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ข้ึนช่ือว่าขบวนการเคลื่อนไหว ก่อนเคลื่อน ระหว่างเคลื่อน และหลังเคลื่อนแต่ละครัง้ย่อมมีอะไรหลายอย่างให้

เตรียมการและจัดการ การเคลื่อนไหวแต่ละครัง้จงึเต็มไปด้วยความร่วมมือของคนมหาศาลอยู่ในน้ัน 

. 

ไปดูกันว่าขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยตลอดทัง้ 3 ปีในวันวานที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าแบบทกุวันน้ี มีการ

แบ่งฝ่ายทำงานกันประมาณไหน และมอีะไรใกล้เคียงปจัจบุนับ้าง  

. 

แปะดอกจนัหมายเหตุไว้ว่า การแบ่งฝ่ายตามโพสต์น้ีแบง่กลุม่แบบหลวม ๆ ตามลักษณะงาน เพือ่เล่าใหเ้ห็น

ภาพรวมในช่วงปี 2516-2519 โดยไม่ได้อ้างอิงแบบเจาะจงตามโครงสร้างศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 

(ศนท.) หรือตามองค์การใดองค์การหน่ึงโดยเฉพาะ 

. 

หากพี่ ๆ ที่เคลื่อนไหวในช่วงน้ันผ่านมาเห็น มเีรือ่งการทำงานของฝ่ายไหนเพิ่มเติม เราขอชวนมาเล่าสู่กันฟงัที่ใต้

โพสต์น้ีด้วยเลย 

 

 

 



1. ฝ่ายติดโปสเตอร ์

. 

เพราะยังไม่มทีวิตเตอร์ เฟซบุก๊ เทเลแกรม หรือโซเชียลมีเดียไหน ๆ จะเคลื่อนไหวหรือมกีิจกรรมอะไรกันทหีน่ึงน้ัน 

การประชาสมัพันธ์ส่วนใหญจ่ึงทำผ่านโปสเตอร ์

. 

โปสเตอรจ์ะติดในทีส่าธารณะ ผู้ทำหน้าที่น้ีต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม ต้องสะดุดตาและอยู่ในระดับสายตาพอดี

คนถึงจะสงัเกตเห็นได้ง่าย ฝ่ายน้ีจงึมักทำงานกะดึกเพื่อให้ปลอดการขัดขวาง ส่วนใหญ่ทำกันต้ังแต่เที่ยงคืนยาวจน

เกือบสว่าง บางครั้งก็ดักรอที่ป้ายรถเมล์ พอรถเข้าป้ายกร็ูดติดที่ตัวรถในเวลาอันรวดเร็ว รถเมลจ์ึงเป็นป้ายโฆษณา

เคลื่อนที่ว่ิงไปทั่วเมืองด้วย 

. 

ฝ่ายน้ีใช้ทรัพยากรบุคคลสงู กระจายกันไปเป็นสายแบ่งตามโซนพื้นที่ แต่ละสายต้องมีทัง้คนขับรถ คนหิ้วถังกาวที่

กวนจากแป้งเปียก คนป้ายกาว และคนแปะ ซึ่งความชำนาญก็จะสะท้อนผ่านผลงานด้วย ใครโปรก็จะแปะได้ตึง 

สวยงาม หากใครยังไม่คลอ่งโปสเตอรก์็จะยับยู่ย่ีหน่อย 

. 

แม้จะดูเป็นการทำงานหลงับ้าน แต่ฝ่ายน้ีก็ต้องระมัดระวังตัวกันไม่น้อย เพราะระยะหลงัมีกลุ่มกระทิงแดงมาคอย

ขัดอยู่เรื่อย ๆ นอกจากโฟกัสกับการติดโปสเตอร์แล้ว ผู้ปฏิบติังานยังต้องคอยสังเกตและคอยหลบด้วยว่ามีกลุ่ม

กระทงิแดงอยู่แถวน้ันหรือเปล่า หากสถานการณ์ดูไม่ดีก็ต้องรีบกลับ  

. 

สำนักงานใหญ่ของฝ่ายติดโปสเตอร์อยู่ที่ใต้ตึกสันทนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ใช้เป็นแหลง่ผลิตและกวนกาว

แป้งเปียก โดยกลุ่มทีร่ับผิดชอบหลกัคือศูนย์กลางนักเรียนฯ  

. 



