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General	  Prayuth	  Chan-‐o-‐cha	  
2014’s	  coup’s	  leader;	  the	  C-‐in-‐C	  of	  army,	  the	  NCPO	  leader	  and	  the	  prime	  minister	  
	  

•  A"er	  gradua*ng	  from	  the	  Chulachomklao	  Royal	  
Military	  Academy,	  Prayut	  served	  in	  the	  21st	  
Infantry	  Regiment,	  which	  is	  granted	  Royal	  Guards	  
status	  as	  the	  Queen's	  Guards.	  

•  He	  has	  been	  the	  army	  chief	  since	  October	  2010.	  
•  A"er	  his	  appointment,	  Prayut	  has	  been	  

characterised	  as	  a	  strong	  royalist	  and	  an	  opponent	  
of	  former	  prime	  minister	  Thaksin	  Shinawatra.	  

•  Considered	  as	  a	  hardliner	  within	  the	  military,	  he	  
was	  one	  of	  the	  leading	  proponents	  of	  the	  military	  
crackdowns	  on	  the	  violent	  "Red	  Shirts"	  
demonstra*ons	  of	  April	  2009	  and	  April/May	  2010.	  

•  He	  later	  sought	  to	  moderate	  his	  profile,	  talking	  to	  
rela*ves	  of	  protesters	  who	  were	  killed	  in	  the	  
bloody	  conflict,	  and	  co-‐opera*ng	  with	  the	  
government	  of	  Thaksin's	  sister	  Yingluck	  
Shinawatra	  who	  won	  the	  parliamentary	  elec*on	  in	  
July	  2011.	  
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From	  Wikipedia	  



The Junta Prayuth’s National Assembly  
in comparison with 2006’s coup’s National Assembly.  
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‘Democracy’ under the coup and the 
crown.  

•  1932  Establishment of Constitution Monarchy Political System in Thailand 
•  Crown property under the control of the Government 

1947  Military + royal coup, returning of crown property to be under the control of  
 the  King and giving the power to the King’s power to appointed 50% of senates 

1949  Field Marshall Pibul’s era. Promoting military’s nationalism.  
1957  Military + royal’s coup, doubted ‘army of the king, servant of the king, parliament of  

 the king mentality. 
1992  unelected elite politic; NGOs, social activists and aristocrats have so much influential  

 power. 
2001   Shinawatra’s parliament, shaken the power of the palace and military. 
2006  military + royal coup, kicking out Shinawatra’s parliament power 
2014  military + royal coup, games of thrones.   

•  Under the 68 years of King Bhumibol, 
•  The Crown property is around 35 billion USD 
•  The Thai monarch  was named the richest monarch in the world since 2008. 
•  There are 12 military coups  
•  And 28 prime ministers. 

A
ction for P

eople's D
em

ocracy, Thailand 



Coups/attempts Dates Result 

1 November 8, 1947   
2 October 1, 1948 failed 
3 February 26, 1949 failed 
4 June 29, 1951   
5 November 29, 1951   
6 September 17, 1957   
7 October 20, 1958   
8 November 17, 1971   
9 October 6, 1976   

10 March 26, 1977   
11 October 20, 1977   
12 April 1, 1981 failed 
13 September 9, 1985 failed 
14 February 23, 1991   
15 September 19, 2006   
16 May 22, 2014   

Military Coups during the Rama 9’s reign 
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Came	  to	  power	  from	   Number	  of	  
PMs	  

Total	  years	  in	  
power	  

Average	  years	  in	  
power	  /	  PM	  

Military	  dictators	   8	   39	   4.8	  

King-‐appointed	  PMs.	   5	   5	   1	  

Elected	  PMs	  	   15	   23	   1.4	  

Total	   28	   67	   2.3	  

Thai	  PMs	  under	  Rama	  9	  (1946	  –	  2015)	  

•  Under	  Rama	  9,	  from	  1946	  to	  
present,	  	  68	  Years,	  Thailand	  
has	  had	  around	  60	  cabinets	  
and	  28	  Prime	  Ministers.	  

•  8	  PMs	  came	  from	  12	  
military	  coups.	  

