
สวัสดเีพือ่นคนไทยทีรั่กและเคารพ

พวกเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ตั้งแต่ปี ๔๐ แต่ละคน
สนใจเรือ่งประชาธปิไตย พยายามศึกษาหาขอ้มูล ความรู้แลก เปล่ียน
ซ่ึงกนัและกนั รวมทัง้สง่ตอ่เผยแพรสู่่สาธารณะเทา่ทีจ่ำเปน็

เรว็ ๆ นีก้ลุม่ฯ ไดพ้บบทความของนายแพทยป์ระเวศ วะสี
ท่ีลงในหนงัสอืพิมพ์รายวัน ซ่ึงนา่สนใจมาก จึงขอสง่ตอ่มาใหท่้าน

กลุ่มฯ ได้ติดตามศึกษาบุคคลที่มีจิตใจประชาธิปไตย และ
พบว่านายแพทย์ประเวศเป็นบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจ ท่านพยายาม
นำเสนอ บทความ และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกับสงัคม วัฒนธรรม
การเมอืง ตลอดเวลา ต้ังแตยุ่คเผดจ็การทหาร ประชาธปิไตยครึง่ใบ
แมก้ระทัง้ยุค รสช. จนกระทัง้ยุคการเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญู ท่าน
เป็นบุคคลหนึ่งที่พยายามผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญ(พ.ศ. ๒๕๔๐)
ฉบบัปจัจบุนัทีเ่อือ้ใหผู้้นำรฐับาลมอีำนาจมากขึน้ ทำใหผู้้นำรฐับาล
ปัจจบัุน สามารถ ตัดสนิใจเรือ่งหลายเรือ่งไดอ้ย่างคลอ่งตวั สามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ง่ายข้ึน จนกระท้ังมีคนกล่าวว่า ท่านเป็นผู้หน่ึงท่ี
สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบัน

แตบ่ทความลา่สดุของทา่น ทางกลุม่ฯ เหน็วา่ทา่นแสดงจดุ
ยืนของความเป็นคนที่มองสังคมการเมืองประชาธิปไตยอย่าง
ไม่หยุดนิ่งและน่าสนใจอย่างยิ่ง ทางกลุ่มฯ จึงร่วมกัน พิจารณาว่า
ควรช่วยเผยแพร่บทความดังกล่าวเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ
ที่พมิพ์เผยแพร่ไปแล้ว

โปรดช่วยแผยแพร่เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติเข้าใจสถานการณ์
บ้านเมืองของเราและร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น

ด้วยความรักและศรัทธา
กลุ่มศกึษาประชาธปิไตย ๒ ,๔๐



๑. ความสำคัญของฝ่ายค้าน
ในระบบรฐัสภา
ในระบบเผดจ็การไมช่อบมฝ่ีายคา้น
แตใ่นระบบประชาธปิไตย
ฝ่ายค้านมคีวามจำเปน็และเปน็ของ ดีเพ่ือจะไดถ่้วงดุลและตรวจ

สอบฝา่ยรฐับาล
ย่ิงฝา่ยคา้นเขม้แขง็รฐับาลยิง่ดขีึน้
ในประเทศทีเ่จรญิเขาจงึเหน็ความสำคญัของฝา่ยคา้น
บางครั้งคนที่เป็นสมาชิกพรรครัฐบาลไปโหวตให้ฝ่ายค้านก็มี

เพราะตอ้งการใหมี้การตรวจสอบรฐับาลใหดี้ย่ิงขึน้
ในประเทศประชาธปิไตยทีมี่พระมหากษตัริย์ ไม่ได้มีแต่รัฐบาล

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น  แต่มีฝ่ายค้านของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย  อย่างของเราหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็ได้รับ
พระบรมราชโองการแตง่ตัง้

ย่ิงฝา่ยคา้นเขม้แขง็
รฐับาลยิง่ดข้ึีน
ประเวศ วะสี

๑

บทความนีต้พิีมพใ์นหนงัสอืพมิพร์ายวนั มตชิน โพสตท์เูดย ์ไทยโพสต ์ผู้จดัการ และอืน่ ๆ
ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘



๒. อันตรายของการมรัีฐบาล
ท่ีกำเรบิในอำนาจ
“อำนาจทำใหค้อร์รัปช่ัน”
“อำนาจสมบรูณก็์คอร์รัปช่ันสมบรูณ์”
คำกล่าวของลอร์ดแอชตันข้างต้นเป็นท่ีอ้างอิงกันอย่างแพร่หลาย

เพราะปรากฏวา่เปน็ความจรงิทกุหนทกุแหง่  ทัง้ในอดตี  ปจัจบุนั  และ
อนาคต

คนที่มีอำนาจมากๆ  จะกำเริบในอำนาจ  ไม่ฟังเสียงของผู้ใด
รวบรัดทำการตามอำเภอใจ ไมร่อบคอบ  นำไปสูค่วามผดิพลาด รุนแรง
และสงคราม

เร่ืองนโยบายเป็นเร่ืองสำคัญเพราะกระทบทุกองคาพยพของสังคม
ถ้านโยบายผดิพลาดประเทศชาตเิสยีหาย

ผู้นำทีม่อีำนาจเบด็เสรจ็จะนำ บา้นเมอืงไปสูส่งครามไดง้า่ยกวา่
ถ้ามรีะบบการมสีว่นรว่มและถว่งดลุ

การรวมศนูยอ์ำนาจถงึเกง่กไ็มย่ั่งยนื
อะไรทีสู่งข้ึนมาโดดเดีย่วน้ัน โค่นล้มไดง่้าย  และเมือ่โค่นล้มไป

แลว้บา้นเมอืงกร็ะเนระนาด เพราะไมไ่ดส้รา้งผูน้ำไวจ้ำนวนมาก
สังคมที่มีฐานกว้าง มีการถักทอกันทางสังคมและทางปัญญา มี

ความมัน่คงและยัง่ยนืกวา่สงัคมทีร่วมศนูยอ์ำนาจ

๒



๓. การรวมศูนย์อำนาจทำลาย
ศักดิ์ศรีความเป็นคน
คนทกุคนมศัีกดิศ์รีและมศัีกยภาพในทางสรา้งสรรค ์ประเทศจะ

มกีำลงัมากถา้เคารพศกัดิศ์รแีละคณุคา่ความเปน็คนของคนทกุคน
ส.ส.ทกุคนและรฐัมนตรทีกุคน  ถ้ามศีกัดิศ์ร ี  มอิีสระ  มคีวาม

สร้างสรรคก็์จะเปน็ความงามและความด ี แตทุ่กคนดจูะเปน็ใบไ้ปหมด
ไมก่ลา้ออกความคดิความเหน็

มีแต่ผู้นำเกง่อยู่คนเดยีว  ดูไม่งามเลยและทำใหศั้กด์ิศรีความเปน็
คนตกตำ่  นา่อดึอดั  และอนัตราย

๔. ประเทศลม่จม
เพราะขันทีซีย์นโดรม
ในประวัติศาสตร์จีนอันยาวนาน  จักรพรรดิ์องค์แล้วองค์เล่า

พินาศและบา้นเมอืงลม่จม  เพราะขนัททีีแ่วดลอ้ม  ขนัททีีแ่วดลอ้มจะ
เอาอกเอาใจเพด็ทลูความไมจ่รงิ

ผู้มีอำนาจจะถูกตัดขาดจากความจริง  เมื่อไม่รู้ความจริงและ
ไมใ่ชค้วามจรงิ  ความเสือ่มเสยีกค็บืคลานเขา้มาจนหายนะ

เร่ือง “โจรกระจอก”  เป็นตัวอย่างของการท่ีผู้นำไม่ได้รับรู้ความ
จรงิและทำใหแ้กป้ญัหาผดิจนบานปลายคลายไมอ่อกจนทกุวนันี้

