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คําถาม 1: เวลานี้บานเมืองแตกแยกมาก อยากใหทานอาจารยใหคํานิยามเสื้อแดง, เสื้อเหลืองและสีขาวริบบิ้นของ
ดร.ปริญญา เทวนฤมิตรกุล คนเหลานี้มีพื้นฐานการคิดทางการเมืองอยางไรครับ? แอด คาราบาวแนะนําวาถารักใน
หลวงก็ใหอยูกับบาน ไมตองออกไปเคลื่อนไหว จัดเขาในกลุมไหนครับ? การประทวงของเสื้อแดงและเสื้อเหลือง
แตกตางกันอยางไรหรือไมในทางการเมือง? (ฐิตินันท/กรุงเทพมหานคร)
คําตอบ: ขออนุญาตเอาคําถามหลายๆ คําถามมาเรียงอยูในคําถามเดียวนะครับและตัดบางประเด็นออก หาไม ฉบับ
นี้คงตอบเฉพาะคําถามคุณคนเดียว ผมเรียนมาทางอักษรศาสตรและศาสนศาสนครับ ไมมีเวลาอานทฤษฎีการเมือง
สักเทาไหร คําอธิบายตอไปนี้ อาจกลาวไดวาเปนพจนานุกรมชาวบานในมุมมองผมก็วาได
‘กลุมคนเสื้อเหลือง’ หมายถึงกลุมคนที่มีอุดมการณทางการเมืองเดียวกันและนัดแนะกันใสเสื้อเหลืองเพื่อรวมชุมนุม
กันทางการเมือง คนเหลานี้มาจากทุกชนชั้นอาชีพและมีความรูสึกอยางเดียวกันคือ 1.เทอดทูนชาติ ศาสน และ
สถาบันพระมหากษัตริย โดยเฉพาะการตอตานกับกลุมชนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 2.มีจิตมุงมั่นที่จะขับไล
รัฐบาลโกงชาติโกงแผนดิน 3.เนนเศรษฐกิจพอเพียงดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริริเริ่ม 3.
สนใจปฏิรูปการเมืองใหม เอาคนดีเขาสภา...คนมีอุดมการณนี้มารวมตัวกันเปนกลุมกอนแลวตัดสินใจพากันสวมเสื้อ
เหลืองเปนสัญลักษณ แลวออกมาสูถนนเพื่อตอสูตามอุดมการณ ตางจากกลุมคนที่อางวารักชาติ รักแผนดินหรือ
รักในหลวงแตปาก แลว เก็บ ตัว เงียบอยูใ นบา น ใครมีอุดมการณแ บบนี้ก็ถือ เป นเหลือ งทั้งนั้น สีเหลื องเปน สี
ประจําวันคนเกิดวันจันทร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประสูติวันจันทร คนที่ชุมนุมเพื่ออุดมการณดังกลาวจึง
ตกลงใจสวมเสื้อเหลืองเมื่อนัดชุมนุม แตวาพอกลับไปอยูบานหรือไปทํางาน จะสวมเสื้อสีอะไรก็ได บางคนอาจ
ไมไดเขารวมชุมนุมแตสงเงินและเสบียงอาหารไปชวยก็นับเปนเสื้อเหลืองดวย แมคนที่แอบชวยเสื้อเหลืองอยูลับๆ
แตไมเปดเผยตัวดวยเหตุผลบางอยาง เชน ศิลปนที่เกรงจะมีผลกระทบเรื่องงาน ก็นับเปนเสื้อเหลืองดวย นี่คือคํา
นิยามของเหลืองในทรรศนะผมครับ ใครสมบูรณดวยคุณสมบัติ 3 ประการขางตน ก็ชื่อวาเปนกลุมเสื้อเหลือง
‘กลุมเสื้อแดง’ คือกลุมคนที่มีอุดมการณทางการเมืองเหมือนกันและตกลงกันใชเสื้อแดงเปนสัญลักษณและสวมใสใน
วันชุมนุม กลุมนี้ เชิดชูนายทักษิณ ชินวัตรและตอสูใหนายทักษิณ ชินวัตรใหกลับมามีอํานาจทางการเมืองอีก โดย
พยายามลืมขอเท็จจริงไปวา 1.นายทักษิณ ชินวัตรทุจริตฉัอราษฏรบังหลวงหรือโกงชาติ คนสวนใหญเหลานี้มักจะ
คิดไปวาทักษิณมีนโยบายประชานิยม ทําใหประชาชนนิยมกันมาก แตมักลืมคิดไปวานายทักษิณ ชินวัตรไดอะไรไป
จากการที่เปนนายกรัฐมนตรีบาง 2.นายทักษิณ ชินวัตรในฐานะหัวหนาพรรคไทยรักไทยไดโกงเลือกตั้งมาจนกระทั่ง
