
�าน ไป แ�ว �บ การ แสดง   #99DeadPerformance   Art   เ�อ �น �   19   �นยา   2563   บ�เวณ ห�า ศาล �กา   � 
เ�น � �ง เว� และ �จกรรม �ลป �ฒนธรรม ของ ก�ม �ลปะ ปลดแอก   -   FreeArts   และ เ�น �วน ห�ง ของ การ 
�ม�ม ให�   # 19�นยา ทวง �นาจ �น ราษฎร   โดย ก�ม แนว �วม ธรรมศาสต� และ การ �ม�ม   � สนาม หลวง 
� �าน มา  
 
99   Dead   เ�นการ แสดง เ�อ ��ก �ง � เ�ย ��ต ใน เห� กา ร� เมษา - พฤษภา   2553   �นวน เ�อบ �อย ��ต  
แ� นายก �ฐมนต� ใน ขณะ �น �บ �ด ชอบ ไ� เ�ยง � �ด � �า   “Unfortunately,   some   people   died   . . . . โชค 
ไ� � . . . � � คน ตาย "   ตลอด เวลา � �าน มา�ง เอา�ด �บ � �ง การ   ห�อ ��บ �ด ชอบ ใน �าย �ฐ และ �าย ทหาร � 
กระ� ไ� ไ�   แ� การ �เ�น ค� �บ คน เ�อ แดง ก�บ �เ�น ไป อ�าง เ�ม �น จ�ง�ง   การ ทวงถาม �ง ความ 
��ธรรม �เ�น มาก�า �บ �   แ� � ขบวนการ �างๆ   � จะ �ด ขวาง � ใ� � �ง การ ไ� �บ โทษ�ณ�   �นวน � เ�ย 
��ต �ง เ�น เ�ยง �ง เ�ยว � เ�น เ�น �ป ธรรม   และ พวก เขา เห�า � �อง ไ� �ก �ม   � �ง เ�น �ด เ�ม �น ของ 
แนว�ด การ แสดง �  
  
�น�ก การ แสดง  
 
�วง แรก   " �ม ไ� ไ�   � ไ� ลง "   
บท ก� จาก   คาล   � �ล   �อ เห�การ� �งแ�   6   �ลา   �ง   พฤษภา   53   � ความ �นแรง จาก �ฐ ไ� ไ� จบ อ� เ�ยง �ง 
� เรา เ�น และ ไ��น   การก ระ �ความ �นแรง โดย �ฐ �ง �อ ห�า และ �บ ห�ง �บ คน � �ด �าง   �ก �ดการ �วย 
กฎหมาย และ ปลาย กระบอก �น   
6   �ลา   2519   �อ การก ระ � อ�าง เ�น ระบบ ของ �ฐ � ส�าง ความ เก�ยด �ง ใ� ประชาชน �อ ประชาชน �วย 
�นเอง จน�ง �ด � สามารถ �ก �น มา �า �น อ�าง ไ� �ง �ด   ส�าง ก�ม นวพล   กระ�ง แดง   �ก เ�อ ชาว �าน  
ป��� การ� ใน นาม ของ ความ � งาม �น เ�น นามธรรม   สวม ใ� �ด ความ �ด และ แ�น � มอง เ�น คน �ด �าง 
เ�น �ศาจ �าย   พ�อม � จะ �า   �บ   �   ฟาด   เผา   ใน นาม ของ ชา�   ศาสนา   พระ มหา ก�ต��   แสดงออก �าน เ�อ 
� �ก ถอด �ง เ�ยง ราย   เ�อน คราบ เ�อด   เก�อน ห�น ตาม ทาง   
 
" �ม ไ� ไ�   � ไ� ลง "  
 
�ม   แ�ว ห�อ ไ�  
รอย �ด �วน   กลอน เ�า บท ก�  
�นอง เพลง �อ�   �อย� ส�� �รชน  
โศกา นาฎ กรรมการ �อม �งหาร บน ลาน �น   ‘ ใ� �ม โพ� ’  
 
�ม   แ�ว ห�อ ไ�  
แสง �อน แรง ของ เปลว แดด   และ ก�น ดอก ห�า บน สนาม  
ฉาก ภาพ ของ ��ต   การ �อ� เ�ยง ไห�  
เ�ยง เ�ยก �อง และ เ�ด เผย   �อ ความ จ�ง ของ ความ �น  
 
