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ร.ศ. ๒๒๙   

ภาพ แตละภาพจากเหตกุารณความรนุแรงระหวางการชมุนมุของกลุมแนวรวมประชาธปิไตย
ตอตานเผดจ็การแหงชาต ิ(นปช.) ทีเ่พรยีกหาประชาธปิไตยระหวางเดอืนมนีาคมถงึวนั

ที่ ๑๙ พฤษภาคม เปนการชุมนุมที่เต็มไปดวยความรุนแรง ซึ่งคนไทยกับคนไทยตางใชอาวุธนานาชนิด
สาดเขาหากัน จึงเปนสิ่งที่ยืนยันไดวา “กวาชางภาพ นักขาว ของสื่อมวลชนทุกแขนงจะไดภาพหรือขาว
มาสักชิ้นหนึ่งตางตองใชความอดทน การรอคอย ความพยายามและความเสี่ยงของชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได
ทุกเสี้ยววินาที อาจจะกลาวไดวา แตละภาพแตละขาวที่นําเสนอใหสังคมรับรูมีชีวิตของชางภาพและนัก
ขาวเปนเดิมพัน”

หนังสือภาพเลมนี้เปนความรวมมือของชางภาพเกือบ ๑๐๐ ชีวิตจากทุกสํานักพิมพ ไดนําภาพที่พวก
เขาตองเสี่ยงชีวิตบันทึกไวกวา ๑๐,๐๐๐ ภาพ เลือกใหเหลือ ๓๐๐ ภาพ มอบใหกับสมาคมนักขาวนัก
หนังสือพิมพแหงประเทศไทยบันทึกเปนหนังสือภาพ เพื่อเปนพยานทางประวัติศาสตรของความรุนแรง
ที่เกิดจากความขัดแยงทางการเมืองไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะทํางานไดพิจาณาคัดเลือกภาพอยางละเอียดรอบคอบหลีกเลี่ยงภาพของผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
สาหัสที่เต็มไปดวยเลือด ที่สําคัญใหพื้นที่กับภาพของทุกฝาย ทุกเหตุการณ ภาพของชีวิตที่เรียงตามวัน
เวลา สถานที่เกิดเหตุการณตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทายของเหตุการณ               

การตัดสินใจเลือกภาพใดภาพหนึ่ง คณะทํางานตองใชเวลาถกเถียงแลกเปลี่ยนเพื่อคัดเลือกภาพที่มี
ความสมบูรณเพียงพอที่จะอธิบายเหตุการณไดทั้งหมด แตในความเปนจริงแตละเหตุการณมีการบันทึก
ภาพไวจํานวนมากมายทีเดียว  

เหตกุารณความรนุแรงไดผานไปแลว แตยงัไมมฝีายใดใหความมัน่ใจไดวาจะไมมเีหตกุารณความรนุแรง
เกิดขึ้นอีกในประเทศนี้ ภาพแตละภาพในหนังสือเลมนี้ คณะทํางานและชางภาพ จากสื่อมวลชนไทย 
ตองการบนัทกึประวตัศิาสตรเพือ่ใหคนไทยมคีวามทรงจาํและบทเรยีนรวมกนัเพือ่ปองกนัความรนุแรงทีไ่ม
ควรเกดิขึน้จากความคดิเหน็ทางการเมอืงทีแ่ตกตางกนัของคนไทยและรวมตระหนกัวาสงัคมประชาธปิไตย
นั้นเห็นแตกตางกันไดโดยไมใชความรุนแรง 

คณะทํางานขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียทุกชีวิต ผูที่ไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณการชุมนุม ใน
ครัง้นี ้ไมวาความรนุแรงเกดิจากการกระทาํของฝายใดกต็าม สดุทายนี ้ขอบคณุและใหกาํลงัใจกบัชางภาพ
ของสือ่มวลชนทกุคน พวกเขาคอืแถวหนาสดุของกองทพัสือ่มวลชนทีย่นือยูทามกลางความรนุแรง เดมิพนั
ดวยชวีติในทกุเสีย้ววนิาท ีแตดวยจติวญิญาณของสือ่มวลชน พวกเขายงัทาํหนาที ่บนัทกึภาพของเหตกุารณ
ไวอยางไมยอทอ เมือ่ผานเหตกุารณทีร่นุแรงมาหนึง่ครัง้ หรอืตองหมอบลงหลบเอม็ ๗๙ แตละคนตางเสยีว
จับใจและสงสัยวา มีชีวิตผานเหตุการณเหลานั้นมาไดอยางไร     

เมือ่บาดแผลของชวีติทีก่ลายเปนบาดแผลของแผนดนิ จงึเปนหนาทีข่องสงัคมไทยจะตองเตมิความรกั
ลงไปในหวัใจเพือ่ชวยเยยีวยาบาดแผลทีพ่วกเราแตละคนมสีวนกอใหเกดิขึน้มาและรวมหาทางปองกนัไม
ใหความรุนแรงเชนนี้เกิดขึ้นอีก

คณะทํางานหนังสือภาพเหตุการณการชุมนุม นปช. พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุประเทศไทย
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COUNTRY IN 
CRISIS

Every picture tells a story. That can be applied to all images captured during 
the protest by the United Front for Democracy against Dictatorship 

(UDD) from March to May. The rally called for the restoration of democracy but ended 
up with unperecedented bloody violence. It took courage and patience for all camera-
men and reporters to record what happened during the traumatic period. In order to 
get their best shots and stories out, they literally put their lives on the firing line almost 
every moment they were doing their job.

This book illustrates the hard work, a risky one indeed, of almost 100 lensmen from 
all media agencies who spent day in and day out on the ground. About 10,000 pictures 
were captured through their lens during the two-month period of which 300 of them 
were selected for the Thai Journalists Association to be published in the book. The 
pictures are the best eyewitness account of the violence as a result of political conflicts 
in Thailand in 2010. 

The editorial team carefully screened the images by avoiding the gruesome pictures 
of blood-soaked victims killed or injured during the demonstration. More importantly, 
all sides involving in the bloody event were given an equal playing field in the book. All 
pictures came from all media organisations and they tell the story shot by shot from 
Day 1 to the end of the rally. 

It also took time and, of course, arguments of all members in the editorial team in 
deciding to pick the pictures which can fully tell the entire event. 

The days have passed. The violence was over. But no one can guarantee that what 
has happened will not recur in the future. At least all pictures in this book are not only 
the historic account. They are hopes of the editorial team and photographers that all 
Thais have a lesson to learn in order that the violent history will not repeat itself. Politi-
cal difference is no stranger for a democratic society and it does not mean that violence 
is a solution.

The editorial team is deeply saddened by all the people who died or injured from 
that political gathering. Last but not least, we would like to sincerely thank to all the 
photographers for their generous support. They always are the front line of the pressmen 
in any life-threatening situation and that can be proved in the UDD-led demonstration. For 
them, every moment was dangerous and their lives could end anytime. But they were still 
there to get the best out of the danger. Looking back to those politically tense months, 
every one of them could ask themselves how they survived bullets and grenade attacks.

This tragic incident left a deep scar in the country and among the Thai populace. Now 
it is the duty of all Thais to heal the political wounds with love and understanding. All 
have to sit down and thoroughly ponder what will be the best way to prevent this dark 
chapter of our history to be repeated again.

VIOLENCE THROUGH THE LENS
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เจาหนาที่ฉีดนํ้าดับไฟที่ยังคุกรุนอยูตลอดเวลาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
Firefighters still at work to put out pockets of smoulder throughout 20 May.
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นายวีระ มุสิกพงศ น.พ.เหวง โตจิราการ และคนเสื้อแดงทําพิธีพราหมณบริเวณวงเวียนหลักสี่ อนุสาวรียพิทักษ
รัฐธรรมนูญ กอนเริ่มการชุมนุม เมื่อเวลา ๑๕.๒๔ น. วันที่ ๑๒ มีนาคม 
UDD leaders Veera Musikapong and Weng Tojirakarn along with Red Shirt supporters conducting 
a Brahman-style ritual at Pitak Rattathumanoon Monument (Monument of the People Revolution) 
Lak Si Circle, prior to the demonstration 15.24 hrs of 13 March.
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บท ๑ ระฆังลั่น

กลุม แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ภายใตการนําของนายวีระ        
มุสิกพงศ นายจตุพร พรหมพันธุ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ไดประกาศนัดรวมพลคนเสื้อ

แดงเพื่อเรียกรองใหนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร โดยวันที่ ๑๒ 
มีนาคม กลุม นปช.นัดรวมตัวกัน ๕ จุดในเขตกรุงเทพมหานคร กอนจะประกาศ “สงครามไพร”ในวัน
ชุมนุมใหญ ๑๔ มีนาคม เพื่อเรียกรองใหนายอภิสิทธิ์ยุบสภาฯ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

รุงขึ้นกลุม นปช.ยกพลไปกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค และประกาศเจาะเลือด ๑ ลานซีซี เพื่อ
นาํไปเทตามจดุตางๆ ตองการกดดนันายอภทิธิ ์ทาํใหตองขึน้เฮลคิอปเตอรหลบออกไป วนัเดยีวกนัไดเกดิ
เหตุยิงเอ็ม ๗๙ เขาไปในกรมทหาราบที่ ๑ ที่รักษาพระองค สงผลใหทหารบาดเจ็บ ๒ นาย และเย็นวันนั้น 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดปราศรัยผานวิดีโอลิงกโจมตีอํามาตยที่ทําใหประเทศลาหลัง

กลุมคนเสื้อแดงยังเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องในทุกรูปแบบ เลือดที่ไดจากการเจาะของผูชุมนุมและผู
สนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยถูกนําไปเทหนาทําเนียบรัฐบาลและพรรคประชาธิปตยในวันที่ ๑๖ มีนาคม 
รุงขึ้นทามกลางสายฝนโปรยปราย กลุม นปช.นําเลือดไปเทหนาบานพักนายอภิสิทธิ์ที่ยานสุขุมวิท 

เมื่อการชุมนุมเริ่มเขมขน กลุมนายวีระไดประกาศตัดความสัมพันธกับกลุมแดงสยามของนายสุรชัย   
ดานวัฒนานุสรณ และเสธ.แดง พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก ทางดานคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหงชาตเิขาพบนายอภสิทิธิท์ีก่รมทหารราบที ่๑๑ รกัษาพระองคเพือ่ทางออกจากวกิฤต โดย
นายจตพุรยนืยนัวาจะเจรจากบันายอภสิทิธิเ์พยีงคนเดยีว ขณะที ่พ.ต.ท.ทกัษณิยงัวดิโีอลงิกอยางตอเนือ่ง 
ดานนายอภิสิทธิ์เห็นวาการประกาศไลลาของคนเสื้อแดงเปนการขมขูเขาและรัฐบาล

เขาสูสัปดาหที่สอง จากการประเมินของตํารวจวามีกลุมคนเสื้อแดงกวาหกหมื่นคน ที่ใชยุทธวิธีดาว
กระจายไปทั่วทองถนนในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ไมกี่วันก็มีการใชจักรยานยนตตระเวน
ทัว่กรงุแจกสตกิเกอร “ยบุสภา” ขณะเดยีวกนันายอภสิทิธิก์เ็รยีกแกนนาํรฐับาลรวมวงถกเพือ่หาทางออก
ทางการเมอืง แตความรนุแรงกย็งัเกดิขึน้ตอเนือ่ง จากเหตเุครือ่งยงิเอม็ ๗๙ ถกูยงิใสกระทรวงสาธารณสขุ 
๒ ลูก คลอยหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไมนาน

การเคลือ่นไหวทางการเมอืงเพือ่บบีใหรฐับาลยบุสภายงัมอียางตอเนือ่ง ในสภาฯ ส.สเพือ่ไทยประทวง
รัฐบาลไมเขารวมประชุม เพราะบริเวณโดยรอบถูกทหารตั้งแนวปองกันอยางหนาแนน พวกเขาระบุวา
เปนการรฐัประหารเงยีบบนเวททีองถนน นายสภุรณ อตัถาวงศ ประกาศเปนแกนนาํโกนหวัประทวง ดาน
นกัสนัตวิธิไีดเริม่กระบวนการเจรจาเพือ่ใหสองฝายยตุคิวามรนุแรง นายวรีะเชญิทตูานทุตูจาก ๑๕ ประเทศ
เขารับฟงจุดยืนของการชุมนุมวาสงบ สันติ นักธุรกิจเริ่มเดินขบวนตอตานการใชความรุนแรง

วันที่ ๒๗ มีนาคม นายอภิสิทธิ์เปดใจพรอมเจรจาเพื่อนําไปสูการเลือกตั้งที่เร็วขึ้นและเปนวันเดียวกับ
ที่ทหารถูกกดดันใหออกจากที่ตั้งบริเวณโดยรอบถนนราชดําเนิน วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม การเจรรจาของ
สองฝายก็เริ่มขึ้นที่สถาบันพระปกเกลา แตก็ลมเหลวเพราะแกนนําเสื้อแดงยื่นคําขาดยุบสภาภายใน ๑๕ 
วัน ขณะที่นายอภิสิทธิ์เสนอใหมีการเลือกตั้งภายใน ๙ เดือนพรอมกรอบการแกไขรัฐธรรมนูญที่ไมไดมี
โอกาสเสนอในเวทีเจราจา 

(รวบรวมและเรียบเรียงจากวารสารราชดําเนินฉบับพิเศษ)
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นายจตุพร พรหมพันธุ ขึ้นรถปราศรัยรอบๆ อนุสาวรียสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช เมื่อเวลา ๑๒.๐๔ น วันที่ ๑๒ มีนาคม 

Jatuporn Prompan on board a truck as the convoy 
circled King Taksin Memorial, 12.04 hrs, 12 March.
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CHAPTER 1
When the bell tolls

The United Front for Democracy against Dictatorship (UDD) led by Veera Musikapong, 
Jatuporn Prompan and Natthawut Saikua launched its anti-government rally on 

March 12 in five areas across Bangkok calling for Prime Minister Abhisit Vejjajiva to dissolve the 
parliament.  Branded “The War of Phrai (commoners)”, the red shirt demonstrators, who camped 
out on Ratchadamnoen Avenue, on March 14 gave the prime minister a 24-hour deadline to 
respond to their demand.  

The following day they moved to the 11th Infantry Regiment barrack and announced a plan 
to pour 1 million cc of blood at several locations to put pressure on Mr Abhisit. The rally in 
front of the army barrack prompted the prime minister to take flight  by a helicopter for safety 
reasons. On the same day an M79 grenade was fired into the First Infantry Regiment garrison 
by unknown attackers, injuring two soldiers. Former prime minister Thaksin Shinawatra, through 
video link from his overseas retreat, addressed the protesters and attacked what he called the 
amataya,  accusing them of moving the country backward.

The demonstration continued and several tactics were employed. Blood donated by the 
protesters and supporters of the Puea Thai Party was poured at Government House and the 
Democrat Party head office on March 16. Even rains failed to deter the protesters from pouring 
more blood at Mr Abhisit’s residence in Sukhumvit area the following day.

As the protest intensified, Mr Veera abruptly severed ties with the Red Siam faction led 
by Surachai Danwattananusorn and rogue army officer,  Maj Gen Khattiya Sawasdipol, better 
known as Seh Daeng.

The National Human Rights Commission made its move by meeting with the prime minister 
at the Eleventh Infantry Regiment to try to find a solution to the political crisis. Mr Jatuporn, 
meanwhile, repeated the UDD position to hold talks directly with the prime minister. Through 
video link, Thaksin continued to address the protesters while Mr Abhisit viewed the red shirt’s 
demand a threat against him and his government.

The second week of the demonstration saw about 60,000 red shirt members, according to 
police’s estimate, adopted a new tactic by separating into several small units and taking to 
several streets in the capital on March 20. Many rode motorcycles to hand out the ‘’Dissolve 
the House Now’’ stickers to the public. Worried about the situation, Mr Abhisit called a meeting 
of the coalition parties in an attempt to resolve the problem. The weekly cabinet meeting was 
moved from Government House to the Public Health Ministry in Nonthaburi province.  Two M79 
grenades were fired into the ministry’s compound forcing the meeting to adjourn.  

With no sign of the government backing down, Puea Thai MPs boycotted House meetings, 
prompting troops to be deployed around the parliament. UDD leading member Suporn At-
tawong shaved his head in protest of what the red shirt people branded as ‘’a silent coup.’’

Peace advocates made their own move this week to try to bring the two opposing sides to 
the negotiation table to end the violence. At the same time, Mr Veera met with diplomats from 
15 countries to ensure them that the demonstration was peaceful, while businessmen came 
out to air their opposition to violent means.

On March 27, Mr Abhisit announced that he was ready to talk with the protesters to hold 
new general elections as soon as possible. On the same day, the protesters demanded that 
troops be withdrawn from  Ratchadamnoen Avenue.

The meeting at King Prajadhipok’s Institute on March 28-29 betsween the prime minister and 
his aides on one side and the protest leaders on the other side bogged down as both could not 
settle on the timing of the election.  Mr Abhisit wanted nine months so that the charter could 
be amended first, but the red-shirt leaders gave him 15 days to announce the election date. 

* Compiled from Ratchadamnoen Magazine’s special issue
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ขบวนเรือจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ยกพลมาสมทบผูรวมชุมนุม
ที่สะพานผานฟาลีลาศ เมื่อเวลา ๑๔.๔๑ น. วันที่ ๑๔ มีนาคม

A boat load of Red Shirt supporters from Ayudhya province en route 
to join their peers at Phanfah Leelas Bridge, 14.41 hrs, 14 March.
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ทามกลางแดดที่รอนระอุ คนเสื้อแดงใชรมบรรเทาความรอนขณะติดตามฟง
การปราศรัยบนเวที เมื่อเวลา ๑๐.๑๒ น. วันที่ ๑๔ มีนาคม
Braving sweltering mid-day sun, Red Shirt supporters huddled 
around the stage to listen to speeches, 10.12 hrs, 14 March.