กับการเคลือ่นไหวบางเรือ่ง การติดโปสเตอร์จะไปไกลกว่าในรั้วมหาวิทยาลัยและในกรุงเทพฯ โดยจะขยายวงไปสู่

องค์กรต่าง ๆ ด้านสหภาพแรงงานกเ็ข้ามาช่วยด้วย อย่างกรณีสองช่างไฟฟ้าที่ถูกนำไปแขวนคอที่ประตูแดง 

นครปฐม เรื่องราวน่าสลดน้ีก็เกิดข้ึนหลังจากทัง้สองไปติดโปสเตอร์ต่อต้านจอมพลถนอมทีก่ลบัเข้ามาไทยในเดือน

กันยายน 2519 

. 

2. ฝ่ายออกแบบโปสเตอร์   

. 

ฝ่ายติดโปสเตอร์ไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง แต่จะคลุกคลีกับคนที่ทำหน้าทีเ่หมือนฝ่ายโปรดักช่ัน ทั้งออกแบบ ทัง้คิด

คำขวัญ ซึ่งคนออกแบบมีทั้งแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย เด็กศิลปากร และศิลปิน คนออกแบบจะได้รับบรฟีว่า

จะเคลื่อนไหวเรื่องอะไรกอ่นลงมือดราฟต์ภาพ  

. 

สินธ์ุสวัสด์ิ ยอดบางเตย หน่ึงในศิลปินที่ทำงานออกแบบได้แชร์เทคนิคการออกแบบในตอนน้ันไว้ว่า การออกแบบ

ต้องนึกถึงผู้รบัสาร 

. 

 “เวลาคนน่ังรถเมล์ผ่านโปสเตอร์ที่ติดไว้ เห็นปุบ๊จะต้องเข้าใจได้เลยว่าจะทำอะไรกัน ทำเมื่อไหร่ จัดที่ไหน ทำไม

ถึงทำ” 

. 

เวลาที่ใช้ในการออกแบบแตกต่างกันไปในแต่ละงานตามวาระและความเร่ง บางงานก็ต้องทำใหเ้สร็จภายในวัน

เดียว อย่างเช่นงานเกี่ยวกบักรรมกรโรงงานฮาร่า ออกแบบเสรจ็ปุบ๊ก็ต้องรีบส่งโรงพิมพ์ ก่อนที่ฝ่ายติดโปสเตอร์จะ

ทำหน้าที่กระจายผลงานออกไปใหเ้ร็วทีสุ่ด  

. 



3. ทีมเคาะประตู 

. 

ทีมเคาะประตูมีหน้าที่ตามช่ือเรียก คือการเดินเคาะประตูตามบ้านเรือนประชาชน เพื่อส่งสารบางอย่างแบบปาก

ต่อปาก 

. 

แต่ละช่วงของการเคลือ่นไหวทีมเคาะประตูก็มสีารที่จะต้องสื่อแตกต่างกันไป ต้ังแต่ข่าวประชาสมัพันธ์ว่าจะมีการ

ชุมนุม ไปจนถึงการเคาะเพื่อบอกข้อเท็จจรงิจากฝั่งผู้ชุมนุมที่มักต่างออกไปจากในหน้าสื่อ  

. 

หมอมิง้–พรหมินทร์ เลิศสรุิย์เดช เล่าว่าคนเคาะประตูส่วนใหญ่เป็นเด็กรามคำแหง เพราะเด็กรามฯ มกีันเยอะ งาน

น้ีต้องใช้กำลังคนมาก ออกเคาะประตูกันแต่ละทีใช้ทีมราว 200-300 คนเลยทีเดียว 

. 

4. หน่วยพยาบาลเพื่อมวลชน (พมช.) 

. 

บาดแผลและอาการบาดเจบ็ต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึนระหว่างการชุมนุมก็จะมีหน่วยพยาบาลเพื่อมวลชนคอยดูแล 

. 

การทำงานของ พมช.ครอบคลมุต้ังแต่การระดมหาอปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างสำลี แอลกอฮอล์ แอมโมเนีย 

บางครัง้ก็ขอจากวอร์ดต่าง ๆ มา โดยสมาชิกของ พมช.ประกอบไปด้วยนักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาล นักเรียน

สาธารณสุข ไปจนถึงนักเรียนเภสัชกรจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก เพราะนักศึกษามหิดลเป็นตัวต้ังตัวตีในการ

ก่อต้ัง พมช.ข้ึนมา โดยต่อยอดมาจากหน่วยพยาบาลเลก็ ๆ ที่เริม่ทำงานกันต้ังแต่ช่วง 14 ตุลาฯ  

. 



