
Q:Who is who in   Thai politics now? ถาม:ใครเป็นใครในการเมอืงไทยขณะนี ้

A:The government side AND the side 
against the government. 

ตอบ: มฝ่ีายรัฐบาล และ ฝ่ายตอ่ตา้น
รัฐบาล 

Q:Why are they against the 
government? 

ถาม: ท าไมเขาถงึไดต้อ่ตา้นรัฐบาล 

A:They say  
-the government is corrupt. 
-the government violates the 
constitution. 
-the government is under control of a 
criminal who was sentenced by the 
Thai court of justice. He is the elder 
brother of the caretaker Prime 
Minister and now is living abroad. 

ตอบ: พวกเขาพดูวา่ รัฐบาลคอรัปชัน่, 
รัฐบาลไมท่ าตามรัฐธรรมนูญ, รัฐบาลอยู่
ภายใตก้ารควบคมุของบคุคลซึง่ศาลไทย
ตดัสนิวา่เป็นอาชญากร ซึง่เป็นพีช่ายของ
รักษาการนายกรัฐมนตร ีและขณะนีอ้าศยั
อยูต่า่งประเทศ 

Q:What does the government say? ถาม:แลว้รัฐบาลพดูวา่ยังไง 

A: They say 
-the government was elected by the 
majority of Thai people by 
democratic way. 
-the government never breaks any 
law. 

ตอบ: รัฐบาลบอกวา่ รฐับาลมาจากการ
เลอืกตัง้โดยประชาชนสว่นใหญข่อง
ประเทศ ตามวถิทีางประชาธปิไตย และ
รัฐบาลไมเ่คยท าอะไรทีผ่ดิกฎหมาย 

Q:What does the  side against the 
government want? 

ถาม: ฝ่ายทีต่อ่ตา้นรัฐบาลตอ้งการอะไร 

A: What they want are 
-the caretaker Prime Minister and her 
cabinet must resign  
-then, a neutral Prime Minister and 
cabinet be appointed and a people 
council be formed to administer the 
country 
-the country must be reformed 
before the national election is held. 

ตอบ: สิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการ คอื (1)ให ้
นายกฯและคณะรัฐมนตร ีลาออกจาก
ต าแหน่งทีร่กัษาการ (2) ใหม้กีารแตง่ตัง้
นายกฯ และ ครม.ทีม่าจากคนทีเ่ป็นกลาง 
และใหม้สีภาประชาชนขึน้บรหิารประเทศ 
(3)ประเทศตอ้งมกีารปฏริปูกอ่นจดัการ
เลอืกตัง้ 

Q: What does the    government 
want? 

ถาม:ฝ่ายรัฐบาลตอ้งการอะไร 

A:They want the election to be held, 
the parliament to be open, the new 
cabinet to be formed, and then the 
reform can be started. 

ตอบ: ฝ่ายรัฐบาลตอ้งการใหม้กีารเลอืกตัง้
,ตอ้งการใหม้กีารเปิดสภา, ตอ้งการใหม้ี
การฟอรม์ ครม., และก็จะสามารถเริม่การ
ปฏริปูได ้

    



Q:To let people decide who they 
want to rule the country should be 
acceptable by all sides. Why do the 
street demonstrators still oppose it? 

ถาม:การใหป้ระชาชนตดัสนิวา่ ตอ้งการให ้
ใครปกครองประเทศ ควรเป็นสิง่ทีท่กุฝ่าย
ยอมรบัได ้ท าไมผูท้ีม่าประทว้งบนถนนยัง
ตอ่ตา้นอกี 

A:The protesters say they do not 
oppose the election, but they want 
some necessary  rules and 
regulations to be in place before the 
election. They say the present 
bureaucratic mechanism is so corrupt 
that it cannot bring about a free and 
fair election. And Thaksin and his 
group have abused this process and 
won every election. Of course, the 
government says that this is  the 
loser’s justification   not to follow the 
rule. 