เ�ยง ใ� �คน ไ� �บ เ�า ไป �าง ห�า ไ� อ�าง เส�  
ห�ด �น จาก ความ �ก� ยาก   แ�นแ�น   
 
จา กอ ��ธรรม   � อารยธรรม ของ เห�ผล  
 
�วย �อ เป�อย เป�า � โบก ไ� ความ �ด �ด  
โปรยปราย ศ�ทธา   ป�ก �น ความ ห�ง ใ� งอกงาม  
เ�น   ดอกไ� บาน �น � �ม �ง แ�� ใน เ�า เ�ยบ สงบ  
 
ท�า ความ จ�ง ใน ประเทศ � อ� ใน ความ ลวง  
�อ �อน อ� �าง ห�ง   �อ ห�ง อ� �าง บน  



�อ ��ใจ แ� �ง�ง   �ด แตก �าง เ�น �ต�  
� ขาว ขาว �อ ��   ความ เ�น ธรรม ไ� เคย �  
คน � นา อ� �บ ควาย   คน ควายๆ   เ�อง �นาจ  
เผ�จการ บาด ให� ไ� เคย ตาย   � �อง ตาย เ�น �น ผง ใ� ��  
 
�ม   แ�ว ห�อ ไ�  
เ�ยง �ไ� ของ ห� �ตร  
เ�อน   สหาย   มวลชน   และ �ว ของ ตน �ก กด �บ  
กลาง วง�อม !  
แรง ปะทะ ราว มหา ฝน �ษ จาก �า สาด ใ�  
ประกาศ �าย� !  
� เ�า หอน �ราม ของ �ง หมา�า  
เ�ยง �า กระ�น   ระเ�ด �น กล ป���ยา   �ง !   �ง !   �ง   !  
�ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง  
�ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ว   �ง   �ง  
 
ราว เ�าของ � �า ค�ง เ�อด �ต� ใน คอก เ�ยง   !  
 
เ�ด �ก ก�า แ�ง � เคย �น �า วง �กร ของ พา�  
ถลก ขน �อน �ม � ขาว �ม โชก ไป �วย � ของ เ�อด  
 
�ย เยา� �ก เ�น �า  
ป�ด ลม หายใจ   �ด �น ตรรกะ  
�ด �โมง� แ�ง ความ ห�ง  
ลบ�าง ความ ใ��น �ดมการ�  
 
“…………”  
 
ห�อ   � ไ� ลง  
เก�อน ศพ �คน บน กอง เพ�ง แ�ง ความ เก�ยด �ง  
ราว เศษ �น �วน ไพ� ทาส  
�ก �ก ขาด จาก �บ �ก �าย กล ห�ง สงคราม  
ป�อย ใ� �ง แ�ง   กา   เห�ยบ �   �ม �ง �ก �น อ�าง �เ�ง �ราญ  
 
ห�อ   � ไ� ลง  
�า   ซาก ม�ษ� � แขวน �อย อ� �น   �อ   เ�อน ม�ษ� เ�น เรา  
ห�อ ไ�   !  
�างกาย เห�า �น   �อ   �ก ของ แ�  
�อ   � ของ �อง สาว  
�อ   �อ ของ �กชาย  
แขน   ขา   เห�า �น  
�อ   ประชาชน ใน มา��� เ�ยว�น �   ห�อ ไ� ?  
 
.  
บทเพลง เ�อดดาล แผด เ�ยง �อง �น   คน   �วง   ห�น   ตก   เก�อน �น   �ก   �ม   � แดง สาด กระจาย   แ� คน � �ง 
เ�น ห�า   �ก �น   �ก �น มา อ�าง ไ�� �น หมด   ตาย �บ เ�ด แสน   �งวน ของ สายพาน � ไ�� ส� �ญญา ใดๆ  
มากก�า การ �นไก   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   คน เห�อน เ�น เศษ ซาก   ไ� ตอบ สนอง   ไ� �บ �  
 



ใบ อ�ญาต �า ไ� �าว �อง กระ�ม ราว อา �ต � ก�าๆ   �ญญาณ ความ �นแรง จาก ชน�น กลาง � �ง �บ ไว� 
ใจกลาง ก�ง เ�อน เ�ย �น   � อะไร �ก อ�าง �   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง   �ง  
 
