Q:Who is who in Thai politics now?
A:The government side AND the side
against the government.
Q:Why are they against the
government?
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.
Q:What does the government say?
A: They say
-the government was elected by the
majority of Thai people by
democratic way.
-the government never breaks any
law.
Q:What does the side against the
government want?
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.
Q: What does the government
want?
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.

ถาม:ใครเป็ นใครในการเมืองไทยขณะนี้
ตอบ: มีฝ่ายรัฐบาล และ ฝ่ ายต่อต ้าน
รัฐบาล
ถาม: ทาไมเขาถึงได ้ต่อต ้านรัฐบาล
ั่ ,
ตอบ: พวกเขาพูดว่า รัฐบาลคอรัปชน
รัฐบาลไม่ทาตามรัฐธรรมนูญ, รัฐบาลอยู่
ภายใต ้การควบคุมของบุคคลซงึ่ ศาลไทย
ิ ว่าเป็ นอาชญากร ซงึ่ เป็ นพีช
ตัดสน
่ ายของ
ั
รักษาการนายกรัฐมนตรี และขณะนีอ
้ าศย
อยูต
่ า่ งประเทศ

ถาม:แล ้วรัฐบาลพูดว่ายังไง
ตอบ: รัฐบาลบอกว่า รัฐบาลมาจากการ
เลือกตัง้ โดยประชาชนสว่ นใหญ่ของ
ประเทศ ตามวิถท
ี างประชาธิปไตย และ
รัฐบาลไม่เคยทาอะไรทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย
ถาม: ฝ่ ายทีต
่ อ
่ ต ้านรัฐบาลต ้องการอะไร
ตอบ: สงิ่ ทีพ
่ วกเขาต ้องการ คือ (1)ให ้
นายกฯและคณะรัฐมนตรี ลาออกจาก
ตาแหน่งทีร่ ก
ั ษาการ (2) ให ้มีการแต่งตัง้
นายกฯ และ ครม.ทีม
่ าจากคนทีเ่ ป็ นกลาง
และให ้มีสภาประชาชนขึน
้ บริหารประเทศ
(3)ประเทศต ้องมีการปฏิรป
ู ก่อนจัดการ
เลือกตัง้
ถาม:ฝ่ ายรัฐบาลต ้องการอะไร
ตอบ: ฝ่ ายรัฐบาลต ้องการให ้มีการเลือกตัง้
,ต ้องการให ้มีการเปิ ดสภา, ต ้องการให ้มี
การฟอร์ม ครม., และก็จะสามารถเริม
่ การ
ปฏิรป
ู ได ้

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?
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.
Q:What are problems now?
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.

ิ ว่า ต ้องการให ้
ถาม:การให ้ประชาชนตัดสน
ใครปกครองประเทศ ควรเป็ นสงิ่ ทีท
่ ก
ุ ฝ่ าย
ยอมรับได ้ ทาไมผู ้ทีม
่ าประท ้วงบนถนนยัง
ต่อต ้านอีก
ตอบ:ผู ้ประท ้วงบอกว่า เขาไม่ได ้ต่อต ้าน
การเลือกตัง้ แต่ต ้องการให ้มีการแก ้ไข
ระเบียบข ้อบังคับทีจ
่ าเป็ นก่อนการเลือกตัง้
เขากล่าวว่ากลไลของระบบราชการใน
ี จนไม่สามารถ
ปั จจุบน
ั นีม
้ น
ั ฉ ้อฉลมากเสย
ทาให ้การเลือกตัง้ สุจริตยุตธิ รรมได ้ และ
ทักษิณและพวกพ ้องก็ได ้ฉกฉวยระบบนี้
จนชนะการเลือกตัง้ ทุกครัง้ ทีผ
่ า่ นมา
แน่นอนล่ะ ฝ่ ายรัฐบาลบอกว่า นีเ่ ป็ นเพียง
ข ้ออ ้างของคนขีแ
้ พ ้ทีไ่ ม่ต ้องการทาตาม
กติกา

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

แต่ฝ่ายทีต
่ อ
่ ต ้านรัฐบาลพูดว่า (1) รัฐบาล
หมดความชอบธรรมในการปกครอง
ประเทศแล ้ว ตัง้ แต่บอกว่า ไม่ยอมรับ
คาสงั่ ของศาลรัฐธรรมนูญ (2) รัฐบาลโกง
กินมากซะจนปล่อยให ้ปกครองประเทศ
ต่อไปไม่ได ้อีกแล ้ว (3)รัฐบาลเป็ นฆาตกร
ทีส
่ งั่ ให ้ตาราจฆ่าประชาชนผู ้ประท ้วงโดย
ิ ธิตาม
สงบ และ (4)ประชาชนใชส้ ท
รัฐธรรมนูญในการประท ้วงโดยความสงบ
ปราศจากความรุนแรง และปราศจาก
อาวุธ