•  5	  PMs	  were	  appointed	  by	  
the	  King	  -‐	  to	  govern	  during	  
transi*on	  from	  military	  
government	  (junta)	  to	  
electoral	  government.	  

•  Having	  to	  work	  in	  fear	  of	  
military	  and	  monarchy,	  the	  
average	  survival	  *me	  of	  
Thailand’s	  15	  elected	  PMs	  
has	  been	  1.4	  years.	  

•  Under	  69	  years	  of	  Rama	  9,	  
ONLY	  ONE	  elected	  
government	  (2001-‐2005)	  
has	  been	  able	  to	  complete	  a	  
full	  4-‐year	  term	  in	  office.	  
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5.7 million farming household, represent about 40% of the 
population, less than half with less than 10 rai (1.6 hectares) -
people that engage in share-cropping and migrant labour.  

Not less than 45% of all credit in Thailand is handled by the black 
market with interest rates on a monthly basis. 

The average Farming Debt / household is 300,000 Baht, about 
double the average Household Debt for all Thailand.  

Limited social protection reaches some 27% of the 38 million 
workforce.  

The vast 24-million self-employed sector has almost no social 
protection   

70% of the population is living without social welfare. 

Thailand was ranked 73 by United Nation Human Development 
Indicators in 2005. In 2010 it was ranked at 92 and in 2013 it was 
drop to 89.   

There are 66 million people in Thailand 
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Thailand’s Expenditures by Ministries (1998-2015) 	  

Source: Bureau of the Budget, Thailand	  

Thailand has 2 millions 
civil servants or 3% of 65 

millions population. 
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Under the absent of people’s 
participation in democratic, 
suppression of collective  
bargaining rights and 
freedom of expression, 
expanded the income gabs. 



Thailand 
geo-politic 
in brief Ac*on	  for	  People's	  Dem

ocracy,	  Thailand	  



 
Role of NGOs and TUs in supporting the military coup. 
 •  Among the leadership that mobilizes member to actively participate in the 

People's alliance for Democracy (coup) in 2005, occupied airports in 2008, 
and active in royalists mob in 2013.  

•  Paving ways to military coups in 2006, constitution coup in 2008, and another 
military coup in 2014.  

•  Participated in junta’s governments (2006, and 2014) 
•  Silent when 100 people were shot on street by military in 2013. 

The next two pages is the Rough	  transla-on,	  Of	  Clippings	  on	  the	  
parLcipaLons	  of	  Thai	  NGOs	  and	  TUs	  with	  the	  Royalists'	  movements	  to	  
crackdown	  on	  4	  elected	  governments,	  since	  2006	  -‐	  the	  decades	  of	  PoliLcal	  
unrest	  and	  confusion	  in	  Thailand.	  	  
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DATEs WHO? DEMANDs /ACTIONs SOURCEs 

3 Feb. 2006 NGO-CORD with 250 members’’ 
organizations and 11 allies orgs. 

Demands that Thaksin Shinnawatra resigns from PM. Will 
participate in the movement to denounce Thaksin's gov't.  

http://www.prachatai.com/journal/
2006/02/22180 

9 Feb. 2006 Launched of the People's Alliances for 
Democracy (PAD).  

Stating that will protest until the PM Thaksin is going to 
resign.  

http://www.prachatai.com/journal/
2006/02/7284 

20 Feb. 2006 40 State Enterprises unions announced that 
they will join PAD protest on 26 Feb. 2006 

To announce that the State Enterprises Unions will join 
PAD.  

http://www.manager.co.th/Qol/
ViewNews.aspx?
NewsID=9490000023037 

26 Feb. 2006 Big mobilization, demanding Thaksin 
Shinnawatra to resign from PM post.  

At the Royal Ground, PAD start it long protest to crackdown 
on elected gov't. The mobilization was participated by NGO-
Cord, SERC, Santiasoke Buddhist Group, Democrat Party 
and elite royalists. 

http://thaioctober.com/smf/index.php?
topic=2820.0;wap2 

3 Aug. 2006  Unions announced *General Strikes is 
workers' rights to protest PM” Demand 'Thanksin to resign* http://www.prachatai.com/journal/

