผนดินขาดการเตรียมการวางแผนเชิงยุทธวิธีที่
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เปนระบบ มีลักษณะการกําหนดยุทธวิธีการเคลื่อนไหวจากแกนนําในลักษณะท่ีเฉพาะหนาตาม
สถานการณเปนหลัก และลักษณะความสัมพันธทั้งภายในหมูแกนนํา แกนนํายอย และผูรวมชุมนุม
นั้นเปนไปแบบหลวมๆ ไมไดยึดถือหลักการที่ต้ังข้ึนโดยองคกรนําในการชุมนุม คือ นปช.แดงท้ัง
แผนดินอยางเครงครัดจริงจัง  ปรากฏจากยุทธวิธีที่มีลักษณะเปนไปเองท้ังที่ไมละเมิดแนวทาง
นโยบาย และสวนท่ีเปนปญหากับการเคลื่อนไหวอยางชัดเจน คือ ยุทธวิธีที่เปนไปเองและละเมิด
แนวทางนโยบาย ซึ่งนปช.แดงท้ังแผนดินเองก็ไมไดมีการสรางกฎระเบียบและบทลงโทษตอทั้ง
แกนนําและผูชุมนุมท่ีละเมิดหลักการขององคกรแตประการใด ซึ่งแมวานปช.จะสามารถระดมผูคน
ออกมาเปนจํานวนมากมารวมตอสู และสับเปล่ียนกําลังผูคนจํานวนมากเพ่ือตรึงพ้ืนท่ีชุมนุมได
ตลอดระยะเวลาการชุมนุมกอนเขาสูการปราบปราม อีกทั้งยังมีผูสนับสนุนขบวนการ  ไดแก 
พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  พรรคเพื่อไทย   นักกิจกรรมทางสังคมและนักวิชาการสวนหนึ่ง นักธุรกิจ 
เปนตน   ใหการสนับสนุนและเคลื่อนไหวหนุนเสริมฝายผูชุมนุม แตก็ไมสามารถบรรลุขอเรียกรอง 
คือ การยุบสภา  กลับตองเผชิญกับการใชกําลังเขาปราบปรามทําใหมีผูบาดเจ็บและชีวิตจํานวนมาก
จนตองยุติการชุมนุมในวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ในทายท่ีสุด  ดวยสาเหตุอันเน่ืองมาจาก 
นปช.แดงท้ังแผนดินประสบกับขอจํากัดในลักษณะความสัมพันธภายในองคกรและอยูภายใต
สถานการณที่รัฐบาลมีนโยบายตอขบวนการ คือ การใชความรุนแรงและการปราบปรามเปน 
ดานหลัก 

 