กลุมคนเสื้อแดงอยุธยาลองเรือออกจากพระนครศรีอยุธยามุงหนาสมทบทัพใหญ
ที่กรุงเทพมหานครเมื่อเวลา ๑๔.๔๒ น. วันที่ ๑๔ มีนาคม

Red Shirt supporters from Ayudhya in rendez-vous with their peers from the 
rest of the country for the showdown in Bangkok, 14.42 hrs, 14 March.
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ภาพถายมุมสูงบริเวณสะพานผานฟาลีลาศยามเย็นเมื่อเวลา ๑๘.๓๒ น.วันที่ ๑๓ มีนาคม
Phanfah Leelas Bridge at dusk, 18.32 hrs, 13 March.

ภาพ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พบเห็นไดเกือบทุกคํ่าคืน 
ระหวางการชุมนุมในชวงแรกของกลุม นปช.

Former Prime Minister Thaksin Shinawatra addressing the crowd 
via video link from wherever he was. This has become a regu-

lar evening agenda during the initial phase of UDD rally.
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นักศึกษาสวนหนึ่งเขารวมการชุมนุมกับกลุม นปช.ถือปายผาเดินขบวน
รอบพื้นที่การชุมนุมถนนราชดําเนิน เมื่อเวลา ๑๑.๕๙ น. วันที่ ๑๕ มีนาคม

Students joined UDD demonstration at Ratchadamnoen, 11.59 hrs, 15 March.

ทานผูหญิงวิริยา ชวกุล ขึ้นปราศรัยบนเวทีสนับสนุน
การชุมนุมของคนเสื้อแดงและปกปอง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

Thanpuying Viriya Chavakul appeared on stage to speak in support of UDD 
demonstration and in defense of former Prime Minister Thaksin Shinawatra.
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กลุมคนเสื้อแดงยกพลไปที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค ฐานบัญชาการของรัฐบาล 
เพื่อเรียกรองใหนายกรัฐมนตรียุบสภาในวันที่ ๑๕ มีนาคม พรอมประกาศเจาะเลือด ๓ ลานซีซี.
Red Shirt supporters rallied in front of the 11th Infantry Regiment, the temporary 
Cabinet headquarters, demanding the Prime Minister dissolve the Parliament by 
15 March. It’s at this rally where the UDD announced that its supporters would 
contribute 3 million CC of blood to prove their point.
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นายวีระ มุสิกพงศ ประธาน นปช.และ ส.ส.เพื่อไทยเรียงแถวเจาะเลือด เตรียมนําไปเท
หนาทําเนียบรัฐบาล บานนายกรัฐมนตรี และพรรคประชาธิปตย เมื่อเวลา ๐๘.๐๗ น. วันที่ ๑๖ มีนาคม

UDD leader Veera Musikapong and Puea Thai MPs lined up to have their blood 
collected, with a view for the blood to be poured in front of the Government House, 

the Prime Minister’s residence and office of the Democrat Party, 08.07, 16 March.
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ตํารวจใสหมวกอําพรางใบหนาเขารวมเจาะเลือดกับผูชุมนุมที่ประทวงรัฐบาล เมื่อเวลา ๐๙.๒๗ น.วันที่ ๑๖ มีนาคม
A police officer wearing helmet joined crowd of anti-government demonstrators, 09.27, 16 March.
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นายจตุพร พรหมพันธุ ส.ส.สัดสวน พรรคเพื่อไทย แกนนําคนสําคัญของกลุม นปช.เทเลือดจากขวดนํ้า
ขนาด ๕ ลิตร ลงหนาประตูทําเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา ๑๗.๐๖ น. วันที่ ๑๖ มีนาคม
Puea Thai Party MP Jatuporn Prompan, one of the key UDD leaders, emptied the 5-litre 
bottle of blood in front of the Government House, 17.06 hrs, 16 March.

กลุมคนเสื้อแดงบุกไปยังทําเนียบรัฐบาล เพื่อเทเลือดที่เจาะกันกอนหนานี้ใสประตู
ทางเขาทําเนียบโดยมีเจาหนาที่ตํารวจยืนประจันหนาหามเขา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม

Red Shirt supporters assembled in front of the Government House ready 
to pour blood. They faced a barricade of police officers, 16 March.
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พราหมณผูทําพิธีเทเลือดยกฝาเทาลูบที่ประตูทางเขาทําเนียบ 
กอนจะมีการเทเลือด เมื่อเวลา ๑๗.๐๙ น. วันที่ ๑๖ เมษายน

A Brahman priest priming the blood ritual by rubbing his foot 
against the Government House gate, 17.09 hrs, 16 March.
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เลือดแดงฉานบริเวณหนาบานพักนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ภายในซอยสุขุมวิท ๓๑ เมื่อเวลา ๑๒.๐๘ น.วันที่ ๑๗ มีนาคม

A pool of blood UDD supporters dumped in front of the 
residence of Prime Minister Abhisit Vejjajiva, 12.8 hrs, 17 March.

เลือดแดงฉานดานหนาที่ทําการพรรคประชาธิปตย 
หลังคนเสื้อแดงทําพิธีสาปแชง เมื่อเวลา เวลา ๑๘.๕๒ น. วันที่ ๑๖ มีนาคม

Blood splattered in front of the Democrat Party HQ after the 
Red Shirts completed its voodoo gesture, 18.52 hrs, 16 March.
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นายสมชาย วงศสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนองเขยของ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และแกนนําสําคัญของพรรคเพื่อไทย 

ขึ้นปราศรัยรวมกับกลุม นปช. เมื่อเวลา ๒๒.๐๔ น.วันที่ ๑๗ มีนาคม
Former Prime Minister Somchai Wongsawad, who’s also brother-

in-law of former Prime Minister Thaksin Shinawatra, and Puea Thai 
Party leaders joined UDD leaders on stage, 22.04 hrs, 17 March.
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คนเสื้อแดงปกหลักฟงการปราศรัยของแกนนําที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปราศรัยโจมตีรัฐบาล
อยางเผ็ดรอน เมื่อเวลา ๑๘.๑๘ น. วันที่ ๔ เมษายน
Red Shirt supporters stay hooked on anti-government diatribe, 18.18 hrs, 4 April.
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นายจตุพร พรหมพันธุ ส.ส.สัดสวน พรรคเพื่อไทย และผูชุมนุมบางสวนบุกไปรองเรียนที่
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย เมื่อเวลา ๑๓.๓๒ น. วันที่ ๑๗ มีนาคม
Puea Thai Party MP Jatuporn Prompan led a group of demonstra-
tors to the US Embassy in Bangkok, 13.32 hrs, 17 March.

กลุม นปช.เดินทางผานลานพระบรมรูปทรงมาและเผชิญหนากับกําลังเจาหนาที่
ตํารวจดานขางพระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อเวลา ๑๓.๑๗ วันที่ ๒๗ มีนาคม
UDD demonstrators parading past the Equestrian Statue 
and confronting police forces at  Anantasamakom Throne 
Hall near the Parliament , 13.17 hrs, 27 March. 
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ทามกลางแดดรอน คนเสื้อปดถนนพหลโยธินทั้งสองฝงกดดันรัฐบาลอยางหนัก
หลังการชุมนุมเขาสูสัปดาหที่ ๒ เมื่อเวลา ๑๑.๑๙ น. วันที่ ๒๘ มีนาคม

Red shirt supporters braving mid-day sun to close a section of Phaholyotin Road as they 
escalated pressure on the Government, second week into the rally, 11.19 hrs, 28 March.

คนเสื้อแดงปกหลักปราศรัยดานหนากรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค เพื่อเรียกรอง
ใหนายกรัฐมนตรียุบสภาเลือกตั้งใหม เมื่อเวลา ๑๑.๑๙ น.วันที่ ๒๘ มีนาคม กอนทีน่ายก
รัฐมนตรีจะเปดการเจรานัดแรกกับแกนนําชวงเย็น
Protesters rallied in front of the Eleventh Infantry Regiment at 11.19am on 
March 28 demanding the prime minister to dissolve the parliament. The 
prime minister held talks with their leaders hours later with no solution to 
the problem.
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บรรยากาศชวงแรกกอนจะมีการประกาศ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
จะพบวามีคนเสื้อแดงเขารวมการชุมนุมอยางหนาแนน เมื่อเวลา ๑๗.๕๕ น. วันที่ ๔ เมษายน

UDD supporters gathered in full force, in the lead-up to the en-
forcement of the Emergency Act, 17.55 hrs, 4 April. 
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นาทีประวัติศาสตรที่สังคมคาดหวังจะเห็นการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรง เมื่อนายกรรัฐมนตรีลงมาเจรจา
กับสามแกนนําเพื่อกําหนดวันเลือกตั้ง แตในที่สุดไมสามารถตกลงกันได การเจรจาสองวันที่สถาบันพระปกเกลา
ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ มีนาคม
A supposedly historical moment, as hopes were high for the dialogue between the Prime Minister 
and UDD leaders to produce a solution that includes an agreed date for fresh elections. Yet the 
two-day talks at Prapokklao Institute ended in deadlock, 28-29 March.
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ปริมาณคนหนาเวทีผานฟาลีลาศ ซึ่งกลุมคนเสื้อแดงปกหลักชุมนุมยืดเยื้อหลังนายกรัฐมนตรี
ไมประกาศยุบสภาตามคําเรียกรอง เมื่อเวลา ๑๖.๓๘ น. วันที่ ๑๔ มีนาคม
UDD crowd in for a long haul, as the Prime Minister refused to give in to their 
demand to dissolve the House, 16.38 hrs, 14 March.
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กลุม ผูชุมนุมเริ่มกดดันรัฐบาลมากขึ้น โดยยกพลไปที่สี่แยกราชประสงคยานธุรกิจสําคัญใน
วันที่ ๓ เมษายน และประกาศชุมนุมตอเนื่อง พรอมเคลื่อนขบวนไปยังถนน ๑๑ สาย 

ที ่ศนูยอาํนวยการรกัษาความสงบเรยีบรอยแหงชาต ิ(ศอ.รส.) ประกาศหามเขา เมือ่ผูชมุนมุกดดนัรฐับาล
จนสงใหผูประกอบการโดยรอบสี่แยกราชประสงคตองออกมาเรียกรองใหผูชุมนุมยายออกจากพื้นที่ใน
วันที่ ๕ เมษายน วันเดียวกันนายขวัญชัย ไพรพนา นําคนเสื้อแดงบุกไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอคําตอบคดียุบพรรคประชาธิปตย อีกฟากเปนการชุมนุมของเครือขายสันติวิธีที่
อนุสาวรียชัยสมรภูมิเรียกรองใหสองฝายยุติความรุนแรง ขณะที่ศาลแพงระบุวาการชุมนุมของคนเสื้อ
แดงผิดรัฐธรรมนูญ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) สามารถใชอํานาจในการสลาย
การชุมนุมไดตามกฎหมาย 

แกนนํายังคงพยายามกดดันรัฐบาลโดยการเขาไปยังพื้นที่หามบนถนนสีลม จนมีการประจันหนากัน
ระหวางทหารและตาํรวจ ขณะทีน่ายสภุรณ อตัถาวงศ ประกาศใหเสือ้แดงตางจงัหวดัเขายดึและเผาศาลา
กลางจงัหวดัและทีว่าการอาํเภอหากรฐับาลสัง่สลายการชมุนมุในวนัที ่๖ เมษายน และวนัเดยีวกนัคนราย
ยิงระเบิดผานเครื่องยิงเอ็ม ๗๙ เขาไปยังพรรคประชาธิปตยที่มีการจัดงานวันครบรอบกอตั้งพรรค สงผล
ใหตํารวจบาดเจ็บสองนาย

วันที่ ๗ เมษายน คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน                    
ราชอาณาจกัรออกไปจนถงึวนัที ่๒๐ เมษายน ในชวงเทีย่งวนัเดยีวกนันายอรสิมนัต พงศเรอืงรอง ไดนาํคน
เสื้อแดงจํานวนหนึ่งบุกเขาในรัฐสภา จนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคงตอง
ปนรั้วขึ้นเฮลิคอปเตอรหนีออกไป อีกดานนายสุภรณนําคนเสื้อแดงเดินทางไปยังอาคารสถานีดาวเทียม
ไทยคม อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี เพื่อใหชี้แจงกรณีปดสัญาณพีเพิลแชนแนล สงผลใหนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศใช พระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบริหาราชการในสถานการณฉุกเฉิน
และกําเนิดศูนยอํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในขณะที่นายวีระ มุสิกพงศ ประกาศใหคน
เสื้อแดงสูกับรัฐบาลดวยการปดลอมศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ หากมีการดําเนินการกับคนเสื้อแดงก็
ใหดําเนินการไดตามสมควร

วนัที ่๘ เมษายน ศอฉ.แถลงสัง่ปดโทรทศันและวทิยขุองกลุมคนเสือ้แดงดวยเหตผุลวามกีารปลกุระดม
และบิดเบือนขาวสาร คืนวันเดียวกันคนรายลอบยิงระเบิดโดยเครื่องยิงเอ็ม ๗๙ ใสอาคารทีพีไอและ
ที่ทําการพรรคการเมืองใหม ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคมเปนตนมา มีเหตุระเบิดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ๓๓ ครั้ง ตางจังหวัดอีก ๙ ครั้ง ไมรวมการลอบยิงหองทํางานของ พล.อ.อนุพงศ เผาจินดา ผู
บัญชาการกองทัพบก (ผบ.ทบ.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก วันที่ ๙ เมษายน ศาลอาญาไดอนุมัติหมาย
จับกุมแกนนํา นปช.๑๗ คน และวันเดียวกันคนเสื้อแดงสามารถผลักดันทหารออกจากสถานีดาวเทียม
ไทยคมไดเปนผลสําเร็จและยึดอาวุธไปเปนจํานวนมาก

ในทีส่ดุความรนุแรงจากเหตผุลทางการเมอืงกเ็ริม่ปะทใุนวนัที ่๑๐ เมษายน เมือ่นายขวญัชยันาํกาํลงับกุ
ไปยงักองทพัภาคที ่๑ ถนนราชดาํเนนินอก จนทหารตองใชนํา้ฉดีสลายการชมุนมุ อกีดานทหารกย็ดึสถานี
ดาวเทยีมไทยคมคนื และศอฉ.กป็ระกาศมาตรการ “ขอคนืพืน้ที”่ บรเิวณสะพานผานฟาลลีาศ และตลอด
ชวงบายกม็กีารผลกัดนักนัไปมาระหวางทหาร ตาํรวจ และผูชมุนมุสลบัไปกบัเสยีงปนและควนัแกสนํา้ตา 
แตยังไมมีรายงานผูเสียชีวิต กระทั่งพลบคํ่าเริ่มมีการรายงานตัวเลขผูเสียชีวิตและบาดเจ็บและเพิ่มสูงขึ้น
เรือ่ยๆ โดยเฉพาะบรเิวณสีแ่ยกคอกววั อนสุาวรยีประชาธปิไตย มผีูเสยีชวีติทัง้ทหารและพลเรอืน ๒๖ คน 
บาดเจบ็กวา ๘๐๐ คน ซึง่นายอภสิทิธิไ์ดออกแถลงการณผานโทรทศันรวมการเฉพาะกจิแสดงความเสยีใจ
กับผูเสียชีวิต หลังสั่งหยุดปฏิบัติการทางทหารไปกอนหนานั้น

(รวบรวมและเรียบเรียงจากวารสารราชดําเนินฉบับพิเศษ)
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ปายผาสีแดงเรียกรองใหนายกรัฐมนตรียุบสภาถูกกลุม นปช.นําไปผูกติดกับปายสี่แยกราชประสงค
ยานธุรกิจสําคัญของประเทศไทย เมื่อเวลา ๑๘.๐๔ น. วันที่ ๓ เมษายน
UDD installed a red banner demanding House dissolution, at central business district 
of Ratchaprasong, 18.04 hrs, 3 April.
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The red shirts were putting more pressure on the government to meet its demand by 
setting another stage at Ratchaprasong intersection on April 3.  Rallies were also 

held on 11 streets in Bangkok in defiance of the ban on political activities. Business operators 
affected by the UDD seizure of the shopping district urged them on April 5 to move out of the 
area but to no avail.

UDD co-leader Kwanchai Praipana led the protesters to the Election Commission’s office to 
press the commissioners to speed up on the Democrat party’s dissolution case.  Meanwhile, 
peace advocates gathered at the Victory Monument calling for all sides to end the political 
impasse through peaceful means. The Civil Court, in the meantime, ruled that the rally violated 
the constitution. That could clear the way for the Internal Security Operations Command to 
disperse the demonstrators. But the  protesters defied the court’s ruling by moving from Sala 
Daeng to Silom road, leading to a tense stand-off with security forces deployed there.

On April 6, UDD supporters in other provinces were told to seize and burn provincial halls 
and district offices if the government used forces to end the protest in Bangkok. On the same 
day, an M79 grenade landed on the Democrat Party headquarters as party members were cel-
ebrating the establishment of the party. Two police officers were injured by the attack. 

On April 7 the cabinet approved the extension of the Internal Security Act to April 20. The 
highlight of the day was at the parliament where UDD leader Arisman Pongruangrong led a group 
of the red shirts to raid the parliament building, forcing Deputy Prime Minister Suthep Thuagsuban 
to escape through the back door to an awaiting helicopter. On the other side of the capital, Mr 
Suporn led a separate group of protesters to lay siege to the Thaicom satellite station in Lat 
Lum Kaeo district in Pathum Thani province to press the operator to end the blackout of the 
People Channel TV’s signals. The intensified situation prompted the prime minister to impose 
emergency rule in Bangkok and neighbouring provinces.  TheCentre for the Resolution of the 
Emergency Situation (CRES) was tasked to enforce the emergency decree.

