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ในปี 2556 บรบิทการเมอืงไทยได้เดนิทางมาถงึจดุเปลีย่น
ครั้งส�าคัญอีกครัง้หนึง่ เมือ่มวลชนนับล้านได้ออกมาชุมนุม
เพื่อ “ต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” จนส�าเร ็จ จากนั้น 
“มวลมหาประชาชน” หรือ กปปส. ได้ยกระดับข้อเรียกร้อง 
เพื่อ ”ขับไล่รัฐบาล” เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรม 
เพ่ือเปิดทางให้เกดิ “การปฏริปูประเทศไทย” การชมุนมุของ กปปส. 
ติดต่อกันนานหลายเดือน สร้างกระแสสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูป
ระบบการเมืองของประเทศ 

การชุมนุมของ กปปส. ได้น�าไปสูก่ารยบุสภา และการเลือกตั้ง
ท่ัวไปครั้งใหม่ที่ประสบปัญหาการคดัค้านจนไม่สามารถเลอืกตั้งได้
ในหลายจังหวัด ความขัดแย้งในสังคม ระหว่างรัฐบาลซึ่งได้รับ 
การสนับสนุนจาก นปช. และ กปปส. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนจ�านวนมากในหลายจงัหวดัทั่วประเทศ น�าไปสูก่ารใช้อาวธุ
ปืนและระเบิดลอบท�าร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมของ กปปส. อย่างต่อเนื่อง 

ก้าวต่อไปของการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร แสงสว่างที่ 
ปลายอุโมงค์มีอยู่ทีไ่หน ใครจะเป็นผู้แพ้ใครจะเป็นผู้ชนะ และ 
การปฏิรูปประเทศไทยจะเกิดขึน้ได้จริงหรือไม่ เป็นสิง่ทีทุ่กฝ่าย
ก�าลังเฝ้าติดตามแบบตาไม่กระพริบ

ปรากฏการณ์มวลมหาประชาชน

กับจุดเปลี่ยนประเทศไทย

ความขดัแย้งทางการเมอืงไทยในช่วงปี 2556 

เป็นความขัดแย้งทีต่่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 

8 ปี หลงักระแสการต่อต้านอดีตนายกรฐัมนตรทัีกษิณ  

ชินวัตร อันน�ามาสู่การเคลื่อนไหวของภาคประชา

สังคม สื ่อและมวลชนต่างๆ แม้ภายหลังจะเกิด 

การรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 แต่ภาวะ

การเมอืง 2 ขั้วกย็งัคงด�าเนนิต่อเนื่องเรื่อยมา แม้ใน

สมยัรฐับาลยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร การเมืองแบบแบ่งขัว้

ก็ยังคงด�ารงอยู่ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ประสบ

ปัญหาความผดิพลาดล้มเหลวในการบรหิารราชการ

หลายประการ จนเกิดกระแสต่อต้านจากมวลชน

จ�านวนมาก โดยข้อกล่าวหาท่ีรฐับาลยิ่งลกัษณ์เผชิญ

ในปี 2556 ก็เป็นข้อกล่าวหาที่สืบเนื่องจากรัฐบาล

ของพี ่ชาย นั ่นคือ ระบอบทักษิณเป็นระบอบที ่

คอร ์รัปชั่นสูง มีการใช ้จ ่ายเ งินงบประมาณ 

จ�านวนมากไปกบันโยบายประชานยิม และมกีารรวบ

อ�านาจบริหารและนิติบัญญัติเข้าด้วยกันในลักษณะ

เผด็จการเสียงข้างมาก

prachatai
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3710 สถานการณ์เด่น

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล

อย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา แต่ประเด็น 

ที่ “จุดติด” ให้เกิดการขยายฐานมวลชนออกมาเคลื่อนไหว

ครัง้ใหญ่ในปลายปี 2556 กคื็อประเด็น “ร่างพระราชบญัญติั

นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ ่งกระท�าความผิดเนื่องจากการชุมนุม

ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน 

พ.ศ. ...” หรือ “พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเหมาเข่ง” และ  

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ว่าด้วยที่มาของวุฒิสภา” ซึ ่งน�าไปสู่การชุมนุมประท้วง 

ครั้งใหญ่จนเกิดปรากฏการณ์ “มวลมหาประชาชน” ข้ึน 

จนรฐับาลยิ่งลกัษณ์ต้องประกาศยุบสภาในช่วงปลายปี 2556 

หลังจากบริหารประเทศมาเพียงสองปีเศษเท่านั้น 

กระแสต่อต้านรฐับาลก่อน พ.ร.บ. นริโทษกรรม
ความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มใหญ่เพื่อต่อต้าน

