โครงการสารวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิ รปู ประเทศไทย มูลนิ ธิสาธารณสุขแห่ งชาติ

สารบัญ

บทนา
ความหมายของนโยบายสาธารณะและประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
ระดับขั ้นการมีสว่ นร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ
วิธีการสร้ างการมีสว่ นร่วมในนโยบายสาธารณะ
กรณีศกึ ษานวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
อย่ างมีส่วนร่ วม
• สมัชชาประชาชน:
กรณีการปฏิรูปการเลือกตั ้งระดับจังหวัด รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

หน้ า
1
2
3
7

10

• การลงฉันทามติ:
กรณีการพัฒนานโยบายของคณะกรรมการเทคโนโลยี ประเทศเดนมาร์ ก
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• สมัชชาองค์การอนามัยโลก:
กรณีการมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายระดับสากล
และการประยุกต์ใช้ ในประเทศไทย

18

บรรณานุกรม

25

นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่ างมีส่วนร่ วม
โดย ภัทชา ด้ วงกลัด
นโยบายสาธารณะคือเครื่ องมือที่สาคัญยิ่งในการสร้ างความเป็ นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม อันเป็ นรู ปธรรมใน
การพัฒนาและแก้ ปัญหาทางสังคมของรัฐ ซึ่งสามารถส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ในวงกว้ างและกระทบกับชีวิตความ
เป็ นอยู่ของคนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านสุขภาพ การประกอบอาชีพ การได้ รับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของสังคม เช่น
ที่ดิน เงินทุน สวัสดิการ เป็ นต้ น นโยบายสาธารณะหนึง่ ๆ มักมีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กบั ผู้คนจานวนมาก ทังผู
้ ้ ที่ได้ รับประโยชน์
และผู้เสียประโยชน์ ความสามารถในการเข้ าถึงและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะของคนกลุม่ ต่างๆ จึงกลายมา
เป็ นส่วนสาคัญในการกาหนดความเป็ นธรรมที่พวกเขาจะได้ รับ
ในมิติด้านความเป็ นธรรม นโยบายสาธารณะที่ดีอาจหมายถึงนโยบายสาธารณะที่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ มี
“ส่วนร่ วม” ในการกาหนดทิศทางและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างเท่าเทียม ซึ่งในปั จจุบนั กระบวนการ
นโยบายสาธารณะไม่ได้ ถกู จากัดอยูภ่ ายใต้ ปริ มณฑลของรัฐเพียงเท่านัน้ แต่ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมต่างเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น
ไม่วา่ จะเป็ นภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุม่ ผลประโยชน์ต่างๆ ทังรู้ ปแบบที่เป็ นทางการ เช่น การให้ ความเห็นผ่านเวที
รับฟั งหรื อการปรึ กษาหารื อของหน่วยงานกาหนดนโยบายต่างๆ และในรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ เช่น การล็อบบี ้ การชุมนุม
ประท้ วงกดดัน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ด้ วยความแตกต่างทางทรัพยากรที่แต่ละภาคส่วนมีอยู่ ซึ่งหมายรวมถึงทรัพยากรที่เป็ น
ตัวเงิน ทรัพยากรบุคคล ความรู้ และทุนทางสังคม เป็ นต้ น ทาให้ ความสามารถในการมีสว่ นร่ วมของแต่ละภาคส่วนอาจไม่เท่า
เทียมกัน ทาให้ ช่องทางการมีสว่ นร่วมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางที่เป็ นทางการ จึงมักถูกจากัดอยูใ่ นวงแคบ เฉพาะกลุม่ ที่
มีทรัพยากรมากกว่า นอกจากนี ้อานาจต่อรองของแต่ละกลุม่ ในการมีสว่ นร่วมก็ยงั มีมากน้ อยไม่เท่ากันตามฐานทรัพยากรที่มี
ด้ วยความตระหนักถึงความสาคัญของ “การมีสว่ นร่ วม” และการเห็นข้ อจากัดของช่องทางในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะนี ้เอง ผู้กาหนดและผู้ขบั เคลือ่ นนโยบายสาธารณะในภาคส่วนต่างๆ ทัว่ โลก ทังที
้ ่เป็ นองค์กรภาครัฐ องค์กรโลกบาล
และองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร (NGOs) ต่างพยายามพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใหม่ๆ ที่ม่งุ ส่งเสริ มให้
การมีสว่ นร่วมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นธรรมมากขึ ้น นวัตกรรมเหล่านี ้ถูกพัฒนาขึ ้นมาอย่างเป็ นระบบบนฐานความรู้
วิชาการ ซึ่ง ถูกออกแบบมาเพื่อกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ แตกต่างกันไป มี ความน่าสนใจ ถูก ถ่ายทอดและนาไป
ประยุกต์ใช้ ในวงกว้ าง ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล
สาหรั บประเทศไทย ในภาพรวมยังขาดการพัฒนาและประยุกต์ ใช้ นวัตกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่
หลากหลาย และสอดคล้ องกับนโยบายสาธารณะแต่ละแบบซึ่งมีบริ บทแตกต่างกันไป ทาให้ พื ้นที่ของกระบวนการนโยบาย
สาธารณะยังคงเปิ ดอยูอ่ ย่างจากัด
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งานศึกษาชิ ้นนี ้จึงมีความมุง่ หมายที่จะเติมช่องว่างการสร้ างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย
โดยการนาเสนอทางเลือกนวัตกรรมการขับเคลือ่ นจากประสบการณ์จากต่างประเทศ และชี ้ให้ เห็นว่าการเปิ ดพื ้นที่กระบวนการ
นโยบายสาธารณะนันต้
้ องการกระบวนการขับเคลือ่ นที่หลากหลาย สอดคล้ องกับความหลากหลายของนโยบายสาธารณะและ
บริ บทที่ล้อมรอบอยู่

นโยบายสาธารณะและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม
“นโยบายสาธารณะ” มีผลกระทบอันเป็ นสาธารณะ กล่าวคือ กระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชนจานวนมาก แต่
บ่อยครัง้ ที่การกาหนดนโยบายสาธารณะกลับถูกผูกขาดอยู่ในมือผู้กาหนดนโยบายเพียงจานวนหนึ่ง และจากัดอยู่ในพื ้นที่
การเมืองปกติ คือในรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรื อสถาบันการเมืองที่เป็ นทางการ เสียงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่ได้ รับการ
รั บ ฟั ง มัก ถูก จ ากัด อยู่แ ค่ เ สีย งจากผู้เ ชี่ ย วชาญ นัก วิ เ คราะห์ นัก วิ ช าการ และกลุ่ม ผลประโยชน์ ต่า งๆ ที่ สามารถเข้ า ถึ ง
กระบวนการกาหนดนโยบายได้ ในขณะที่ เสียงจาก “สาธารณะ” หรื อประชาชนธรรมดาทัว่ ไปมักถูกเพิกเฉยละเลย ทังที
้ ่
นโยบายสาธารณะเหล่านันล้
้ วนส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรง
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ถูกกล่าวโทษว่าเป็ นต้ นเหตุที่บีบให้ เสียงของ “สาธารณะ”
แผ่วเบาไปจากปริ มณฑลแห่งการกาหนดนโยบายสาธารณะ คงเหลือไว้ เพียงเสียงในการเลือกตัง้ เลือกผู้แทนเข้ าไปตัดสินใจ
แทนตัวเอง แต่ผ้ แู ทนเหล่านี ้ก็ถกู มองว่าไม่สามารถตัดสินใจแทนสาธารณะที่มคี วามหลากหลายในความคิดและผลประโยชน์ได้
อย่างสมบูรณ์ ซ ้าร้ ายอาจคานึงถึงผลประโยชน์สว่ นตนเป็ นที่ตงั ้ ด้ วยปั ญหาและความไม่เชื่อมัน่ ในประชาธิปไตยแบบตัวแทน
นี ้เอง ประชาธิ ปไตยแบบปรึ กษาหารื อ (Deliberative Democracy) ซึ่งมีลกั ษณะขยายพื ้นที่ทางการเมืองและการกาหนด
นโยบายสู่สาธารณะและประชาชนในวงกว้ าง ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมจากสาธารณะและท้ องถิ่ น หาข้ อสรุ ปใน
ประเด็นต่างๆ จากการปรึกษาหารื อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผู้คนในสังคมบนฐานการเคารพในความหลากหลายมากกว่า
การรับฟั งเสียงข้ างมากในการตัดสินใจ จึงได้ ถูกกล่าวถึงเป็ นอย่างมากในฐานะรู ปแบบประชาธิ ปไตยในอุดมคติที่เติมเต็ม
ช่องว่างของประชาธิปไตยแบบตัวแทน
แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึ กษาหารื อไม่ใช่เรื่ องใหม่สาหรับสังคมไทย แต่ในทางปฏิบตั ิ คาถามสาคัญที่เกิดขึ ้นคือ
“รู ปธรรมของประชาธิปไตยแบบปรึ กษาหารื อ นันคื
้ ออะไร” หากพูดถึงนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ น
การสร้ างเขื่อนแม่วงก์ มาตรการลงทุนในระบบการจัดการน ้าของประเทศ การปฏิรูปการศึกษา หรื อการประกันสินค้ าเกษตร จะ
มีวิธีการใดที่จะทาให้ กระบวนการกาหนดนโยบายเหล่านี ้มีความเป็ นประชาธิปไตยในแบบปรึ กษาหารื อ อย่างเป็ นรู ปธรรมได้
บ้ าง
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ถวิลวดี (2551) ได้ สรุปหลักการและองค์ประกอบสาคัญของประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมไว้ ว่า คือการให้ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเมืองและการบริ หาร มีการกระจายอานาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆนัน้ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชน มีการเพิ่มการคุ้มครองสิทธิ และเสรี ภาพของประชาชน กล่าวคือ มีโครงสร้ างการทางานที่
สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส และคานึงถึงความต้ องการทรัพยากรของผู้มีสว่ นร่วมและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ทัง้ นีอ้ งค์ ประกอบสาคัญที่จะทาให้ เกิ ด กระบวนการประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม (deliberative democratic
process) ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารื อ ก็คือ กระบวนการถกเถียงแลกเปลีย่ นความเห็นต่อจุดยืน การ
กระทา หรื อข้ อเสนอหนึ่งๆ โดยให้ ความสาคัญกับข้ อมูลและเหตุผลประกอบ (Blamey, McCarthy and Smith 2000, Fearon
1998, Uhr 1998, etc.) โดยมีโจทย์สาคัญในการสร้ างประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม หรื อประชาธิปไตบแบบปรึกษาหารื อคือ
1.