The CRES on April 8 shut down all television channels and radio stations supporting the red 
shirts on grounds that they had incited violence and distorted information. On that night, the 
TPI building and the New Politics party were hit by M79 grenades, bringing the total number of 
bomb attacks in the capital and its neighbouring provinces to 33 since the start of the protest, 
excluding the grenade attack at the office of Army Commander-in-chief Gen Anupong Paojinda.  
Nine other cases were reported in the other provinces.  The next day the Criminal Court ap-
proved the arrest warrants on 17 leading UDD members. 

The protesters succeeded in taking over the Thaicom station and forced out all the troops 
there.  Several weapons were also seized by the protesters.

Violence escalated on April 10 when Mr Kwanchai and other demonstrators blocked the First 
Army Region’s office on Ratchadamnoen Avenue. Soldiers sprayed water to try to end their 
blockade.  Meanwhile, troops regained control of Thaicom station. 

The CRES finally announced measures to ‘’retake the area’’ around the Phan Fah Bridge and 
began moving soldiers and police towards the protest site. They were fiercely resisted by the 
protesters. Sounds of gun shots, smokes of tear gas were all over the place near the rally stage. 
As the fighting continued until the evening, the number of people killed and injured increased.  
The fighting at Khok Wua Intersection near the Democracy Monument alone left 26 civilians and 
soldiers slain and more than 800 injured. Fretting about more deaths and injuries, the operation 
to take the area back from the UDD was called off and the prime minister appeared on the 
national television to apologise to those killed or injured during the clash.

* Compiled from Ratchadamnoen Magazine’s special issue

CHAPTER 2
The siege of Ratchaprasong fortress
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ภิกษุรูปหนึ่งที่เขารวมการชุมนุมชูสัญลักษณของกลุม นปช. ภายในเต็นทมีอุปกรณคอมพิวเตอร
A monk surrounded by gadgets inside one of the UDD tents.
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ผูชุมนุมปนประตูเขาไปชวยกันดึงสลักขนาดใหญออกจากประตูเพื่อเปดประตูให
ผูชุมนุมที่อยูดานนอกเขาไปในอาคารรัฐสภา เมื่อเวลา ๑๒.๒๒ น. วันที่ ๗ เมษายน
UDD protestors trying to remove the crowbar to let their 
peers into the Parliament compound, 12.17 hrs, 7 April.

กลุม นปช.ยายไปปกหลักชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค ในวันที่ ๓ เมษายน ควบคู
ไปกับการตั้งเวทีที่สะพานผานฟาลีลาศ เมื่อเวลา ๑๕.๑๕ น. วันที่ ๔ เมษายน

UDD moved their protest to Ratchaprasong intersection on 3 April,  
concurrent with their rally at Ratchadamnoen Avenue, 15.15 hrs, 4 April.
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แนวตํารวจถูกทลายอยางไมเปนทา เพราะตานแรงคนเสื้อแดงที่กรูกันเขาไป
ในอาคารรัฐสภาไมไหวเมื่อเวลา ๑๓.๒๒ น.วันที่ ๗ เมษายน
Police barricade in disarray in front of the Parliament as 
UDD protestors forced their way in, 13.22 hrs, 7 April.

สารวัตรทหารชุดคุมกันนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯฝายความมั่นคง ถูกรุมทํารายขณะนําปน
ไปเก็บที่รถและเดินสวนกับผูชุมนุมที่บุกเขาไปในอาคารัฐสภาเมื่อเวลา ๑๒.๔๒ น.วันที่ ๗ เมษายน

Security police escorting Deputy Prime Minister Suthep Thaug-
suban attacked in front of the Parliament, 12.42 hrs, 7 April.
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นายอริสมันต พงศเรืองรอง ชูกระปองแกสนํ้าตาที่อางวาถูกตํารวจโยนใสและเรียกรองใหนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
รองนายกฯรับผิดชอบ กอนพากําลังบุกเขาไปถึงหองรับรองอาคารรัฐสภาเมื่อเวลา ๑๒.๒๗ วันที่ ๗ เมษายน

UDD leader Arisaman Pongruangrong displayed what he claims to be a tear gas canister thrown 
at him by the police. He demanded Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban be held account-

able and subsequently led a crowd of protestors to storm the Parliament, 12.27 hrs, 7 April.

อาวุธปนของสารวัตรทหารทั้งปนยาวและปนพกสั้นถูกกลุมผูชุมนุมยึดไวได หลังบุกเขาไปตามหา
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ภายในอาคารรัฐสภา เมื่อบายวันที่ ๗ เมษายน
Protestors seized firearms from security officers force after scuffles in front of the Parliament, 7 April.
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กลุมคนเสื้อแดงยกพลผานอนุสาวรียชัยสมรภูมิเพื่อเดินทางไปยังสถานี
ดาวเทียมไทยคม เมื่อเวลา ๑๐.๕๘ น. วันที่ ๙ เมษายน
UDD supporters converging at the Victory Monument en route 
to Thai Khom Satellite Station, 10.58 hrs, 9 April.
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ถนนกลางทุงลาดหลุมแกวเต็มไปดวยทหารและคนเสื้อแดง กอนจะเกิด
ความวุนวายขึ้น เมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. วันที่ ๙ เมษายน

The road in Laadloomkaew in Pathumthani where the Thai 
Khom Satellite Station is located, full of soldiers and UDD 

protestors before chaos descends, 12.30 hrs, 9 April.
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เฮลิคอปเตอรบินลาดตระเวนเหนือสถานีดาวเทียมไทยคมที่คุกรุน
ตลอดทั้งวัน เมื่อเวลา ๑๓.๑๔ น. วันที่ ๙ เมษายน
Helicopter patrolling the Thai Khom Satellite Station that 
was still smouldering from fire, 13.14 hrs, 9 April.
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ทหารเปดฉากดวยการใชแกสนํ้าตาหลังกลุมผูชุมนุมไมยอมลาถอย เมื่อเวลา ๑๔.๔๖ น. วันที่ ๙ เมษายน
Soldiers firing tear gas at demonstrators who refused to retreat, 14.46 hrs, 9 April.

ภาพอีกมุมที่แสดงใหเห็นการปะทะกันของทหารและกลุม นปช.สวนใหญ
เปนการกดดันกันไปมา เมื่อเวลา ๑๔.๔๕ น. วันที่ ๙ เมษายน
One of the tense moments between soldiers and UDD supporters, 14.45 hrs, 9 April.

VIOLENCE THROUGH THE LENS.indd   48 2/23/2011   3:21:32 PM



ผูชุมนุมคนหนึ่งหยิบ
กระปองแกสนํ้าตาขวาง
กลับไปหาทหารที่เพิ่ง
โยนออกมาไมกี่วินาที
A protestor hurled a tear 
gas canister back in the 
direction of the soldiers 
where it was originated. 

ทหารถูกรุมจากผูชุมนุมกลุม
หนึ่งดานหนาอาคารสถานี
ดาวเทียมไทยคม เมื่อเวลา 
๑๒.๒๔ น. วันที่ ๙ เมษายน
A soldier attacked by 
demonstrators in front of  
Thai Khom Satellite Sta-
tion, 12.24 hrs, 9 April.
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ทหารตองเผชิญกับแกสนํ้าตาที่ผูชุมนุมโยนกลับมา
Soldiers grappling with the very same tear gas they threw at protestors. 

ทหารตองออกแรงสุดกําลังเพื่อตานกลุม นปช.ไมใหเขาไปในอาคาร
สถานีดาวเทียมไทยคม เมื่อเวลา ๑๔.๔๘ น.วันที่ ๙ เมษายน

Soldiers trying to prevent UDD crowd from entering into the 
premises of Thai Khom Satellite Station, 14.48 hrs, 9 April.
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คนเสื้อแดงชวยกันปฐมพยาบาลทหารหนุมรายหนึ่งที่เปนลมเพราะอากาศรอน
และสูดควันแกสนํ้าตาขณะปะทะกัน เมื่อเวลา ๑๗.๓๘ น. วันที่ ๙ เมษายน
Red Shirt supporters nursing a young soldier who fainted 
due to heat and impact of tear gas, 17.38 hrs, 9 April.

ผูชุมนุมเริ่มขวางปาขาวของใสทหารและขึ้นไปยึดรถนํ้าที่ใชฉีดสกัดกั้นผูชุมนุมภายใน
อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม เมื่อเวลา ๑๔.๕๐ น. วันที่ ๙ เมษายน

Protestors retaliating security forces at Thai Khom Satellite Station, 14.50 hrs, 9 April.
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กองทัพมดของชาวเสื้อแดงใชรถจักรยานยนตหลีกเลี่ยงเสนทางหลักใชคันนามุงหนาสูสถานี
ดาวเทียมไทยคม เพราะเสนทางหลักถูกสกัดกั้น เมื่อเวลา ๑๖.๒๑ น. วันที่ ๙ เมษายน

UDD supporters cycling along rice field towards Thai Khom Sat-
ellite Station to avoid road blocks, 16.21 hrs, 9 April.

ระเบิดเพลิงถูกขวางใสทหารที่รักษาการอยูแถวหนา เมื่อเวลา ๑๔.๕๔ น. วันที่ ๙ เมษายน
Fire bomb thrown at soldiers manning the front line, 14.54 hrs, 9 April.
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ทหารและอาสาสมัครพยาบาลประคองรางชายกลางคนไปสงรถพยาบาล 
หลังไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะเมื่อเวลา ๑๓.๒๙ น.วันที่ ๑๐ เมษายน
Soldiers and medics carried a man with head injury to the ambulance, 13.29, 10 April.

ผูชุมนุมคนหนึ่งตะโกนหามชางภาพบันทึกเหตุการณขณะสองฝายปะทะกัน
โดยมีแนวรั้วขวางกั้นเมื่อเวลา ๑๒.๐๙ น.วันที่ ๑๐ เมษายน

A protestor asking photographer to stop taking picture of the clash, 12.09, 9 April.
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ทหารเปดฉากยิงกระสุนยางเขาใสผูชุมนุมที่ถนนราชดําเนินเมื่อเวลา ๑๓.๕๕ น. วันที่ ๑๐ เมษายน
Soldiers firing rubber bullets at demonstrators at Ratchadamnoen Road, 13.55, 10 April.

กลุม นปช.ปะทะกับทหารบนถนนราชดําเนิน เมื่อบายวันที่ ๑๐ เมษายน
UDD supporters clash with soldiers at Ratchad-

amnoen Road, in the afternoon of 10 April.
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ภกิษใุชโลและอปุกรณปองกนัทีท่าํขึน้เองเตรยีมพรอมรอการขอคนืพืน้ทีข่องทหาร 
เมื่อเวลา ๑๔.๒๘ น.วันที่ ๑๐ เมษายน
A monk weilding shield and make-shift device to ward off soldiers, 
14.28 hrs, 10 April.
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ทหารที่เขาปฏิบัติการเสียหลักลมลง ถูกผูชุมนุมบางสวนทําราย โดยมีพระภิกษุถือธงแดงปรี่เขาหาทหารคนดังกลาว
Soldiers attacked by protestors, as a monk carrying red flag joined the fray. 
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ทหารหนุมเจอญาติสูงวัยผูหนึ่งซึ่งเปนคนบานเดียวกันเขาไปทักทาย
และขอรองใหเดินทางกลับภูมิลําเนาเมื่อเวลา ๑๔.๒๙ น. วันที่ ๑๐ เมษายน

A brief hello between a soldier and a woman protestor coming from the 
same village, as he tried to convince her to go home, 14.29 hrs, 10 April.

VIOLENCE THROUGH THE LENS.indd   58 2/23/2011   3:22:12 PM



59Violence through the lens

ทหารเคลื่อนรถสายพานลําเลียงและติดอาวุธหนักกดดันผูชุมนุม เมื่อเวลา ๑๔.๕๐ 
น. วันที่ ๑๐ เมษายน โดยทหารบางสวนมีอุปกรณกันแกสนํ้าตา ขณะที่สวนใหญไมมี
Soldiers moving armed personnel carrier in to pressure the crowd, 14.50 
hrs, 10 April. Most soldiers were not equipped with tear-gas mask. 

คนเสื้อแดงปดหนามิดชิดไมพอใจทหารที่เขาขอคืนพื้นที่ถนนราชดําเนินนอก
บุกเขาประชิดทหารใหลาถอย เมื่อเวลา ๑๕.๐๑ น.วันที่ ๑๐ เมษายน

A Red Shirt supporter hiding his face, venting at soldiers ahead 
of the operation to clear protest site, 15.01 hrs, 10 April.
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ภิกษุรูปหนึ่งที่เขารวมการชุมนุมยกเทาใหทหารที่เขาขอคืนพื้นที่ เมื่อเวลา ๑๕.๕๘ น. วันที่ ๑๐ เมษายน
A monk supporting the UDD raised his foot in reaction to soldiers deployed 

to secure the protest site, 15.58 hrs, 10 April.
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ผูชุมนุมไมยอมใหทหารขอคืนพื้นที่อยางงายดาย ใชไมไลตีจนทหารตองถอยรน เมื่อเวลา ๑๕.๕๔ น.วันที่ ๑๐ เมษายน
Protestors refused to give in easily to the authorities, resisting with sticks, 15.54 hrs, 10 April.
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กลุมผูชุมนุมและทหารสวนหนึ่งเขาชวยปฐมพยาบาลทหารที่สูดแกสนํ้าตา
เขาไปขณะปฏิบัติหนาที่ เมื่อเวลา ๑๖.๐๕ น. วันที่ ๑๐ เมษายน

First aid for a soldier hit by tea gas during the clash, 16.05 hrs, 10 April.
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อิฐอาวุธหลักยามประจันหนากับทหาร โดยชายผูนี้บุกเดี่ยวขวางใสทหาร
บนถนนราชดําเนินในวันที่ ๑๐ เมษายน
A protestor readying a brick to hurl at soldiers, Ratchadamnoen, 10 April.
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เด็กนักเรียนตองเรงฝเทาเพื่อกลับบาน ขณะพวกเธอเดินผานแนวปะทะ
ของทหารและคนเสื้อแดง เมื่อเวลา ๑๖.๓๓ น. วันที่ ๑๐ เมษายน
Students hurried home past soldiers from their school 
located near the clash site, 16.33 hrs, 10 April.

เฮลิคอปเตอรของทหารบินเหนือกลุมผูชุมนุมเพื่อสังเกตการณและโปรย
แกสนํ้าตาลงมาเพื่อใหยุติการชุมนุม เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๑๐ เมษายน

Army helicopter circling the protest site, before 
firing tear gas to dissolve the crowd, 18.00 hrs, 10 April.
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อาวุธถูกวางเรียงรายที่เวทีผานฟาลีลาศ เมื่อเวลา ๑๗.๐๗ น.วันที่ ๑๐ เมษายน
Firearms on display at the Phanfah Leelas Bridge, one of the key 
protest sites, 17.07 hrs, 10 April.
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พ.อ.รมเกลา ธุวธรรม รองเสนาธิการ
กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค 
บัญชาการบนรถถังสายพานลําเลียง

ใกลอนุสาวรียประชาธิปไตย เมื่อ
เวลา ๑๗.๓๑ น. วันที่ ๑๐ เมษายน 

กอนถูกระเบิดเสียชีวิตไมกี่ชั่วโมง
Col. Romklao Thuwatham 

of the 2nd Infantry Regiment, 
commanding from an APC 

near  Democracy Monu-
ment, 17.31 hrs of 10 April. 
He was killed a few hours 

later by an explosion.

ทหารพรอมรถสายพานลําเลียงประจันหนาแบบประชิดตัวกับผูชุมนุมที่ถนนดินสอใกลกับอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย โดยผูชุมนุมบางสวนหามปรามไมใหเขาใกล เมื่อเวลา ๑๗.๒๖ วันที่ ๑๐ เมษายน

Soldiers during a close encounter with protestors near the De-
mocracy Monument, 17.26 hrs, 10 April.
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ทหารถูกปาดวยระเบิดเพลิงในชวงกอนคําวันที่ ๑๐ เมษายน ขณะเขาขอคืน
พื้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัวพื้นที่เมื่อเวลา ๑๗.๑๓ น. วันที่ ๑๐ เมษายน
Soldiers hit by fire bombs before dusk, 17.13 hrs, 10 April.
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กลุมคนเสื้อแดงชวยกันปฐมพยาบาลผูรวมชุมนุมที่ไดรับบาดเจ็บจาการปะทะ
บริเวณสี่แยกคอกวัวเมื่อเวลา ๒๐.๒๕ น. วันที่ ๑๐ เมษายน

Red Shirt supporters helping fellow protestors injured from 
the clash at Khokwua intersection, 20.25 hrs, 10 April.

ความตึงเครียดเริ่มมากขึ้นเปนลําดับกอนพระอาทิตยอัสดง เมื่อสองฝายมาเผชิญหนากันที่
อนุสาวรียประชาธิปไตยดานสี่แยกคอกวัว และถนนดินสอ เมื่อเวลา ๑๘.๔๔ น. วันที่ ๑๐ เมษายน
Tensions peaked before sunset as two sides came face to 
face at Khokwua Intersection, 18.44 hrs, 10 April.
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ทหารพยายามชวยเหลือเพื่อนที่ถูกโจมตีอยางหนัก ขณะที่สถานการณ
ยังคุกรุนดวยเสียงปนและระเบิดเปนระยะเมื่อเวลา ๒๐.๓๔ น. วันที่ ๑๐ เมษายน
A soldier tending to his colleague down during the 
operation, as gun shots and explosions raged, 20.34 hrs, 10 April.