ศาลมีคําสั่งยุบพรรค ไมเพียงแตมีประวัติเสียในเรื่องการซื้อเสียงเทานั้น ลูกๆ ของนายทักษิณก็มีขาวฉาวโฉในเรื่อง

โกงขอสอบดวย 3.ระหวางเปนนายกรัฐมนตรี นายทักษิณควบคุมสื่อไดหมด เลี้ยงสื่อที่ตัวเองชอบ ถีบสื่อที่ตัวเองไม
ชอบ จะเห็นไดวารายการโทรทัศนและวิทยุหลายรายการที่มีความเห็นแยงจากตนจะถูกถอดถอนออกจากสถานี ไม
วาโทรทัศนหรือวิทยุ 4.ระหวางเปนนายกรัฐมนตรี นายทักษิณไดเขาแทรกแซงองคกรอิสระจนเปนงอย หาไมก็แตงตั้ง
คนของตัวเองใหเขาทํางานแทน ทําใหกระบวนการยุติธรรมไขวเขว องคกรอิสระเปนองคกรตรวจสอบนักการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อถูกแทรกแซงก็ทํางานไมได นายทักษิณจึงมิใชนักประชาธิปไตยที่ดี 5.ระหวางนายทักษิณ
ชินวัตรเปนนายกรัฐมนตรีก็เลี่ยงการซักฟอกในรัฐสภาตลอด โอกาสฝายคานจะอภิปรายไมไววางใจนายทักษิณจึงไม
มี เพราะนายทักษิณพยายามกุมเสียงสส.ไวเปนสวนใหญ
พฤติกรรมที่นายทักษิณ ชินวัตรทํานั้น ที่จริงแลวผิดหลักของประชาธิปไตย เรียกรวมๆ วาทุนนิยมสามานยเพราะขาด
ธรรมาภิบาล (good governance) และทศพิธราชธรรม พฤติกรรมนายทักษิณที่จริงแลวเปนอันตรายตอการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยดวยซ้ํา แตอยางไรก็ดี เมื่อนายทักษิณถูกประทวงไลและคําสั่งศาลจนหนีออกไปนอกประเทศ
ประชาชนกลุมหนึ่งที่ไดประโยชนก็รวมกลุมขึ้นมาสวมชุดเสื้อแดง กลายเปน ‘กลุมเสื้อแดง’ ไป
‘กลุมริบบิ้นสีขาว’ เปนกลุมเล็กๆ ซึ่งมีนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนแกนนํา
กลุมนี้ตองการรณรงคมิใหสังคมใชความรุนแรง ถาใหผมวิเคราะห พวกนี้อางวาไมเนนความรุนแรง ไมตองการเห็น
ความรุนแรงในบานเมืองซึ่งที่จริงก็เปนเรื่องที่ดี แตประเด็นก็คือคนพวกนี้ก็ไมไดทําอะไรกับทุนนิยมสามานย ไมได
ตอตานอะไรกับระบอบทักษิณเปนชิ้นเปนอัน ไมไดตอสูเรียกรองใหคนเห็นความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
ในยุคสมัยที่มีเวปไซตจํานวนมากหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กลุมพวกนี้อาจจะรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย
เหมือนกัน แตไมไดมาตอสูเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ไมไดรวมประทวงกับกลุมเสื้อเหลือง พูดงายๆก็คือ
วางตนเปนกลางอยูเฉยๆ ปญญาชนตองตั้งคําถามตอพฤติกรรมหรือทาทีคนพวกนี้วาพฤติกรรมที่คนพวกนี้กระทํา
อยูชวยอะไรประเทศชาติในระหวางที่ทุนนิยมสามานยครอบครองเมือง
ขณะที่มีเวปไซตหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลายพันเวปไซตระหวางที่นายทักษิณ ชินวัตร, นายสมัคร สุนทรเวชและ
นายสมชาย วงศสวัสดิ์เปนนายกรัฐมนตรี กลุมริบบิ้นของนายปริญญาและนักศึกษาบางกกที่เชื่อตามไดทําอะไรเพื่อ
สถาบันพระมหากษัตริยหรือปลาว? นายปริญญานั้นระหวางที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ออกพรก.ฉุกเฉินและสลายม็อบไป
