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1.ระยะนี้ ผมรูสึกสะใจที่กลุมคนเสื้อแดงยังมีพลังพอจะรวมตัวขับไลรัฐมนตรีของรัฐบาลประชาธิปตยเวลา
ที่รัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ออกไปตางจังหวัด พูดอีกนัยหนึ่งก็คือผมรูสึก ‘สมน้ําหนา’ ครับ ผมจะอธิบายวาไฉนจึง
เกิดความรูสึกเชนนี้ได
แตไหนแตไรมา ชาวบานหลายคนมองพรรคประชาธิปตยวาเปนพรรคที่ทํางานไมเปน เปนแตใชวาทศิลป
เวลาพูดเวลาจาก็จอมหลักการตีสํานวนเกินไปจนชาวบานไมไดอะไรเลย เกงแตแกกฎหมาย วันดีคืนดี รัฐบาล
ทักษิณก็เกิดขึ้นมาโดยใชประชานิยม ประชาชนใหการตอนรับอยางกวางขวาง ประชาธิปตยก็ถูกถีบใหเปนฝายคาน
จนโงหัวไมขึ้นมาหลายป ถาไมไดอาศัยใบบุญพันธมิตรซึ่งชุมนุมกดดันรัฐบาลตั้งแตยุคนายทักษิณ ชินวัตร, ยุคนาย
สมัคร สุนทรเวชและนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ประชาธิปตยก็ไมมีปญญาพอที่จะมาเปนรัฐบาลไดหรอกครับและคุณ
อภิสิทธิ์ก็ไมไดรับการโหวตใหเปนนายกรัฐมนตรีดวย นี่คือความจริงที่พรรคประชาธิปตยเองตองยอมรับดวยความ
กลาหาญ พอเปนรัฐบาลขึ้นมา ประชาธิปตยก็เหมือนไดบทเรียน จําเปนตองใชนโยบายประชานิยมบาง แตใครๆ ก็
รูวานโยบายนี้ประชาธิปตยลอกเขามา ตัวเองไมเคยทํามากอน เวลาทําอะไรๆไปจึงดู ‘เกงกาง’ ไปหมด เชน วันดีคืนดี
ประกาศออกมาวาจะใหเงินสองพันบาทแกประชาชนผูยากไรแตเอาเขาจริงๆ คนประกาศเองยังไมรูเลยดวยซ้ําวาจะ
สงเงินไปใหประชาชนทางไหนดี เพราะไมไดศึกษาใหละเอียดถี่ถวนเสียกอนคอยประกาศ
รัฐมนตรีที่ดูหนอมแนมซึ่งผมอยากใหฉายาวา ‘รัฐมนตรีโนบิตะ’ ก็คือสาทิตย วงศหนองเตยที่คุมโทรทัศน
ชองเอ็นบีที ผมติดตามดูแลวก็รูสึกวาทํางานไมคอยมีประสิทธิภาพสักเทาไหร จนปานนี้ยังไมมีปญญาพอที่จะทําให
เอ็นบีทีผลิตสารคดีออกมาใหประชาชนหูตาสวางเสียทีวาทักษิณทําผิดอะไร ญาติพี่นองผมในตางจังหวัดเคยศรัทธา
ในตัวคุณทักษิณเพราะนโยบายประชานิยมมาก ภายหลังผมไปพบและเลาใหฟงหลายเรื่อง ขอใหทุกคนใหโอกาส
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทุกคนจึงพยักหนาเปนเชิงเขาใจและอยากรอดูขอมูลอีกดานจากชองเอ็นทีบีเพิ่มเติม จน
แลวจนรอดปานนี้ พวกเขาก็ยังไมเห็นมีรายการอะไรโผลออกมาแจงขอมูลอีกดานของทักษิณใหรับทราบกันเลย
ฉะนั้น ถาคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหรือรัฐมนตรีในรัฐบาลของทานเดินทางไปตางจังหวัดแลวพบวายังมี
ประชาชนระดับรากหญาจํานวนมากยกพวกกันมาประทวงไลก็สมเหตุสมผลแลวครับ เพราะลูกนองคุณอภิสิทธิ์
นั่นเอง (หรืออีกนัยก็คือรัฐบาล) ไมมีปญญาพอจะปฏิวัติใหเอ็นบีทีช้ีใหประชาชนระดับรากหญาเห็นวาระบอบทักษิณ
นั้นชั่วอยางไร ความจริงก็คือประชาชนสวนใหญในตางจังหวัดยังไมเขาใจละเอียดดวยซ้ําวาทักษิณทําผิดอะไรถึง