กลุม นปช.เคลื่อนจากราชประสงคไปยังสะพานผานฟาลีลาศเพื่อ
ชวยเหลือผูชุมนุมที่ปะทะกับทหารบนถนนราชดําเนิน แตถูกตํารวจ

ตั้งแนวขวางสกัดกั้นไว เมื่อเวลา ๑๗.๓๕ น.วันที่ ๙ เมษายน 
UDD protestors moving from Ratchaprasong intersection 
to back up their peers at Phanfah Leelas area. Yet they 

couldn‘t move past the police barricade, 17.35 hrs, 9 April.
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นายฮิโรยูกิ มูราโมโตะ ถูกหามสงโรงพยาบาลหลังเขาถูกยิง ขณะบันทีกภาพระหวางแนวทหารและผูชุมนุม
ที่อนุสาวรียประชาธิปไตย เมื่อคํ่าวันที่ ๑๐ เมษายน
Photographer Hiroyuki Muramoto seen here being taken to a hospital after he was shot, caught in the 
cross fire between soldiers and protestors at the Democracy Monument, Ratchadamnoen, 10 April.

ผูชุมนุมเริ่มปฏิบัติการเผายางรถยนตอําพรางปฏิบัติการของทหาร
บนถนนราชดําเนินเมื่อเวลา ๒๐.๕๗ น.วันที่ ๑๐ เมษายน
Protestors set tyres on fire in tandem with military 
operation, Ratchadamnoen, 20.57 hrs, 10 April.
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หนวยกูภัยนํารางทหารที่ถูกระเบิดโจมตี
สงโรงพยาบาลใกลเคียงหลายแหง
Rescue team transporting injured 
soldiers to hospital.

ผูชุมนุมเริ่มมีการบาดเจ็บหนักและลมตาย หลังมีการ
ยิงปนปะทะกัน เมื่อเวลา ๒๐.๒๑ วันที่ ๑๐ เมษายน
Protestors taking a beating after battle of gun 
shots, 20.21 hrs, 10 April. 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และแกนนําผูชุมนุมมีสีหนาเศรา หลังผูรวมชุมนุมเสียชีวิต
และมีการนําศพมาดานหลังเวที เมื่อเวลา ๒๑.๐๐ น.วันที่ ๑๐ เมษายน

Natthawut Saikua and UDD colleagues appear crestfallen as bodies 
and those injured were transported backstage, 21.00 hrs, 10 April.
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ผูชุมนุมโบกธงเหนือรางของผูชุมนุมที่เสียชีวิตจากการปะะทะกับเจาหนาที่
บริเวณสี่แยกคอกวัว เมื่อเวลา ๒๒.๐๘ น. วันที่ ๑๐ เมษายน
Protestors waving a national flag to salute those killed in battle 
at Khokwua intersection, 22.08 hrs, 10 April.

พลทหารถูกเพื่อนๆ หามออกจากที่เกิดเหตุอยางทุลักทุเล 
เมื่อเวลา ๒๐.๓๓ น. วันที่ ๑๐ เมษายน 

Soldiers taking their injured colleague to medi-
cal care after the clash, 20.33 hrs, 10 April.

VIOLENCE THROUGH THE LENS.indd   74 2/23/2011   3:23:27 PM



75Violence through the lens

เริ่มมีทหารบาดเจ็บจากปฏิบัติขอคืนพื้นที่และถูกลําเลียงสงโรงพยาบาลที่ใกลเคียงกับ
ถนนราชดําเนิน เมื่อเวลา ๒๐.๑๕ น. วันที่ ๑๐ เมษายน
Soldiers injured during the clash to secure the protest site transported 
to hospital in this scene from Ratchadamnoen Road, 20.15 hrs, 10 April. 
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ชายหนุมคนหนึ่งควาไมฟาดใสทหารแถวหนา เมื่อคืนวันที่ ๑๐ เมษายน
A man attacking frontline troops, 10 April.
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ทหารที่ไดรับบาดเจ็บตองถูกนําขึ้นรถฉีดนํ้า หลังรถพยาบาลเขาพื้นที่
ไดอยางยากลําบาก เมื่อเวลา ๒๐.๒๕ น.วันที่ ๑๐ เมษายน

As ambulance could not access the clash site, this injured soldier was 
taken on board a water hose truck for medical care, 20.25 hrs, 10 April.
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ทหาร ๔ นายที่คุมรถสายพานลําเลียงถูกผูชุมนุมจับเปนตัวประกัน หลังแนวทหารถูก
ตีแตกและถูกนําตัวไปที่เวทีผานฟาลีลาศ เมื่อเวลา ๒๑.๒๔ น. วันที่ ๑๐ เมษายน
Four soldiers manning an armoured personnel carrier were held hostage after 
protestors overpowered the troops. The soldiers were escorted to appear 
on stage at Phanfah Leelas Bridge, 21.21 hrs of 10 April.
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อีกรางของทหารนายหนึ่ง
ถูกเพื่อนๆ ชวยนําออกจาก
จุดปะทะคืนวันที่ ๑๐ เมษายน
Another soldier being 
helped out of the hotspot 
by his friends on 10 April.

ทหารยิงปะทะกับกองกําลังไมทราบฝายบริเวณใกลเคียง
อนุสาวรียประชาธิปไตย คืนวันที่ ๑๐ เมษายน
Troops exchanging fire with a group of armed men of unknown 
affiliation near Democracy Monument at night of 10 April.

ทหารยิงปนลูกซองที่ระบุวาเปนกระสุนยางใสผูชุมนุม
Soldiers firing what they claim to 
be rubber bullets at the crowd.
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ชายชุดดําในคืนวันที่ ๑๐ เมษายน ที่ยังเปนปริศนามืดมนวาพวกเขาไดรับการจัดตั้งจากใคร
Men in black whose identity and affiliation still remain a mystery at the clash site on 10 April. 

ชายชุดดําพรอมอาวุธหนักที่สํานักขาวอัลจาซีราหบันทึกไวได
Men in black with heavy firearms, as docu-

mented by Al-Jazeera news agency.
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โลงแดงบรรจุรางผูเสียชีวิต รอการทําพิธีสวดอภิธรรมคืนแรก 
ที่อนุสาวรียประชาธิปไตย เมื่อเวลา ๑๗.๕๔ น. วันที่ ๑๑ เมษายน

Red coffins lined up for the first night of religious 
rite, Democracy Monument, 17.54 hrs, 11 April.
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ผูชุมนุมหามโลงแดงไปวางไวที่ฐานอนุสาวรียประชาธิปไตย ถนนราชดําเนิน 
เพื่อรวมไวอาลัย เมื่อเวลา ๑๘.๔๘ น. วันที่ ๑๑ เมษายน
Protestors carried red coffins towards the Democracy Monument, 
Ratchadamnoen, for a memorial, 18.48 hrs, 11 April.
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โลงศพถูกแหไปตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร เพื่อประทวงรัฐบาล
หลังมีผูเสียชีวิตในเหตุการณ ๑๐ เมษายน เมื่อเวลา ๑๓.๒๐ น. วันที่ ๑๒ เมษายน
Coffins paraded along main streets of Bangkok to protest the Government’s 
operation on 10 April, 13.20 hrs, 12 April.
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ขบวนแหโลงศพผานหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดยมีผูรวมชุมนุมเปนแถวยาว เมื่อเวลา ๑๗.๑๐ น. วันที่ ๑๒ เมษายน
The funeral procession passing Ramkhamhaeng University, 

17.10 hrs, 12 April.
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แทงซีโฟรที่ตํารวจเก็บไวเปนหลักฐานในที่เกิดเหตุคนรายลอบวางระเบิดเสาสงไฟฟา จ.พระนครศรีอยุธยา 
เมื่อเวลา ๑๖.๑๙ น. วันที่ ๑๓ เมษายน สันนิษฐานวางตั้งแตคืนวันที่ ๑๐ เมษายน

A stick of C4 explosives that police collected as evidence from where 
the power grid of Ayudhya province was targeted for attack, 16.19 hrs, 

13 April. Police suspected the device was planted since 10 April.
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หลัง การสญูเสยีชวีติ นายจตพุร พรหมพนัธุ ประกาศเงือ่นไขใหนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ นายก
รฐัมนตร ีเดนิทางออกนอกประเทศในวนัที ่๑๑ เมษายน ในวนัเดยีวกนัมกีารตัง้ศพคนเสือ้

แดงสวดทีอ่นสุาวรยีประชาธปิไตย วนัที ่๑๒ เมษายน มกีารเคลือ่นขบวนศพไปยงัถนนในกรงุเทพมหานคร 
ขณะทีน่ายอภสิทิธิอ์อกแถลงการณวากลุมกอการรายแฝงตวัอยูในกลุมผูชมุนมุ พรอมกบัเริม่มกีารเผยแพร
ภาพชายชุดดํายิงปนใสทหารอยูในแนวผูชุมนุม และคํ่าวันเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็
มีมติยุบพรรคประชาธิปตยนายวีระ มุสิกพงศ เปนผูแจงมติดังกลาว ทามกลางเสียงโหรองดีใจของคนเสื้อ
แดงอยางยาวนานที่สะพานผานฟาลีลาศ  

กลุมเฟซบุกยังคงรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนนายอภิสิทธิ์และรัฐบาล ในวันที่ ๑๔ เมษายน เวทีสะพาน
ผานฟาลีลาศถูกประกาศยุบรวมไปที่เวทีสี่แยกราชประสงคเพียงแหงเดียว ความรุนแรงยังคงมีอยูอยาง
ตอเนื่อง นายอริสมันต พงศเรืองเรือง ประกาศตั้งคาหัวนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง คนละ ๑๐ ลานบาท ชวงดังกลาวมีการตรวจพบเสาสงไฟฟาแรงสูงเขา
กรุงเทพมหานคร ถูกวางระเบิดดวยซี-โฟร ที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ตํารวจเชื่อวาเปนการ
วางตั้งแตคืนวันที่ ๑๐ เมษายน 

ศอฉ.เริ่มรุกหนักแกนนําเริ่มถูกกดดันเชาตรูวันที่  ๑๖ เมษายน หนวยอรินทราช กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาลบุกจูโจมจับกุมนายอริสมันตและแกนนําฮารดคอรหลายคนที่เขาพักที่โรงแรมเอสซีปารค
เลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา แตตํารวจก็ควานํ้าเหลว เพราะมีคนเสื้อแดงบุกลอมประชิดชวยเหลือ
นายอริสมันตและแกนนําออกไปได การเคลื่อนไหวยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง แกนนําประกาศชุมนุมใหญ
อีกครั้งในวันที่ ๒๐ เมษายน และนายกฯถูกคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเสนอใหยุบสภา อีก
ดาน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และนายสมชาย วงศสวัสดิ์ อดีตนายกฯแถลงขาวขอเขาเฝาฯเพื่อหาทางออก
ใหประเทศ

ทามกลางความขัดแยงในเมืองหลวง วันที่ ๒๑ เมษายน ความวุนวายในตางจังหวัดก็เริ่มขึ้น ที่ 
จ.ขอนแกนกลุมคนเสื้อแดงยึดรถไฟลําเลียงทหารไปสามจังหวัดชายแดนใต ชาวสีลมเริ่มรวมตัวกันตอ
ตานคนเสื้อแดงและมีการขวางปาดวยสิ่งของและปะทัดใสกันเปนระยะ เชาวันที่ ๒๒ เมษายน นายเมธี 
อมรวุฒิกุล นักแสดงดาวรายแกนนําอีกคนของคนเสื้อแดงถูกจับพรอมอาวุธจนเปนที่มาของการนําไปสู
การจับกุมชายเสื้อดําไดอีกหลายคน คืนวันเดียวกันคนรายยิงเอ็ม ๗๙ ใสบริเวณสถานีรถไฟฟาศาลาแดง
หลายลูก โดยลูกหนึ่งตกใสผูคนที่แยกศาลาแดงมีผูเสียชีวิต ๑ คน บาดเจ็บอีก ๘๐ คน

กลุมคนหลากสีไดรวมตัวกันเพื่อใหคนเสื้อแดงยุติการชุมนุมในหลายพื้นที่และตางจังหวัด ขณะที่แกน
นําเสนอเจราจากับรัฐบาลอีกรอบโดยยื่นขอเสนอยุบสภาภายใน ๓๐ วัน แตไดรับการปฏิเสธจากนาย
อภิสิทธิ์ และคนเสื้อแดงเริ่มปฏิบัติการตั้งดานตรวจคนรถบนถนนมิตรภาพและพหลโยธินเพื่อปองกัน
ทหารและตํารวจเดินทางมาผลัดเปลี่ยนกําลังที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งแกนนําประกาศเปลี่ยนยุทธวิธีสวม
เสื้อหลากสีแทนเสื้อแดงสัญลักษณของการชุมนุม และความรุนแรงก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทหาร ๑ นายถูก
ยิงเสียชีวิตบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตหนาอนุสรณสถานแหงชาติ หลังเหตุการณนายขวัญชัย ไพรพนา นํา
กําลังบุกไปสมทบผูชุมนุมที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี วันเดียวกัน ศอฉ.ประกาศปดเสนทางรอบสี่แยกราช
ประสงครวม ๖ เสนทาง

(รวบรวมและเรียบเรียงจากวารสารราชดําเนินฉบับพิเศษ)
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เจาหนาที่ทหารตรวจสอบเสาไฟฟาแรงสูงที่ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ถูกลอบวางระเบิดซีโฟร 
แตเสาที่เหลือยังรับนํ้าหนักไวได เมื่อเวลา ๑๖.๒๘ น. วันที่ ๑๓ เมษายน จากเหตุการณเดียวกัน
Officers inspected the power grid at Wangnoi District, Ayudhya province that survived 
that the explosion, 16.28 hrs, 13 April.
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One day after the fatal clash on April 11, Mr Jatuporn called on the prime minister to 
take responsibility for the casualties by leaving the country. The anti-government 

group used the Democracy Monument as a ground for the religious chanting ceremony for 
its colleagues killed in the incident. Mr Abhisit rejected the demand and issued a statement 
condemning terrorists mingling among the protesters for inciting the violence.  He backed up 
the claim by showing footages of armed men firing weapons at troops from behind the front 
line of the protesters. Meanwhile, the EC decided to dissolve the Democrat Party and Mr Veera 
made the announcement to the protesters  at the Pan Fah Bridge at night. 

The UDD decided to end the rally at the bridge and moved the protesters to join their col-
leagues at Ratchaprasong. But violence continued unabated with the latest in Bang Pa-in district 
of Ayutthaya when an electricity pole was hit by a C4 explosive.

The CRES now decided to hit back at the key figures of the UDD on the morning of April 16. 
A special police unit of the Metropolitan Police Bureau raided SC Park Hotel where Arisman and 
other red-shirt leaders were taking refuge.  But the operation was a complete failure and a huge 
embarrassment to the police force as all the red leaders managed to escape with Arisman be-
ing seen climbing down a rope from the hotel.  Worse still, the police raiders were surrounded 
and their commander detained by the protesters.  Other developments included a call by the 
Public-Private Sector Joint Committee for the prime minister to dissolve the parliament to end 
the political impasse. Puea Thai Party Chairman Gen Chavalit Yongchaiyudh and former prime 
minister Somchai Wongsawat told a press conference of their plan to seek an audience with  
His Majesty the King for a royal advice.

Protests in other provinces erupted on April 21, beginning in Khon Kaen  where a group of anti-
government demonstrators seized a train carrying soldiers to the three southernmost provinces. 
Back to the capital, business operators in Silom area gathered near Sala Daeng intersection to 
show their opposition to the red-shirt protesters. Missiles and fire crackers were hurled against 
each other by the two opposing groups.  The next day, police arrested Methee Amornwuttikul, 
a protest leader, with war weapons seized from troops and more arrests followed. On that 
night the stand-off between Silom business operators and the red-shirt group turned ugly with 
several M79 grenades fired at the BTS’ Silom Station, killing one person and injuring 80 others.

A self-proclaimed multi-coloured group emerged and called for the end of the month-long 
rally by the UDD in Bangkok and other provinces. The leading figures of the demonstration 
offered another round of talks with Mr Abhisit. This time they demanded him to step down 
and called the lower house to be dissolved in 30 days. The prime minister turned it down. As 
there was no way out of the impasse, the UDD protesters set up road blocks on the Friendship 
highway and Phahon Yothin road to prevent troop reinforcements from arriving in the capital. 
Another clash took place in front of the National Memorial as security forces tried to stop the 
protesters led by Mr Kwanchai getting to Talad Thai wholesale market in Pathum Thani province. 
One soldier was killed during the clash. The CRES, meanwhile, announced that 6 roads around 
Ratchaprasong Intersection were off-limits to the public in a move to seal off the demonstrators.