เกือบเสร็จแลวยังออกมาใหสัมภาษณใหนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะลาออกดวยซ้ํา โดยไมมีปญญาเฉลียวใจเลยวา
ลาออกแลวจะเกิดผลเสียอยางไรตอประเทศ ในชวงที่เสื้อแดงเริ่มกอตัวประทวง กอความวุนวายใหบานเมืองเพื่อ
กดดันรัฐบาล ผมไมเห็นนายปริญญาออกมาสําทับใหใชสันติ แมกระทั่งตอนที่กลุมเสื้อแดงบุกสถานที่ประชุม นาย
ปริญญาก็เงียบ แมขณะที่คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเกือบถูกสังหาร นายปริญญาก็เงียบ แตพอรัฐบาลจะเริ่มปราบ
มอบโดยใชมาตรฐานสากล นายปริญญากลับออกมาเตือนรัฐบาล หนําซ้ําแนะนําใหนายอภิสิทธิ์ลาออก พูดจริงๆ ก็
คือขณะนี้ ผมไมมีศรัทธาเหลืออยูกับนายปริญญาอีกตอไปเลย สังคมควรจะจับตามองดูดวยวาคําใหสัมภาษณนาย
ปริญญานั้นนาเชื่อถือหรือไม หรือสักเปนแตนักวิชาการในหองแอร

เดี๋ยวนี้ สังคมไทยแตกออกเปน 3 กลุมใหญแลว กลาวคือ 1.พวกเสื้อแดงที่นิยมทุนนิยมสามานยแบบทักษิณสราง
ขึ้นมา โดยไดเงินทุนจากทักษิณ ชินวัตร พวกนี้ แฝงอยูทั้งในคราบตํารวจ ทหาร ขาราชการและพลเรือน เพียงแตไม
แสดงตัว หากแตพยายามชวยนายทักษิณอยูอยางลับๆ 2.พวกที่เปนกลางอยูเฉยๆ ทั้งๆ ที่สถาบันพระมหากษัตริย
สั่นคลอนจากทุนนิยมสามานย เชน กลุมปริญญา เทวานฤมิตรกุล ซึ่งไมมีกิจกรรมใดที่แสดงใหเห็นวาตอสูกับระบอบ
ทักษิณหรือทุนนิยมสามานยชัดเจน 3.พวกที่รักชาติ ศาสน กษัตริยดวยหัวใจแลวลุกขึ้นมาสูกับระบอบทักษิณ คน
เหลานี้ตอมาไดเลือกใชเสื้อเหลืองเปนสัญลักษณ พูดงายๆ ก็คือกลุมเสื้อเหลืองคือพวกรักชาติ ศาสนและสถาบัน
กษัตริยที่ไมอยูนิ่งเฉยๆ เพราะนักการเมืองฉอราษฏรบังหลวงกันมากและในหลวงถูกหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ขืน
อยูเฉยๆ บานเมืองก็ไปไมรอดเพราะถูกทุนนิยมสามานยกัดจนกรอนไปมากแลว
ผมภูมิใจมากที่เปนเหลือง และก็ภูมิใจที่นายกษิต ภิรมยไดกลาวอยางภาคภูมิใจที่เปนเหลืองเพราะพวกเสื้อเหลือง
ตางจากพวกที่อยูกลางๆ จํานวนมากซึ่งเปนพวกที่รักชาติ ศาสน กษัตริยแตปาก ทุกคนสามารถเปนเสื้อเหลืองกัน
ได ถาสามารถสลัดความออนแอและปลุกปลอบกําลังใจใหกลาหาญแลวรวมชุมนุมขับไล อยางไรก็ดี สังคมไทยก็มี
คนอีกประเภทที่ควรตองกลาวยกยองไวดวย หมายถึงคนที่รักชาติ ศาสน กษัตริยและแอบชวยเหลือพันธมิตรอยูใน
เรื่องทุนทรัพยและกําลังใจอยูลับๆ ไมอยูนิ่งเฉย เพียงแตไมปรากฎตัวดวยเหตุผลบางอยาง คนเหลานี้ก็นับเปนกลุม
เสื้อเหลืองดวย
มีนักดนตรีเพื่อชีวิต 2 คนที่ผมชอบฟง คือสุรชัย จันทิมาทรและแอด คาราบาวซึ่งโดงดังมาจากชุด Made in Thailand แต
หลังจากที่แอด คาราบาวแสดงทรรศนะวาตัวเองไมเปนทั้งเหลืองทั้งแดง และแนะนําใหคนไทยอยูบาน ไมตองรวม
ชุมนุมกับเสื้อแดงหรือเหลือง ผมขนเอาซีดีแอด คาราบาวทั้งหมดไปทิ้งลงขยะ เพราะถาไมมีการชุมนุมของกลุมเสื้อ
เหลือง สถาบันกษัตริยจะรอดจากทุนนิยมสามานยของระบอบทักษิณหรือไม? ถาไมมีกลุมเสื้อเหลืองประทวง จะมี
รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะขึ้นมาไดหรือไม? ผมคิดวาแอด คาราบาวคงจะอยูในกลุมที่วางตัวเปนกลางแบบเฉยๆ ไม
ตองทําอะไรเพราะบทบาทไมไดมีพลังพอที่จะตอตานทุนนิยมสามานยหรือระบอบทักษิณ
คําถามสุดทายก็คือการประทวงของเสื้อแดงและเสื้อเหลืองตางกันตรงไหน? ประเด็นแรกสุดคืออุดมการณตางกัน
กลุมเสื้อแดงตอสูเพื่อใหนายทักษิณ ชินวัตรกลับมามีอํานาจอีกครั้ง ทั้งที่รูวานายทักษิณ ชินวัตรทําผิดมากมาย เชน
มีคนเปดเวปไซตหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลายพันเวปไซตระหวางที่นายทักษิณและรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวชและ
นายสมชาย วงศสวัสดิ์มีอํานาจ ฯลฯ ก็แกลงทําเปนไมรูไมชี้ และพยายามนําเอารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540 ซึ่ง
เปนรัฐธรรมนูญที่นายทักษิณใชโกงชาติไดมากที่สุดมาใช สวนกลุมเสื้อเหลืองมีอุดมการณชัดเจน กลาวคือตอสูกับ
ทุนนิยมสามานยหรือระบอบทักษิณเพื่อธํารงไวซึ่งชาติ ศาสนและสถาบันพระมหากษัตริย การประทวงของกลุม
เสื้อเหลืองเปนสิ่งที่เรียกวาอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) สวนการประทวงของเสื้อแดงเปนการกอการจลาจลหรือ
การกอการราย (Terrorist actions) มุงกอวินาศกรรมทําลายชาติใหเกิดวิกฤติอยางรุนแรงในชาติเพื่อใหนายกอภิสิทธิ์
ลาออกและมีมีอัศวินอีกคนมากู กลุมพันธมิตรจึงไมไดทําลายขาวของใดๆ ที่เปนของสาธารณะชน เมื่อเลิกชุมนุม
แลวก็ปดกวาดทําเนียบรัฐบาลอยางดี ซึ่งตรงกันขามกับเสื้อแดง

ปญหาตอไปก็คือการบุกเขายึดสนามบินสุวรรณภูมิของพวกเสื้อเหลืองนั้นเขาขั้นกอการรายหรือไม? คําตอบก็คือไม
เปนและยังอยูในขอบเขตของอารยะขัดขืน เราจะอธิบายประเด็นนี้ไดอยางไร? ผมขอใหนึกถึงพุทธวจนะเพื่อเปน
เครื่องเตือนใจ พระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎกวา จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน องฺคํ ธนํ
ชีวิตฺจาป สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต (ขุ.ชา.28/382/147) แปลวา ‘พึงสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ
เพื่อรักษาชีวิตเอาไว พึงสละไดทั้งอวัยวะ ทรัพยและแมกระทั่งชีวิตหากตองการรักษาธรรมเอาไว’ พุทธภาษิตขอนี้
หมายความวาใหคนเรารูจักเสียสละผลประโยชนสวนนอยเพื่อรักษาผลประโยชนสวนใหญเอาไวเมื่อถึงคราวคับขัน
ผมรูดีวาการปดสนามบินสงผลเสียตอประเทศชาติมากมายแตเมื่อเทียบกับผลเสียตอประเทศที่จะเกิดจากระบอบ
ทักษิณหรือทุนนิยมสามานยในระยะยาว ไมวาเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและระบบคุณธรรมแลว ประเทศชาติ
จะเสียหายกวา ผมก็คิดวาคุม ขอใหคนอานที่ไมพึงพอใจกับบทสรุปนี้พยายามคนใหพบวาทักษิณไดทําอะไรผิดไว
บางใหละเอียด แลวจะเชื่อตามผมวาสิ่งที่ผมพูดนั้นไมไดหางไกลความจริงไปนัก