2006/03/7641 

18 Sep. 2006 PAD call for A Big Day rally to kick out 
Thaksin.  

State Enterprises Unions anounced that they have mobilized 
30,000 members to kick out PM.  

http://www.dek-d.com/board/view/
662611/ 

19 Sept. 2006  Military Coup. 

  PAD announced that ... “Although we do not like military coup, PAD will stop the 
protest.” 

http://th.wikisource.org/wiki/แถลงการณ์
ฉบับที่_1/2551_พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย 

13 Apr. 2008 

The Thammasart Uni. Administrators …  Demands the gov't to sacrifice by dissolving the parliament.  http://www.prachatai.com/journal/
2009/04/20826 

Thaksin's political camp win the election and 
running the gov't. PAD and elite royalists, 
Democract Party, NGOs and TUs start protest 
agains.  

31-May-08 NGO-Cord, Northern NGOs Networks and 64 
NGOs / orgs.  Urge the PM to resign.  http://www.prachatai.com/journal/

2008/09/17976 

16-Jun-08 20 Poor's Networks announced that they will 
organize protest on 24 June 2008.  

“If the gov't still cannot solve any problem, will meet up of big 
protest on 24 June. If our problem is still not solved, we will 
join the PAD movement to kickout the gov't. 

http://www.hilltribe.org/thai/webboard/
main.php?
board=002604&topboard=28 

29 Aug.. 2008 Thai Labour Solidarity Committee (TLSC). A 
labour union coalitions.  Demands the Government resigns.  http://www.thailabordatabase.org/th/

file3.php?id=51082901 

2 Sept. 2008 TLSC and UNI-TLC Demands all cabinet to resign.  http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976 

2 Sept. 2008 NGO-Cord, Northeast Region Demand the PM to resign. http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976 

2 Sept. 2008 Northern Region Civil Societies Alliances. Demands the PM to resign. http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976 

2 Sept. 2008 Assembly of NGOs on environmental 
protection and conservation.  Demand, PM Samak Sunthornwet to resign.  http://www.prachatai.com/journal/

2008/09/17976 

3 Sept. 2008 Thammasart Uni's Administrators. The PM has to sacrifice by dissolve the parliament.  http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976 

2 Sept. 2008  NGOs Cord, demands the PM to resigns and  Demands PM to resign for failing to control the violence 
happened to Yellow Shirts Protest.  

http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17963 

3 Sept. 2008  State Enterprises Confederation (SERC) 
threaten to cut electricity and water supplies.  

Somsak Kosaisuk, state that it's SERC action to cut the 
water and electricity supply and that SERC members are 
coming ot join the PAD mobs.  

http://www.matichon.co.th/
news_detail.php?newsid=1220448280 

11 Sept. 2008  SERC, NGO-Cord, protest the returning to 
gov't of PM Samak.  

Demanding that a 'Good People' be appointed to run the 
government.  

http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/18127 

7 Oct 2008 SERC and PAD mobilized members to arrest 
PM ath the Parliament House. They face with 
police union. .  

5000 members of PAD and SERC block all the exits of the 
Parliament House. Many injured and several people were 
killed. 

http://www.photoontour.com/
events_html/7oct08/text/text2.htm  A violence Day 
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November 18-26 2008  PAD and SERC, occupied international 
airports demanding PM to resign.  

2 December 2008, Thailand's Constitution 
Court dissolve all 3 government's 
coalition parties.  

The Democrat then form the Government.  

  
PAD and SERC stop protest. 

10 – 14 April 2009 
After a month of Red Shirt protest, the 
Democrat Party's Government order the 
military to crackdown on the Red Shirts.  

120 People injured and 2 official 
confirmed death.  

No condemn message from NGOs and TUs 
and elites academics on the violence 
crackdown on the civilians.  

10 April – 20 May 2010 40,000 royal guards were mobilized to crack 
down on Red Shirts movements.  

The Democrat Gov't order the use of 'life 
bullets' . 100 people were shot and 1855 
injured.  

No statements from NGOs and TUs to 
condemn the gov't for violence crackdown on 
civilians.  