* Compiled from Ratchadamnoen Magazine’s special issue

CHAPTER 3
Intensification of protests
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ขอความโจมตีรัฐบาลที่กลุมผูชุมนุมเขียนขึ้นหนาอนุสาวีรยประชาธิปไตย ถนนราชดําเนิน 
เมื่อเวลา ๑๖.๓๓ น. วันที่ ๑๔ เมษายน
Anti-government messages posted at Democracy Monument, 16.33 hrs, 14 April.
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สายรถสายพานลําเลียงถูกหนวยทหารชางเก็บกูออกจากสี่แยกคอกวัว 
เมื่อเวลา ๑๖.๓๕น. วันที่ ๑๕ เมษายน หลังถูกผูชุมนุมบางสวนทําลายในคืนวันที่ ๑๐ เมษายน

An armoured personnel carrier partially destroyed from the 10 April battle 
rescued from Khokwua intersection near Democracy Monument, 16.35 hrs, 15 April. 
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นายพายัพ ปนเกตุ อดีต ส.ส.สิงหบุรี แกนนําฮารดคอรตองใสหมวกนิรภัยอําพรางใบหนา
ขณะถูกชวยเหลือใหรอดพนการจับกุม เมื่อเวันที่ ๑๖ เมษายน
Former MP Payap Panket, one of the key UDD leaders, donning a helmet, as 
he attempted to flee arrest, 16 April.
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นายอริสมันต พงศเรืองรอง ตองโรยตัวลงจากชั้นสองของหองพัก
โรงแรมเอสซีปารคเพื่อหนีการจับกุม เมื่อเวลา ๑๐.๒๙ น. วันที่ ๑๖ เมษายน
UDD leader Arisaman Pongruangrong staging a dramatic escape 
from a hotel to avoid arrest, 10.29 hrs, 16 April. 
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ทหารที่วางเวนจากการลงพื้นที่ชุมนุมฝกทบทวนยุทธวิธีการควบคุมฝูงชนภายใน
กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค เมื่อเวลา ๐๙.๕๔ น. วันที่ ๑๔ มีนาคม
Soldiers in crowd control drill at the 11th Infantry Regiment, 14 March.
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แกนนําทุกพรรคการเมืองผนึกกําลังระหวางนายกรัฐมนตรีแถลงการณ
ผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ เมื่อเวลา ๑๘.๐๖ น. วันที่ ๗ เมษายน

 Political party leaders put on a united front in support of the 
Prime Minister during his televised address to the nation, 18.06 hrs, 7 April.

ทหารที่พักเวรนั่งชมภาพยนตรที่ผูบังคับบัญชาจัดไวเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
Soldiers watching movie on an evening of recreation.
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ทหารฝกการควบคมุฝงูชนภายในกรมทหารราบที ่๑๑ รกัษาพระองค
เมื่อเวลา ๑๗.๐๗  น. วันที่ ๑๘ มีนาคม
Troops conducting crowd control drill at the 11th Infantry 
Regiment, 18 March. 
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พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา ผูบัญชาการทหารบกหารือกับนายทหารระดับสูงภายใน ศอฉ.
Army Chief Gen. Anupong Phaochinda conferred with 

senior Armed Forces officials at CRES headquarters.
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เฮลิคอปเตอรเปนพาหนะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีใชมากขึ้น ระหวางการชุมนุมของกลุม นปช.ทั้ง
การเดินทางไปตรวจราชการในตางจังหวัดและเดินทางในกทม. เมื่อเวลา ๑๐.๐๕ น.วันที่ ๑๕ มีนาคม
Helicopter became the main means of transport for Prime Minister Abhisit Vejjajiva at the height 
of protests to carry on his duty in Bangkok and beyond, 10.05 hrs, 15 March.
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กลุมกิจกรรม facebook เปนอีกกลุมที่สนับสนุนรัฐบาลผานโลกไซเบอรและนัดรวมตัวกัน
ที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ เมื่อเวลา ๑๖.๑๘ น.วันที่ ๑๗ เมษายน

From virtual sphere to the real world, as Facebook groups in support of the 
government materialized at a rally near Victory Monument, 16.18 hrs, 17 April.
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น.ส.กาญจนา ศรีสวยสกุล แฟนสาวรํ่าไหดวยความคิดถึง 
ระหวางการถายภาพแตงงานกับ ส.อ.ณัฐพงษ ชิณวงษ ทามกลางการปรบมือ

ของเหลาทหาร (ที่ราบ๑๑) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
Miss Kanjana Seesuaysakul in tears as she hugged her fi ancé during 

the photo session for her wedding to Sergeant Major Natthapong 
Chinwong who is deployed during the demonstration, as his 

colleagues shared the brief joyful moment. 

กลุมคนเสื้อหลากสีคัดคานการยุบสภารวมตัวกันตามสถานที่ตางๆ ในทุกเย็น
เพื่อแสดงพลังตอตานคนเสื้อแดงและใหกําลังใจรัฐบาล เมื่อเวลา ๑๗.๑๖ น. วันที่ ๒๐ เมษายน

The multi-colour shirt groups rallied against call for House 
dissolution to counter the Red Shirts and to express 

support for the Government, 17.16 hrs, 20 April.
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ธงชาติผืนใหญถูกเคลื่อนไปตลอดแนวกลุมคนเสื้อหลากสีระหวางการจัดกิจกรรม
ที่ลานพระบรมรูปทรงมา เมื่อเวลา ๑๗.๕๙ น. วันที่ ๒๓ เมษายน
The national flag the multi-colour shirt people use as a symbol of their 
gathering at the Equestrian Statue, 17.59 hrs, 23 April.

VIOLENCE THROUGH THE LENS.indd   103 2/23/2011   3:24:32 PM



104 หมายเหตุประเทศไทย ร.ศ. ๒๒๙

ชายไทยเชื้อสายจีนยกปายภาษาจีนระหวางชุมนุมรวมกับ
คนเสื้อหลากสีที่เยาวราช เมื่อเวลา ๑๗.๑๕ น. วันที่ ๒๗ เมษายน

A Chinese-Thai joining the multi-colour shirt rally held up a 
message in Chinese characters, at China Town, 17.15 hrs, 27 April.
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กิจกรรมของคนเสื้อหลากสีหมุนเวียนไปที่ลานพระบรมรูปทรงมา เพื่อตอตานการยุบสภา
และเรียกรองใหคนเสื้อแดงยุติการชุมนุม เมื่อเวลา ๑๗.๒๐ น. วันที่ ๒๓ เมษายน
The multi-colour shirts took their activities across town, this time to the Equestrian 
Statue, calling for Red Shirts to end their protest, 17.20 hrs, 23 April.
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ทูตจากประเทศตางๆ เขาสอบถามและรับฟงปญหาจากนายวีระ มุสิกพงศ 
ดานหลังเวทีปราศรัยราชประสงค เมื่อเวลา ๑๗.๔๘ น. วันที่ ๒๓ เมษายน 

หลังเกิดเหตุยิงถลมปากซอยศาลาแดงเพียง ๑ วัน
Bangkok-based diplomats were briefed by UDD leader 

Veera Musikapong for backstage at Ratchaprosong intersection, 17.48 hrs, 
23 April, one day after the clash and shoot-out at Saladaeng intersection. 

นายโคทม อารียา ผูอํานวยการสํานักสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เขาพบนายวีระ มุสิกพงศ 
และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ สองแกนนํา นปช. เพื่อหาหนทางเจรจา
กับรัฐบาล เมื่อเวลา ๑๕.๕๕ น. วันที่ ๒๒ เมษายน
Gothom Areeya of the Peace Centre, Mahidol University, 
met with Veera Musikapong and Natthawut Saikua to discuss 
possibility of a dialogue with the government, 15.55 hrs, 22 April.

คนไทยเชื้อสายจีนและคนเสื้อหลากสีผนึกกําลังกันที่
ประตูไชนาทาวนยานเยาวราช เมื่อเวลา ๑๗.๐๔ น. วันที่ ๒๗ เมษายน
Thais of ethnic Chinese ascent and multi-colour shirt 
movements at a rally in China Town, 17.04 hrs, 27 April.
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ทหารเขาชวยเหลือผูบาดเจ็บจํานวนมากขณะที่เธอยังคงโบกธงสัญลักษณ
การคัดคานคนเสื้อแดงไวในมือ เมื่อกลางดึก วันที่ ๒๒ เมษายน

Soldiers rescuing injured civilians, one of them still clutching an anti-red shirt flag in hand, 22 April. 
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ชายหนุมตะโกนขอความชวยเหลือใหกับผูบาดเจ็บที่ถูกสะเก็ดระเบิดจากเครื่องยิงเอ็ม ๗๙ 
หลังปกหลักประทวงคนเสื้อแดงมาหลายวันติดตอกัน เมื่อคืนวันที่ ๒๒ เมษายน
One of the Red Shirt supporters injured by M79 shrapnel, 22 April.
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ชายหนุมที่เขารวมการชุมนุมกับคนเสื้อหลากสีตะโกน
ขอความชวยเหลือจากรถพยาบาลใหไปรับรางผูไดรับบาดเจ็บ

ที่หัวมุมถนนศาลาแดง เมื่อคืนวันที่ ๒๒ เมษายน
A man calling for an ambulance to assist an injured person during 

the rally of multi-colour shirt at Saladaeng intersection, 22 April.

พลันที่สิ้นเสียงระเบิดจากเครื่องยิงเอ็ม ๗๙ ชายหญิงก็รวงเปนใบไม เพราะแรงระเบิด
สงผลใหหญิงสูงวัยคนหนึ่งเสียชีวิตและมีผูบาดเจ็บหลายสิบคน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน

Crowd dispersed upon M79 explosion, which killed a woman and injured scores, 22 April.
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รถจักรยานยนตทหารลมระเนระนาด หลังพลทหารถูกยิงเสียชีวิต
ดวยความตกใจเสียงปนประกอบกับฝนตกถนนลื่น เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
A private officer was shot and killed on duty, from one of the 

motorbikes he rode on duty with this buddy, 28 April.

แกนนําบนรถปราศรัยเคลื่อนที่พรอมการดคุมกันระหวางเผชิญหนา
กับทหารและตํารวจเมื่อเวลา ๑๔.๓๑ น. วันที่ ๒๘ เมษายน

UDD leaders and their guards on a truck that serves as a 
mobile stage, confronting police officers, 14.31 hrs, 28 April.
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แพทยหญิง คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท ผูอํานวยการสํานักนิติวิทยาศาสตร 
เขาตรวจสอบหลักฐานในเชาวันที่ ๒๓ เมษายน หลังคนรายยิงเอ็ม ๗๙ 
ใสคนเสื้อหลากสีที่ประทวงคนเสื้อแดงบริเวณศาลาแดง
Dr. Pornthip Rojanasunan, Director of the Institute of Forensic Science, collected 
evidence in the morning of 23 April, after M79 explosions hit multi-colour shirt 
crowds protesting the Red Shirts at Saladaeng. 
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รางไรวิญญาณพลทหารสังกัดกองพลทหารราบที่ ๙ จ.กาญจนบุรี ถูกหามออก
จากถนนผานหนาตํารวจและทหาร หลังถูกกระสุนปริศนาเจาะเขาที่ศีรษะ
ดานหนาเสียชีวิตคาที่ขณะซอนทายจักรยานยนตเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
A Private from the 7th Guard Division Kanchanaburi was shot 
and killed by a mysterious bullet that lodged on the front of 
his head while he rode his motorbike on duty, 28 April.

ผูบาดเจ็บจากเหตุการณวันที่ ๒๘ เมษายนหนาอนุสรณสถานแหงชาติ
นั่งรอการนําสงโรงพยาบาลดานหลังสารวัตรทหารอากาศ ขณะที่เสียงปนยังดังอยูตอเนื่อง
As gun shots filled the air at the National Memorial, 
this injured man awaits to be taken to hospital, 28 April. 
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ภาพที่ชางภาพสํานักขาวอัลจาซีราหบันทึกไวได ขณะชายฉกรรจสวมหมวกไหมพรม
คลุมหนาใชปนยิงใสทหาร และตํารวจที่หนาอนุสรณสถานแหงชาติ เมื่อ ๒๘ เมษายน

Al Jazeera captured this man in hood shooting at soldiers and 
police officers in front of the National Memorial on 28 April.
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ชายชดุดาํซุมรอจงัหวะใชอาวธุยงิใสเจาหนาทีต่าํรวจและทหารทีห่นารอนสุรณสถานแหงชาติ 
ซึ่งสํานักขาวอัลจาซีราหเผยแพรไปทั่วโลก เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
A “man in black,” affiliation unknown, staking out to strike and fire at security 
officials deployed at the National Memorial. This photo of a would-be assassin 
by Al Jazeera is published worldwide, 28 April.
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณนํานายพายัพ ปนเกตุ แกนนําเสื้อแดงบุกโรงพยาบาล
ตรวจตามอาคารตางๆ ของโรงพยาบาล เมื่อเวลา ๑๙.๒๓ น.วันที่ ๒๙ เมษายน
Director of Chulalongkorn Hospital took UDD leader Payap Panket on a tour of the 
hospital premises, 19.23 hrs, 29 April.
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บท ๔ สังเวยขุนพล

วัน ที่ ๒๙ เมษายน ตํารวจภูธรภาค ๑ ติดตามจับกุม จ.ส.ต.ปริญญา มณีโคตม ได หลังจากวัน
ที่ ๒๘ เมษายนสารวัตรทหารอากาศตรวจคนไดกระสุนเอ็ม ๗๙ จํานวน ๖๒ ลูก วันเดียวกัน 

พล.ต.จําลอง ศรีเมือง แกนนํากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมหนากรมทหาราบที่ ๑๑ 
รักษาพระองค เรียกรองใหนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ดําเนินคดีเฉียบขาดกับคนเสื้อแดง 
สวน ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ประธาน ส.ส.เพื่อไทย แถลงมีมติไมเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล เพราะทํา
ผิดหลักนิติรัฐเกินกวาจะอภิปราย   

คืนวันเดียวกันนายพายัพ ปนเกตุ นําคนบุกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเพื่อคนหาที่ตั้งของทหาร สงผลให
แกนนาํตองประกาศขอโทษการกระทาํดงักลาว วนัรุงขึน้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณไดตดัสนิใจยายผูปวยออก
จากโรงพยาบาล วันเดียวกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จสวนพระองคไป
ทรงเยี่ยมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ประทับรักษาพระองคที่โรง
พยาบาลดังกลาว และเสด็จไปเยี่ยมแพทยและพยาบาลอีกครั้งในวันที่ ๓ พฤษภาคม

ดานหนึ่ง เสธ.แดง พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบกสั่งการดและผูชุมนุมวางแนวยาง
รถยนต นาํไมไผปดทางเขาโรงพยาบาล วนัที ่๑ พฤษภาคม เริม่มกีระแสขาวความขดัแยงของกลุมแกนนาํ
เสื้อแดงเรื่องการเปดเสนทางเขาออกโรงพยาบาล ที่สุด เสธ.แดงระบุวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สั่งใหเปด
ทางเขาออกโรงพยาบาล ขณะทีผู่บรหิารโรงพยาบาลระบวุา จะเปดใหบรกิารกต็อเมือ่ผูชมุนมุถอยรนไปถงึ
แยกสารสนิ และกลุมแพทยและพยาบาลรวมตวักนัรองเพลงชาตเิรยีกรองใหหยดุคกุคามการปฏบิตัหินาที่ 
ดานนายอภสิทิธิไ์ดเขารวมประชมุรฐัสภาเสนอแนวทางปรองดองแหงชาต ิ๕ ขอ ตัง้กรรมการสอบสวนขอ
เท็จจริงเหตุการณ แกไขรัฐธรรมนูญ และกําหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน

ความยุงเหยิงมีทีทาวาจะยุติลง เมื่อนายวีระ มุสิกพงศ แถลงการณบนเวทียอมรับเงื่อนไขของรัฐบาล 
แตมีขอแมใหนายกฯประกาศวันยุบสภาที่แนนอน นอกจากนี้ ยังมีหลายฝายเห็นดวยกับนายอภิสิทธิ์รวม
ทั้ง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง แตแกนนํายังไมสามารถตกลงกันได แมจะมีความ
เห็นวาจะยุติการชุมนุมในวันที่ ๙ พฤษภาคม แต เสธ.แดงกลับไมเห็นดวยกับแผนปรองดอง ในคืนวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ตาํรวจสองนายกเ็สยีชวีติจากการถกูลอบยงิ ขณะรกัษาการณอยูแยกศาลาแดงและสวนลมุพนิี 
มีการยิงระเบิดเอ็ม ๗๙ อีกที่ธนาคารกรุงเทพสาขารัชดา-ลาดพราว

ความแตกแยกในกลุมเสื้อแดงมีมากเปนลําดับ เมื่อ เสธ.แดงประกาศวาเขาไดรับการแตงตั้งเปนแกน
นํารุน ๒ รวมกับนายอริสมันต พงศเรืองรอง นายสุภรณ อัตถาวงศ และนายขวัญชัย ไพรพนา จาก 
พ.ต.ท.ทักษิณ ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ โตกลับวาเสื้อแดงไมมีผูบังคับบัญชา ที่สุด พ.ต.ท.ทักษิณก็
ปฏิเสธขาวดังกลาวผานที่ปรึกษากฎหมายคือนายนพดล ปทมะ และแมวานายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอง
นายกรฐัมนตรฝีายความมัน่คง จะเขามอบตวักบักรมสอบสวนคดพีเิศษ ตามเงือ่นไขของคนเสือ้แดงทีเ่รยีก
รองใหนายสเุทพและนายอภสิทิธิเ์ขาสูกระบวนการยตุธิรรมกอน แตแกนนาํกไ็มยตุกิารชมุนมุ ในวนัที ่๑๑ 
พฤษภาคม นายอดศิร เพยีงเกษ นายวสิา คญัทพั และนางไพจติร อกัษรณรงค ถอนตวัออกจากการชมุนมุ
ตามนายวีระที่หายตัวไปจากเวทีกอนหนานี้

ที่สุด ศอฉ .ก็ประกาศตัดนํ้าตัดไฟบริเวณสี่แยกราชประสงค ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม นาย
อภิสิทธิ์ลมโตะการเลือกตั้ง คํ่าวันที่ ๑๓ พฤษภาคม เสธ.แดงก็ถูกลอบยิงเขาศีรษะขณะใหสัมภาษณสื่อ
ตางประเทศใกลแยกศาลาแดง ศอฉ.รกุหนกัดวยการตดัสญัญาณโทรศพัทเคลือ่นทีร่อบพืน้ทีร่าชประสงค 
เตรียมดําเนินการตาม ๗ ขั้นตอน ใชกระสุนจริงหากจําเปน และพลแมนปนถูกนํามาใชอยางเปนทางการ 
ขณะทีค่ณะรฐัมนตรกีเ็หน็ชอบประกาศใชพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิฯ รวม 
๑๙ จังหวัดทั่วประเทศ

(รวบรวมและเรียบเรียงจากวารสารราชดําเนินฉบับพิเศษ)
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กลุมชายฉกรรจนับสิบวิ่งขึ้นบันไดหนีไฟเพื่อตรวจคนทหารภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ซึ่งไมปรากฏวามีอยูแตอยางใด เมื่อเวลา ๑๙.๕๖ น. วันที่ ๒๙ เมษายน
Scores of men claiming to be with UDD stormed and searched Chulalongkorn 
Hospital. They left after the search from which they produced no suspect, 
19.56 hrs, 29 April.
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Police from the Provincial Region 1 Office arrested Sgt-Maj Prinya Maneekot on 
April 28, one day after a military police found 62 M79 grenades. Maj Gen 

Chamlong Srimuang, a key leader of the People’s Alliance for Democracy led the yellow shirts 
to the Eleventh Infantry Regiment urging the prime minister to take decisive action against the 
red shirts. At the parliament, Pol Col Chalerm Yubamrung of Puea Thai announced the party 
decided not to file a non-confidence motion against the government claiming that the govern-
ment lacked legitimacy.