ทาอย่ างไรให้ เกิดการมีส่วนร่ วมได้ (Participation)

2.

ทาอย่ างไรให้ มีประสิทธิภาพ (Efficiency)

3.

ทาอย่ างไรให้ มีความชอบธรรม (Legitimacy)

4.

ทาอย่ างไรให้ เกิดความรับผิดรับชอบ (Accountability)

จะเห็นได้ วา่ พื ้นฐานสาคัญ คือการเปิ ดพื ้นที่ให้ กลุม่ คนต่างๆ ในสังคมได้ เข้ ามาแลกเปลีย่ นแสดงความเห็น แต่ปัญหา
หนึง่ ที่มกั เกิดขึ ้นเสมอคือเสียงจากสาธารณะหรื อประชาชนทั่วไปมักขาดน ้าหนักและไม่ได้ รับการรับฟั ง เมื่อเทียบกับเสียงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักการเมือง หรื อกลุม่ ผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ นโยบายมีความซับซ้ อนทางเทคนิค ซึง่
มักสันนิษฐานว่าคนธรรมดาทัว่ ไปไม่สามารถเข้ าใจและไม่มีข้อมูลในประเด็นเหล่านี ้เพียงพอที่จะสามารถให้ ความคิดเห็นที่
น่าเชื่อถือได้ การตอบโจทย์ที่วา่ “ทาอย่างไรให้ เกิดการมีสว่ นร่วมได้ ” จึงเป็ นโจทย์สาคัญที่ต้องได้ รับการออกแบบ
มีการให้ ความหมายของ “การมีสว่ นร่วม” ไว้ หลายหลากในหลายมิติ Creighton (2000) ได้ ให้ ความหมายของการมี
ส่วนร่วมอย่างง่ายไว้ วา่ "กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็ นกระบวนการสือ่ สารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะให้
เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ ้นและได้ รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึง่ เป้าหมายของกระบวนการมีสว่ นร่ วมของประชาชนก็คือ การ
ให้ ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้ สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่นาเสนอหรื อนโยบายรัฐ และมีส่วนร่ วมในการ
แก้ ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สดุ สาหรับทุกๆคน” (อ้ างใน ถวิลวดี 2551)
จากทฤษฎีการมีสว่ นร่วมของ Arnstein (1969) การมีสว่ นร่วมสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 8 ขัน้ ไล่ลาดับระดับการมีสว่ น
ร่วมที่มากขึ ้นไปเรื่ อยๆ
3