�วง � สอง   ราย �อ � �ก �งหาร ใน�   2553  
 
�น �ดแ� ละ ราย �อ � เ�ย ��ต   �าง �ก แสดง �วง ห�น บน �น   พ�อม �น � แดง � �ง กระจาย ไป ใน อากาศ   � 
ตาย ��อ � �ว ตน   จาก ห�ง คน ทะ ยอ ย �วง ลง บน �น   กอง �อน �บ �น ไป   ห�ง   สอง   สาม   �บ   �า �บ ...   � ห�ง 
สวม �ด พยาบาล สนาม   เ�าไป �วย คน � �ม ลง   พยายาม จะ พ�ก และ ลาก �าง � กอง บน �น    �ง   เ�ยง �น �ง 
�น   เ�ยง �าน ราย �อ   กม นเกด   �ค ฮาด   �อ ของ �กสาว ของ   นาง พะ เยา�   �ค ฮาด   �ก แสดง ห�ง �ย กลาง คน 
� สวม �ด พยาบาล สนาม �ด เ�ยว�น �บ ของ �ตร สาว   เธอ �ม ลง   จบ ราย �อ �คคล � �ก �น�ก ไ�   โดย �ง � 
�คคล � �ญหาย   � ไ� ทราบ ชะตา กรรม �ก เ�น �นวน มาก  
 
เ�ยง เพลง   �ก เธอ ประเทศไทย   และ เ�ยง โ� �อง �น� ราว�บ �น��ข �งเ�ด �ง �น   คน ก�ม ห�ง เ�า มา พ�อม 
�ง ขยะ   �ปกร� �ความ สะอาด   � เ�บ ผง   ออก มา เ�บ เ�อ � เ�อน � เ�อด ตาม รายทาง   พ�อม โบก ธงชา� 
ไทย   “Big   Cleaning   Day”   เ�น ผง �กฟอก แ� �ฐบาล   “Together   we   can”   เรา   � สม� �วม �ด   �อ 
อาชญากรรม �งหาร ห� กลาง เ�อง  
 
�วง � สาม   บทเพลง ��ก  
 
บทเพลง �ง �าย   “ จดหมาย ลาตาย จาก �ก ป��� ”   โดย   วง ��น   �วม �อง โดย �ก แสดง  
 
บอก เธอ ยาม �อ �ง � ดาว  
เ�อง ราว �น �น และ สหาย  
�าน เ�ด เ�อง นอน   รอก �บ มา  
โจร พราง มาร �าย   ครอง แ�น �น  
�ง โบก โบย�น   �ลา จาก �น �าย  
เ�อน �ม ลง ตาย   กลาง ค�น �น  
�า �น   �ม ตาย   �ลาย   �ก�ง  
กวาด�าง ��   �น ความ �ข  
�ง ฝาก �าน �อน   �อ �า   แ� �า   �ก เอย  
 
หาก �า เ�ด โชค �   �ง ไ� ตาย  
จะ ก�บ มา � �ย   ของ ประชา  
กอด เ�อน �ก ปลด โ� ตรวน   เห�า สหาย  
หาก �น ใด แ�น �น �อง �ง กาย  
จด� ไ� �า ตาย เ�อ ง ปวง ชน  
ฝาก พวก เธอ   � ไ��น   บทเพลง �  
� �อ ไป  
 
.  
.  
 
�ก แสดง อาสา ส�คร ก�า หก �บ คน   ไ� มา เจอ �น เ�อ �อม การ แสดง � จะ เ�ด �น ใน �ก ไ� � �วโมง �าง ห�า  
�วน ให� ไ� เคย � ประสบการ� การ แสดง   บาง �วน �ง รถ มา ไกล จาก �าง �งห�ด   หลาย คน อาจ จะ เคย ไ��น 
เ�อง ราว เห�า � มา มาก �าง �อย �าง   แ� �ง � � �วม �น �อ ความ สนใจ �อ ความ เ�น ไป ของ �าน เ�อง ใน ตอน 
�   เรา เ�ม �อม �ง � �อง เ�ยน � �ง เ�น �น ฐาน ของ การ แสดง ค�ง �   การ �ม   การ เ�น   การ เซฟ �ว เอง   การ เซฟ 
� �น   การ �งเกต คน � อ� รอบๆ   และ ความ เ�น ไป ไ�� อาจ จะ เ�ด �น   การ แ�ไข �ญหา เฉพาะ ห�า   �ก คน ไ� 



�บ การ อ�บาย �ง โครงส�าง การ แสดง �า � �น ตอน อ�างไร   สาม เ�อบ � �วโมง ใน �อง �อม   จน การ แสดง มา 
�ง �อ ห�า � ชม � �วม เ�น �ก� พยาน   
 
การ เ�น ทาง ของ โปร เ� ค� เ�นการ รวบรวม คน หลาย ภาค �วน   �ง �ล�น ละคร   ดนต�   ก�   และ อาสา ส�คร � 
เ�า มา เ�น �ก แสดง   โดย เ�ด �น จาก ความ �งใจ ของ ก�ม สหาย � แดง � �องการ ��ก �ง �รชน � เ�ย ��ต ไป 
ใน�   2553   �ง �าย ประชาชน และ �าย �ฐ   �วย ความ �องการ ใ� คน �น ไห� ไ� �ม �า   ใน �วง เวลา �น   � 
ความ ตาย ของ คน �ง   99   คน   บวก �บ �ง � � �ญหาย โดย ไ�� ความ เ�น ไป   และ ไ�� ใคร สมควร � จะ �ก 
กระ� แบบ �น �ก   
 