ตอบ:ผูป้ระทว้งบอกวา่ เขาไมไ่ดต้อ่ตา้น
การเลอืกตัง้ แตต่อ้งการใหม้กีารแกไ้ข
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีจ่ าเป็นกอ่นการเลอืกตัง้  
เขากลา่ววา่กลไลของระบบราชการใน
ปัจจบุนันีม้นัฉอ้ฉลมากเสยีจนไมส่ามารถ
ท าใหก้ารเลอืกตัง้สจุรติยตุธิรรมได ้ และ
ทักษิณและพวกพอ้งกไ็ดฉ้กฉวยระบบนี้
จนชนะการเลอืกตัง้ทกุครัง้ทีผ่า่นมา 
แน่นอนละ่ ฝ่ายรัฐบาลบอกวา่ นีเ่ป็นเพยีง
ขอ้อา้งของคนขีแ้พท้ีไ่มต่อ้งการท าตาม
กตกิา 

Q:What are problems now? ถาม: และอะไรคอืปัญหาขณะนีล้ะ่ 

A:Each side says about the problems 
differently:The government said:-Mr 
Suthep and people who support him 
use unlawful ways to make the 
government unable to work, such as 
Closing government buildingsBlocking 
trafficsObstructing the pollsSo the 
country was damaged. 

ตอบ: ปัญหาคอือะไร แตล่ะฝ่ายก็พดูไม่
เหมอืนกนั ฝ่ายรัฐบาลพดูวา่ นายสเุทพ
และผูส้นับสนุน ใชว้ธิกีารทีผ่ดิกฎหมาย 
ท าใหรั้ฐบาลท างานไมไ่ด ้เชน่ ปิดทีท่ า
การรัฐบาล, ปิดการจราจร, ขดัขวางการ
เลอืกตัง้, ดงันัน้ ประเทศกเ็ลยเสยีหาย 

But the side against the government 
said: 
-the government has lost its 
legitimacy to govern the country 
since it said it did not accept the 
order of the constitutional court. 
-the government has been too 
corrupt to be allowed to administer 
the country. 
-the government is a murderer who 
ordered  the police force  to kill 
peaceful demonstrators. 
-the demonstrators use their 

แตฝ่่ายทีต่อ่ตา้นรัฐบาลพดูวา่ (1) รัฐบาล
หมดความชอบธรรมในการปกครอง
ประเทศแลว้ ตัง้แตบ่อกวา่ ไมย่อมรบั
ค าสัง่ของศาลรัฐธรรมนูญ (2) รัฐบาลโกง
กนิมากซะจนปลอ่ยใหป้กครองประเทศ
ตอ่ไปไมไ่ดอ้กีแลว้ (3)รัฐบาลเป็นฆาตกร
ทีส่ัง่ใหต้ าราจฆา่ประชาชนผูป้ระทว้งโดย
สงบ และ (4)ประชาชนใชส้ทิธติาม
รัฐธรรมนูญในการประทว้งโดยความสงบ 
ปราศจากความรนุแรง  และปราศจาก
อาวธุ 



constitutional rights to protest in a 
way that is peaceful, non-violent, and 
unarmed. 

Q: But in this country, who support 
the government? 

ถาม: แตใ่นประเทศนี ้ใครละ่ทีส่นับสนุน
รัฐบาล 

A:We can tell you like this 
-until recently, the government was 
able  to use the police force to deal 
with the demonstrators. There were 
some deaths and injuries. 
-most people in the north and 
northeast cast their votes for Phue 
Thai Party who is the core of the 
government, and probably they are 
still loyal to the government. 
-many people like the populist 
policies of the government. However, 
after many scandals of reported 
corruption, we don’t know for sure 
how many people   still support the 
government now, or in the future if 
there is an election. 
-some people say that  the 
government may be corrupt. But 
they came to power through election, 
they should also be kicked out 
through election, not mob rules. 

ตอบ: เราขอบอกคณุอยา่งนี ้(1) จนถงึ
เมือ่เร็ว ๆ นี ้รัฐบาลสามารถสัง่ต ารวจใหใ้ช ้

ก าลงัจัดการกบัผูป้ระทว้ง มกีารลม้ตาย
บาดเจ็บบา้ง  (2)ประชาชนสว่นใหญใ่น
ภาคเหนอืและอสีานลงคะแนนเลอืกพรรค
เพือ่ไทย ซึง่ไดเ้ป็นแกนน าในการตัง้
รัฐบาล และพวกเขากน่็าจะยงัสนับสนุน
รัฐบาลอยูเ่หมอืนเดมิ (3) คนจ านวนไม่
นอ้ยชอบนโยบายประชานยิมของรัฐบาล 
อยา่งไรก็ตาม หลงัจากทีม่กีารพดูกนัจน
อือ้ฉาวเรือ่งคอรัปชัน่  เราไมรู่ว้า่ ยังมคีน
อกีมากนอ้ยเพยีงใดทีต่อนนีย้งัสนับสนุน
รัฐบาล หรอืจะลงคะแนนใหเ้มือ่มกีาร
เลอืกตัง้ในอนาคต (4) บางคนพดูวา่ 
รัฐบาลอาจจะคอรัปชัน่ แตเ่มือ่เขามาสู่