ภาพที่ 1: ระดับขันการมี
้
สว่ นร่วมของ Arnstein
ที่มา: Arnstein (1969)

เริ่ มต้ นตังแต่
้ การโน้ มน้ าวโฆษณา (Manipulation) และการบาบัด (Therapy) ซึ่งเป็ นขันที
้ ่ไม่เกิดการมีสว่ นร่ วมขึ ้น
(Non-participation) แต่เป็ นการใช้ อานาจของผู้มีอานาจในการให้ ความรู้หรื อการให้ ความช่วยเหลือเท่านัน้
ระดับต่อมาคือ คือกลุม่ การมีสว่ นร่ วมที่พอเป็ นพิธี (Tokenism) ได้ แก่ การให้ ข้อมูล (Informing) เป็ นขันที
้ ่ประชาชน
ได้ รับข้ อมูลที่ไม่เคยได้ รับ เป็ นการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้มอี านาจ แต่ไม่เปิ ดโอกาสให้ มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ
วิธีการในการให้ ข้อมูลทาได้ หลายรูปแบบเช่น การแถลงข่าว การแสดงนิทรรศการ การใช้ สอื่ ต่างๆ เป็ นต้ น
ระดับการเปิ ดรับความคิดเห็น (Consultation) ประชาชนสามารถแสดงความเห็นของตนได้ ตามที่ผ้ มู ีอานาจเปิ ด
โอกาสให้ เช่น การสารวจ การรับข้ อคิดเห็นในเวทีการบรรยาย และการใช้ สื่อต่างๆรับฟั งความเห็น เป็ นต้ น แต่ในสองขันนี
้ ้
ประชาชนก็ยงั ขาดอานาจในการทาให้ ความเห็นของพวกเขาได้ รับความสนใจจากผู้มีอานาจ การมีสว่ นร่วมในสองขันนี
้ ้ไม่มีการ
ติดตามและผลักดันความเห็นจากการมีสว่ นร่วม ทาให้ ไม่มีอะไรจะรับประกันได้ ว่าการมีสว่ นร่ วมนี ้จะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
ได้ จริ ง

