
แถลงการณแดงสยาม จาก ใจ อ๊ึงภากรณ 
 

ศตัรูของประชาชนมี คุก ศาล ทหาร เขายึดรัฐสภาและรัฐบาลผานการกออาชญากรรม เราชาวประชาธิปไตยแดงทีห่ตูา
สวางมีมวลชน  แตตราบใดทีเ่รากระจดักระจายนําตนเองไมได เราจะออนแอ  เมือ่ใดที่เราจดัตัง้ตนเอง นาํตนเอง ในแต
ละทองที่และรวมตัวกันเปนพรรคทีเ่ราสามารถรวมกันนาํ  5 นิว้ที่ออนแอจะกลายเปนกําปนเหล็กที่ถลมฝายตรงขาม 

 

ในขณะที่ผูนาํโลกอยางประธานาธิบดีโอบามา กําลังเสนอมาตรการเพื่อปกปองสังคมจากวิกฤตเศรษฐกจิรายแรง รัฐบาล
ไทยปลอยใหคนงานตกงานเปนจํานวนมาก และเอาใจใสแตในการ ปดปากประชาชน ทาํลายประชาธิปไตย และสราง
เวปไซทเรื่องกษัตริยที่สงเสริมใหประชาชนเปนแคเด็กข้ีฟอง  
 

ศตัรูของประชาชนอาจจะมีปน มีกองกําลัง มีเงนิ มีอิทธพิลมืด แตเขาสามัคคีภายใตลัทธิปญญาออนไรวิทยาศาสตร ที่มุง
ทาํใหประชาชนเปนทาสเปนไพร ลัทธิกษัตริยนัน่เอง ลัทธิทีไ่รวิทยาศาสตรนีเ้ชดิชูใหคนสามญัที่บังเอิญเกิดในตระกูลหนึ่ง
ถูกมองวาเปนเทวดา ทัง้ๆทีก่ษัตริยมีความสามารถไมนอยและไมมากกวาประชาชนปกติ ทีเ่ปนวิศวะกร ศลิปน เกษตรกร 
หรือชางฝมือ  หลายลานคนทั่วประเทศ  

 

ฝายตรงขามอยากใหเราเชื่อวากษัตริยรกัและดูแลประชาชน แตประชาชนดูแลตนเองได และทุกอยางที่งดงามเกี่ยวกับ
ประเทศเรามาจากมือของประชาชน  

 

กษัตริย  คนนีเ้ติบโตมากับเผด็จการโกงกิน สฤษดิ์ ถนอม ประภาษ  

 

กษัตริย คนนีป้ลอยใหคนบริสุทธิ์ถูกประหารชีวิตในขอหาฆารัชกาลที่ 8  

 

กษัตริย คนนีส้นับสนนุเหตกุารณนองเลือด 6 ตลุา 2519 เพราะมองวายุคนั้นไทยมีประชาธิปไตย “มากเกินไป” และเขา
เปนผูอุปถัมภ อันธพาลลูกเสือชาวบาน 

 

กษัตริย คนนี้ ปลอยให คมช.ทาํรัฐประหาร 19 กันยา และปลอยใหประชาธิปไตยของเราถูกปลนไปโดยทหาร พันธมิตรฯ 
และพรรคประชาธิปตย ในนามของกษัตริย 
 

ในนโยบายเศรษฐกิจ กษัตรยิคนนี้เคยคัดคานสวัสดิการสําหรับประชาชนทีม่าจากงบประมาณของรัฐ ย่ิงกวานั้นในฐานะ
ทีเ่ปนคนรวยที่สุดในโลกคนหนึง่ ยังบงัอาจสั่งสอนคนจนให “พอเพียง” 
  

กษัตริยคนนี้ ยอมใหบริวารรอบขางตัง้ชื่อใหเปน “พอของสังคม” ในขณะที่ลูกชายตนเองไมเปนที่เคารพ  

 



พวกอภิสิทธิ์ชนในสงัคมที่อางความชอบธรรมจากระบบกษัตริยเปนเพียงปลิงดดูเลือดประชาชน พวกนี้ไมใชเจาของ
สงัคมไทย เขาควรเปนหนี้บุญคณุประชาชนตางหาก 
 

สิง่เหลานีท้กุเรื่อง ประชาชนรูวาเปนความจรงิอยูแลว มีส่ิงเดียวเทานั้นที่กําลังหามไมใหเรายืนข้ึนพูดความจริงทั้งหมดนี้ 
ในสังคมเปด  นัน่คือความกลัว  
 

ถาเราโดดเดี่ยวเราจะกลัว ถาเรามีกลุมเราจะกลา ถึงเวลาแลวที่เราตองนําความโกรธ ความกลา และสตปิญญาที่
ประชาชนทุกคนมีอยู มาถลมความกลัว และนําแสงสวางกลับมาสูบานเมือง เราตองรวมกันตั้งคาํถามกับระบบเผด็จการ
ปจจุบัน เพราะเมื่อเราพูดพรอมๆ กันทั่วประเทศ เขาจะจับคุมเราทัง้หมดไมได 
 