รัฐบาลยิ่งลักษณ์เกิดขึ้นอย่างชัดแจ้งราวกลางปี 2555 โดย

องค์การพิทักษ์สยามได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยมีเป้าหมาย

คือ “แช่แข็งประเทศเป็นเวลา 5 ปี” หรือ ให้นักการเมือง

หรอืภาคการเมืองต่างๆ หยุดเคลื่อนไหว 5 ปี เพื่อที่จะปฏิรปู

เปลี่ยนแปลงประเทศ ต่อมาองค์การพิทักษ์สยามได้แยกตัว

เป็นกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ และเครือข่าย

นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยซึ ่งได ้แยกกัน 

แสดงบทบาทในการเคลือ่นไหวต่อต้านรฐับาลในกลางปี 2556

กลางปี 2556 กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ 

(กปท.) ได้เรยีกร้องให้รฐับาลแสดงจดุยนืในความจงรกัภกัดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการหยุดการกระท�าอัน 

ไม่บังควร เช่น การจาบจ้วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ีและ รมว.กลาโหม พล.อ.ยทุธศกัด์ิ ศศปิระภา 

รมช.กลาโหม ลาออกจากต�าแหน่ง ให้รฐับาลเพกิถอน พ.ร.บ. 

นิรโทษกรรม และ พ.ร.บ. ปรองดอง ทีม่ีผลนิรโทษกรรม 

ผู้กระท�าผิดจากเหตุการณ์ทางการเมอืง และเรียกร้องให้มี

การโค่นล้มระบอบทักษิณ1 

ในวันที ่ 4 สิงหาคม 2556 กปท. ได้เริ ่มชุมนุม 

ที่สวนลุมพินี บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 

ใกล้แยกศาลาแดง โดยมีกองทัพธรรมของสนัติอโศกเข้าร่วม

ด้วย และ 6 สงิหาคม 2556 ได้ย้ายเข้าไปชุมนมุในสวนลมุพนิ ี

ท้ังน้ี กปท. ได้เคลือ่นไปปักหลกัท่ีท�าเนียบรฐับาลเมือ่ 8 ตุลาคม  

แต่ในวันที่ 10 ตุลาคมได้ย้ายกลับมาชุมนุมท่ีสวนลุมพินี 

ตามเดมิ หลงัต�ารวจเจรจาว่าจะมีนายกรฐัมนตรจีีนเดนิทาง

เยอืนประเทศไทยและท�าเนยีบรฐับาล ระหว่าง 11-13 ตลุาคม  

อย่างไรก็ตามผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งไม่ยอมกลับมาที่สวนลุมพินี 

และได้แยกตัวออกมาตั้งกลุ่ม เครือข่ายนักศึกษาประชาชน

ปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ชุมนุมกันอยู่ทีแ่ยกอุรุพงษ์ 

อย่างต่อเนื่อง

การต่อต้าน ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
สิงหาคม 2556 รัฐบาลพรรคเพือ่ไทย ได้เสนอ  

“ร่างพระราชบัญญัตนิิรโทษกรรมแก่ผู้ซึง่กระท�าความผิด 

เนือ่งจากการชมุนมุทางการเมอืง การแสดงออกทางการเมอืง 

ของประชาชน พ.ศ. ...” เข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

โดยในร่างแรกๆ ร่าง พ.ร.บ. นี้จะยกเลิกความผิดให้เฉพาะ

แก่ผู้ชุมนุม ไม่รวมถึงแกนน�าการชุมนุมและผู้สั่งการ ต่อมา 

ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รองประธานกรรมาธิการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ได้แปรญัตติให้รวมการนิรโทษกรรม

ความผิดให้กลุ่มแกนน�าด้วย และในเวลาเช้ามืดของวันที่  

1 พฤศจิกายน 2556 สภาผู ้แทนราษฎรได้ลงมตใิห้ 

ร่าง พ.ร.บ. นี้ ผ่านการพิจารณาในวาระทีส่องและสาม  

การออกกฎหมายทีร่วบรัดดงักล่าว โดยไม่สนใจความเห็น

ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านและการคัดค้านของภาค

ประชาชน เป็นสาเหตุส�าคัญให้ประชาชนหลายกลุ่มแสดง

การคัดค้านต่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างรุนแรง

สุเทพ เทือกสุบรรณ และบรรดาแกนน�าพรรค

ประชาธิปัตย์เป็นผู ้น�าการชุมนุมทีส่ถานีรถไฟสามเสน 

เพื่อค้านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมาต้ังแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 