4

ระดับการปรึกษาหารื อ (Placation) เป็ นการมีสว่ นร่วมระดับที่สงู ขึ ้นไป ประชาชนได้ รับอนุญาตให้ แสดงความเห็นใน
เชิงแนะนาได้ แต่อย่างไรก็ตามอานาจในการตัดสินใจก็ยงั ถูกจากัดอยู่ในมือผู้มีอานาจ เช่นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ การ
เปิ ดกว้ างรับข้ อคิดเห็น และการประชาเสวนา เป็ นต้ น
ในขันต่
้ อๆ มาของการมีสว่ นร่วมประชาชนจะมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจมากขึ ้น เป็ นการแสดงออกของพลังความเป็ น
พลเมือง (Citizen Power) ในระดับการวางแผนร่ วมกัน (Partnership) ประชาชนสามารถต่อรองและแลกเปลี่ยนส่วนได้ สว่ น
เสีย กับผู้มีอ านาจได้ การมี ส่วนร่ ว มจะกว้ า งขวางขึน้ ประชาชนมีความรั บผิ ดชอบร่ ว มกับผู้มี อานาจในการวางแผนและ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ มัก ใช้ กับ ประเด็ น ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นและมี ข้ อ โต้ เ ถี ย งมาก วิ ธี ก ารในการวางแผนร่ ว มกัน มี
หลากหลาย เช่น กลุม่ ที่ปรึกษา การเจรจา อนุญาโตตุลาการ เป็ นต้ น
ในระดับที่เจ็ด ระกับการร่ วมปฏิบตั ิ (Delegated power) ประชาชนได้ รับอานาจในการตัดสินใจส่วนใหญ่ เช่นการ
ร่วมปฏิบตั ิในกิจกรรมต่างๆ และการร่ วมตรวจสอบ เป็ นต้ น และในระดับสุดท้ าย การควบคุมโดยประชาชน (Citizen control)
เป็ นขันที
้ ่ให้ อานาจการตัดสินใจและการจัดการทังหมดแก่
้
ประชาชนอย่างเต็มที่ เช่น การลงประชามติ เป็ นต้ น
ถวิลวดี (2551) ก็ได้ สรุปลาดับขึ ้นของการมีสว่ นร่วมไว้ คล้ ายคลึงกัน ดังภาพที่ 2 โดยแบ่งออกเป็ น การให้ ข้อมูล การ
เปิ ดรับความคิดเห็นจากประชาชน การปรึ กษาหารื อ การวางแผนร่ วมกัน การร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมติดตามตรวจสอบ และการ
ควบคุมโดยประชาชน ซึ่งในระดับขึ ้นที่สงู ขึน้ ประชาชนจะมีระดับของการมีส่วนร่ วมสูงขึ ้น ในขณะที่มีจานวนประชาชนที่
เกี่ยวข้ องด้ วยน้ อยลง ยกเว้ นในขันสุ
้ ดท้ าย ที่เป็ นการควบคุมโดยตรงโดยประชาชน ระดับการมีสว่ นร่ วมจะสูง ในขณะที่จานวน
ประชาชนที่เกี่ยวข้ องเองก็มีจานวนมากได้
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ภาพที่ 2: ระดับขันการมี
้
สว่ นร่วมของประชาชน
ที่มา: ถวิลวดี (2551)
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วิธีการสร้ างการมีส่วนร่ วมในนโยบายสาธารณะ
วิธีการสร้ างการมีสว่ นร่ วมในนโยบายสาธารณะมีได้ หลายรู ปแบบ ซึ่งมีระดับการมีสว่ นร่ วมของประชาชนมากน้ อย
แตกต่างกันไป และถูกออกแบบมาให้ เหมาะสมกับประเด็นและข้ อจากัดในบริ บทที่แตกต่างกัน
ถวิลวดี (2551) ได้ รวบรวมวิธีการสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนเรี ยงลาดับจากการระดับการมีสว่ นร่ วมมากไปยัง
การมีสว่ นร่วมน้ อย จากงานศึกษา Review of Public Participation and Consultation Methods โดย Abelson J, Forst P-G,
Eyles J, Smith P, Martin E และ Gauvin F-P (2001) ดังนี ้
1. คณะกรรมการภาคประชาชน (Citizen Juries) เป็ นรู ปแบบที่ประกอบด้ วยผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจานวน 12-20
คน เป็ นตัวแทนของชุมชน เรี ยกว่าคณะกรรมการภาคประชาชน มาร่ วมกับประชุมกันเพื่อหารื อเกี่ยวกับการ
กาหนดนโยบายเป็ นเวลาหลายวัน คณะกรรมการภาคประชาชนนี ้จะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณาจาก
ผู้เห็นเหตุการณ์หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และการไต่สวนหาข้ อเท็จจริ ง คล้ ายกับคณะลูกขุนในระบบการพิจารณา
คดีของศาล เมื่อได้ รับข้ อมูลเพียงพอจึงทาการอภิปรายและตัดสินใจ
2. กลุ่มอภิ ปราย (Citizens Panels) กลุม่ อภิปรายประกอบด้ วยผู้ที่ได้ รับคัดเลือกจานวนประมาณ 12 คน อาจโดย