ขอ ขอบ�ณ   ก�ม สหาย � แดง � �ง �น โปร เจ ค� ใ� เ�ด �น มา   ขอบ�ณ �ล�น   �ม งาน   �ก แสดง   และ อาสา 
ส�คร �ก คน   � �มเท แรง กาย แรง ใจ และ เวลา   �ห�บ ผล งาน �น �  
 
�วย ความ ห�ง   �า �อความ เห�า � จะ ไ� เ�ยบ และ เ�อน หาย ไป ใน เวลา   
�วย ศ�ทธา ใน ผอง ชน  
�ลปะ ปลดแอก   -   FreeArts   
 
ราย �อ �ก แสดง   99   Dead   Performance   Art  
-   คาล   � �ล   [ � ประ�น� และ �าน บท ก� ]   
-   พะ เยา�   �ค ฮาด   [ �ก แสดง �บ เ�ญ ;   มารดา ของ   กมล เกด   �ค ฮาด   � เ�ย ��ต จาก เห�การ� �   2553]  
-   วง ��น   [ � �บ �อง บทเพลง   จดหมาย ลาตาย ของ �ก ป� �� ]  
-   กาน�   �ภ   นภา   โสต�  ์    ( กาน� )  
-   �ต� ยา   เอก พจนา �น�   ( �ฟ )  
-   คม�น   ชน ไพโรจ�   ( �ม โ� เอ )  
-   �ณ �ทร   คะ ชะนา  
-   �ร �ตา   ธรรม �ก�   ( � วโ� )  
-   ชนา กาน�     �� มล     ( แอ ม� )  
-   ชล กาน�   ��ญ �ย   ( เม )  
-   ชานน   �น ประเส�ฐ   ( นน )  
-   �ต �ย    ธนา �ฒนา กร   (Tommy   Def)   
-   ณ �ทร า   วง� สงวน   ( �ล เก�า )  
-   �ฐ ด�ย   งาม �ไล   ( ไอ� )  
-   �รง �ก�   วง� �ดม   ( ฟ �ก )  
-   ตน �ทร     �อ   ฤท�   �ล     ( บอส )   
-   ทรงกลด   �ญ กร   ( เ�ง )  
-   ธน �ฒ�   ศ� เ�อง   ( เ� )  
-   ธน � น�   �น� �ต�   ( เบส � )  
-   ธ�ช พร   เดช �ญชร   ( �ช �อน )  
-   ธาร �ทร   คง แ�ว  
-   นภสร   เตช นรา วง�   ( �ฟ )  
-   �นท ยศ   บาน�น   ( �ย )  
-   เนตร ชนก   ศ� โท�   ( เกต )  
-   ปฐม พง�   กวาง ทอง   ( �น )  
-   ประภา มณฑล   เ�ยม �นท�   ( เ�ง เอย )  
-   ปราน �   �ม �น ใจ   ( ปอ )  
-   ป�ดา ภร�   เจ�ญผล   ( �อม �� )  
-   �ญจ พล   พ ชร รตน   ( อา�ต )  
-   �ญญ �ทร   �� ญ�   ( มะนาว )  
-   เ�า ��   � วา �ก ษ�   ( เ�า )  



-   พล �ทร   ยก�อง   ( �น )  
-   �ชร   ประ�ม ศ�   ( �ช )  
-   �ร �ทร   ยง วา � ชากร   ( �อง )  
-   �ทร   เ�ม �ข   ( �ท )  
-   �ญญา �ช �   เมฆ ส�ล วง�   ( � หวาน )  
-   �� อด   �ซอ   ( � น� )  
-   �ช นาท   ณ   �น เ�ญ   ( โ� )  
-   �� พร   �ง ป�ธาน น�   ( เห�ยว )  
-   ฤ�ย   หลวง เทพ   ( แ�ง )  
-   วร เทพ   อ�ล� �ต� ไพศาล   ( �� )  
-   ว รพรต     ไชย   ยา   นะ     ( �ม )  
-   ว�น   พง� เ�า  
-   �ลญา   ค�าย พง�   ( แ�ง )  
-   �ทธ ��   ส�อย �   ( �งเ�ญ )  
-   สมชาย   มา �ย วรร�   ( แซม � )  
-   �ดา �ต�   �ญ ประเส�ฐ   ( เม� )  
-   อ� รา�   อ� ศ� �ญโญ   ( แ�ค )  
-   อ� สรา   เจ�ญผล   ( แอม� )   
-   �ล วา�   นา ดา �น   ( วาวา )  
-   �ส มา   �น ธ�ก�  
-   �พล   ปาน แดง  
-   �ศร าธร   เ�ม ท�พ�   ( �ก )  
  