ตราบใดทีเ่ราหมอบคลานตอลัทธิกษัตริย เราทําตัวเปนแคสัตว  เราตองยืนข้ึนเปนคน เราตองเปนพลเมืองในโลกสมัยใหม  
 

ธงไตรรงคสามสี แดง ขาว น้าํเงิน ของฝายเผด็จการ ลอกมาจากธงสามสีของตะวันตก แตเพ่ือสงเสรมิ “ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย” ซึ่งเปนคําขวัญของพันธมาร และทหาร ทีใ่ชในการทาํลายประชาธิปไตย  
 

ธงสามสี แดง ขาว น้าํเงิน เคยมีความหมายอื่นในการปฏิวัตฝิรัง่เศส นัน่คือ “เสรีภาพ ความเทาเทียมและความ
สมานฉันท” นีค่อืคําขวัญที่เราตองใชในการตอสูเพ่ือปลดแอกสังคมไทย จากยุคมืดแหงระเบียบใหม/การเมืองใหม  
 

เราจะรวมตัวกันอยางไร?  

 

เลิกหวังไดแลววาอดีตนายกทักษิณจะนาํการตอสูในทิศทางที่จําเปนสําหรับการปลดแอกสังคม  อยาตั้งความหวังกับ
นกัการเมืองพรรคเพ่ือไทย  เขายังไมพรอมที่จะตอสูนอกกรอบระบบปจจุบัน แตประชาชนหลายแสนหลายลานพรอมจะ
ไปไกล 
 

การตอสูนอกกรอบ ไมใชการจับอาวุธสู แตเปนการตดิอาวุธทางปญญากับมวลชน  เราตองมีกลุมศึกษาการเมืองของเรา
เอง เราตองรวมตัวกันเปนพรรค และพรรคนีต้องนําตนเองในทุกทองที ่ ทกุชุมชน ทกุโรงงาน ทกุสถานที่การศึกษา ใน
รูปแบบที่คนเสื้อแดงเริ่มทําอยู แตเราตองประสานงานกัน  

 

เราตองมัน่ใจวาคนที่จะนําพรรคคือ เรา พลังของพรรคคือ เรา  และทกุคนตองมีสวนรวมในการสรางนโยบายและจุดยืน  

 

อาวุธของเราคอืการชุมนุม การนดัหยุดงาน และการขยายความคิดสูคนอื่นในทุกภาคสวน แมแตในระดบัลางของกองทัพ  

 

พรรคเรา ตองมีกิจกรรมเปดบาง แตเนื่องจากกฎหมายหมิ่นและความกาวราวของทหาร บางสวนจะตองปดลับตามความ
เหมาะสม นีค่อือีกเหตุผลทีเ่ราตองนําตนเอง 



 

จุดรวมของเราควรจะมีหนาตาเปนอยางไร? 

 

มันไมใชสิ่งทีค่นๆเดียวเสนอได ตองรวมกันเสนอ แตนีค่อืขอเสนอของผมในฐานะพลเมืองแดงรักประชาธิปไตยคนหนึ่ง  
 

1. เราตองมีเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพทีจะเลือกรัฐบาลทีคนสวนใหญตองการ  โดยไมมีการปราบปรามขมขู 
และไมมีความกลัว  

2. เราตองมคีวามเทาเทียมเสมอภาค ตองยกเลิกระบบผูใหญผูนอย ยกเลิกการหมอบคลาน นกัการเมืองตอง
ปฏิญาณตนวาจะเคารพนายที่แทจรงิของตนเองคือประชาชน ซึ่งเปนเจาของประเทศไมใชอํานาจนอกระบบ  เรา
ตองสรางวัฒนธรรมพลเมืองที่เคารพซึง่กันและกัน เราตองมีเสรีภาพและความเทาเทียมทางเพศและเชื้อชาต ิ
ตองเคารพผูหญิง เคารพคนรักเพศเดียวกัน เคารพคนพมา ลาว เขมร และคนมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต ผูหญงิ
ตองมีสิทธทิาํแทงอยางปลอดภัย ผูลี้ภัยจากตางประเทศควรจะไดรบัการดูแลอยางอบอุน สมกับที่ประเทศเรา
เปนประเทศอารยะ  

3. ประเทศเราตองเปนรัฐสวัสดกิาร ถวนหนา ครบวงจร และผานการเก็บภาษีกาวหนาจากคนรวย คนจนไมใชภาระ 
แตเปนคนรวมพัฒนาชาติ ที่ตองมศีกัดศิร ี สังคมลาหลังปจจุบันกดทับประชาชาชนจํานวนมากไมใหเขาเปนผู
สรางสรรค และนําสังคมไปสูความกาวหนา  