ตองถูก ไลตอนจนตองหนีไ ปอยูตางประเทศ? ทุก วันนี้ พรรคประชาธิปตยตั้งรัฐบาลอยูไดเพราะพึ่งใบบุญกลุม
พันธมิตรที่ติดตามเอเอสทีวีทั้งนั้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผานมา กลุมพันธมิตรก็ไดประกาศจุดยืนชัดวาจะ
ชวยขนเพื่อนพองจากภาคตะวันออกไปชวยคุมครองถาหากกลุมเสื้อแดงจะตามไปราวีการประชุม อยางไรก็ดี พลัง
พั น ธมิ ต รก็ ยั ง ไม ม ายนั ก สัง เกตสิ ค รั บ เวลาพั น ธมิ ต รจั ด งานปราศรัย ในต างจั ง หวั ด เช น ร อ ยเอ็ ด , อุ ด รธานี ,

พิษณุโลก หลายๆแหง ประชาชนระดับรากหญาในพื้นที่ไมไดสนใจเทาไหรนัก เพราะสื่อรัฐไมไดชวยอธิบายวากลุม
พันธมิตรมีประโยชนอยางไร, ประทวงเพราะอะไร, ทุนนิยมสามานยเลวอยางไร ฯลฯ ถาจะใหการชุมนุมพันธมิตร
ประสบความสําเร็จ แกนนําพันธมิตรตองขนคนอีกหลายจังหวัดไปรวมตัวกันเพื่อใหมีจํานวนคนฟงมากยิ่งขึ้น ผม
มั่นใจวาถาประชาชนระดับปญญาชน (โดยเฉพาะเขต 1) ในแตละจังหวัดไมไดดูเอเอสทีวีและรวมชุมนุม แรงตาน
รัฐบาลจากกลุมเสื้อแดงจะมีมากกวานี้หลายเทาและไมมีทางที่รัฐบาลประชาธิปตยจะมาตั้งรัฐบาลได
เพราะพันธมิตร
ฉะนั้น ผมถึงรูสึกสะใจที่เห็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ไปไหนก็ตามแลวถูกประชาชนขับไล
อุตสาห ‘ปูทาง’ ใหเปนรัฐบาลแลว แตยังไมมีปญญาฉวยโอกาสทําใหประชาชนเขาใจการทุจริตสมัยรัฐบาลทักษิณ
เพื่อใหประชาชนระดับรากหญาสนับสนุนกลุมตนมากยิ่งขึ้น ถามีประชาชนทั้งระดับปญญาชนหรือระดับรากหญาที่
ไมใชเสื้อเหลืองออกมาชวยคุมครองรัฐบาลจากกลุมเสื้อแดงนั่นแหละถึงจะสรุปไดวาประชาธิปตยประสบความสําเร็จ
ในการเผยแผขอมูลขาวสารระหวางเปนรัฐบาล
แตวาในปจจุบันนี้ ในฐานะเปนนักวิชาการประเภท ‘เสื้อเหลือง’ คนหนึ่ง ผมอยากแนะนําใหบรรดาประชา
ชนชาวสีเหลืองอื่นๆ นั่งมองดูรัฐบาลฟดกับกลุม คนเสื้อแดงโดยไมตอ งไปแสดงกิริยาอะไร ปลอยใหพวกประชาธิปตย
เรียนรูบทเรียนอีกบทวาใครคือมิตรแทหรือมิตรเทียม จะไดขยันทําในสิ่งที่ควรทํามากกวานี้ สรุปแลว คุณธรรมที่
ประชาชนเสื้อเหลืองพึงทําเมื่อเห็นคณะรัฐมนตรีทะเลาะกับกลุมเสื้อแดงในชวงนี้ก็คือ ‘วางอุเบกขา’ ครับ นับเปน
มวยถูกคูแลวในเวลานี้
ป ญ หาใหญ ข องรั ฐ บาลประชาธิ ป ต ย ก็ คื อ ชอบเดิ น ตามกรอบตามแบบราชการเดิ ม ๆ ถ า ติ ด ขั ด ในข อ
กฎหมาย คนพวกนี้จะใชเวลาเปนกัปกัลปคอยแกกฎหมายกอนจะเริ่มลงมือทําอะไรอื่นๆ อยางจริงจัง ผมกลับ
มองเห็นวาพวกที่ชอบเดินตามขั้นตอนก็คือพวกที่คิดนอกกรอบไมเปน หรือไมกลาคิดก็ไมรู ทําใหผลงานในพรรค
ประชาธิปตยที่ผานมาจึงไมคอยมี สวนใหญจะมีแตสส.ประเภทจอมหลักการเสียมากกวา
ผมขอวิจารณบทบาทคุณอภิสิทธิ์เสียหนอยนะครับ ผมเคยเขียนลงในเวปไซตนี้ครั้งหนึ่งแลววาคุณอภิสิทธิ์