On that night, Payap Panket, another UDD leader, and some red shirt protesters raided 
Chulalongkorn hospital to search for soldiers believed to be hiding there. The move prompted 
a public uproar and eventually forced the protest leaders to offer an apology to doctors and 
nurses the following day.  Nevertheless, the hospital administration had already decided to 
evacuate patients to other hospitals for safety reason. Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn later paid a visit to the Supreme Patriarch at the hospital and returned again on May 
3 to give moral support to all doctors and nurses.

 Maj Gen Khattiya ordered red guards and demonstrators to reinforce the checkpoints at the 
hospital with old car tyres and bamboos on May 1 amid reports that some UDD leaders strongly 
opposed the decision. The outspoken army expert later quoted former prime minister Thaksin 
Shinawatra as telling him to open the access to the hospital. The doctors and nurses joined 
hands to sing the national anthem and urged the protesters not to interfere with their work.

The prime minister proposed in the parliament a reconciliation plan  which included elec-
tion on November 14, amending the charter and a formal investigation into the violent clashes.

The fresh offer by Mr Abhisit raised hopes for the end of the rally after Mr Veera announced 
on the stage that the UDD would accept his proposal on a condition that he had to specify the 
date of the House dissolution. Gen Chavalit and Pol Col Chalerm also backed the reconciliation 
plan and set May 9 as the tentative day for an end of the protest if the prime minister accepted 
their proposal. However, other more radical UDD leaders, including Maj Gen Khattiya, spurned 
the reconciliation plan.  On May 7, two police officers were shot dead while on duty at Sala 
Daeng Intersection and Lumphini Park. Bangkok Bank’s Ratchadaphisek-Lat Phrao branch was 
attacked by M79 grenades.

The rift within the UDD leadership widened when Maj Gen Khattiya announced that he and 
Mr Arisman, Mr Suporn, Mr Kwanchai were picked by Thaksin to form a new generation leaders 
of the UDD.  e UDD. But Mr Natthawut later said that the protesters were not influenced by 
Thaksin.  Meanwhile, the former prime minister denied through his private legal advisor Nop-
padon Pattama he had anything to do with the setting up of second generation of UDD leaders 
as claimed by She Daeng.

Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban planned to report himself to the Department of 
Special Investigation as demanded by the UDD. But Mr Suthep later changed his mind after there 
was no sign that the anti-government group would end the protest. It was reported at this junc-
ture that several senior UDD leaders, among them Adisorn Peangket, Visa Khanthup and Paichit 
Aksornnarong had abandoned the protest in the same footstep as Mr Veera who left earlier.

On May 12, the CRES started cutting electricity and water supplies to Ratchaprasong area. 
A day later, Prime Minister Abhisit called off his offer of November 14 election date.  On the 
night of May 14, She Daeng was shot dead, believed by a sniper, ashe was giving an interview to 
foreign press near Sala Daeng intersection. The CRES later cut off mobile phone signals around 
Ratchaprasong as it pondered to disperse the protesters. The plan included the use of real 
bullets to end the protest if necessary. Sharp shooters were deployed in several areas and the 
cabinet announced the emergency decree in 19 provinces across the country.

* Compiled from Ratchadamnoen Magazine’s special issue

CHAPTER 4
The fall of a general
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นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยและผูบริหาร
แถลง เมื่อเวลา ๑๑.๕๕ น. วันที่ ๓๐ เมษายน

Phaen Wanamethee, Secretary-General of the Thai Red Cross 
which manages Chulalongkorn Hospital, at a press conference 

11.55 hrs, 20 April, following the UDD raid of the Hospital.

แพทย พยาบาล และบุคลากรตองเคลื่อนยายผูปวยออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณอยาง
โกลาหล หลังปฏิบัติการของกลุม นปช.เมื่อเวลา ๑๑.๐๙ น. วันที่ ๓๐ เมษายน

Amidst chaos and panic, doctors and medical staff were forced 
to relocate patients out of Chulalongkorn Hospital following the 

UDD’s raid and search of the hospital, 11.09, 30 April. 

แมจะมีความขัดแยงกับแกนนํา นปช.ในชวงแรกถึงขั้นประกาศตัดหางปลอยวัด 
แต พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือเสธ.แดงก็มีบทบาทในการจัดเวรยามการดเสื้อแดง
สวนหนึ่ง เมื่อเวลา ๒๒.๔๓  น. วันที่ ๑๑ พฤษภาคม
Maj. Gen. Khattiya Sawadipol, despite his turbulent relationship with the 
UDD, played an instrumental role in organising the Red Shirt Guards, 
22.43 hrs, 11 May.
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ภาพกอน พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล จะถูกยิงเสียชีวิตเพียงไมกี่วัน เขานั่งรถจักรยานยนต
ตระเวนตรวจตราดานตางๆ เมื่อเวลา ๒๒.๔๔ น. วันที่ ๑๑ พฤษภาคม

Maj. Gen. Khattiya Sawadipol, seen here a few days before his assassination, riding on a 
motorbike patrolling various UDD guard posts around the protest site, 22.44 hrs, 11 May.
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พล.อ.พัลลภ ปนมณีที่พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผลใหความเคารพนับถือเปนประธานรดนํ้าหลวงอาบศพ
ที่วัดโสมนัสวรวิหาร โดยเขาเสียชีวิตลง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม หลังถูกยิงในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม

Gen. Pallop Pinmanee, a former supervisor, presided over the funeral rite of Maj. 
Gen. Khattiya, who died on 17 May, from gunshot wound he sustained since 13 May.
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กลุมผูชุมนุมกรูขึ้นไปบนรถแยงปนไปจากทหารและทํารายทหารคนดังกลาว 
เมื่อเวลา ๑๘.๕๔ น.วันที่ ๑๔ พฤษภาคม
Protestors stormed an army truck, seized weapons from soldiers, and 
attacking one of the soldiers as seen here, 18.54 hrs, 14 May.
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วัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ศอฉ.ประกาศมาตรการ “กระชับวงลอม” และมีการปะทะกันหลายจุดทั้ง
ดินแดง ราชปรารภ บอนไก ถนนพระราม ๔ มีผูเสีชีวิต ๗ คน บาดเจ็บ ๑๐๐ คนเศษ วันที่ 

๑๕ พฤษภาคม กย็งัคงมกีารปะทะกนั และเริม่รนุแรงขึน้เรือ่ยๆ ทัง้ทีแ่ยกศาลาแดง บอนไก ซึง่นายอภสิทิธิ์ 
เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ีระบวุาเปนการกระชบัวงลอมไมมกีารปราบปรามประชาชน ขณะทีน่ายบนั ค ีมนู 
เลขาธิการสหประชาชาติเรียกรองใหทุกฝายหลีกเลี่ยงความรุนแรงเรงเจรจาโดยสันติ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ยังเกิดการปะทะกันโดยรอบพื้นที่สี่แยกราชประสงค และ ศอฉ.ดําเนินการตัด
ทอนํ้าเลี้ยงเสื้อแดงสั่งหามสถาบันการเงินทําธุรกรรมการเงินใหบุคคลและกลุมบุคคล ๑๐๖ รายหลังมี
กระแสเงินหมุนเวียนกวาหมื่นลานบาทระหวางการชุมนุม พรอมกันนี้ไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่ม
อีก ๕ จังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สวนนายจตุพร พรหมพันธุ เรียกรองใหรัฐบาลหยุด
ยิงและขอพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ ๑๗ พฤษภาคม การปะทะยังคงดําเนิน
ตอไปเปนระยะๆ โรงแรมดุสิตธานีถูกยิงดวยอาวุธสงครามทั้งอารพีจีและเอ็ม ๗๙  ขณะที่สื่อตีพิมพภาพ 
พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เดินซื้อของกลางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสกับบุตรสาว สวนแกนนํา นปช. เรียก
รองใหประธานวุฒิสภาเปนตัวกลางการเจรจา แตนายอริสมันตขูเผาหางและอาคารในยานธุรกิจ

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พล.อ.เลิศรัตน รัตนวานิช ส.ว.สรรหาและเพื่อน ส.ว.จํานวนหนึ่งเขาพบแกนนํา
ที่หลังเวที แตถูกโหไล ทําใหการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงลมเหลวอีกครั้ง

(รวบรวมและเรียบเรียงจากวารสารราชดําเนินฉบับพิเศษ)
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ทหารถูกหามสงโรงพยาบาลขณะเผชิญหนาและถูกคนเสื้อแดงบางสวน
ทํารายที่สามเหลี่ยมดินแดง เมื่อเวลา ๑๘.๒๖ น. วันที่ ๑๔ พฤษภาคม

Soldiers taken to hospital after being mobbed by angry 
UDD crowd at Din Daeng intersection, 18.26 hrs, 14 May.
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The CRES announced on May 14 its intention to retake the Ratchaprasong shopping 
district from the UDD. The move led to violent clashes between the protesters 

and security forces in Din Daeng, Ratchaprarob, Bon Kai and Klong Toey areas on that day, re-
sulting to seven people died and about 100 injured. As the tense confrontation intensified and 
continued to the following day, Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon issued a 
plea for all sides in the conflict not to use force and urged for a peaceful negotiation to end 
the political impasse. 

The clashes continued on May 16 especially at Ratchaprasong. In an attempt to curb activi-
ties of the protesters, the CRES banned financial transactions of 106 individuals after finding 
their total transactions of more than 10 billion baht during the demonstration. Another five 
provinces in the North and Northeast were covered by the emergency decree. Mr Jatuporn, a 
key UDD leader, called for peace as the government was ready to launch the final operation 
to end the protest.

Dusit Thani Hotel  was attacked by RPG and M79 grenades on May 17.  Coincidentally on the 
same day, Thaksin was shopping with his daughters in Paris. Other developments included an 
attempt of the UDD leaders to see Senator Speaker Prasobsuk Boondej to mediate the conflict 
by hosting a new round of negotiations. Arisman threatened to burn shopping centres and busi-
ness areas if the government used forces to end the rally. Senator Gen Lertrat Rattanawanich 
and a group of senators met  with the UDD leaders behind the stage in their attempt to mediate 
the conflict.  But they were booed by the protesters and the attempt was abruptly called off.

* Compiled from Ratchadamnoen Magazine’s special issue

CHAPTER 5
The battle of containment
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กลุมควันจากยางรถยนตพวยพุงสูทองฟากรุงเทพมหานคร จนถูกหมอกดําปกคลุมไปทั่ว
บริเวณถนนพระราม ๔ และใกลเคียง เมื่อเวลา ๑๓.๓๗ น. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม

Black smoke from tyre bonfire filled the sky in Rama IV vicinity, 13.37 hrs, 17 May.
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กลุมชายฉกรรจบุกเขาไปโจรกรรมขาวของในรานสะดวกซื้อ
ยานบอนไกเมื่อเวลา ๑๔.๐๙ น. วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
These men were seen looting a convenience store 
in Klongtoey, 14.09 hrs, 16 May.

ชายฉกรรจที่ตอมาถูกจับกุมไดเปนคนยึดอาวุธปนเอ็ม ๑๖ ไปจากทหารที่อยูบนรถ
กอนจะวิ่งหนีไป เมื่อเวลา ๑๘.๒๕ น. วันที่ ๑๔ พฤษภาคม
The man pictured here was arrested thereafter for seizing an M16 gun 
from a soldier, 18.25 hrs, 14 May.

VIOLENCE THROUGH THE LENS.indd   131 2/23/2011   3:26:02 PM



132 หมายเหตุประเทศไทย ร.ศ. ๒๒๙

กลุมคนเคลื่อนที่เร็วลําเลียงยางรถยนตขนาดตางๆ ไปสงใหแนวหนา
เพื่อเผาอําพรางสถานการณ เมื่อเวลา ๑๓.๕๑ น.วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
Express delivery of tyre to supply bonfires across town to produce black smokes 
that disguise suspicious activities during riots in Bangkok, 13.51 hrs, 17 May.

คายไมไผถูกคนเสื้อแดงสรางขึ้นเปนแนวปองกันตั้งแตวันที่ ๒๐ เมษายน โดยมีภิกษุยืนใหกําลังใจอยูใกลๆ
Red Shirt groups assembled bamboos to make a line of defense 

since 20 April, with a monk observing.
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ผูรวมชุมนุมเติมเชื้อเพลิงลงบนยางรถยนตเพื่อโหมไฟใหลุกโชน เมื่อเวลา ๑๕.๓๘ น. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
Protestors added accelerant to a tyre bonfire, 15.38 hrs, 17 May.
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กลุมชายฉกรรจขนขาวของออกจากหางที่ถูกวางเพลิง โดยมีทรัพยสินของเอกชน
สูญหายระหวางเหตุการณความวุนวายเปนจํานวนมาก

A group of men and their loot from a department store which was torched by arson. In 
addition to damages, many buildings and malls have been looted during the riot in May.

ชายฉกรรจสามคนเตรียมระเบิดเพลิงไวปาใสแนวทหารขณะโอบลอมทหารอยู
ดานสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อเวลา ๑๔.๒๖ น. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม
These three men preparing Molotov cocktails to aim at soldiers deployed 
at Din Daeng intersection, 14.26 hrs, 18 May.

พลุถูกยิงเปนระยะๆ ตลอดการปะทะที่มีทั้งเสียงปนและระบิดอยูตลอดเวลา เมื่อเวลา ๑๓.๕๓ น. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
Flares shot by this protestor added to the cacophony of gunshot and bomb explosions, 13.53 hrs, 17 May.
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อาคารยานสามเหลี่ยมดินแดงถูกเผาเปนจุดแรก กอนที่ไฟจะลามไปทั่วกรุงเกือบ ๓๐ จุด 
เมื่อเวลา ๑๑.๐๑ น. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม
This building at Din Daeng intersection was the first casualty of fire that would 
subsequently consume 30 spots across Bangkok, 11.01 hrs, 18 May.

เขตหามเขาใชกระสุนจริงของทหารยานพระราม ๔ ถูกประชิดดวยปายผาขออภัย
ในความไมสะดวกกําลังซอมประชาธิปไตยของผูชุมนุม เมื่อเวลา ๑๕.๓๗ น.วันที่ ๑๘ พฤษภาคม

Part of the no-go zone where soldiers announced the use of live bullets at trespassers. Demonstrators 
superimposed the official warning sign with their own message of no-entry, 15.37 hrs, 18 May.
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กลุมผูชุมนุมปกหลักสูกับกองกําลังทหารตลอดหลายวัน
ตั้งแตวันที่ ๑๖-๑๙ พฤษภาคมที่ยานบอนไก

Protestors holding out against security forces 16-19 May 
at Bon-gai Intersection on Rama IV Road. 

ชายสองคนชวยกันใชลูกระเบิดที่ผลิตขึ้นเองบรรจุใสหนังสติ๊กกอนยิงไปยังกลุมทหาร
ที่ปกหลักตรึงกําลังไวที่ยานราชปรารภ เมื่อเวลา ๑๔.๔๖ น. วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
Two men helping to equip sling shots with explosives before firing at soldiers 
at Rajprarop intersection, 14.46 hr, 16 May.
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ผูชุมนุมกําลังชวยกันตั้งลํากลองทอพีวีซีเตรียมยิงสูกับทหารที่ยานสามเหลี่ยมดินแดง
Protestors busy filling a PVC pipe with explosive materials 

to fight soldiers at Din Daeng Intersection.

ระเบิดขวดถูกนํามาใชระหวางการปะทะกับกองกําลังทหาร
โดยภาพดังกลาวพบเห็นไดหลายครั้งระหวางการชุมนุม

Molotov cocktail, one of the most commonly found devices 
to retaliate security officers during demonstrations.

ผูชุมนุมบางสวนบรรจุนํ้ามันใสขวด
เครื่องดื่มชูกําลังเตรียมไวปะทะกับทหารและตํารวจ

Protestors filling energy-drink bottles with 
gasoline to fight security forces.
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จรวดที่ประดิษฐื์ขึ้นเองดวยวัสดุที่หาไดทั่วไปพุงทะยานออกจากปากกระบอก
เปาหมายอยูที่แนวทหารดานหนาผูชุมนุมที่ปกหลักอยูสามเหลี่ยมดินแดง
Home-made bomb targeting soldiers on the frontline at Din Daeng Intersection.
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กอนพลบคํ่าภาพจากมุมสูง
ที่มองเห็นกลุมควันกลางเมืองหลวง

An aerial view of riot-torn Bangkok at dusk.