การสุ่ม มีการประชุมกันเป็ นประจาเพื่อพิจารณาประเด็นที่ได้ รับมอบหมาย จากนันจึ
้ งลงมติร่วมกัน กลุ่มทา
หน้ าที่เป็ นเสมือนคณะกรรมการรับเรื่ องร้ องเรี ยนให้ กบั หน่วยงานของรัฐ มักใช้ ในการเสนอแนะการดาเนินงาน
ของนโยบายสาธารณะต่างๆ เช่น การให้ บริ การด้ านสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง เป็ นต้ น
3. ส่วนการวางแผน (Planning Cells) เป็ นรูปแบบที่คล้ ายคลึงกับคณะกรรมการประชาชน ริ เริ่ มในประเทศเยอรมนี
ในช่วงปี ค.ศ.1970 ประกอบด้ วยผู้เข้ าร่ วมประชุมประมาณ 25 คนทาการอภิปรายและให้ ข้อเสนอแนะต่อ
ประเด็นพิจารณา รายงานจากการประชุมจะถูกนาเสนอต่อผู้สนับสนุน สือ่ มวลชน และกลุม่ ผลประโยชน์ต่างๆที่
เกี่ยวข้ อง จุดเด่นของวิธีการส่วนการวางแผน คือการได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและสถาบันวิจยั ซึ่งผล
การตัดสินใจจากการประชุมส่วนวางแผนจะได้ รับการพิจารณาโดยตรงจากหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนนี ้ทังใน
้
ระดับชาติและระดับท้ องถิ่น
4. การลงฉันทมติ (Consensus Conference) ประกอบด้ วยผู้เข้ าร่วมประชุมจากประชาชนหลายสาขาอาชีพ เช่น
การประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายและเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่เป็ นประเด็นทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ที่
ซับซ้ อน การประชุมแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอนส
้
าคัญ คือ การประชุมของคณะประชาชนร่ วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อทา
ความเข้ า ใจในประเด็ น และการประชุม หาฉัน ทมติ ข องคณะประชาชน โดยระหว่ า งการประชุม จะมี ก าร
สังเกตการณ์และสรุปผลการหาฉันทมติตอ่ สือ่ มวลชนและประชาชนทัว่ ไป
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5. การสารวจความเห็นในเชิ งเสนอแนะ (Deliberative Polling) เป็ นกระบวนการที่ใช้ ผ้ เู ข้ าร่ วมจานวนมาก
คัดเลือ กโดยการสุ่ม ประชาชนที่ได้ รับ การคัดเลือ กเหล่า นีจ้ ะต้ องเข้ าร่ วมการประชุมอภิปรายในประเด็น ที่
พิจารณาเป็ นเวลา 2-3 วัน โดยจะมีการสารวจความเห็นของประชาชนก่อนและหลังการอภิปราย ข้ อสรุ ปที่ได้
จากการประชุมจึงเป็ นความเห็นส่วนบุคคลต่อประเด็นซึง่ ได้ รับการขัดเกลาจากการกระบวนการกลุม่ ประเด็นที่
พิจารณามักเป็ นประเด็นใหญ่ระดับชาติ เช่น การจัดการอาชญากรรม การล้ มเลิกระบบกษัตริ ย์ และ อนาคต
ระบบสาธารณสุขของประทศ เป็ นต้ น
6. การประชุมกลุ่ม (Focus Group) เป็ นการประชุมผู้เข้ าร่วมประมาณ 6-12 คน ซึ่งได้ รับการคัดเลือกโดยมีเกณฑ์
เฉพาะเพื่อให้ สามารถเป็ นตัวแทนประชากรที่ต้องการได้ มักเป็ นการประชุมเพียงครัง้ เดียวเพื่ออภิปรายหัวข้ อที่
พิจารณา การประชุมจะถูกวางรู ปแบบให้ มีลกั ษณะไม่เป็ นทางการเพื่อกระตุ้ นให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมถกเถียงแลกเปลี่ยน
ความเห็นระหว่างกันอย่างกว้ างขวาง
7. การสร้างฉันทามติ (Consensus building exercise) เป็ นกระบวนการเพื่อให้ เกิดฉันทามติในประเด็นต่างๆ มีผ้ ู
ไกล่เกลีย่ เป็ นคนกลางในการช่วยให้ ประชาชนได้ ข้อสรุปที่ทกุ ฝ่ ายเห็นพ้ องต้ องกัน
8. การสารวจความคิ ดเห็น (Surveys) เป็ นวิธีการที่ง่ายและใช้ กันอย่างกว้ างขวาง ทาโดยการสารวจความเห็น
ประชาชนจากการตอบคาถามของกลุม่ ตัวอย่างประชากร สามารถสารวจความคิดเห็นด้ วยรูปแบบที่หลากหลาย
เช่น ทางไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ เป็ นต้ น
9. ประชาพิ จารณ์ (Public Hearing) มีการกาหนดจานวนผู้เข้ าร่ วมที่แน่นอน ผู้เข้ าร่ วมมักเป็ นผู้ที่มีความสนใจใน