ส�างสรร� โปร เ�ค โดย   ก�ม สหาย � แดง และ ผอง เ�อน   -   �ลปะ ปลดแอก   FreeArts  
 
�ม งาน  
 
��บ การ แสดง   �ร ะ �ฒ�   � ล �ไล  
� �วย ��บ การ แสดง   ออ� ส   ทรง เ�ย ร� ธนา  
Music   design   � �ฎ� �ล   ควร แถลง  
บท ก�   “ �ม ไ� ไ�   � ไ� ลง ”   คาล   � �ล  
เพลง   จดหมาย ลาตาย จาก �ก ป���   วง   ��น  
 
-   � เวช   เดช �ษฐ �ก�  
-   �น   แม  
-   ธน วรรธ   � รณ ��  
-   แบง�     �ญ �ม    
-   �ช �ชา   � ประ�ท�  
-   �ร �ทธ   �ว สม�ร�  
-   ภา� มาส   คช เดช  
-   ��   �ล พฤก�  
-   อ��ท�   ท�พ� นภา �น�  
-   �จฉรา   �ง คาม ระธร  
-   �สระ   ฮาตะ  
-   เ�อ การ�   อาราม �ก�  
 
——————————————————-   
 



ราย �อ � เ�ย ��ต จาก การ ปะทะ � � แยก คอก �ว   ณ   �น �   10   เมษายน   2553  
.  
1.   นาย   สวาท   วง� งาม   อา�   43   �   �ก �ง �รษะ �าน บน �าง ขวา ทะ� ข�บ �าย  
2.   นาย   ธ �ฒนะ �ย   ก�ด �ข   อา�   36   �   �ก �ง อก �าย   ทะ� ห�ง  
3.   นาย   ทศ �ย   เมฆ งาม �า   อา�   43   �   �ก �ง อก �าย   ทะ� ห�ง  
4.   นาย   จ�ญ   ฉาย แ�น   อา�   46   �   �ก �ง อก ขวาก ระ �น �ง ใน  
5.   นาย   ว�น�   � ทอง   อา�   39   �   �ก �ง �รษะ �าน ห�ง   ทะ� �าน ห�า  
6.   นาย   สยาม   �ฒน � �ล   อา�   52   �   �ก �ง อก   ทะ� ห�ง  
7.   นาย   มน� �ย   แ� จอง   อา�   54   �   ระบบ หายใจ �ม เหลว จาก โรค �ง ลม โ�ง พอง   เ�ย ��ต �   รพ .  
8.   นาย   �พน   ต�ย �ต�   อา�   26   �   �ก �ง �รษะ �าน ห�ง   ทะ� �าน ห�า  
9.   นาย   �ทธนา   ทอง เจ�ญ �ล พร   อา�   23   �   �ก �ง �รษะ �าน ห�ง   ทะ� �าน ห�า  
10.   นาย   ไพร ศล   �พ� ลม   อา�   37   �   �ก �ง �รษะ �าน ห�า   ทะ� �ายทอย   เ�ย ��ต �   รพ .  
11.   นาย   เก�ยง ไกร   � �อย   อา�   23   �   �ก �ง สะโพก   กระ�น �ง ใน �อง �อง   เ�ย ��ต �   รพ .  
12.   นาย   คะ�ง   �ตร เท   อา�   50   �   �ก �ง อก ขวา   กระ�น �ง ใน  
13.   นาย นภพล   เ�า พ�ส   อา�   30   �   �ก �ง � �อง   เ�ย ��ต �   รพ .  
14.   นาย ส�ง   แตง เพชร   อา�   49   �   �ก �ง �รษะ   เ�ย ��ต � รพ .  
15.   นาย   สม �ก�   แ�ว สาน   อา�   34   �   �ก �ง ห�ง   ทะ� อก �าย   เ�ย ��ต �   รพ .  