ชายผูเขารวมชุมนุมถอดเสื้อผาออกเหลือเพียงชุดชั้นใน
เพื่อแสดงตอทหารวาไมมีอาวุธชวงบายวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
This man stripped to prove that he’s unarmed, in 
the afternoon of 17 May.
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บรรยากาศโกลาหลบริเวณศาลาแดงกอนทหารเขายึดคืนพื้นที่ เบื้องหนาไกลออกไป
ควันจากการเผายางและอาคารยานบอนไกพวยพุงอยูตลอดเวลา

Chaos at Saladaeng before soldiers closed in on the protest site, as columns of 
black smoke billowed non-stop from Bon-gai intersection several blocks away.
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บท ๖ ยึดคืนพื้นที่

กอน รุงสางวันที่ ๑๙ พฤษภาคมไมกี่ชั่วโมง รถสายพานลําเลียงและรถบัสขนทหารวิ่งเขาสู
พืน้ทีแ่ยกศาลาแดงตามแผนปฏบิตักิารลาํดบัสดุทาย กลุมทหารกระจายกาํลงัเขาตามจดุ

ตางๆ บนถนนสีลม กอนสวางไมนานทหารไดประกาศใหผูชุมนุมที่แยกศาลาแดงออกจากพื้นที่ ไมมีเสียง
อื่นนอกจากเสียงปนดังขึ้น จากนั้นเกิดการเผาอาคารหลายจุด เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิ ยานสามเหลีย่มดนิแดน การจดุเผายางรถยนต สถานขีึน้ลงรถไฟฟาใตดนิคลองเตย
ถูกราดดวยนํ้ามัน 

แปดโมงเชาวนัเดยีวกนัทหารสามารถรกุคบืดวยรถสายพานลาํเลยีงฝาแนวกัน้แยกศาลาแดงไปได ขณะ
ทีอ่กีหนวยกส็ามารถยดึคนืพืน้ทีส่วนลมุพนิไีวได หลายจดุเจาหนาทีพ่บระเบดิเคโมถกูวางไวทามกลางการ
รายงานวามีผูเสียชีวิตเกิดขึ้น บางศพมีระเบิดอยูในตัวใกลกันพบกระสุนปนเอ็ม ๖๐ บางศพไมมีอาวุธ 
และตลอดชวงสายถงึเทีย่งวนันัน้มเีสยีงปนดงัขึน้ตลอดเวลา ขณะทีท่องฟากลางเมอืงกรงุเตม็ไปดวยควนั
สีดํา ระเบิดเอ็ม ๗๙ ยังคงถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง และนัดหนึ่งก็คราชีวิตชางภาพชาวอิตาลีบริเวณแยก
สารสนิ ขณะทีท่หารไดรบับาดเจบ็หลายนาย เหตกุารณดงักลาวเกดิขึน้ทามกลางสายตาของชางภาพและ
ผูสื่อขาวทั้งไทยและตางประเทศหลากสํานัก 

หลงัถกูรกุคบือยางหนกักลุมผูชมุนมุทีเ่หลอือยูไมกีพ่นัคน เริม่ถอยรนเขาไปในเวท ีบางสวนเดนิทางออก
จากพื้นที่ชุมนุม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทวิตขอความใหรัฐบาลเจรจากับคนเสื้อ
แดง ขณะที่นายขวัญชัย ไพรพนา ประกาศบนเวทีวาจะไมหนีไปไหน สวนนายอริสมันต พงศเรืองรอง มี
กระแสขาววาหลบหนีออกจากที่ชุมนุมพรอมๆ กับแกนนําอีกหลายคน กอนบายวันนั้นแกนนําไดขึ้นบน
เวทีประกาศยุติการชุมนุม ทามกลางเสียงไมพอใจของผูรวมชุมนุมที่ตองการใหสูตอไป และเสียงปนเอ็ม 
๗๙ ใกลเวทีก็ทําใหแกนนําตางตองรีบลงจากเวทีเพื่อความปลอดภัย กอนจะทยอยเขามอบตัวกับตํารวจ
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

แมการชมุนมุจะปดฉากลง แตความวุนวายและยุงเหยงิยงัคงเกดิอยางตอเนือ่ง เมือ่ฝงูชนทีไ่รการควบคมุ
บกุเขาเผาอาคารเซน็ทรลัเวลิดและมกีารเขาไปเผาหลายรอบ จนอาคารเสยีหายเกอืบทัง้หลงั จากชวงบาย
ไปถึงพลบคํ่า กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดอยูในสถานการณจลาจล อาคารพาณิชย ปอมสัญญาณไฟ 
ศาลากลางจงัหวดัหลายแหงถกูเผา สงผลให ศอฉ.ประกาศหามประชาชนออกจากเคหะสถานะเปนวนัแรก
ในรอบ ๑๘ ป เพื่อยุติความวุนวายใหอยูในวงแคบ

 
(รวบรวมและเรียบเรียงจากวารสารราชดําเนินฉบับพิเศษ)
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ทหารนับสิบนายวิ่งตามรถหุมเกราะสายพานลําเลียงฝาดานหัวมุมถนนศาลาแดง
รุกเขาหาผูชุมนุม เมื่อชวงสายวันที่ ๑๙ พฤษภาคม

Soldiers inching along Saladaeng with an armored personnel 
carrier, towards the protestors in the morning hours of 19 May.

ทหารพรอมอาวุธคุมเชิงอยูหลังแนวบังเกอรโดยมีหนวยพยาบาลหลบอยูดานหลัง 
เมื่อเวลา ๐๘.๒๖ น .วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
Soldiers armed and on standby, with a paramedic right behind, 08.26 hrs, 19 May. 
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The army’s armoured personnel carriers and buses moved towards Sala Daeng In-
tersection in early hours of May 19 in a final push to end the two months-long 

protest. A final warning for the protesters to move out was issued before the troops moved in 
before dawn.  The troops were however countered by arsonists who torched buildings and lit 
up old tyre bonfires in several spots in the city, especially in Din Daeng area. Petrol was poured 
at the entrance of the MRT station in Klong Toey.

Spearheaded by armoured personnel carriers, the army troops broke the barrier set up by 
the UDD at Sala Daeng at 8am and another unit successfully controlled Lumpini Park. Security 
forces found bombs and M60 ammunitions in many areas, some at the bodies of the protesters. 
The sky over Bangkok was filled with plumes of thick black smoke.  Violence flared as armed 
men among the protesters countered with M79 grenades.  One Italian photographer was killed 
as he and other Thai and foreign reporters were covering the fighting.

The offensive drive by the army pushed the protesters back to the main stage at Ratchaprasong 
intersection. Some decided to end their rally and moved out of the area.  Thaksin sent a mes-
sage through twitter urging for talks between the government and the UDD, while Mr Kwanchai 
vowed to fight on. Mr Arisman and some key leaders decided to leave the rally site with other 
demonstrators. On that afternoon, the protest leaders announced on the stage to end the rally, 
even though many protesters wanted to continue the demonstration. M79 grenade attacks hit 
near the stage where they were speaking, forcing the leaders to immediately leave the area for 
safety reasons. They later turned themselves in to police at the National Police headquarters.

Although the portest ended, violence continued with arsonists and looters went on rampage 
on a magnitude unseen before in history of political violence.  The Central World shopping mall 
was torched.  Elsewhere in upcountry provinces, several provincial halls were burned down by 
red-shirt supporters.  To control the situation from getting worse, the CRES decided to impose 
a curfew for the first time in 18 years in Bangkok and several other troubled provinces.

 
* Compiled from Ratchadamnoen Magazine’s special issue

CHAPTER 6
End of the siege

VIOLENCE THROUGH THE LENS.indd   145 2/23/2011   3:27:01 PM



146 หมายเหตุประเทศไทย ร.ศ. ๒๒๙

VIOLENCE THROUGH THE LENS.indd   146 2/23/2011   3:27:07 PM



147Violence through the lens

ผูชุมนุมอุมรางไรสติของชายคนหนึ่งที่อยูดานหนาการชุมนุมประทวงหลบเขาไปดานใน
Protestors carrying a man struck unconscious to take cover in a safe area.

รถสายพานลําเลียงของทหารบดขยี้ดานไมไผและยางรถยนตที่มีการวางระเบิดไวหัวมุมถนนราชดําริตัดศาลาแดง
และสามารถเขาไปดานในสําเร็จ เมื่อเชาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม

Tanks crushing bamboo spikes and tyre that protestors put up as defense line at the 
Rajadamri-Saladaeng Intersection, before successfully taking over the site, in the morning hours of 19 May.

ผูชุมนุมรายหนึ่งถูกลําเลียงสงโรงพยาบาลตํารวจพื้นที่ใกลเคียงการชุมนุม
หลังเกิดการปะทะ เมื่อเวลา ๐๙.๕๙ น. วันที่ ๑๙ พฤษภาคม

A protestor en route to a hospital nearby in the aftermath of the clash,09.59 hrs, 19 May.

ผูชุมนุมเดินชูมืออยูดานทหารพรอมๆ กับอิสระภาพที่สิ้นสุด
หลังทหารฝาแนวเขาไปควบคุมสถานการณไวได
One of the protestors raising their hands to surrender to soldiers.
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ภาพจากทางดวนแสดงใหเห็นควันไฟจากอาคารที่ถูกวางเพลิง
ในยานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เมื่อเวลา ๑๕.๒๙ น.วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
A view from the Expressway showing buildings torched by 
arsonists during the riot, 15.29 hrs, 19 May.

ยางรถยนตถูกเผาอยางหนัก แม ศอฉ.จะประกาศหามเคลื่อนยายยางเขาพื้นที่ชั้นในโดยเด็ดขาด
Rioters continued with the tyre bonfire in spite of an order by CRES banning tyre 
to be transported towards central Bangkok.
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รถสายพานลําเลียงวิ่งผานกลุมควันไฟจากยางรถยนต เมื่อเวลา ๐๙.๐๖ น.วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
An Armared personel carrior (APC) heading into smokes produced by tyre bonfires, 09.06 hrs, 19 May. 
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รถสายพานลําเลียงบุกเขาไปในถนนราชดําริมุงหนาแยกสารสิน 
โดยมีหนวยฉีดนํ้าดับเพลิงระดมฉีดนํ้าลดควันไฟที่กระจายไปทั่วบริเวณ
An armoured personnel carrier heading towards Rajdamri Road, 
accompanied by firefighters to deal with smoke. 

รางไรวิญญาณของผูชุมนุมคนหนึ่งที่ถูกยิงเสียชีวิตและพบระเบิดชนิดขวางหลายลูกในตัวเขา
The body of a protestor killed during the clash. Several pieces of 

home-made explosive devices were found near the body.
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ทหารบนรถสายพานลําเลียงยังคงไมวางใจสถานการณที่เกิดการปะทะกันตลอด ตั้งแตวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม
Soldiers remained on constant alert throughout 18-19 May.

รางหมดสติของผูชุมนุมถูกหามลงเปลเพื่อนําไปสงโรงพยาบาลทามกลางเสียงปนและระเบิดดังกึกกอง
A protestor who passed out was taken to hospital as explosions continued to be heard at the scene.
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หนึ่งในหลายสิบจุดที่ถูกเผาระหวางเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
เดือนพฤษภาคม เมื่อเวลา ๑๔.๓๒ น. วันที่ ๑๙ พฤษภาคม

One of the buildings that became arson victims during the political riot
 in May. This picture was taken at 14.32 hrs of 19 May.
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ชายฉกรรจกลุมหนึ่งรวมตัวกันบุก
ทําลายหางเซนกอนจะเผาทําลาย
A group of men vandalizing 
Zen, before the whole building 
was consumed by fire. 

ควันและเปลวเพลิงโหมไหมอาคารเซ็นทรัลเวิลด
A plume of smoke emanating from Central World premises. 
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ชายผูหนึ่งใชเหล็กกระแทก
กระจกหางเซ็นทรัลเวิลดอัน
เปนปฏิบัติการหนึ่งหลังการ

สลายการชุมนุม
A man using a steel pipe to 
smash windows of Central 

World after the crackdown.

ชายชุดดําสองคนวิ่งออกจากหางเซ็นทรัลเวิลดหลังปฏิบัติการเผาทําลายสําเร็จ
These two man in black ran off after what’s believed to be an arson mission accomplished.
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ชายคนดังกลาวถูกตรวจคน หลังเหตุการณสงบลง
Soldiers searched the possession of this man post-riot.
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ทหารตรวจพบกระสุนปนเอ็ม ๖๐ บริเวณสวนลุมพินี 
หลังเขาตรึงพื้นที่ไวไดมากขึ้น

Soldiers found M60 shell cases in Lumpuni park.

ชาวตางชาติที่สนับสนุนคนเสื้อแดงถูกตรวจคน
และนําตัวสง ศอฉ.ขณะหนีเขาไปในซอยยานบอนไก
A foreign national supporting UDD was subject to search and subsequently turned into 
CRED as he fled in the direction of riot-torn Bon-gai intersection on Rama IV Road.
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หางเซนที่อยูอาคารเดียวกันกับเซ็นทรัลเวิลดกําลังถูกเพลิงโหมไหม
Zen, inside Central World mall, on fire.

ชายผูหนึ่งชะโงกหนาไปดูดานในอาคารธนาคารกรุงเทพยานราชประสงคที่ถูกเผา
และทําลายตูเอทีเอ็มในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม

A man looking at Bangkok Bank branch in Rajaprasong which 
was set on fire and its ATM machine looted on 19 May 
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ทหารเดนิฝาแนวของผูชมุนมุเขาไปเรือ่ยๆ ตลอดแนวเพือ่กดดนัใหสลายการชมุนมุ
Troops marching towards protestors to convince them to disperse.

ทหารที่เหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติหนาที่งีบหลับบนราวสะพานในยามที่เสียงปนสงบลง
Worn down by heat and exhaustion, these soldiers retreating for a mini-break by the bridge.
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ชายคนหนึ่งกําลังใชธงแอบทุบกระจกหางเซ็นทรัลเวิลด
Central World window with his red flag.

เจาหนาที่ตองระดมฉีดนํ้าสกัดเพลิงใหสงบ
เพื่อใหรถสายพานลําเลียงฝาดานเขาไป
Firefighters clearing the path for APC. 

ควันไฟปกคลุมทองฟากรุงเทพมหานครบายวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม หลังอาคารเซ็นทรัลเวิลดถูกเผา

Plume of smoke clouding Bangkok skyline in the afternoon of 
19 May, this is a view from behind Central World complex. 
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ยามสิ้นเสียงปนเหลือเพียงกลุมควันและความเงียบสงัด คืนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
An eerie silence and smoke filled the air of Bangkok 

when riot was quelled on 19 May.
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โคมไฟเปนอีกยุทธวิธีของผูชุมนุม ถูกปลอยขึ้นไปรบกวนการบินสังเกตการณของทหาร
Protestors floated hot-air balloons with a view to 

interfering military aircrafts’ reconnaissance mission.

กลุมควันเหนืออาคารเซ็นทรัลเวิลด หลังการพยายามดับเพลิงในชวงบาย
วันที่ ๑๙ พฤษภาคมไมสําเร็จ เพราะถูกขัดขวาง
Smoke in front of Central World during fire suppression efforts on 19 
May which were hampered by protestors’ resistance.
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ผูชุมนุมคนหนึ่งยังคงแข็งขันกับภารกิจเผายางรถยนต
A protestor busy torching tyre. 
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ภิกษุชราที่เขารวมการชุมนุมลากเกาอี้ที่บรรทุกสัมภาระ
เดินกลับวัดผานหนาอาคารที่ถูกเผาวอด

An elderly monk hauling his possession on a plastic chair heading 
towards a temple, passing building damaged by arson.
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รูปปนยังคงตระหงานหนาหางสรรพสินคาดังกลางกรุง เพราะไมไดเปนเปาหมายของการวางเพลิง
This statue in front of Central World survived arson and looting unscathed.
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ทหารพรอมอาวุธครบมือยังคงตรึงกําลังตามสถานที่โดยรอบ
พื้นที่การชุมนุม เพราะเคลียรใหแนใจวาปลดอดภัย

A fully armed soldier securing the protest site.

นายจตุพร พรหมพันธุ ส.ส.สัดสวน พรรคเพื่อไทย ถูกควบคุมตัวชั่วคราวขณะเดินทางเขามอบตัว
ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเมื่อชวงเที่ยงเศษวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
Puea Thai Party MP Jatuporn Prompan turned himself in at the Royal Thai Police 
headquarters midday 19 May, signaling an end to the demonstration.
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เฮลคิอปเตอรกาํลงัลงจอดบนอาคารมาลนีนท ทีต่ัง้สถานโีทรทศันสชีอง ๓ เพือ่ชวยผูทีต่ดิอยูใน
อาคารออกมาหลังกลุมผูชุมนุมบางสวนบุกเขาไปเผาจนไดรับความเสียหายบางสวน
A helicopter about to land at the rooftop of Maleenon Tower, headquarters 
of Channel 3, to rescue staff as protestors raided and set the building on fire.

กองยางที่เหลือรอดจากการถูกเผาเพราะถูกฉีดนํ้าสกัดไวไดบนถนนพระราม ๔
Piles of tyre rioters lined up to torch, before 
fire suppression operation secured the area.
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นายวีระ มุสิกพงศ แถลงหลังมอบตัวกับพนักงานสอบสวน 
ขณะที่ น.พ.เหวง โตจิราการ และนายกอแกว พิกุลทอง มีสีหนาเครงเครียด

Veera Musikapong at a press conference announcing that he’s surrendering to the 
police, with his equally grim colleagues Dr Weng Tojirakarn and Korkaew Pikultong.

นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทยและนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ถูกตํารวจหนวยอรินทราชคุมเขม
ตลอดการเดินทางเพื่อนําไปขังไวที่คายนเรศวร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
UDD leaders Wiputhalaeng Watanapumethai and Natthawut Saikua under heavy 
police escort on their way to detention at Naresuan Camp on 19 May.
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พล.ต.ต.อมร เทพโสภิต ผูบังคับการหนวยสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน พาผูสื่อขาวตรวจสอบเรือนนอนผูตองหาทั้งหมด
Pol. Maj. Gen. Amorn Thepsophit, director of the Air Support, Border Patrol 
Police Command, took journalists on a tour of the detention facility for 
UDD leaders. 