ประเด็นพิจารณาอยูแ่ ล้ ว และมักเป็ นผู้เชี่ยวชาญ ก่อนการลงประชาพิจารณ์จะมีการนาเสนอข้ อมูลและข้ อเสนอ
แก่ผ้ เู ข้ าร่วม
10. เวทีสาธารณะ (Open House) ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าร่วมเวทีสาธารณะที่จดั ขึ ้นได้ ตามสะดวก ในวันเวลา
และสถานที่ที่มีการจัดเวทีขึ ้น ผู้เข้ าร่วมจะได้ มีสว่ นร่วมโดยการพูดคุยกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ดั งาน และได้ รับข้ อมูลจาก
การจัดแสดงในรูปแบบต่างๆที่เตรี ยมไว้ นอกจากนี ้อาจมีการจัดวงแลกเปลีย่ นความเห็นกลุม่ ย่อยให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมได้
แลกเปลีย่ นความเห็นระหว่างกัน
11. คณะกรรมการทีป่ รึ กษาภาคประชาชน (Citizen Advisory Committee) คณะกรรมการนี ้มักถูกตังขึ
้ ้นมาเพื่อให้
เป็ นตัวแทนประชาชนในวงกว้ าง ประกอบด้ วยตัวแทนจากภาคส่วนที่หลากหลายตังแต่
้ หน่วยงานราชการจนถึง
ภาคประชาชน ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาผู้มีอานาจในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะด้ านต่างๆตามแต่ที่จดั ตัง้
12. การวางแผนชุมชน (Community Planning) เป็ นวิธีการสร้ างการมีสว่ นร่ วมในระดับที่กว้ างเพื่อกาหนดประเด็น
นโยบายสาธารณะ และเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ ถกเถียงแลกเปลีย่ นกันเชิงวิสยั ทัศน์ต่อบทบาทชุมชนและการ
จัดบริ การที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายนัน้ วิธีการนี ้จะให้ ความสาคัญกับผลลัพธ์ ของการมีสว่ นร่ วม เช่น วิสยั ทัศ น์หรื อ
แผนแม่บทของชุมชน มากกว่าตัวกระบวนการเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่ วม ทังนี
้ ้สามารถใช้ รูปแบบการสร้ างการมี
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ส่วนร่ วมได้ หลากหลาย เช่น การส่งเอกสารปรึ กษาหารื อการก่อนพิจารณาร่ วมกัน การเขียนข้ อคิดเห็นตอบโต้
และการจัดเวทีสาธารณะ เป็ นต้ น ผลลัพ ธ์ ข องกระบวนการวางแผนชุมชนสะท้ อนความต้ องการ และการ
จัดลาดับความสาคัญของชุมชนซึง่ ได้ ผา่ นการกลัน่ กรองมาแล้ ว และผู้เข้ าร่วมจะมีความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งมากขึ ้นใน
ประเด็นปั ญหาที่พิจารณา
13. การกาหนดวิ สยั ทัศน์ (Visioning) มีความคล้ ายคลึงกับการวางแผนชุมชน แต่ม่งุ เน้ นที่การกาหนดวิสยั ทัศน์
มากกว่าแผนการรู ปธรรมที่จะบรรลุวิสยั ทัศน์นนั ้ กระบวนการจะเป็ นการนาเสนอความเห็น และแลกเปลี่ยนกัน
จนกระทัง่ ได้ ภาพที่ชดั เจน ผลจากกระบวนการนี ้มักจะเป็ นภาพรวมของความเป็ นไปได้ ในประเด็นพิจารณานันๆ
้
มากกว่าการได้ แผนการที่เป็ นรูปธรรม
14. การแจ้ งให้ทราบ การแบ่ งหน้า ที ่ความรับผิ ดชอบ และการชักชวนเพื ่อให้แสดงความคิ ดเห็ น (Notification,
Distribution, and Solicitation of Comments) เป็ นรูปแบบที่ง่ายที่สดุ ของกระบวนการการมีสว่ นร่ วม สามารถ
ทาได้ การส่งรายงานไปยังประชาชนกลุม่ เป้าหมาย สามารถใช้ ร่วมกับกระบวนการสร้ างการมีสว่ นร่วมอื่นได้
15. ประชามติ (Referenda) ประชาชนลงคะแนนโหวตในประเด็นที่พิจารณา สามารถจัดทาโดยหน่วยงานรัฐบาล
องค์กรต่างๆ หรื อองค์กรภาคประชาชน
16. ประชามติ แบบมี โครงสร้าง (Structured Value Referenda) ในกระบวนการจะให้ ประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อ
สารวจความต้ องการของประชาชนเบื ้องต้ น มีการใช้ หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจประกอบ กระบวนการสาคัญ
ของวิธีการนี ้ได้ แก่ 1) การเลือกประเด็นตัดสินใจเชิงนโยบาย 2) กาหนดวัตถุประสงค์ 3) พัฒนาทางเลือกเชิง
นโยบาย 4) คาดการณ์ผลกระทบของทางเลือกต่างๆ 5) กาหนดประเด็นคาถาม 6) กาหนดการลงประชามติ 7)
พัฒนาแนวทางการสือ่ สารกระบวนการที่จดั ขึ ้นออกไป