จะการชุมนุมไหนหรือเวทีใด พมช.กจ็ะคอยสแตนด์บายเสมอ โดยมีสัญลักษณ์ให้คนสังเกตเห็นไม่ยากเป็นปลอก

แขนมีกากบาทแดงบนพื้นขาว คล้าย ๆ กับที่ใช้กันในปจัจบุนั 

. 

5. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

. 

กลุ่มคนทีท่ำหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยมหีลายส่วน และแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา เช่น ถ้าย้อนไปในช่วง 14 ตุ

ลาฯ การ์ดอาชีวะจะรับหน้าที่น้ีเป็นหลัก คอยคุ้มกันขบวนเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปตามจุดต่าง ๆ แต่เมือ่เวลาผ่านไป

การก่อกวนเริม่เกิดข้ึนทกุที่ ประกอบกับขบวนการนักเรยีนอาชีวะเริ่มแยกออกจากนักศึกษา ส่วนหน่ึงเพราะมีชน

ช้ันนำปลุกปั่น แต่ละมหาวิทยาลัยจึงมกีลุม่การ์ดของตัวเองด้วย 

. 

ส่วนในการชุมนุมรวม ส่วนมากทีมการ์ดจะอยู่นอกสุดล้อมมวลชนไว้อีกทีหน่ึง โดยมีวิธีการรับมือว่าจะไม่ถอยและ

ไม่ทิ้งมวลชน ส่วนเวลามีปราศรัยการ์ดกจ็ะรับบทผูส้ังเกตการณ์ว่ามีใครท่าทางแปลก ๆ ปะปนมาบ้างหรือไม่ แต่

หากเป็นการชุมนุมใหญ่ ๆ การ์ดหลายทมีก็จะประสานงานและแบง่ความรับผิดชอบกันว่าใครดูโซนไหน  

. 

เมื่อเริ่มถูกก่อกวนบอ่ยครั้งเข้า การ์ดก็ทำงานหนักข้ึน มกีารวางแผนกันอย่างจรงิจงัว่าจะรับมอือย่างไรกับ

เหตุการณ์รปูแบบต่าง ๆ เช่น การยิงกอ่กวน การปาระเบิด เป็นต้น  

. 

6. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีและละครเวที) 

. 

เพราะมวลชนคือหัวใจของการชุมนุม การดึงมวลชนไว้ให้อยู่ระหว่างการชุมนุมจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากเน้ือหา

ปราศรัยสุดเข้มข้นแล้ว งานเอนเตอรเ์ทนเมนต์คุณภาพจึงขาดไม่ได้ 



. 

วงดนตรีจากหลากหลายมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นวงกรรมาชนจากมหิดล วงกงล้อจากธรรมศาสตร์ หรอืวงลูกทุ่ง

สัจจธรรมจากรามคำแหง จึงสลับกันข้ึนมาสร้างสีสันให้กับหลาย ๆ การชุมนุม 

. 

คู่กันไปกับดนตรี คณะละครกเ็ฟื่องฟูเช่นกัน มีทัง้การเล่นละครล้อเลยีนบ้าง เขียนบทข้ึนมาใหม่บ้าง และดัดแปลง

เน้ือหาให้เข้ากบัการชุมนุมน้ัน ๆ บ้าง  

. 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมไม่ได้จำกัดขอบเขตการเอนเตอรเ์ทนแค่ในเมืองเท่าน้ัน แต่ยังไปร่วมแสดงในการชุมนุมของ

ชาวนาและกรรมกรด้วย แถมบางครั้งก็ต้องแสดงไปหลบระเบิดไป 

. 

งานศิลปม์ีพลงัเสมอ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมแทบเป็นฝ่ายเดียวที่ได้รับการต้อนรบัจากทุกผู้ทุกคน (และอาจจะทุกฝ่าย) 

โดยเฉพาะในวงการสื่อที่โดยปกติมักโจมตีฝ่ายผู้ชุมนุม แต่มีวงดนตรีอย่างคาราวานที่ในสมัยน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ

ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนได้รับเชิญไปออกทีวีด้วย 

. 