16.   นาย   �ญธรรม   ทอง �ย   อา�   40   �   �ก �ง ห�า ผาก �าย ทะ� �รษะ �าน ห�ง �วน บน  
17.   นาย   เ�ด �ก�   �ง ก�น �นท�   อา�   29   �   แผล � ห�าอก �าย   เ�ย ��ต � รพ .  
18.   ชาย ไ� ทราบ �อ   อา�   40-50   บาดแผล เ�า สะโพก ขวา �ด เ�นเ�อด แดง ให� � ขา ห�บ   เ�ย ��ต �   รพ .  
19.   นาย   มานะ   อาจ ราญ   อา�   23   �   �ก �ง �รษะ �าน ห�ง ทะ� ห�า  
20.   นาย อ�น�   �� �ล วา�ช�   อา�   54   �   �ก �ง เ�ย ��ต  
21.   อ�น�   �น สงคราม   อา�   38   �   ห�ง โดน แ�ส�ตา   � อาการ ปอด �ด เ�อ   เ�ย ��ต �ก   6   เ�อน ใ� ห�ง  
22.   �ญ �นท�   ไหม ประเส�ฐ   อา�   56   �   �ก �ง บ�เวณ �ว เห �า �าง �าย  
23.   Mr.   Hiroyuki   Muramoto   อา�   43   �   �ก �ง อก �าย   เ�ย ��ต �อน �ง   รพ .   ( � �อ �าว รอย เตอ� )  
.  
ทหาร  
.  
24.   พ . อ .   �ม เก�า   �ว ธรรม   อา�   43   �   �ายทอย ขวา �ก ขาด   �อง   2   �าง �ก ขาด   เ�ย ��ต � รพ .  
25.   พลฯ   �ง หา   �อน ทรง   อก �าย และ �าน ห�า �น ขา �าย �ก ขาด  
26.   พลฯ   อ� พน�   หอม มา�   อา�   29   �   �ก สะเ�ด ระเ�ด � �รษะ   เ�ย ��ต � รพ .  
27.   พลฯ   � � �ฒ�   ประ�น�   อา�   25   �   แผล เ�ด กะโหลก �ายทอย  
28.   ส . ท .   อ� พง�   เ�อง รา �น   อา�   21   �   ทรวงอก ฟก�   �อง   2   �าง �ก ขาด  
.  
ราย �อ � เ�ย ��ต � ถนน �ลม   ณ   �น �   22   เมษายน   2553  
.  
29.   นาง �นย �น�   แถบ ทอง   อา�   50   �   �ก สะเ�ด ระเ�ด   เ�ย ��ต ถนน �ลม  
.  
ราย �อ � เ�ย ��ต � แยก ศาลาแดง   �น �   13   พฤษภาคม2553  
.  
30.   พล . ต . ดร . �ต�ยะ   ส �ส �ผล   อา�   58   �   �ก �ง � บ�เวณ �รษะ   เ�ย ��ต � รพ .  
31.   นาย ชา� ชาย   ชา เหลา   อา�   25   �   � แผล เ�ด บ�เวณ �ายทอย   เ�ย ��ต � �ด เ�ด เห�  
.  
ราย �อ � เ�ย ��ต จาก การ ปราบ ปราม �น �   14   พฤษภาคม   2553  
.  
32.   นาย �ยะ พง�   � � วง�   อา�   32   �   �ก �ง เ�ย ��ต � สวน�ม��  
33.   นาย ประจวบ   �ลา �น�   อา�   44   �   �ก �ง เ�ย ��ต � สวน�ม��  
34.   นาย สม �ก�   �ลา �ก�   อา�   29   �   �ก �ง เ�ย ��ต � ศาลาแดง  