อ านาจโดยการเลอืกตัง้ เมือ่จะถกูขบั
ออกไปก็ควรผา่นการเลอืกตัง้ ไมใ่ชก่ฎหมู่
ของม็อบ 

Q: And in this country, who support 
the side that is against the 
government? 

ถาม:  และในประเทศนี ้ใครบา้งละ่ที่
สนับสนุนฝ่ายตอ่ตา้นรฐับาล 



A: We don’t know for sure how many 
people  supporting the side that is 
against the government. But there 
are several things not good for the 
government, such as-the street 
demonstrators are still strong, in 
both numbers and vitality.-the 
soldiers do not take orders from the 
government to suppress the 
demonstrators.-the court of justice 
gives a few important decisions that  
displease the government. Moreover, 
some of them enable the core 
leaders of protesters to file serious  
court cases against  the government 
-many farmers have not got money 
from their rice pledged to the 
government’s populist project. Now 
they are in Bangkok to demand their 
money from the government. It’ s 
not good if the street demonstrators 
and the farmers join hands.-Mr 
Suthep and their supporters are 
recently quite creative in new 
activities to worry the government, 
causing the drop of market shares of 
Shinnawatra family-owned 
companies.    

ตอบ: เราไมรู่แ้น่หรอกวา่ มคีนจ านวนมาก
เทา่ไรทีส่นับสนุนฝ่ายทีต่อ่ตา้นรัฐบาล  
แตม่หีลายสิง่ทีเ่กดิขึน้ซ ึง่ไมด่ตีอ่รัฐบาล
แน่ ๆ เชน่ (1) ประชาชนทีไ่ปประทว้งบน
ถนนมากขึน้ทัง้ปรมิาณและความคกึคกั 
(2) ทหารไมย่อมรับค าสัง่ของรัฐบาลใน
การปราบปรามประชาชน (3)ศาลไดอ้อก
ค าสัง่บางอยา่งทีรั่ฐบาลไมพ่อใจ และบาง
ค าสัง่ท าใหแ้กนน าของผูป้ระทว้งสามารถ
ฟ้องรอ้งรัฐบาลในคดรีา้ยแรงได ้(4) 
ชาวนาจ านวนมากทีย่งัไมไ่ดร้ับเงนิจาก
ขา้วทีน่ าไปประกนักบัโครงการประชานยิม
ของรัฐบาล ตอนนีพ้วกเขาเขา้มากรงุเทพ
เพือ่เรยีกรอ้งเงนิจากรฐับาล  และไมใ่ช่

เรือ่งดแีน่ ถา้ประชาชนผูป้ระทว้งบนถนน
จับมอืกบักลุม่ชาวนา (5) เมือ่เร็ว ๆ นีน้าย
สเุทพและผูป้ระทว้งคอ่นขา้งจะหวัใสใน
การคดิหาวธิใีหม ่ๆ ท าใหร้ัฐบาลวติก
กงัวล โดยท าใหหุ้น้ในตลาดหลกัทรัพย์
ของบรษัิทเครอืชณิวตัรราคาตก 

Q: What will happen next if   no side 
wants to compromise or give in ? 

ถาม: และตอ่ไปอะไรจะเกดิขึน้ละ่ ถา้ไมม่ี
ฝ่ายไหนประนปีระนอมหรอืยอมแพ ้

A: I don’t know. Maybe someone 
knows but they will not tell us that 
they know. Some people are not sure 
but they tell us they are sure. I am 
not sure and I tell you I am not sure. 

ตอบ: ฉันไมรู่ห้รอก บางคนอาจจะรูแ้ตเ่ขา
ไมย่อมบอกเรา บางคนไมแ่น่ใจแตก่็บอก
เราวา่เขาแน่ใจ    ฉันไมแ่น่ใจและฉันก็
ขอบอกวา่ฉันไมแ่น่ใจ 

 