ต้ังแต่ปี 2518 เป็นต้นมา วงดนตรีได้รับความนิยมมากข้ึนเรือ่ย ๆ สุขุม เลาหพูนรงัษี อดีตประธานชุมนุมนาฏศิลป์

และการละคร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) เล่าว่าจากทีเ่มื่อกอ่นเล่นละครในช่วงไพรม์ไทม์ 

หลงั ๆ มาต้องหลีกทางให้วงดังข้ึนก่อน สายละครต้องไปต่อคิว กว่าจะได้ข้ึนเวทีก็ตี 1  ย่ิงเป็นคณะที่ไม่ค่อยเป็นที่

รู้จัก กว่าจะได้เล่นก็ราวตี 3 แล้ว 

. 

นอกจากการสร้างสสีันในวันชุมนุม งานอื่น ๆ ของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมยังรวมไปถึงการจัดงานทางวัฒนธรรมที่

ตีความใหม่ให้ก้าวหน้ากว่าเดิม เช่น งานลอยกระทงที่ไร้นางนพมาศ ตัวกระทงที่ต้องมีความหมายทางการเมือง 

รวมถึงบรรยากาศและองค์ประกอบของงานที่เน้นเอกลักษณ์ไทยที่ไม่ใช่ไทยราชสำนักแต่เป็นไทยพื้นบ้าน เป็นต้น 



. 

7. ฝ่ายวางแผน 

. 

แอ็กช่ันหลักของแกนนำฝ่ายวางแผนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการประชุม และเป็นคล้าย ๆ กันไม่ว่าจะในสเกล

มหาวิทยาลัยหรอืภายใต้โครงสร้างใหญอ่ย่าง ศนท.  

. 

จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าว่า ประชุมกันแต่ละทปีระชุมยาว ถกกัน

เยอะ มีรุ่นพี่มากประสบการณ์มาให้ความเห็น วิเคราะหเ์หตุการณ์กันเป็นฉาก ๆ  จนแทบข้ามวันข้ามคืน ย่ิง

โดยเฉพาะช่วงที่ชุมนุมยืดเย้ือต่อเน่ือง ชีวิตวนอยู่ระหว่างการประชุมถึงดึกด่ืน และต้องออกไปชุมนุมต่อในช่วงสาย 

จนระยะหลังทาง มช.ตกลงปรับยุทธศาสตร์ใหรู้ปแบบการชุมนุมพลกิแพลงข้ึน ไม่จำเป็นต้องยืดเย้ือเสมอไป เพื่อ

เก็บกำลังของคนทำงานไว้ด้วย 

. 

ฝั่งจุฬาฯ สุรชาติ บำรุงสุข เล่าวิธีการทำงานว่าการประชุมจะเป็นไปเพื่อตัดสินใจว่าจะเคลือ่นไหวอะไร อย่างไร โดย

ในการประชุมจะมีหัวหน้าทีมแต่ละฝ่ายประกบอยู่ด้วย เมื่อตกลงกันเสรจ็ หัวหน้าแต่ละทีมกจ็ะทำหน้าทีส่่งสารต่อ

ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

. 

ด้านหมอมิง้เล่าว่า ความฟุ้งเป็นส่วนหน่ึงของการประชุมนักศึกษา หมอมิ้งจึงช่วยสรุป เขียน Gantt chart ใช้เป็น

เครื่องมือในการประชุมใหจ้ับประเด็นได้ชัดและออกจากห้องโดยแต่ละคนรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป 

. 

ทั้งน้ีในการประชุม ศนท. และการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยทีอ่ยู่ไกลอย่างเช่น มช. หากเป็นเรื่องเรง่ด่วน บางครั้งก็

จะให้คนจากกรุงเทพฯ น่ังรถทัวร์ข้ึนไปอัพเดตมติการประชุมให้ถึงที่ เพราะไมส่ามารถกดโทรศัพท์ทางไกลหากันได้

สะดวก 



. 

นอกจากน้ี งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยังม ี

. 

- ฝ่ายข่าว ภูมิธรรม เวชยชัย เล่าว่าช่วง 14 ตุลาฯ เขามีหน้าที่รีวิวข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องจากสื่อทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็น

หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ เพื่อประเมินท่าทฝี่ายต่าง ๆ กรองข่าว รวมไปถึงสังเกตการณ์รอบ ๆ การชุมนุม

แล้วรายงานให้ศูนย์กลางทราบอีกทีหน่ึง 

. 