โดยให้เหตุผลว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ี จะช่วยให้ พ.ต.ท.ทักษิณ 

อดตีนายกรัฐมนตรี พ้นจากความผิดทางการเมือง และ

สามารถกลบัเข้าประเทศไทยได้ แต่ในขณะเดียวกนั แนวร่วม

ประชาธปิไตยต่อต้านเผดจ็การแห่งชาต ิ (นปช.) และกลุ่ม 

คนเสื้อแดงส่วนหนึ่ง ก็แสดงความคัดค้าน เนื่องจากจะ 

ล้างความผดิของอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ และสเุทพ เทือกสบุรรณ  

ให้พ้นจากข้อหาสั่งสลายการชุมนุมเม่ือเมษายนและพฤษภาคม  

2553 จนมีผู้บาดเจ็บล้มตายจ�านวนมาก กระแสคัดค้าน

ขยายตัวจนมวลชนจ�านวนนับล้านคนมารวมตัวชุมนุมกัน 
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ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจนเกิด

ปรากฏการณ์ “มวลมหาประชาชน” ขึ้น ท�าให้รัฐบาลต้อง

ยอมถอย และวุฒิสภาได้ลงมติไม่รับร่าง พ.ร.บ. นี้ อย่าง 

เป็นเอกฉันท์ 141 เสียงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 ท�าให้ 

ร่าง พ.ร.บ. นี้ถูกยับยั้งไว้ 180 วัน2 และรัฐบาลแถลงการณ์

ว่าจะถอนร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมอื่นๆ ที่เคยเสนอเข้าสู ่

สภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ยติุการผลกัดันร่าง พ.ร.บ. นริโทษกรรม 

ฉบับอื่นอีกในอนาคต

แม้ว่าวฒิุสภาจะลงมติไม่เหน็ชอบ กบัร่าง พ.ร.บ. ฉบบันี ้ 

แต่การชุมนุมซึ่งน�าโดยสุเทพ ก็ยังคงด�าเนินต่อไป โดยได้

โจมตีความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยที่มาของวุฒิสภา 

โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เสนอให้รัฐสภาแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรูปแบบและจ�านวนของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ให้มาจากการเลือกตัง้ทั้งหมด แทนการแต่งตัง้ซึ่งมีจ�านวน

ครึ่งหน่ึงในรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ความพยายามดังกล่าว 

ได้รับการต่อต้านจากสังคม ว่าเป็นการเอื้อให้ทั้ง ส.ส. และ 

ส.ว. ถกูกมุอ�านาจแบบเบด็เสรจ็โดยพรรคการเมอืงและรฐับาล  

จึงมีผู้ยื ่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต่อมา 20 พฤศจิกายน 

2556 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยว่า ร่างรัฐธรรมนูญ 

ดังกล ่าว ข ัดต ่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 โดยระบุว่า จะท�าให้เกิดสภา

ผัวเมีย และน�าไปสู่การผูกขาดอ�านาจ ส่งผลให้การแก้ไข

รัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวต้องตกไป3 

ภายหลังประสบความส�าเร็จในการคัดค้าน พ.ร.บ. 

นิรโทษกรรม การชุมนุมเคลื ่อนไหวได้ยกระดับมาเป็น 

การต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์และขจัดระบอบทักษิณ และ 

ได้ประกาศ 4 มาตรการอารยะขัดขืน ได้แก่ 1) หยุดงาน 

หยุดเรียน ระหว่าง 13-15 พฤศจิกายน 2) หยุดช�าระภาษี 

3) ปักธงชาติตามบ้านเรือนหรือพาหนะ และให้พกนกหวีด 

4) ถ้าพบเห็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องพูดด้วย แต่ให้เป่านกหวีดใส่4 โดยสุเทพได้ปราศรัย

ตอนหนึ ่งว ่ า การช ุมนุมได ้ยกระด ับไปสู ่ เป ้ าหมาย  

“ขจัดต้นไม้พิษ” คือขจัดระบอบทักษิณให้หมดไป5 

ส�าหรับความเคลื่อนไหวของ นปช. ได้จัดการชุมนุม

ตอบโต้การชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล โดยใช้สถานที่

ภายในสนามกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน ต้ังแต่ 24 พฤศจิกายน  