เปนคนซื่อสัตยสุจริต พูดงายๆ ก็คือเปนคนดี แตทวาคนอยางทานอภิสิทธิ์นี้ในทรรศนะสวนตัวผมเหมาะกับการเมือง
แบบอังกฤษมากกวาในไทย เพราะการเมืองนิ่ง อีกอยางมีระเบียบกฎเกณฑตายตัว และสส.ที่นั่นเคารพกฎเกณฑและ
กติกากันมาก
แตการเมืองในประเทศไทยยังเต็มไปดวยเสือ สิงห กระทิง แรด ยิ่งสถานการณบานเมืองเดี๋ยวนี้แลว ยิ่ง
ตองการนายกที่กลาตัดสินใจไดเด็ดขาดอยางนอยที่สุดใน 2 เรื่อง 1.นักการเมืองทุจริตและขาราชการตํารวจทหารที่
แตกแถว ตองถูกเดงออกจากตําแหนงหรือยายเขากรุทันที 2.เมื่อมีการโจมตีประเทศไทย ดังกรณีนายทักษิณโฟนอิน
เขามาปวนรัฐบาลหรืออยางกรณีนายใจ อึ้งภากรณที่บรรยายโจมตีสถาบันที่โซแอส รัฐบาลตองมีคณะบุคคลที่
สามารถตอบโตดวยภาษาอังกฤษไดทันควันและอธิบายเรื่องราวไดละเอียด แตคุณอภิสิทธิ์กลับมองขาม เหมือน นัก
ปกครองที่รบกับโจรไมเปน ผมขอย้ําวาในสถานการณอยางนี้ จําเปนตองมีนายกที่กลาทํากลาคิดและมีความเด็ด
ขาด ภาพลักษณคุณอภิสิทธิ์เวลานี้จึงดู ‘หนอมแนม’ ไปมาก
ชื่อเสียงระหวางประเทศ คุณอภิสิทธิ์ทําไดดี เชนตัวอยางในงานประชุมสุดยอดอาเซียน คุณอภิสิทธิ์ไดเสียง
ตอบรับอยางทวมทน เพราะคุณอภิสิทธิ์เรียนเมืองนอกมานาน สังคมตองเปดโอกาสใหคุณอภิสิทธิ์ทํางานระดับ
นานาชาตินี้จึงจะเห็นความสามารถแทจริงของทาน พูดงายๆก็คืองานเชนนี้คือแนวถนัดของคุณอภิสิทธิ์ แตในระดับ

รากหญา ประชาชนในหลายจังหวัดจํานวนมากไมเชื่อดวยซ้ําวาคุณอภิสิทธิ์จะมีปญญาแกปญหาเศรษฐกิจเทาคุณ
ทักษิณ เพราะการแกปญหาเฉพาะหนาแบบปจจุบันทันดวนอยางเฉียบขาดนั้น คุณอภิสิทธิ์ยังตองเรียนรูอีกมาก
เดือนที่แลว ผมพยากรณวารัฐบาลนี้อยูไดแคปเดียวครับ นาจะมีการยุบสภาไมปลายปก็ตนปหนา ผมยัง
ยืนยันคําเดิมอยู
2.หลังจากที่ติดตามเอเอสทีวีประจํา ผมสันนิษฐานวาชื่อพรรคที่พันธมิตรจะกอตั้งนาจะเปน ‘พรรคเทียน
แหงธรรม’ และพรรคนี้นาจะมีการกอตั้งขึ้นกอนกันยายนป 2552 ดูตามโหราศาสตรแลว ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน
2552 ตรงกับวันอังคารขึ้น 1 ค่ํา เดือน ๙ ปฉลู ดาวเสารจะยายจากราศีสิงหมาทับราศีกัณยซึ่งเปนราศีที่ลัคนาดร.
ทักษิณ ชินวัตรอยู นอกจากดาวเสารจะเปนดาวบาปเคราะหที่ใหญที่สุดแลว ปนี้ ดาวเสารยังจรมาเปนกาลกิณี ถา
ดร.ทักษิณ ชินวัตรมีเกณฑจะเปนโรคเรื้อรัง อาการโรคจะเริ่มสําแดงออกมาใหเห็นตั้งแตปลายกันยายนนี้เปนตนไป
ระยะนี้สถานการณบานเมืองสับสนวุนวาย แตตราบใดที่เรายังยึดถือในทางสายกลางหรือมรรค 8 เราจะ
ปลอดภัยเสมอ ขอใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติธรรมอยูรมเย็นเปนสุขกันถวนหนาครับ
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