ผูชุมนุมเสื้อแดงที่หนาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานียืนอยูหนาศาลากลางทามกลางควัน
พวยพุงออกมา เมื่อบายวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
Red Shirt supporters converging in front of Udon Thani provincial hall, as 
smoke started to make its way out of the Hall, 19 May.
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เพลิงโหมลุกไหม
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

อยางหนักจนวอดทั้งหลัง
Fire consuming Udon 
Thani provincial hall, 

which was later to 
become a black hole.

ไฟพวยพุงออกมาทางดานหนา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

หลังถูกวางเพลิงระหวาง
การประทวง 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
Smoke billowing from 
Mukdahan provincial 

hall – another casualty of 
arson following news that 
UDD called off its protest 

in Bangkok, 19 May 

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารถูก
ผูชุมนุมเสื้อแดงบุกเผาหลังการ
ชุมนุมที่กรุงเทพมหานครยุติลง

The seat of Mukda-
han Provincial Author-

ity torched by Red Shirt 
supporters as soon as 
it became known that 

the protest in Bang-
kok was called off. 
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ลูกระเบิดสําหรับยิงปนเอ็ม ๗๙ และกระสุนปนชนิดเอ็ม ๖๐ ถูกนํามาเรียง
กอนการแถลงขาวตอสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
Ammunition for M79 and M60 machine gun neatly arranged 
for a press conference on 19 May. 

อาวุธนานาชนิดถูกตรวจสอบวาใชไดจริงหรือไมขณะนํามาแถลงตอสื่อมวลชน
Arms and ammunitions subject to test whether they function, 

on display at post-riot press conference.
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ขาวของที่เหลือจากการชุมนุมถูกทิ้งไวตามพื้นถนนรอบๆ การชุมนุม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
Remains of the day, left behind by demonstrators around protest site, 23 May.

ตึกสูงตระหงานสัญลักษณอันโดดเดนของทุนนิยมเหลือแตซาก 
หลังเพลิงผลาญนานหลายชั่วโมงจากการพยายามเผาหลายรอบ

Charred symbol of capitalism after hours of incendiary fire.
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ผูเสียชีวิต ๖ ศพถูกยายเขาไปรวมกันภายในวัดปทุมวนาราม หลังถูกกระสุน
ปริศนายิงเสียชีวิตทั้งในและนอกวัด เมื่อคํ่าวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
Bodies of six persons killed by unidentified shots inside and around Pathumwanaram 
temple were moved inside the temple, 19 May 
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ทหารเขาเคลียรพื้นที่ในสยามสแควรที่ถูกเผาพินาศ
oldiers secured the fire-ravaged section of Siam Square in central Bangkok.

ซากรถถังกําลังถูกยกขึ้นรถเทรนเลอรเพื่อนํากลับ ณ ที่ตั้งหนวย
An armoured personnel carrier damaged during riot being moved back to its base. 
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หลังเหตุการณสงบลงชาวกรุงเทพมหานครตางออกมาทําความสะอาด
อาคารและพื้นถนนเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและความสะอาด
Bangkokians united to clean up the city after riot.
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เจาหนาที่กรุงเทพมหานคร
กวาดเก็บสิ่งของหนาอาคาร
เซ็นทรัล เวิลด หลังทหาร
เขาเคลียรพื้นที่ไวไดเรียบรอย
BMA staff clean the 
area in front of Central 
World, after officers 
have cleared the area.

คนหลากเพศหลายวัยรวมใจ
กันเช็ดปดกวาดถนนและ
สิ่งปลูกสรางสาธารณะ
Bangkokians from all walks 
of life joining force to 
bring the city back to life. 

เจาหนาที่ตํารวจตระเวน
ชายแดนหญิงนําหญิง
วัยกลางคนไปขึ้นรถ
เพื่อเดินทางกลับบานหลัง
ออกมาจากวัดปทุมวนาราม
A Border Patrol Police 
officer escorted a 
senior woman who 
joined the protest 
towards a bus that 
would take her home.
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ถนนศาลาแดง เปนอีกจุดที่ประะชาชนตางออกมาชวยกันทําความสะอาด
Saladaeng Road is another area where volunteers work actively. 

พนักงานของกรุงเทพมหานครกําลังหลักในการทําความสะอาดหลังเหตุการณ
BMA staff are the main force for the Operation to revive Bangkok.

เจาหนาที่กรุงเทพมหานครระดมรถฉีดนํ้าลานพระบรมราชา
อนุสาวรียรัชกาลที่ ๖ ที่ถูกยึดพื้นที่มานานกวา ๑ เดือน

BMA staff cleaning the area around King Rama VI statue at Lumpini 
Park, the site of more than a month’s protest and confrontation.
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เด็กหนุมสองคนเช็ดกระจกและแกะสติกเกอรออก
Two young men cleaning window as part of the voluntary clean-up operation. 
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ศูนยการคาเซ็นเตอรวันเสียหายทั้งหลัง หลังจากถูกเผานานหลายสิบชั่วโมงตั้งแตคืนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
Centre One mall at Victory Monument suffered extensive damages 

after hours of fire burning through 18 May.

เจาหนาที่ดับเพลิงตองทํางานอยางหนัก ทามกลางความหวาดวิตกวาอาคารที่ถูกเผานานหลายชั่วโมงจะถลมลงมา
Firefighters toiling amidst panic of possible structural collapse.

ทหารที่เพิ่งผานภารกิจกระชับพื้นที่และการปะทะเดือดรวมกับประชาชนทําความสะอาด
Soldiers lent a hand in the clean-up operation for Bangkok.
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เจาหนาที่สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ระดมรถฉีดนํ้า
สกัดเพลิงที่อาคารเซ็นเตอรวัน แหลงช็อปปงดังยานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ

Firefighters from the Disaster Relief Office of Bangkok 
suppressing fire at Centre One mall near the Victory Monument.

เจาหนาที่พยายามสกัดเพลิงไมใหลุกลามไหมอาคารเซ็นทรัลเวิลดที่เหลืออีกสองปกของอาคาร
Firefighters attempting to contain smoulders at Central World.
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This is how we worked to serve our readers.
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บท ๗ พิราบกลางสมรภูมิ

การ ทําหนาที่รายงานขอเท็จจริงบนสนามขาวที่เต็มไปดวยความขัดแยง คือความยากลําบาก
ยิง่ของสือ่มวลชนอยางพวกเรา ไมเพยีงแตจะตองทาํหนาทีก่รองสารทีถ่กูเลาผานปากผูคน

บนความขดัแยง หากแตยงัตองทาํงานแขงกบัเวลา และคูแขงขนัในเชงิขอมลูขาวสาร เพือ่ประโยชนสงูสดุ
ของประชาชน หากแตพวกเรายังเสี่ยงภัยไปไมนอยกวาผูคนบนถนนแหงความขัดแยงและแตกแยกของ
สังคม และอาจจะมากกวาพวกเขาเหลานั้นดวยซํ้าไป  

กระนั้นพวกเราเองก็ไมปฏิเสธเชนเดียวกันวา สถานการณในขณะนั้น รวมถึง ณ เวลานี้ ฐานะของ
พวกเราไดถกูลากไปสูถนนแหงความขดัแยง ไมวาจะโดยตัง้ใจหรอืไมกต็าม บนถนนแหงความยุงยากและ
ยุงเหยงิเสนนี ้ดเูหมอืนวานบัวนัจะทอดยาวออกไป ยงัมองไมเหน็แสงราํไร ทีจ่ะหลดุพนจากหวงทกุขของ
คนไทยทั้งประเทศ

พวกเราคนขาวไดแตหวังวา “เรา” คนไทยจะไดรวมกันฝาพงหนามของสถานการณวิกฤตแหงวิกฤต
ไปได แมวาจะเปนเพียงความหวัง แตพวกเราเชื่อเหลือเกินวา “ความหวัง” ยังมีพลังเพียงพอใหพวกเรา
ยึดเหนี่ยว “ความหวัง” เพื่อไมให “เรา” สูญเสียดังเชนนี้อีกตอไป
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กินงายอยูงายคือคุณสมบัติเบื้องตนของคนขาวภาคสนาม
This is how field reporters eat, on this particularly long stretch of assignment 

การติดตอสื่อสารกับเพื่อนรวมอาชีพและการสงขาวสถานการณสดๆ พบเห็นไดเสมอๆ
A journalist filing from the clash site.
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Working in the middle of conflicts, like the one which took place in March-May 
this year,  is one of the most difficult tasks of reporters. They not only 

have to carefully screen information from several news sources, but also work under pressure 
of the deadline, in addition to competition with their colleagues to get the best out for the 
public. The press has to take risks like other people involving in the conflict and social division.

We cannot deny that from what happened from March to May and even until now the press 
has been dragged, intentionally or unintentionally, into the conflict. The road ahead is still long 
with no clear sign when the conflict will come to an end and reconciliation can be restored.

We only hope that all Thais can move forward and overcome the crisis so there will be 
no more unnecessary losses of lives in the future. Of course, it is only hope. But we strongly 
believe that our hope is more than enough for us to drive the country and the society to a 
better, brighter future.

CHAPTER 7
Cameramen in the line of fires 
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ชางภาพเครือเนชั่นถูกยิงที่โคนขาขวาถูกนําสงโรงพยาบาลพญาไท ๑ อยางยากลําบาก เพราะรถไมสามารถเขาไปรับได
A photographer of the National Multimedia Group was shot at his right leg but it was difficult 

to take him out of the conflict area to Phaya Thai 1 Hospital because no vehicles were allowed
 to go inside the area.

ความเครงเครียดขณะรวบรวมขอมูลขาวสารผานอุปกรณสองยุค
Journalists working together while covering the month-long unrests.
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ความรวดเร็วและสะดวกตองใชเจาตัวเล็กคันเท
Newsmen’s mode of express transport in the field. 

ชางภาพชวยกันหามรางทหารที่ถูกยิงดวยกระสุนระเบิดปนเอ็ม ๗๙ และไดรับบาดเจ็บสาหัส
Photographers helping to carry a soldier hit and critically wounded by an M79 explosion.
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ชางภาพโทรทัศน ทั้งหนัก
และเสี่ยงภัยเพราะตอง

ตื่นตัวตลอดเวลา
TV cameramen at 

work and under con-
stant serious risk. 

ชางภาพที่ไดรับบาดเจ็บ
ที่ขากําลังถูกนําสงโรงพยาบาล

A photographer shot 
in the leg, on his way 

to medical care.

ชางภาพบันทึกภาพชายคน
หนึ่งที่บาดเจ็บที่สะพานเหนือ

อนุสรณสถานแหงชาติ
Photographer docu-

menting a man down 
at the bridge near the 
National Monument.
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ชางภาพนอนราบลงกับพื้นทันทีที่ระเบิดจากเครื่องยิงเอ็ม ๗๙ ยิงตกใกลๆ ที่แยก สารสิน วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
Photographers ducking for cover as M79 explosions were heard at Sarasin intersection on 19 May 
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ทหารและชางภาพตองรีบนํารางทหารออกไปจากพื้นที่อันตรายเพื่อนําสงโรงพยาบาล
Soldiers and photographers helping to move injured troop to hospital

ดานหนาตองเปนชางภาพเพื่อบันทึกรายละเอียดการโกนผมประทวง
Photographers must capture this symbolic gesture of protestors having their heads shaved.
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ทรุดนั่งกับพื้นหลังสูศึกมาทั้งวัน
I need a break, after day’s long work.

ทกุครัง้ทีเ่สยีงปนและระเบดิดงัขึน้ตางกพ็ากนันอนราบลงกบัพืน้
Keeping heads down at each gunshot and explosion.
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ตองถอยรนจากแนวปะทะทิ้งกองเพลิงไวเบื้องหลัง
Beating a retreat as arsonists went on a rampage.
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นํ้าและหนากากกันแกสนํ้าตา
สําคัญในการทําขาวภาคสนาม
ยุคนี้
Bottles of water and tear gas 
mask are essential gears of 
newsmen in the field.

นายประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ 
นายกสมาคมนักขาวนัก
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย
และกรรมการบริหารสมาคมไป
พบปะกับแกนนําเพื่อประสาน
การทํางานหลังเกิดความขัดแยง
President of the Thai 
Journalists Association 
Prasong Lertratnawisuth 
led members TJA Board 
to coordinate with UDD 
leaders on ensuring safety 
to newsmen in the field. 
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แนวตอมอและแผงซีเมนตขนาดใหญเปนที่พึ่งของบรรดาเหยี่ยวขาวและชางภาพเสมอ
Photographers’ comfort zone is often around bridge pillars and road dividers. 
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บันทีกภาพขณะทหารคุมตัวชายคนหนึ่ง
Documenting a man being taken in custody by troops.

ผูสื่อขาวตางชาติกําลังไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมอาชีพหลังถูกสะเก็ดเครื่องยิงเอ็ม ๗๙
A foreign correspondent hit by M79 being helped by Thai colleagues.

ผูสื่อขาวชาวอิตาลีเสียชีวิตทันทีหลังกระสุนและระเบิด ถูกยิงใสกลุมทหารและผูสื่อขาวบริเวณแยกสารสิน
An Italian journalist shot and killed on spot by an M79 explosion aimed 

at soldiers and newsmen at Sarasin intersection.
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ผูสื่อขาวชาวอิตาลีเสียชีวิตทันทีหลังกระสุนและระเบิด ถูกยิงใสกลุมทหารและผูสื่อขาวบริเวณแยกสารสิน
An Italian journalist shot and killed on spot by an M79 explosion aimed 

at soldiers and newsmen at Sarasin intersection.

บันทึกไววาเปนหนึ่งในเหตุการณบนถนนราชปรารภ
Documenting a scene from Rajaprarob clash. 
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ผูสื่อขาวและชางภาพตองคอยระวังตัวอยูตลอดเวลาขณะปฏิบัติหนาที่
Always on alert as newsmen moved around the field. 

พื้นราบคือที่พึ่งยามยาก
Flat on the ground is always the safest position. 
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ผูสื่อขาวสํานักขาวตางประเทศในชุดเสื้อเกราะวิ่งหาที่กําบังเพื่อถายภาพ
Foreign journalists donning bullet proof vest seeking safe spot for photography.

ผูสื่อขาวนอนราบกับพื้นที่ขณะที่ชางภาพตองเสี่ยงยืนขึ้นถายภาพ
Journalists flat on the ground as their photographer 

documented what’s going on. 
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ผูสื่อขาวสํานักหนึ่งสอบถามขอมูลกับนายวีระ มุสิกพงศ
A journalist interviewing Veera Musikapong. 

ภาพใกลชิดแคปลายกระบอกปนของชางภาพสํานักหนึ่ง
Close-up of a soldier taking aim.

VIOLENCE THROUGH THE LENS.indd   204 2/23/2011   3:32:05 PM



205Violence through the lens

ภาพที่เจอจนเจนตาแตไมอยากพบเจออีก
Another familiar sight we don’t ever 
want to see again. 

มีอาวุธคือความจริงผานกลอง
Our only weapon is truth as told 
through camera lenses.  

เมื่อภัยใกลตัวบรรดาชางภาพและผูสื่อขาว
ก็ตองกระจายตัววิ่งหนี
One of the occasions when newsmen 
and photographers had to run for 
our lives.

แมจะรูวาแผงเหล็กที่อยูเบื้องหนาไมสามารถ
กันกระสุนได แตหนาที่สําคัญไมนอย
Duty call is way stronger than 
this flimsy wall that provides 
cover for this photographer.
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วิทยุสื่อสารติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ
การชุมนุมถูกนํามาใชหลังคนขาวหางหายไปนาน
Walkie-talkies were reactivated after years 
of absence during riot reporting in April-May.

สภาพการทํางานที่ตกอยูในอันตราย
Occupational 

hazard for newsmen.

สิ้นเสียงปนเสียง Beep ก็ดังขึ้น
Beep and bang, taking turn.

ลุยไมเวนแมแตกองเลือดแดงฉาน
We cannot shy away from 

photographing this revolting pool of blood.
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เสาเดียวสองคนทั้งนักขาวและทหาร
Soldier and newsman sharing 
a concrete column for cover.

รุมถายภาพประวัติศาสตรหนาพรรคประชาธิปตย
Jostling for this historical shot of voodooism in 
front of Democrat Party headquarters.
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เสื้อเกราะขนาดใหญสุดกับชางภาพขนาดพอเหมาะ
Supersize vest for supersize photographer.

หลังแนวทหารในวันที่ ๑๙ พฤษภาคมเริ่มมีความปลอดภัย
จนเปนเกราะกําบังไดอยางดี
It’s getting safer behind the column of troops by 19 May.
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หลายคนพกกลองมากกวา ๑ ตัว เพื่อรับมือกับสถานการณเฉพาะหนา
Most photographers carry more than one camera for emergency.

หลังสิ้นเสียงปนและระเบิดผูสื่อขาว
และตํารวจก็นั่งลอมวงพักเหนื่อย
Between rounds of gunshots and explosion, soldiers 
and newsmen took a breather together.

อาหารกึ่งสําเร็จรูปสะดวกและหาไมลําบาก
หากพกพามาจากบาน

Instant meals are luxury on the field.

VIOLENCE THROUGH THE LENS.indd   209 2/23/2011   3:32:48 PM



210 หมายเหตุประเทศไทย ร.ศ. ๒๒๙

แออัดไปดวยผูคนจนตองปนหาอากาศหายใจ
People sought room to breathe in tight situations.
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อุปกรณสื่อสารมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับสถานการณความรุนแรง
Communications devices are the most critical during unrest. 
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