ถึงเช้าวันที ่ 1 ธันวาคม 2556 ขณะทีก่ลุ่มผู้ชุมนุมภายใต้

การน�าของสุเทพ ได้ประกาศชุมนุมใหญ่ในชื่อ วันมวลมหา

ประชาชน คนไทยใจเกนิล้าน เริ่มปิดล้อมและพยายามบกุรกุ

เข้ายึดอาคารสถานทีร่าชการหลายแห่งในช่วงปลายเดือน

พฤศจกิายน 2556 เป็นต้นมา เพือ่หวงัจะบงัคบัให้หน่วยงาน

ของรฐัปิดท�าการ เช่น ส�านกังบประมาณ กระทรวงการคลงั 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ แจ้งวัฒนะ และกดดนัให้

นายกรัฐมนตรีลาออก ในช่วงเวลานี้ได้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น  

คือการปะทะกันระหว่างกลุ่มสนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล

บริเวณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จนมีผู้เสียชีวิต 4 คน และ

บาดเจ็บ 57 คน6 

ข้อเสนอปฏิรูปการเมือง 6 ข้อ จากสุเทพ7

1. แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด

2. กฎหมายคดีคอร์รัปชั่นต้องไม่มีอายุความ 

3. การปฏิรูปโครงสร้างต�ารวจ ให้อยู่ใต้ผู้ว่าราชการจังหวัด

4. ประชาชนถอดถอนนักการเมืองได้เห็นผลจริง เลือกผู้ว่า

ราชการจังหวัดได้โดยตรง 

5. ออกแบบกฎระเบียบให้ข้าราชการอยู่ในระบบคุณธรรม ไม่ใช่

ระบบอุปถัมภ์

6. การศึกษา สังคม คมนาคมขนส่ง สาธารณสุข ต้องเป็นวาระ

แห่งชาติ ยกเลิกประชานิยม 

ทัง้นี้ กปปส. เสนอให้มีนายกรัฐมนตรี ทีป่ระชาชนทัง้ประเทศ

ยอมรับ เพื่อด �าเนินการปฏิรูปประเทศไทย ตามแนวทาง 

ประชาภิวัฒน์ แล้วจึงค่อยจัดการเลือกตั้ง8

ต่อมา กลุ่มผู้ชุมนุมที่น�าโดยสุเทพ ได้ประกาศก่อตั้ง 

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

ให้เป็นประชาธิปไตยทีส่มบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือ กปปส. ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มองค์กร

ประชาชนในสาขาอาชพีต่างๆ เช่น กลุม่นกัวชิาการ เครอืข่าย 

นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย กลุ ่มประชาคม 

นักธุรกิจสีลม เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย กองทัพ

ธรรม กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ สมาพนัธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยมีสุเทพ เป็นเลขาธิการ กปปส.  

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 25569 
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3910 สถานการณ์เด่น

หลังจากนั้น (30 พฤศจิกายน 2556) ผู้ชุมนุม กปปส. 

ได้กดดนัรัฐบาลด้วยการบุกรุกไปยังบริเวณอาคารของ  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) เขตบางรัก และ

หน่วยงานอื่นๆ โดยเหตุการณ์ที่ส�าคัญคือการปะทะระหว่าง

กลุ่มผุ ้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 3 จุด เช่นที่สะพาน 

ชมัยมรุเชษ โดยมีการกั้นแท่นแบริเออร์ ขว้างแก๊สน�้าตา 

และฉีดน�้าตลอดจนอาวุธจริงใส่ผู้ชุมนุม และมีการใช้ระเบิด

ปิงปองด้วย10 ท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ�านวนมาก

กระแสกดดันทีเ่กิดขึ้น ท�าให้รัฐบาลต้องหาทางออก 

เพื่อบรรเทาความตึงเครียด จึงได้มีการประกาศยุบสภา  

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 แต่ฝ่าย กปปส. เห็นว่า แม้จะมี

รัฐบาลรักษาการ แต่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นทีย่อมรับของ

ประชาชนด้วย จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจาก

นายกรฐัมนตรรีกัษาการ โดย กปปส. ต้องการให้มกีารปฏริปู

การเมืองก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง ในขณะที่รัฐบาลเห็นว่าควร

มกีารเลอืกต้ังก่อนแล้วจงึท�าการปฏริปู โดย กกต. ได้ก�าหนด

วันเลือกตัง้ในวันที ่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ตาม  

รัฐบาลได้ตอบสนองข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมในระดับหนึ่ง  

ด้วยการต้ังสภาปฏริปูประเทศเพื่อด�าเนนิการเรื่องการปฏิรปู

ในอนาคต พร้อมกับเดินหน้าเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์

ต่อไป11 แต่ข้อเสนอน้ีไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายผูชุ้มนมุ

ผูไ้ด้รบับาดเจ็บและเสยีชีวติจากการชุมนมุทางการเมือง12

พื้นที่ บาดเจ็บ เสียชีวิต รักษาตัวใน รพ.