ถาม: และอะไรคือปั ญหาขณะนีล
้ ะ่
ตอบ: ปั ญหาคืออะไร แต่ละฝ่ ายก็พด
ู ไม่
เหมือนกัน ฝ่ ายรัฐบาลพูดว่า นายสุเทพ
และผู ้สนับสนุน ใชวิ้ ธก
ี ารทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย
่ ปิ ดทีท
ทาให ้รัฐบาลทางานไม่ได ้ เชน
่ า
การรัฐบาล, ปิ ดการจราจร, ขัดขวางการ
ี หาย
เลือกตัง้ , ดังนัน
้ ประเทศก็เลยเสย

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

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

ถาม: แต่ในประเทศนี้ ใครล่ะทีส
่ นับสนุน
รัฐบาล
ตอบ: เราขอบอกคุณอย่างนี้ (1) จนถึง
เมือ
่ เร็ว ๆ นี้ รัฐบาลสามารถสงั่ ตารวจให ้ใช ้
กาลังจัดการกับผู ้ประท ้วง มีการล ้มตาย
บาดเจ็บบ ้าง (2)ประชาชนสว่ นใหญ่ใน
ภาคเหนือและอีสานลงคะแนนเลือกพรรค
เพือ
่ ไทย ซงึ่ ได ้เป็ นแกนนาในการตัง้
รัฐบาล และพวกเขาก็น่าจะยังสนับสนุน
รัฐบาลอยูเ่ หมือนเดิม (3) คนจานวนไม่
น ้อยชอบนโยบายประชานิยมของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม หลังจากทีม
่ ก
ี ารพูดกันจน
ั่ เราไม่รู ้ว่า ยังมีคน
อือ
้ ฉาวเรือ
่ งคอรัปชน
อีกมากน ้อยเพียงใดทีต
่ อนนีย
้ งั สนับสนุน
รัฐบาล หรือจะลงคะแนนให ้เมือ
่ มีการ
เลือกตัง้ ในอนาคต (4) บางคนพูดว่า
ั่ แต่เมือ
รัฐบาลอาจจะคอรัปชน
่ เขามาสู่
อานาจโดยการเลือกตัง้ เมือ
่ จะถูกขับ
่ ฎหมู่
ออกไปก็ควรผ่านการเลือกตัง้ ไม่ใชก
ของม็อบ

ถาม: และในประเทศนี้ ใครบ ้างล่ะที่
สนับสนุนฝ่ ายต่อต ้านรัฐบาล

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.
Q: What will happen next if no side
wants to compromise or give in ?
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: เราไม่รู ้แน่หรอกว่า มีคนจานวนมาก
เท่าไรทีส
่ นับสนุนฝ่ ายทีต
่ อ
่ ต ้านรัฐบาล
แต่มห
ี ลายสงิ่ ทีเ่ กิดขึน
้ ซงึ่ ไม่ดต
ี อ
่ รัฐบาล
่ (1) ประชาชนทีไ่ ปประท ้วงบน
แน่ ๆ เชน
ถนนมากขึน
้ ทัง้ ปริมาณและความคึกคัก
(2) ทหารไม่ยอมรับคาสงั่ ของรัฐบาลใน
การปราบปรามประชาชน (3)ศาลได ้ออก
คาสงั่ บางอย่างทีร่ ัฐบาลไม่พอใจ และบาง
คาสงั่ ทาให ้แกนนาของผู ้ประท ้วงสามารถ
ฟ้ องร ้องรัฐบาลในคดีร ้ายแรงได ้ (4)
ชาวนาจานวนมากทีย
่ งั ไม่ได ้รับเงินจาก
ข ้าวทีน
่ าไปประกันกับโครงการประชานิยม
ของรัฐบาล ตอนนีพ
้ วกเขาเข ้ามากรุงเทพ
เพือ
่ เรียกร ้องเงินจากรัฐบาล และไม่ใช ่
เรือ
่ งดีแน่ ถ ้าประชาชนผู ้ประท ้วงบนถนน
จับมือกับกลุม
่ ชาวนา (5) เมือ
่ เร็ว ๆ นีน
้ าย
สุเทพและผู ้ประท ้วงค่อนข ้างจะหัวใสใน
การคิดหาวิธใี หม่ ๆ ทาให ้รัฐบาลวิตก
กังวล โดยทาให ้หุ ้นในตลาดหลักทรัพย์
ิ วัตรราคาตก
ของบริษัทเครือชณ

ถาม: และต่อไปอะไรจะเกิดขึน
้ ล่ะ ถ ้าไม่ม ี
ฝ่ ายไหนประนีประนอมหรือยอมแพ ้
ตอบ: ฉั นไม่รู ้หรอก บางคนอาจจะรู ้แต่เขา
ไม่ยอมบอกเรา บางคนไม่แน่ใจแต่ก็บอก
เราว่าเขาแน่ใจ ฉั นไม่แน่ใจและฉันก็
ขอบอกว่าฉันไม่แน่ใจ