๓



ท่ีไหนมกีารกำเรบิในอำนาจทีน่ั่น“ขันท”ี  ย่ิงชุกชุมเปน็อนัตราย
ยิ่งนัก

ยามน้ีคนไทยควรจะสนใจการคานอำนาจใหม้าก  การมีฝ่ายค้าน
ถ้าใชใ้หด้ีๆ    จะทำใหรั้ฐบาลทำดย่ิีงขึน้และขนัทนีอ้ยลง

๕. ฝ่ายค้านจะเข้มแข็ง
เพราะเหต ุ๒ ประการ
ฝ่ายคา้นจะเขม้แขง็เพราะเหต ุ ๒  ประการ  คอื
๑. ประชาชนเลอืกฝ่ายคา้นใหมี้เสยีงมากพอสมควร
๒. ฝ่ายคา้นมปีระเดน็และวธีิทำงานทีด่งึสงัคมเขา้มารว่มตรวจ

สอบรฐับาล
ในเร่ืองท่ี  ๒  น้ี  ฝ่ายค้านต้องเลือกประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนฉกรรจ์ๆ

ของรัฐบาลนำขึ ้นมาศึกษาด้วยการใช้หลักวิชาการ  ถกแถลงทาง
สาธารณะให้สาธารณะเข้าร่วมมากที่สุด  นี้จะยกระดับสติปัญญาของ
ทกุฝา่ย  ทัง้ของสาธารณะ  ของฝา่ยคา้น  และของฝา่ยรฐับาล  อันจะมี
ผลทำใหบ้า้นเมอืงดขีึน้

ฉะนั้นฝ่ายค้านจะใช้แต่วาทะเท่านั้นไม่พอ  แต่ต้องการการทำ
งานทางวชิาการอย่างเข้มแข็ง  ควรแสวงหานกัวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงมา
ช่วยทำงาน  จะเรยีกวา่ฝา่ยวชิาการหรอืสถานบนัวชิาการกไ็ด้

๔



๖. ประเด็นที่ควรมุ่ง
ตรวจสอบรฐับาล
     ต่อไปน้ี  คือ  ข้อเสนอประเดน็ท่ีฝ่ายค้านควรตรวจสอบรฐับาล

๗  ประเดน็  คอื
๑. เร่ืองรฐับาลไมเ่คารพรฐัธรรมนญู  เชน่

* เร่ืองการคานอำนาจโดยองคก์รอิสระ
* การสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามบีทบาทในการกำหนด
นโยบายและตรวจสอบการใชอ้ำนาจรฐั

* การพฒันาการสือ่สารใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะมาก
ที่สุด

* สิทธชุิมชน
นีเ้ปน็เพยีงตวัอย่าง  รัฐธรรมนญูบญัญตัเิรือ่งดีๆ   ไวเ้ปน็อนั

มากทีรั่ฐบาลไมท่ำ  การกลา่วหาวา่รัฐบาลไมเ่คารพรฐัธรรมนญูเปน็ขอ้
หาฉกรรจ์

ถ้าใช้เรื่องนี้เคลื่อนไหวจะทำให้สังคมหันมาสนใจศึกษารัฐ-
ธรรมนญูกนัอยา่งกวา้งขวาง และทำใหรั้ฐบาลปรบัตวั

๒. เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและคอร์รัปชั่น
เรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะสลัดให้พ้นคอ  ควรมีการ

เคลือ่นไหวตรวจสอบอยา่งตอ่เนือ่ง  ทีส่ำคญัคอืการสบืสวน สอบสวน
ใหม้หีลักฐานขอ้เทจ็จรงิ

ถ้าพบว่าผู้ถืออำนาจรัฐป่ันหุ้นให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตัว
จะเปน็จดุตายของรฐับาล

๕



๓. เรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกองคา-

พยพของสังคมกระบวนการนโยบายสาธารณะ ควรจะเป็นกระบวนการ
ทางปญัญา

กระบวนการทางสังคม และกระบวนการทางศีลธรรมไม่ใช่
เร่ืองเร็วๆ ลวกๆ  ไม่ใช้ความรู้อย่างละเอียดรอบคอบ  ขาดการมีส่วนร่วม
และไมแ่นว่่ามศีลีธรรมหรอืไม่