กรุงเทพฯ 730 20 6

ต่างจังหวัด 43 3 ไม่มีข้อมูล

ที่มา: ศูนย์เอราวัณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 

การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557
เมื่อรฐับาลประกาศยบุสภาและก�าหนดวนัเลอืกต้ังข้ึน

ในวนัท่ี 2 กมุภาพันธ์ 2557 กปปส. ได้ประกาศแนวทางปฏิรปู

ประเทศก่อนการเลือกตัง้ โดยรณรงค์คัดค้านการเลือกตัง้  

และขัดขวางกระบวนการเลือกตัง้ ตัง้แต่การรับสมัคร 

รับเลือกตั้ง การเลือกตั้งล่วงหน้า และการเลือกตั้งทั่วไป  

โดยในวนัที ่23–26 ธนัวาคม ผู้ชุมนมุ กปปส. ได้ปิดล้อมไม่ให้ 

มกีารรับสมคัร ส.ส. บญัชรีายชือ่ทีศ่นูย์เยาวชนกรงุเทพมหานคร  

(ไทย-ญี่ปุน่) และมีการปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ จนมตี�ารวจ

เสียชีวิต 1 ราย ผู้ชุมนุมเสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 

148 ราย13 โดยมีการใช้อาวุธจริง แต่ไม่ทราบว่ามีการยิง 

มาจากที่ใด ในเวลาต่อมาได้มีผู ้เผยแพร่คลิปชายชุดด�า 

พร้อมอาวธุปืนจ�านวนหนึง่บนยอดตกึของกระทรวงแรงงาน 

ใกล้จดุปะทะ ซึ่งส�านกังานต�ารวจแห่งชาติได้ยอมรบัในเวลา

ต่อมาว่า กลุ่มชายชุดด�าดังกล่าวเป็นต�ารวจ แต่ไม่ได้เป็น 

ผูย้งิกลุม่ผูช้มุนมุ เหตกุารณ์ทีม่ผีูบ้าดเจบ็และล้มตายนีท้�าให้ 

กกต. ได้แสดงความเสียใจต่อสิง่ทีเ่กิดขึน้และแสดงจุดยืน

โดยเสนอให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตัง้ออกไป โดย กกต. 

พร้อมที่จะเป็นตัวกลางเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน14 

ส่วนฟากฝั ่งของพรรคเพื ่อไทยเห็นว่า เมื ่อเกิด 

ความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ ก็น่าจะแก้ปัญหาด้วยการ

เลือกตั้ง เพื่อคืนอ�านาจให้กับประชาชน โดยจัดการเลือกตั้ง

ใน 45-60 วันหลังยุบสภา การก�าหนดวันเลือกตัง้จึงเป็น

อ�านาจตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลไม่มีสิทธิในการเปลี ่ยน 

วันเลือกตั้ง และเรียกร้องให้ กกต. หนักแน่น และท�าหน้าที่

ของตนให้ดีท่ีสดุ15 และยนืยนัว่า ควรด�าเนนิการเลอืกต้ังตาม

ก�าหนดเดิม16 ขณะที่ผู้ชุมนุม กปปส. ก็หาทางขัดขวางไม่ให้

เกิดการเลือกตัง้ในหลายวิธ ี เช ่น ขัดขวางไม่ให้เปิด 

การรับสมัคร ส.ส. ชุมนุมเพื่อปิดที่ท�าการไปรษณีย์เพื่อไม่ให้

มีการขนบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง17 รวมทั้งปิดล้อมสถานที่

เลือกตั้งล่วงหน้าท่ีมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 255718  

นอกจากนี้ การประกาศไม่เอาการเลือกตั้งของ กปปส.  