ฝ่ายวิเคราะห์ ใช่ว่าจบงานแต่ละครั้งแล้วจะปล่อยผ่านแล้วผา่นเลยไป หลังจบงานจะมีคนทำหน้าที่วิเคราะห์การ

ทำงานของแต่ละฝ่าย ต้ังแต่โฆษกยันคนเคาะประตู เพื่อถอดบทเรียนว่าการปฏิบัติงานในวันน้ัน ๆ เป็นยังไง ทำ

สำเร็จตามเป้าไหม หรอืมีอะไรต้องปรบัปรุงอกีบ้าง 

. 

8. ฝ่ายสื่อสารกบัผู้ชุมนุม  

. 

เพราะการชุมนุมหลายครั้งมีมวลชนไม่น้อย จะสื่อสารกันจากจุดเดียวก็อาจไม่ทั่วถึง ในที่ชุมนุมจึงมีการแบ่งพื้นที่

เป็นตารางกริดและมีคนปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ ช่วยสื่อสารกับมวลชน ส่งสัญญาณบอกให้มวลชนลุก-น่ัง 

 

. 

คล้าย ๆ กันกับเวลาเคลือ่นขบวน รถนำขบวนแต่ละคันกจ็ะกำหนดระยะห่างและคนประจำรถไว้ว่าใครเป็นคนดู

และตัดสินใจหากมีเหตุต่าง ๆ เกิดข้ึน นอกจากน้ียังมีการส่งผู้ปฏิบัติงานลงไปเดินกบัผูร้่วมชุมนุม โดยใช้วิธีตีขบวน

เป็นตาราง แต่ละตารางจะมีคนคุมราว ๆ 10 คน จะเดิน จะหยุด จะลกุ จะน่ัง คนคุมกจ็ะเป็นผู้สง่สญัญาณด้วย 

. 



9. ฝ่ายวิชาการ  

. 

อะไรก็ตามที่เกี่ยวกบังานข้อมลูมกัจะอยู่ในสโคปของฝ่ายน้ี ฝ่ายวิชาการนอกจากจะใช้เรียกคนที่ได้รับมอบหมายให้

ทำงานข้อมลูแบบเฉพาะเจาะจงในประเด็นใดประเด็นหน่ึงแล้ว บางครั้งอาจใช้เรียกคนที่แน่นทฤษฎี แม่นในตำรา 

และสนใจในข่าวสารด้วย 

. 

สุรชาติ บำรงุสุข เป็นหน่ึงในฝ่ายน้ีทีร่ับผิดชอบการทำข้อมูลเรื่องฐานทัพอเมรกิา มีการลงไปเกบ็ข้อมลูจริงถึง

อุดรธานี อ่านหนังสือเกี่ยวกับความมั่นคงรวมถึงหนังสือเรื่องฐานทัพทีส่่งตรงมาจากอเมรกิา เขียนออกมาเป็นเป

เปอร์และตีพิมพเ์ป็นหนังสือเล่มเลก็ ๆ ซึ่งถูกข้ึนบญัชีเป็นหนังสือต้องห้ามหลัง 6 ตุลาฯ ด้วย 

. 

ตามการบอกเล่าของสุขุม เลาหพูนรังษี คนทำละคร ฝ่ายวิชาการยังทำหน้าทีซ่ัพพอร์ตฝ่ายอื่น ๆ ด้วย อย่างตอนที่

สุขุมจะเขียนบทเพื่อทำละครเรื่อง “จักรพรรดินิยม” ก็ต้องอาศัยการช่วยเหลอืจากฝ่ายวิชาการในการเสรมิข้อมูล

และหาหนังสือทีเ่กี่ยวข้องมาให้ และคล้าย ๆ กันกับตอนเขียนบทละครเรื่อง “สามประสาน” สุขุมก็ได้เพือ่นสอง

คน ได้แก่ ชัยพงษ์ กิตตินราดร (เสียชีวิตแล้ว) และ สมชาย พูนสินบรูณกลุ มาสาธยาย ถกเถียง อธิบายความ

จำเป็นของพลัง 3 ประสาน จนในทีสุ่ดสุขุมก็จบัต้นชนปลายได้ถูกจนเขียนบทละครออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราว 

. 

#5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง 