ฝ่ายค้านควรริเริ่มและร่วมมือกับภาควิชาการและภาคสังคม
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทีด่อีย่างมสีว่นรว่ม

๔. เรื่องประชาสังคม
โลกรู้แล้วว่า  ความเป็นประชาสังคมทำให้เศรษฐกิจดี  การ

เมอืงด ี และศลีธรรมดี
การจะแกปั้ญหาเศรษฐกจิ  หรือการเมอืง  หรือศีลธรรม  อย่าง

เปน็เรือ่งแยกสว่นโดยไมพั่ฒนาประชาสงัคมไมม่ทีางสำเรจ็
รัฐบาลน้ีไม่เข้าใจและเหน็คุณค่าของประชาสงัคม พยายามจะ

ลดทอนประชาสังคมลงซึ่งจะทำให้พัฒนาเศรษฐกิจ  การเมือง  และ
ศลีธรรมไมไ่ดผ้ล

๕. เรื่องระบบสื่อ
ระบบสือ่น้ันถ้าทำใหดี้บ้านเมอืงจะเจรญิรุดหนา้โดยรวดเรว็
มาตรา ๔๐ ในรฐัธรรมนญูกำหนดใหค้ลืน่การสือ่สารเปน็ของ

สาธารณะต้องนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด  ปรากฏว่า
มกีารแยง่ชงิกนัเพือ่ผลประโยชนอ์ย่างนา่เกลยีด

๖



ไม่ปรากฏว่ารัฐบาลพยายามพัฒนาให้เกิดระบบสื่อที่ดี กลับ
มภีาพแหง่ผลประโยชนท์บัซอ้นเสยีมากกวา่

๖. เรื่องทิศทางการพัฒนาที่สวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียง
ทิศทางการพัฒนาที่เน้นเงินนิยม วัตถุนิยม  บริโภคนิยม

ขับเคลื่อนด้วยโลภจริต  จะนำไปสู่การแย่งชิงทอดทิ้งกัน ช่องว่าง
ทางสงัคมจะหา่งมากขึน้  ความไมเ่ป็นธรรมทางสงัคมจะมากขึน้  ความ
รุนแรงและความเสือ่มเสยีทางศลีธรรมจะมากขึน้

ในที่สุดจะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางสังคม  เพราะสังคมที่ขาด
ศีลธรรมย่อมไม่สามารถรักษาปรกติภาพไว้ได้  ทิศทางการพัฒนาที่
รัฐบาลดำเนนิอยูส่วนทางกบัเศรษฐกจิพอเพยีง

๗. เรื่องสันติภาพ
สันติภาพเป็นทั้งผลและทุนของการพัฒนา บ้านเมืองที่ขาด

สันติภาพจะเกิดความทุกข์แสนสาหัส  และทำลายโอกาสการพฒันา  ฝ่าย
คา้นควรจะหาขอ้มลูเชงิประจกัษว่์าตัง้แตรั่ฐบาลนี ้ครองอำนาจมคีวาม
รุนแรงเกดิมากขึน้จรงิหรือไม่

ผู้นำรัฐบาลไดส่้งสัญญาณความรนุแรงอย่างใดหรอืไม่  มีการ
เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ และทำอย่างไรจึงจะเป็นการส่งเสริมสันติ-
ภาพ

รัฐบาลขาดความระมัดระวังในการรักษาสมดุลระหว่างอเมริกา
กับโลกอิสลาม คู่ขัดแย้งใหญ่ในโลกคือเมริกากับโลกอิสลาม ซึ่งมี
ประชากรมสุลมิกวา่  ๑,๐๐๐  ล้านคน

๗



ความขดัแยง้นีรุ้นแรงและอนัตรายยิง่  เปน็บอ่เกดิของขบวน
การกอ่การรา้ยสากลทีแ่มแ้ตอ่เมรกิาเองกไ็มป่ลอดภยั  เราอยูป่ลายแถว
และไม่ใช่คู่ขัดแย้งหลักกับใคร แต่รัฐบาลดำเนินนโยบายต่างประเทศ
โดยไม่ระมัดระวัง ถูกผลักและดึงให้เข้าไปสู่ความเสี่ยงต่อการก่อการ
ร้ายสากลโดยไมจ่ำเปน็ และทำใหค้วามรนุแรงใน ๓  จงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้กไ้ขยากขึน้ไปอกี