ได้ผลกัดันให้มมีวลชนอกีฝ่ายหนึ่งท่ีต้องการยนืยนัสทิธิเลอืกต้ัง 

ของตนเองออกมาแสดงพลงัเคลื่อนไหวทางการเมอืงเช่นกนั  

โดยมีการเคลื่อนไหวจุดเทียนแสดงพลังของคนที่ต้องการ

เลือกตั้งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

การรณรงค์คดัค้านและการขดัขวางการเลอืกต้ังของ 

กปปส. ส่งผลกระทบอย่างส�าคญัต่อผลการเลอืกต้ังทีเ่กดิขึ้น 

โดยหน่วยเลือกตัง้ทัว่ประเทศ 93,952 หน่วย สามารถ 

เปิดลงคะแนนในวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้ 83,813 หน่วย 

หรอื 89.2% การเลอืกต้ังครั้งนี้ มผีูไ้ปใช้สทิธิเลอืกต้ัง 47.72%  

มีบัตรดี 71.34% แต่บัตรเสียสูงถึง 11.97% และโหวตโน 

หรอืไม่ประสงค์จะลงคะแนนมากถงึ 16.69% จาก 77 จังหวัด

ทัว่ประเทศสามารถจัดการเลือกตัง้ได้ทุกหน่วยเลือกตัง้ 

เพยีง 59 จงัหวดั (306 เขต ส.ส.) งดลงคะแนนการเลอืกตัง้ 

ทุกหน่วย 9 จังหวัด (ได้รับผลกระทบ 37 เขต ส.ส.  
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40 สุขภาพคนไทย 2557

ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญ19

30 ต.ค. 2556 สเุทพ แถลงข่าวจดัการชมุนมุใหญ่วนัที ่31 ตลุาคม หลงัสภาผูแ้ทนราษฎร ก�าหนดการประชมุ พจิารณา พ.ร.บ. นริโทษกรรม  

ในวาระที่สาม

31 ต.ค. เริ่มการชุมนุมที่สถานีรถไฟสามเสน

4 พ.ย. ย้ายการชุมนุมไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

11 พ.ย. สุเทพยกระดับการชุมนุมด�าเนินมาตรการ 4 ข้อ, เปิดตัวแกนน�า 9 คน และลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

19-20 พ.ย. นปช. ชุมนุมใหญ่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ครั้งที่ 1

20 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

24-30 พ.ย./1 ธ.ค. นปช. ชุมนุมใหญ่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ครั้งที่ 2

24 พ.ย. การชุมนุมใหญ่ทีอ่นุสาวรีย์ประชาธิปไตย และบริเวณโดยรอบ เรียกว่า “วันมวลมหาประชาชน คนไทยใจเกินล้าน” 

25 พ.ย. - กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางไปปิดล้อม 13 สถานที่ส�าคัญ และสุเทพน�าผู้ชุมนุมบุกยึดกระทรวงการคลัง

- นายกรัฐมนตร ีแถลงเพิ่มเขตพื้นที่บังคับใช้ พ.ร.บ. มั่นคงฯ ดูแลการชุมนุม

27 พ.ย. กลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

29 พ.ย. เปิดตัวกลุ่ม กปปส. โดยสุเทพเป็นเลขาธิการ

30 พ.ย./1 ธ.ค. เกิดเหตุจลาจลบริเวณรอบนอกมหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 64 ราย

1-3 ธ.ค. การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและต�ารวจบริเวณใกล้ท�าเนียบรัฐบาล มีผู้บาดเจ็บ 221 ราย

9 ธ.ค. - กลุ่มผู้ชุมนุมคืนพื้นที่กระทรวงการคลัง และย้ายไปชุมนุมที่แยกนางเลิ้ง

- นายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดการเลือกตั้งใหม่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

22 ธ.ค. การชุมนุมปิดถนนในกรุงเทพมหานคร 6 จุด ครึ่งวัน

26 ธ.ค. เกิดเหตุจลาจลทีศู่นย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดงมีผู้บาดเจ็บ 160 ราย

1 ม.ค. 2557 สุเทพประกาศแผนปิดกรุงเทพ ที่จะด�าเนินการในวันที่ 13 มกราคม

13 ม.ค. การชุมนุมปิดถนนในกรุงเทพมหานคร 9 จุด

15 ม.ค. ประชุมหารือเรื่องก�าหนดวันเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. 5 คน กปปส. ปชป. สตง. และศาลยุติธรรมไม่เข้าร่วม มติที่ประชุม 

ให้คงวันเลือกตั้งตามเดิม

17 ม.ค. มีผู้ขว้างระเบิดลูกเกลี้ยงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินขบวน ถึงถนนบรรทัดทอง บาดเจ็บ 41 ราย เสียชีวิต 1 ราย