6 Jun 2010 TLSC deliver a letter to the Democrat Gov't.  

1. Demands urgent support to tourism 
industry and compensate the workers in 
the area of crackdown. No words of 
sorrow about death and injured.  

http://www.beta.ryt9.com/s/nnd/914720 

8 Aug 2013 The National Human Rights Commission 
launching their investigative report on the 
crackdown of the Red Shirts on April - May 
2010.  

Stating that "The PM has announced the 
exercises of State Emergency in 
accordance to the rights of the 
government.  

http://www.manager.co.th/Politics/
ViewNews.aspx?NewsID=9560000098567 3 years after crackdown on Red 

Shirts.  

12 Nov. 2013 PAD in news Name “People's Democratic 
Reform Committee (PDRC)” mobilized to 
kick out Yingluck Shinnawatra's parliament. 
Many of old's PAD alliances join this new 
mobilization including NGOs and TUs, Asoke 
Group, palace, and the Democrat Party.  

Announced that the people will revoke to 
crackdown on the Government.  

http://www.thairath.co.th/content/382396 Thaksin's sister win the 
election and run the gov't 

Yingluck announced dissolution of the 
Cabinet on 9 December 2013. 

8 Dec. 2013 State Enterprises Confederation (SERC) 
called for “a General Strike for the Nation”.  

“It's clear tha Yingluck Shinnawatra is 
illegitimate to govern the country.” 

http://www.publicpostonline.com/2013/main/
content.php?page=sub&category=4&id=553 

20 Dec. 2013 TLSC issued statement …  Demands Yingluck to resign from interim 
PM's post.  

http://www.prachatai.com/journal/
2013/12/50607 

1 May 2014 
Leader of PDRC and TUs leaders from both 
state enterprises and private sectors 
announced …. 

Unions will join PDRC's protest and 
demand 'reform before election and that 
the interim gov't has to resign.  

http://www.posttoday.com/การเมือง/292229/สุ
เทพ-นํากปปส-ร่วมกิจกรรมวันแรงงานสากล 

19 พmay 2014 SERC announced general strike on 22 May 
2014 with PDRC.  With hope that the gov't will step down.  http://www.thairath.co.th/content/423649 

22 May 2014 Army General Prayuth Chanocha lead the 12th military coups. Junta Prayuth has appointed 
himself to be the PM of Thailand.  



ตัวอย่างข่าวท่ีเก่ียวกับท่าทีและข้อเรียกร้องของ NGOs สหภาพแรงงาน 	  
และภาคประชาสังคม ต่อการเมืองไทยนับต้ังแต่ปี 2548	  
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วันที่' เหตุการณ' ขอเรียกรอง / ทาที' ที่มา'

3 ก.พ. 2549#

แถลงการณจากคณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชน 
(กป.อพช.) และพันธมิตร 11 เครือขาย พรอม

สมาชิกมากกวา ๒๕๐ องคกร#

สนับสนุนการใชสิทธิชุมนุมเคล่ือนไหวของประชาชนในการ
ปฏิเสธรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ... พรอมเรียกรองให

นายกทักษิณลาออก ..#

http://www.prachatai.com/journal/
2006/02/22180#

9 ก.พ. 2549# เปดตัว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ' จะเคลื่อนไหวไปจนกวานายกรัฐมนตรีจะลาออก'
http://www.prachatai.com/journal/
2006/02/7284#

20 ก.พ. 2549#

แรงงานรัฐวิสาหกิจ 42 องคกร ประกาศเจตนารมณ
ชัดเจน รวมชุมนุม 26 ก.พ.นี้ กับพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและองคกรประชาชน #

เพื่อประกาศเจตนารมณเขารวมเปนองคกรภาค
ประชาชนกับ “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” '

http://www.manager.co.th/Qol/
ViewNews.aspx?NewsID=9490000023037#

27 ก.พ. 2549'

การเคลื่อนไหวเรียกรองให *พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร* หัวหนาพรรคไทยรักไทย ออกจาก

ตำแหนงนายกรัฐมนตรี'

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ ที่ทองสนามหลวงนั้น จะนำมวล
หมูมหาสมาชิก "กองทัพธรรม" เขารวมชุมนุมดวย ...'

http://thaioctober.com/smf/index.php?
topic=2820.0;wap2'