35.   นาย �นท� แปลง   เทศ วง�   อา�   40   �   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
36.   นาย เส��   �ล เห�อง   อา�   48   �   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
37.   นาย �ย �น�   วรรณ �กร   อา�   21   �   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
38.   นาย �ญ �ง   ปาน �ลา   อา�   25   �   �ก �ง � คอ   ( อาสา ส�คร ว�ระฯ )  
39.   นางสาว ละออง ดาว   กลมก�อม   อา�   44   �   �ด เ�อ เ�อ �ม สมอง   เ�นเ�อด ใน สมอง แตก  
40.   นาย �ญ �   เ�ม �ข   อา�   70   �   �ด เ�อ ใน กระแส เ�อด   �วม �บ ประ�� �ก กระ�น �ง เ�า �อง �อง � ใ� 
ทะ�  
41.   นาย ฐา� �ศ�   �ศว �� �นคง   อา�   54   �   �ก �ง � ห�ง ทะ� เ�า กระ�ก �น ห�ง   �ก �ง กลาง ห�ง และ �ว 
ไห�  
42.   นาย เ�น   �อน สา   อา�   40   �   บาดแผล กระ�น �น �กโดด เ�า บ�เวณ ขา ห�บ �าง �าย   เ�ย ��ต �   รพ .  
.  
ราย �อ � เ�ย ��ต จาก การ ปราบ ปราม �น �   15   พฤษภาคม   2553  
.  
43..   นา ยม �ญ   �า ลาด   อา�   44   �   เ�ย ��ต � ซอย หมอเห�ง  
44.   นาย �น   � กอง   อา�   42   �   �ก �ง ห�าอก �าย   เ�ย ��ต � ซอย หมอเห�ง  
45.   นา ย� � �น�   �นทอง   อา�   25   �   แผล � ชาย โครง   เ�ย ��ต �   รพ .  
46.   นาย สร ไกร   ศ� เ�อง �น   อา�   34   �   แผล � �รษะ   เ�ย ��ต �อน �ง   รพ .  
47.   นาย ชาญ ณรง�   พล ศ� ลา   อา�   32   �   �ก �ง ห�า �อง และ แขน   เ�ย ��ต � ราชปรารภ  
48.   นาย �พ เนตร   เ�ยม พล   อา�   32   �   แผล � �รษะ   เ�ย ��ต �อน �ง   รพ .  
49.   นาย �ภ �พ   �ล �ศ�   อา�   36   �   แผล � �รษะ   เ�ย ��ต �อน �ง   รพ .  
50.   นาย วา � นท�   วง� ส�ท   อา�   28   �   แผล � ห�าอก ขวา   เ�ย ��ต �อน �ง   รพ .  
51.   นาย มานะ   แสน ประเส�ฐ ศ�   อา�   22   �   แผล �ก �ง � �รษะ   ( อาสา ส�คร ปอ เ�ก �ง )  
52.   นางสาว �น ธนา   สรรพ ศ�   อา�   32   �   �ก กระ�น เ�า �อง และ แขน   เ�ย ��ต � ซอย หมอเห�ง  
53.   นาย �นวา   วง� ��   อา�   26   �   แผล � �รษะ   เ�ย ��ต �อน �ง   รพ .  
54.   นาย �พล   �น �   อา�   25   �   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
55.   นาย สมา �น�   ศ�เทพ   อา�   17   �   �ก �ง � �รษะ   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
56.   นาย ��ย   อร �นท�   อา�   35   �   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
57.   นาย พรสวรร�   นา คะ ไชย   อา�   23   �   �ก �ง หลาย �า แห� ง   เ�ย ��ต �   รพ .  
58.   นาย เก�ยง ไกร   เ�อน ไธสง   อา�   25   �   �ก �ง � �รษะ   เ�ย ��ต �   รพ .  
59.   นาย วงศกร   แปลง ศ�   อา�   40   �   �ก �ง � ห�าอก   เ�อด ออก ใน �อง อก   เ�ย ��ต �   รพ .  
60.   นาย ธนากร   �ยะ ผล �เรก   อา�   50   �   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
61.   ด . ช . �ณากร   ศ� �วรรณ   อา�   12   �   �ก กระ�น �น ความเ�ว �ง บ�เวณ ห�ง  
.  
ราย �อ � เ�ย ��ต จาก การ ปราบ ปราม �น �   16   พฤษภาคม   2553  
.  
62.   นาย ประจวบ   ประจวบ �ข   อา�   42   �   เ�ย ��ต � เจ�ญก�งประชา�ก�  
63.   นาย เ�ยร��ณ   �ตร �ระ ส�ล   อา�   25   �   �ก �ง � ห�าอก �าย   เ�ย ��ต ใน � เ�ด เห�  
64.   นาย สมชาย   พระ �วรรณ   อา�   43   �   �ก �ง � �รษะ   เ�ย ��ต �   รพ .  
65.   นาย �พรรณ   �ม ทอง   อา�   49   �   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
66.   นาย เฉ�ยว   � �น �ม�   อา�   27   �   �ก �ง ใ� ราว นม ขวา   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
67.   นาย � พจ�   ยะ �มา   อา�   37   �   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
68.   นาย �� �ย   วรา� �ม   อา�   22   �   บาดแผล กระ�น �น �กโดด เ�า บ�เวณ กลาง ห�ง ทะ� ออก กลาง � �ว  
เ�ย ��ต � โรง พยาบาล  
69.   นาย ส�ย   �ด แ�ว   อา�   36   �   กระ�น �น เ�า � �าน ห�ง � ใ� ให� ทะ� ไข�นห�ง   เ�ย ��ต �   รพ .  
.  
ราย �อ � เ�ย ��ต จาก การ ปราบ ปราม �น �   17   พฤษภาคม   2553  
.  
70.   นาย สม พาน   หลวง ชม   อา�   35   �   �ก �ง � �อง   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  