19 ม.ค. มีผู้ขว้างระเบิดลูกเกลี้ยงใส่ผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิบาดเจ็บ 29 รายสาหัส 8 ราย

21 ม.ค. นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในกรุงเทพฯ, จ.นนทบุรี, อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  

และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

24 ม.ค. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8:0 ว่าวันเลือกตั้งทั่วไปสามารถเลื่อนออกไปได้ และมีมติ 7:1 ว่า ครม.กับ กกต. สามารถปรึกษา

หารือกัน เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้

26 ม.ค. - มีการเลือกตั้งล่วงหน้า แต่มีกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. เข้าขัดขวางผู้ต้องการใช้สิทธิ

- เกิดเหตุปะทะของกลุ่มชน บริเวณใกล้ที่เลือกตั้งล่วงหน้า โดยแกนน�า กปท. ถูกยิงเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 12 คน

28 ม.ค. การหารือระหว่าง คณะรัฐมนตรีกับ กกต. หาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ จึงจ�าเป็นต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 2 ก.พ. 2557 

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไปตามเดิม

1 ก.พ. - กลุ่ม กปปส. ปะทะกับกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ต้องการน�าอุปกรณ์การเลือกตั้ง ออกมาจากส�านักงานเขตหลักสี่ บริเวณ 

ใต้สะพานข้ามแยกหลักสี่ มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย

- มติ กกต. ประกาศปิดหน่วยเลือกตั้ง 158 แห่งในเขตหลักสี่ทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถน�าหีบ, บัตรเลือกตั้ง และ 

เอกสารต่างๆ ออกจากส�านักงานเขตได้

2 ก.พ. วันเลือกตั้งทั่วไป

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตดินแดงชุมนุมประท้วงกลุ่ม กปปส. ที่ปิดเขตดินแดงจนไม่สามารถมีการเลือกตั้งในพื้นที่ได้  

และเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้ง

- มีหน่วยเลือกตั้งที่เปิด ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ 83,813 หน่วย จากทั้งหมด 93,952 หน่วย

5 ก.พ. ศาลอาญาอนุมัติหมายจับแกนน�า กปปส. 19 คน ข้อหาฝ่าฝืนพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

9 ก.พ. มีผู้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม-79 เข้าใส่บริเวณที่ชุมนุม กปปส. แจ้งวัฒนะ มีผู้บาดเจ็บ 2 คน
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4110 สถานการณ์เด่น

10 ก.พ. สุเทพเดินขบวนเพื่อระดมทุน น�าไปให้ กปปส. จ้างทนายความ ช่วยชาวนาด�าเนินคดี

14 ก.พ. ศรส. ขอพื้นผิวการจราจรคืน ตั้งแต่แยกสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถึงแยกสวนมิสกวันมีผู้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79  

ยิงเข้าใส่ศาลอาญาชั้น 7

17-18 ก.พ. สุเทพ น�ากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนไปท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของกลุ่ม คปท.เพื่อป้องกัน ศรส.ขอพื้นผิวจราจรคืน  

โดยกลุ่ม คปท.น�าปูนซีเมนต์ฉาบปิดประตู 1-2 และ 5 ของท�าเนียบรัฐบาล เพื่อไม่ให้คณะรัฐมนตรีเข้าท�างาน

18 ก.พ. เกิดการปะทะกัน ระหว่างต�ารวจและผู้ชุมนุม ในการขอพื้นที่บริเวณแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศคืน มีผู้บาดเจ็บ 71 คน  

เสียชีวิต 5 คน

21 ก.พ. มีผู้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด อาร์จีดี5 ยิงเข้าใส่เวที กปปส. ราชประสงค์ บาดเจ็บ 6 ราย

23 ก.พ. - มีผู้ใช้ระเบิดและอาวุธปืน ยิงเข้าใส่เวที กปปส. ที่ตลาดย่ิงเจริญ เขตเทศบาลต�าบลแสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด  

มีผู้บาดเจ็บ 41 คน และเสียชีวิต 3 คน 

- มีผู้ใช้เคร่ืองยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 ยิงระเบิดชนิด 40 มม. เข้าใส่ประชาชนบริเวณหน้าห้างค้าส่งบิ๊กซี สาขาราชด�าร ิ 