4. ในประเทศเรากษัตริยไมควรยุงในเรื่องการเมือง และลักษณะสวนตัวของกษัตริยไมควรจะมคีวามสําคัญ กษัตริย
ตองไมแสดงจดุยืนของตัวเองในเวทีสาธารณะ แตในสังคมไทยปจจุบันชนชั้นปกครองรวมรับผลประโยชนจาก
การใชกษัตริยเปนเครื่องมือ และดูเหมือนวาจะไมยอมยกเลิกพฤติกรรมแบบนี้ ดงันั้นวิธีแกไขปญหานี้ที่ดีที่สดุ จงึ
เปนเรื่องของการ สรางระบบสาธารณะรัฐในประเทศไทย เพ่ือใหทกุตําแหนงมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 

5. ประเทศเราอยูภายใตรองเทาบูทของนายพลมานานเกินไป เราตัง้ตดังบประมาณของทหารและอํานาจในสังคม
เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอประชาธิปไตยอีกตอไป  

6. ประเทศเราตองมคีวามยุตธิรรม ศาลไมควรอางกษัตริยในการขัดขวางการถูกตรวจสอบ ไมควรใชกฎหมายหมิ่น
ศาลเพื่อปกปองระบบอยุตธิรรม เราตองปฏิรูประบบยุตธิรรมอยางถอนรากถอนโคน ตองมรีะบบลูกขุนที่มาจาก
ประชาชน  ตาํรวจตองบริการประชาชนแทนที่จะรดีไถคนจน  

7. ประชาชนในเมือง ในชมุชน ในทองถ่ินตางๆ ตองเขามาบริหารสาธารณะในทุกระดับ เชน รฐัวิสาหกิจ ส่ือ 
โรงเรยีนและโรงพยาบาล  

8. ประเทศเราตองทนัสมัย เราตองปรับปรุงระบบการศึกษา การคมนาคม และที่อยูอาศัย และหันมาผลิตพลังงาน
จากลมและแสงแดดเพือ่ปกปองสิ่งแวดลอม  

9. ประเทศเราตองรักสงบ ไมขัดแยงสรางเรื่องกับประเทศเพื่อนบาน หรือ สนับสนุนการกอสงคราม  

 

พวกใดโนเสารลาหลัง พวกเสื้อเหลือง จะบาคลั่ง น้าํลายฟูมปากเมื่ออานแถลงการณอันนี ้  แตมันเปนเพียงอาการของ
พวกตกยุค หลุดโลก งมงาย ทีค่วรจะลงถังขยะแหงประวัตศิาสตร เราชาวประชาธิปไตยแดง จะเดนิหนา สรางสังคม
อารยะ สังคมใหม 



 

พวกอภิสิทธิ์ชน ไมมีสิทธิ์ปลนชีวิต ศกัดิศ์รี ความเปนคนของประชาชน ไปเพ่ือหวงัเพิ่มความเปนคนของเขาเอง หยุดเอา
คนจนมาบูชายันตไดแลว 
 

พวกที่อางวา “ไทยมีลักษณะพิเศษในการมีกษัตริย” เพียงแตยืนยันวาความพิเศษของสังคมไทยทีเ่ขาตองการปกปองคือ
ความปาเถ่ือนและเผด็จการ การอางเรื่อง “ความมั่นคง” เปนเพียงการพยายามสรางความมั่นคงใหกับผูทีก่ดขี่ขูดรดี
ประชาชน ไมใชการสรางความมั่นคงและดีงามกับพลเมืองทั่วไปแตอยางใด 

 

แถลงการณนีเ้ปนเพียงขอเสนอที่เราอาจนํามาเปนจุดรวมไดในหมูคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตย  สวนตัวแลว ในฐานะนัก
สงัคมนิยม ผมอยากเห็นประเทศเราเดินหนาตอไปจากนั้น เพ่ือสรางสังคมที่มีประชาธปิไตยเต็มใบและไมมีชนชัน้ 

ปราศจากการกดขี่ขูดรดี... ระบบสังคมนิยมนั้นเอง แตนัน้เปนเปาหมายระยะยาว 
 

ชนชั้นปกครองดูใหญโต เขมแข็ง เมือเรายังคลานอยูกับพ้ืน แตพอเรายืนข้ึนหูตาสวาง เดนิหนารวมกับคนอ่ืน เราจะเหน็
วาพวกนี้ออนแอและนาสมเพชแคไหน  

 

ในอดตี ไมวาจะชวง ๒๔๗๕ หรือ๑๔ ตลุา เคยมคีวามฝนในหมูประชาชน วาเราจะสรางสังคมประชาธิปไตยทีมี่ความเทา
เทียม เราจะตองสรางความฝนนี้ใหเปนจรงิสักท ี

ใจ อ๊ึงภากรณ 9 กมุภาพันธ 2009 

 

  