3 ส.ค. 2549 #
"สหภาพแรงงานฯ ล่ันหยุดงานรวมตอตานนายกฯ 
ไดตามสิทธิ์" #

เรียกรองใหนายกรัฐมนตรี (ทักษิณ) ลาออกจาก
ตำแหนง'

http://www.prachatai.com/journal/
2006/03/7641#

18 ก.ย. 2549#
พันธมิตรฯนัดชุมนุม 20 ก.ย.ที่ลานพระรูปทรงมา
แบบยืดเยื้อเพื่อขับไล “ทักษิณ#

ดานแรงงานรัฐวิสาหกิจเกณฑ 3 หม่ืน รวมตะเพิดนายกฯ 
วอนรัฐอยาจัดม็อบชนม็อบ #

http://www.dek-d.com/board/view/662611/#

19 ก.ย. 2549' รัฐประหาร คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) '

คณะรัฐประหาร 
คปค. สนธิ บุญยรัต

กลิน'

แถลงการณ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ฉบับที่ 1/2551 "... เแมวาพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยจะไดประกาศไมเห็นดวยกับวิธีการ
รัฐประหารก็ตาม ...#

แตพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ไดประกาศยุติ
บทบาทการชุมนุมอยางสงบ อหิงสา และปราศจากอาวุธ #

http://th.wikisource.org/wiki/แถลงการณฉบับ
ที่_1/2551_พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย#

13 เม.ย. 2551 
รัฐบาล สมัคร 

สุนทรเวช'

คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สุรพล, 
สมคิด, นครินทร, นิพนธ,ธเนศ, จุลชีพ ฯลฯ, ฯลฯ)#

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอเรียกรองให
นายกรัฐมนตรีพิจารณาใชดุลพินิจในการคล่ีคลาย

สถานการณความขัดแยงรุนแรงที่เกิดขึ้น ดวยการเสียสละ
ใหมีพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผูแทนราษฎร #

http://www.prachatai.com/journal/
2009/04/20826#
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31 พ.ค. 2551#

เครือขายประชาสังคมเพื่อความสมานฉันทภาค
เหนือ, คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนา

เอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.) 64 องคกร, #

ใหนายกรัฐมนตรีลาออก เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาความขัด
แยงที่เกิดขึ้น หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ #

http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976#

16 มิ.ย. 2551#
เครือขายคนจน 20 องคกรชุมนุมใหญ 24 มิ.ย. 
ที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย'

"ถารัฐบาลยังไมแกอะไรใหดีขึ้น วันที่ 24 มิถุนายนนี้ ตองเจอแน แตถาวันที่ 
24 ยังไมแกอีก เราอาจเขาไปรวมกับกลุมพันธมิตรในการขับไลรัฐบาล" #

http://www.hilltribe.org/thai/webboard/
main.php?board=002604&topboard=28#

29 ส.ค. 2551# แถลงการณคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย # ใหรัฐบาลลาออก เพราะหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ#
http://www.thailabordatabase.org/th/
file3.php?id=51082901#

2 กันยายน 2551#

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และเครือ
ขายสหภาพแรงงานระหวางประเทศ สำนักงาน

ประเทศไทย (UNI-TLC)#

เรียกรองใหรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ ดวยการ
ลาออกทั้งคณะ#

http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976#

2 ก.ย. 2551#
แถลงการณ คณะกรรมการประสานงานองคกร
พัฒนาเอกชน (กป.อพช.) อีสาน #

2. ขอใหนายกรัฐมนตรี แสดงความรับผิดชอบดวยการลาออก #
http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976#

2 ก.ย. 2551#
แถลงการณเครือขายประชาสังคมเพื่อความ
สมานฉันทภาคเหนือ (ฉบับที่ 1)#

2. ใหนายกรัฐมนตรีลาออก เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ #

http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976#

2 ก.ย. 2551#
สมัชชาองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ#

ขอเรียกรองใหนายสมัคร สุนทรเวช ลาออกจากนายกรัฐมนตรี #
http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976#

3 ก.ย. 2551# 1. คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร #

ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาใชดุลพินิจในการคล่ีคลายสถานการณความขัด
แยงรุนแรงที่เกิดขึ้น ดวยการเสียสละใหมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทน

ราษฎร #

http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17976#

2 ก.ย. 2551 #
กป.อพช. เรียกรองนายกฯ ลาออก ยกเลิก 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ... #

ใหนายกรัฐมนตรีลาออก เนื่องจากรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น #

http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/17963#

3 ก.ย. 2551 # สรส.ยัน"ตัดน้ำ-ไฟ"ไมใชคำขู#

นายสมศักด์ิ โกศัยสุข ... มาตรการตัดน้ำตัดไฟเปนมติของ สรส. ไมใชคำ
สั่งของพันธมิตร และขณะนี้มีพนักงานรัฐวิสาหกิจทยอยเขาชุมนุมกับ

พันธมิตรแลว#

http://www.matichon.co.th/
news_detail.php?newsid=1220448280#

11 ก.ย. 2551 #

สมานฉันทแรงงาน รวม กป.อพช. แถลงคาน 
"สมัคร" นั่งนายกฯรอบ2 เสนอกาวสูการปฏิรูป

การเมืองคร้ังใหม#

... แตจะตองเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวุฒิภาวะทางการ
เมือง เปนที่ยอมรับและสามารถสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นในสังคม

ไทย#

http://www.prachatai.com/journal/
2008/09/18127#

ลำดับเหตุการณ
สลายผูชุมนุม 

(ไทยรัฐ 8 ตค.51) #

เหตุการณความวุนวายถึงขั้นนองเลือด เกิดขึ้น
หลังจากที่กลุมชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย (พธม.) จำนวนหนึ่ง ไดเคล่ือน
ขบวนจากทำเนียบรัฐบาลไปปดลอมรัฐสภา ... #

กลุมชุมนุมพันธมิตรฯ บุกปดลอมรัฐสภา กลุมชุมนุมพันธมิตรฯประมาณ 
5,000 คน นำโดยนายศิริชัย ไมงาม แกนนำรุน 2 พรอมดวยนายสาวิทย 

แกวหวาน และนายสำราญ รอดเพชร ไดชุมนุมเดินขบวนจากลานพระบรม
รูปทรงมามาปดลอมรัฐสภาดวยการปดประตูทางเขาออกทั้ง 3 ประตู#

http://www.photoontour.com/
events_html/7oct08/text/text2.htm#
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24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2551  รัฐบาล 
สมชาย วงศสวัสด์ิ#

มวลชนพันธมิตร และมวลชนสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ ยึดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและ
ดอนเมือง เรียกรองให นรต. สมชาย วงศสวัสด์ิ ลาออก#

2 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรครวมรัฐบาล
ทั้ง 3 พรรค … พรรคประชาธิปตยตั้งคณะรัฐบาล ดึง สส. ที่
ยายจากพรรคที่ถูกยุบเขารวม อภิสิทธิ์ดันตัวเองขึ้นเปนนา

ยกฯ กลางเดือนธันวาคม 2551 #

http://th.wikipedia.org/wiki/การบุกยึดทา
อากาศยานในประเทศไทย_พ.ศ._2551#

10 - 14 เม.ย. 2552 รัฐบาล 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ#

รัฐบาลอภิสิทธิ์ สั่งการใหทหารใชกำลังปราบปรามการ
ประทวงของคนเสื้อแดง#

มีผูบาดเจ็บ 120 คน และเสียชีวิต 2 คน#
ไมมีแถลงการณประณามรัฐบาลจาก 
NGOs และสหภาพแรงงาน#

10 เม.ย – 20 พ.ค. 2553#
ทหารรักษาพระองคกวา 40,000 นายถูกระดมเพื่อ
ปราบปรามคนเสื้อแดง#

รัฐบาลอภิสิทธิ์ อนุญาตใหทหารใชกระสุนจริงในการปราบปราม
คนเสื้อแดงทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด … สงผลใหมีผูเสีย
ชีวิต 100 คน และบาดเจ็บ 1,855 คน#

ไมมีแถลงการณประณามรัฐบาลจาก 
NGOs และสหภาพแรงงาน#

6 มิ.ย. 53#

คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) ประชุม
หารือรวมกับภาคีเครือขายแรงงานที่ไดรับผลกระทบ
จากการชุมนุมและยังไมไดรับความชวยเหลือจากภาค