ใกล้ที่ชุมนุม กปปส. แยกราชประสงค ์มีผู้บาดเจ็บ 24 คน และเสียชีวิต 3 คน

28 ก.พ. สุเทพประกาศยุบเวที และคืนพื้นผิวการจราจรทั้งหมด โดยย้ายเวทีชุมนุมหลัก เข้าไปภายในสวนลุมพินี ส่วนพระสุวิทย์  

ธีรธมฺโม (พระพุทธะอิสระ) ยืนยันว่าไม่ยุบเวทีแจ้งวัฒนะ

7 มี.ค. - มีผู้ใชเ้ครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 เข้าใส่บริเวณที่ชุมนุม กปปส. สวนลุมพินี มีผู้บาดเจ็บ 5 คน

- ศาลปกครองสูงสุดมีค�าวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรี คืนต�าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตแิก่ถวิล เปลี่ยนศรี

ภายใน 45 วัน

11 มี.ค. มีผู้ใชเ้ครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 เข้าใส่บริเวณที่ชุมนุม กปปส. สวนลุมพินี มีผู้บาดเจ็บ 3 คน อาการสาหัส 1 ราย

12 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกรณีที่มีผู้ร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

14 มี.ค. ศาลแพ่งสั่งคุ้มครอง ไม่ให้เนรเทศสาธิต เซกัล ชาวอินเดีย หนึ่งในแกนน�าผู้ชุมนุม ออกจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ตามค�าสั่ง ศรส.

21 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 6 ต่อ 3 สรุปว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป  

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 108 วรรค 2

ประกอบด้วยชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง 

ตรัง ภูเก็ต พังงา สงขลา พัทลุง) เนื่องจากไม่มี 

ผู้สมัคร ส.ส.ระบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และจัดเลือกตัง้  

ส.ส. แบบบญัชีรายชือ่ไม่ได้ เพราะไม่มีบตัรเลอืกตัง้ 

แบบบัญชีรายชือ่ จากการปิดล้อมสถานที่เก็บ 

บัตรเลือกตั ้ง และไม่มีกรรมการประจ�าหน่วย 

เลือกตัง้ไปปฏิบัติหน้าที ่ และการปิดล้อมหน่วย

เลือกตั้ง ปัญหาดังกล่าว ท�าให้ กกต. ไม่สามารถ

ประกาศผลการเลอืกต้ังอย่างเป็นทางการ เนื่องจาก 

ไม่สามารถจัดการเลือกตัง้ได้ในหลายเขต โดย 

กกต. ได้ประกาศวันเลือกตั้งชดเชยเขตที่มีปัญหา

ขึ้นอีกครั้งในวันที ่ 20 และ 27 เมษายน 2557  

อย่างไรก็ตาม การประกาศวันเลือกตั้งชดเชย 

ในเดือนเมษายน ไม่สามารถด�าเนนิการได้ หลงัจาก

ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นโมฆะ

การแบ่งขั้ว และทางออกอย่างสันติ 
ที่ยังมองไม่เห็นแสงสว่าง 

ความขดัแย้งทางการเมอืงไทย ยงัคงด�าเนนิต่อไปอย่างไม่มทีีท่า

ว่าจะยตุไิด้โดยสนัตบินพืน้ฐานของประชาธิปไตย การต่อสูท้างการเมอืง 

ไม่เพียงด�าเนินไปด้วยการเคลื่อนไหวบนท้องถนนของผู้ชุมนุมต่อต้าน

รัฐบาลเพียงอย่างเดียว องค์รกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร

ตุลาการ ก็มีบทบาทส�าคัญในความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้  

แม้หลายครั้งจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ่มการเมืองบางกลุ่มก็ตาม 

ขณะเดียวกนักเ็ช่ือกนัว่า การเจรจาต่อรองทางการเมอืงระหว่างรฐับาล 

และผู้น�า กปปส. ยังคงด�าเนินต่อไป แต่ยังไม่สามารถหาทางออก 

ร่วมกันได้ ปัจจุบัน สังคมไทยก�าลังถูกท้าทายต่อการอยู่ร่วมกันบน 

พื้นฐานประชาธิปไตยอย่างส�าคญัยิ่ง อย่างไรกต็าม กระแสการปฏริปู

ทางการเมืองทีก่�าลงัเกิดขึน้ น่าจะส่งผลเชิงบวกในการปรบัปรงุแก้ไข

กติกาทางการเมืองและกลไกของรัฐในระยะยาว เพื่อให้ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของสังคมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

ที่มากขึ้นในอนาคต
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