ขณะนี้มีความพยายามที่จะกระตุ้นชาตินิยม  ประเทศใดที่มี
ความขดัแยง้เชงิเชือ้ชาตจิะเปน็ประเทศทีม่กีรรมอยา่งยิง่

ความขัดแย้งและความรุนแรงจะทำให้การพัฒนาหยุดชะงักไปต้ัง
๕๐ - ๑๐๐  ปี

ดงัในพมา่กวา่  ๖๐  ปแีลว้ยังไมห่ยุด
ยิวกับอาหรับในตะวันออกกลางฆา่กันกว่า  ๕๐  ปีแล้วยังหยุด

ไมไ่ด้
สงิหลกบัทมฬิในศรลัีงกาเขน่ฆา่กนักวา่  ๒๐  ปแีลว้ยังหยดุ

ไมไ่ด้
รัฐบาลต้องได้รับการตรวจสอบและช่วยเหลือให้ออกจากความ

คิดกระตุ้นเชื้อชาตินิยมหากจะมีความคิดเช่นนั้น เพราะอันตรายต่อ
เสถยีรภาพความมัน่คงของประเทศอยา่งยิง่

คนไทยต้องช่วยกันสร้างสันติภาพให้ได้  สันติภาพเคยเป็น
ทุนทีวิ่เศษของเรา

ประเด็นท่ีควรตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้มีเพียง ๗  ประเด็นดังกล่าว
เทา่นัน้  เพยีงยกเปน็ตวัอย่างใหด้ ู แตเ่ปน็ประเดน็ฉกรรจ ์ๆ  ทัง้สิน้

๘



๗. ฝ่ายคา้นเขม้แขง็ วิชาการเขม้แขง็
สงัคมเขม้แขง็ รัฐบาลจะดข้ึีน
หากฝา่ยคา้นเคลือ่นไหวตรวจสอบรฐับาลในประเดน็ทัง้  ๗  ดงั

เสนอข้างต้นพร้อมๆ  กับการเคลื่อนไหวทางวิชาการและการเคลื่อน
ไหวทางสงัคม  จะเกดิความสรา้งสรรคอ์ย่างยิง่

ฝ่ายคา้นกจ็ะเกง่ขึน้  ฝ่ายวิชาการและฝา่ยสงัคมกจ็ะเขม้แขง็ขึน้
เม่ือฝ่ายค้านเข้มแข็ง  ฝ่ายวิชาการเขม้แข็ง  และฝ่ายสังคมเขม้แข็ง

ไม่ว่ารัฐบาลใดๆ  กต็อ้งปรบัตวัใหด้ขีึน้
ปฏิสัมพันธ์อย่างถูกต้องระหว่างฝ่ายต่างๆ จะทำให้ประชา-

ธิปไตยเปน็เครือ่งมอืแกปั้ญหานานาประการของประเทศได้
ประชาธปิไตยแตโ่ดยรูปแบบแตเ่น้ือหาเผด็จการ  ไม่สามารถแก้

ปัญหาของประเทศอยา่งจิรังย่ังยืน  แต่จะท้ิงซากอันเน่าเหม็นไว้ในสังคม

เพือ่นคนไทยควรใชส้ตไิตรต่รองใหร้อบคอบ  แลว้ช่วย
กันสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกฝ่ายมี
ความสำคญั  มีสดัสว่น  และปฏสิมัพนัธก์นัอยา่งถกูตอ้ง จงึจะ
ทำให้สังคมไทยสามารถเคลื่อนไปในอนาคตอย่างมีดุลยภาพ
ปัญญา  และสนัตภิาพ

การทำให้ฝ่ายค้านเข้มแข็งก็เป็นวิธีหน่ึง ท่ีจะทำให้รัฐบาล
ดีขึ้น

๙