รัฐ#

1.ขอใหชวยเหลืออุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางเรงดวน โดย
ชดเชยรายไดเชนเดียวกับที่ใหเจาของธุรกิจ 2.ใหชวยเหลือและ
สงเสริมสวัสดิการสังคมอยางตอเนื่องตอผูไดรับผลกระทบทั้ง

ความเสียหายตอสุขภาพรางกายและจิตใจในระยะยาว #

http://www.beta.ryt9.com/s/nnd/914720#

8 ส.ค. 2556 (สามปหลัง
เหตุการณ 2553)#

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปด
รายงานสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงป 53 #

"จึงเห็นวาการที่นายกฯ โดยความเห็นชอบของ ครม. ใชอำนาจ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ... จึงเปนกากรระทำที่อยูภายใต
ขอบเขตที่กฎหมายใหอำนาจไว"#

http://www.manager.co.th/Politics/
ViewNews.aspx?
NewsID=9560000098567#

12 พ.ย. 2556 รัฐบาล ยิ่งลักษณ 
ชินวัตร#

ภาคีเครือขายประชาชน77 จังหวัด กองทัพประชาชน
โคนระบอบทักษิณ (กปท.) และกองทัพธรรมมูลนิธิ 
สันติอโศกและเครือขาย#

วันที่ 12 พ.ย. การเคล่ือนไหวยกระดับการชุมนุมขับไลรัฐบาล 
น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ขั้นสูงสุด ... ประกาศ ปฏิวัติยึดอำนาจ
รัฐบาล#

http://www.thairath.co.th/content/
382396#

8 ธ.ค. 56#
แถลงการณสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ '
9 ธันวา ลาหยุดงานเพื่อชาติ'

"ดวยปรากฎชัดเจนแลววา รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศแลว" #

http://www.publicpostonline.com/2013/
main/content.php?
page=sub&category=4&id=553#

20 ธ.ค. 2556#
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.) ออก
แถลงการณฉบับที่ 3 ...#

โดยเรียกรองให ยิ่งลักษณ ชินวัตร รักษาการนายกฯ ลาออก
จากนายกรักษาการพรอมคณะรัฐมนตรี #

http://www.prachatai.com/journal/
2013/12/50607#

1 พ.ค. 2557#
"สุเทพ" นำกปปส.รวมกิจกรรมวันแรงงานสากล ... 
คสรท.ประกาศเขารวมกลุม กปปส. #

เรียกรองการปฏิรูปกอนเลือกตั้ง และรัฐบาลขาดความชอบ
ธรรมในการบริหารประเทศแลว.... #

http://www.posttoday.com/การเมือง/
292229/สุเทพ-นำกปปส-รวมกิจกรรมวัน
แรงงานสากล#

19 พ.ค. 2557# รัฐวิสาหกิจหยุดงานสรส.นัด22พ.ค.รวมกดดันรัฐ#
"สุเทพ” จับมือ สรส.... ล่ันนัด สรส.หยุดงาน ดีเดยพรอมกันทั่ว
ประเทศ 22 พ.ค. หวังกดดันรัฐบาลใหไขกอก" #

http://www.thairath.co.th/content/
423649#

22พ.ค. 2557' พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ทำรัฐประหารในนาม "คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปท.)'



Children are forced to sacrifice their future for 
social welfare of the families. 
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http://www.krobkruakao.com/ขาวสังคม/75116/พิษณุโลก-วอนชวยเด็กกตัญูถีบซาเลงเก็บขวดเล้ียงยาย.html #
สุดทึ่ง! เด็ก 10 ขวบชาวสุโขทัยยอดกตัญู เล้ียงพอ-แมพิการตั้งแตอนุบาล 1 http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000062309 #

เด็กยอดกตัญู ดูแลพอพิการนาน 3 ป http://news.arai-dd.com/v-6100.html #

ขาว นองเจมส เด็กกตัญูยายไปโรงเรียนชั่วคราว http://entertainment.goosiam.com/news/html/0045356.html #