71.   นาย เ�อน   โพ�ทอง �   อา�   60   �   แผล � �น   เ�ย ��ต   21   พค .   2553  
.  
ราย �อ � เ�ย ��ต จาก การ ปราบ ปราม �น �   18   พฤษภาคม   2553  
.  
72.   นา ย� �ม ห�ด   อา�   ( ออง   ละ �น   ชาว พ�า )   อา�   21   �   � แผล � ห�าอก ทะ� ห�ง   เ�ย ��ต �ด เ�ด เห�  
.  
ราย �อ � เ�ย ��ต จาก การ ปราบ ปราม �น �   19   พฤษภาคม   2553  
.  
73.   นาย ธน โช�   �ม เ�น   อา�   34   �   บาดแผล กระ�น �น ทะ� ไต �าย และ เ�นเ�อด ให�  
74.   นาย ถ�ล   ��ล   อา�   38   �   � แผล � �รษะ   เ�ย ��ต �อน �ง   รพ .  
75.   นาย ป�ชญา   แ� โ�ว   อา�   21   �   บาดแผล กระ�น �น �ลาย �บ   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
76.   นาย น�นท�   ศ� ชม�   อา�   27   �   บาดแผล กระ�น �น �ลาย สมอง   เ�ย ��ต � รพ .  
77.   น . ส . วา ��   เทพ ปาน   อา�   39   �   ปอด และ �บ �ก �ลาย จาก บาดแผล กระ�น �น   เ�ย ��ต �อน �ง   รพ .  
78.   นาย �ต� พง�   สม�ข   อา�   20   �   เ�ย ��ต จาก กร� ไฟ ให� �ก เ�น ท�ลเ��ล   พบ ศพ �น �   21   พ . ค .63  
79.   ชาย ไทย ไ� ทราบ �อ  
.  
ราย �อ � เ�ย ��ต   6   ศพ � �ด ป�ม วนาราม   (19   พ . ค .63)  
.  
80.   นาย �ฐ �ย   �ม �นท�   อา�   28   �   บาดแผล กระ�น �น �ลาย ปอด  
81.   นาย มงคล   เ�ม ทอง   อา�   37   �   บาดแผล ระ �น �น �ลาย ปอด   �บ   �วใจ  
82.   นาย � �น   ศ� �กษา   อา�   31   �   บาดแผล กระ�น ทะ� ปอด และ �วใจ   � บาดแผล กระ�น �น   11   แ�ง  
83.   นาย �คร เดช   �น แ�ว   อา�   22   �   เ�อด ออก ใ� เ�อ � เ�อ สมอง �น นอก   แรง กระแทก จาก บาดแผล 
กระ�น �น ทะ� เ�า �อง ปาก  
84.   น . ส . กม นเกด   �ค ฮาด   อา�   25   �   บาดแผล กระ�น �น �ลาย สมอง   � บาดแผล กระ�น �น   11   แ�ง  
85.   นาย รพ   �ข ส�ต�   อา�   66   �   บาดแผล กระ�น �น �ลาย ปอด   �บ   กระ �ง ลม   �บ   ไต ขวา   � ใ�   โดน 
�ง แขน ทะ� อก  
.  
� เ�ย ��ต ใน �าง �งห�ด   (19   พ . ค .63)  
86.   นาย ทรง �ก�   ศ� หนอง�ว   อา�   33   �   จ .   ขอนแ�น   แผล � ห�าอก  
87.   นาย เพ�น   วง� มา   อา�   40   �   จ .   �ดรธา�   เ�ย ��ต � โรง พยาบาล   20   พค .53  
88.   นาย อ� ชา�   ระ �วะ   อา�   36   �   จ . �ดรธา�   �ก กระ�น �น �ลาย �บ   กระเพาะ อาหาร   �าม   � ใ� เ�ก  
89.   ประจวบ   เจ�ญ �ม   อา�   49   �   �ก �ง เ�า บ�เวณ ขา �าย ทะ� ขา ขวา   �ก เ�นเ�อด แดง ขาด จน เ�ย เ�อด 
มาก เ�ย ��ต  
90.   Mr.   Fabio   Polenchi   ( �าง ภาพ ชาว �ตา�   )   อา�   48   �   �ก �ง � ห�าอก   เ�ย ��ต ใน � �ด เ�ด เห�  
.  
ทหาร - �รวจ   � เ�ย ��ต ห�ง เห�การ�   10   เมษายน   2563   -   19   พฤษภาคม   2563  
.  
91.   พล ทหาร ณรง� ฤท�   สาระ   เ�ย ��ต   �ด เ�ด เห�   ( เ�ย ��ต จาก การ ปะทะ � อ�สร� สถาน แ�ง ชา�   �น �  
28   เมษายน   2553)  
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