ตัวอย่ างนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่ างมีส่วนร่ วม
ในทางปฎิบตั ิกระบวนการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะอย่างมีสว่ นร่ วมได้ ถกู ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุ ง และต่อยอด
ให้ สอดคล้ องกับการนาไปใช้ ภายใต้ เป้าหมายและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป จนเกิดเป็ นนวัตกรรมที่น่าสนใจขึ ้นมากมาย งาน
ศึกษาชิ ้นนี ้ได้ รวบรวมตัวอย่างของนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธาณะที่น่าสนใจจากต่างประเทศ ทังสิ
้ ้น 3
กรณีศกึ ษา ได้ แก่ สมัชชาประชาชน (Citizen’s Assembly) การลงฉันทามติ (Consensus Conference) และ สมัชชาองค์การ
อนามัยโลก (World Health Assembly) ในประเด็นแง่มมุ ต่างๆ เช่น วิธีคิด ที่มา รูปแบบกระบวนการ และเงื่อนไขสูค่ วามสาเร็ จ
หรื อความล้ มเหลว เป็ นต้ น เพื่อสร้ างความเข้ าใจและเป็ นตัวอย่างบทเรี ยนในการออกแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่าง
มีสว่ นร่วม
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1. สมั ชชาประชาชน (Citizens' Assembly) การปฏิรูปการเลือกตั้ งระดั บจั งหวั ด รั ฐบริ ติชโคลั มเบีย
ประเทศแคนาดา
กระบวนการสมัชชาประชาชน เป็ นกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมโดยการสุ่มประชากรขึน้ มากลุ่มหนึ่งให้ เป็ น
ตัวแทนของประชาชนทังหมดเพื
้
่อทาข้ อเสนอนโยบายสาธาณะ จุดเด่นของกระบวนการนี ้คือความพยายามสร้ างการมีสว่ นร่ วม
อย่างกว้ างขวางโดยการจัดเวทีสาธารณะให้ ประชาชนทัว่ ไปนาเสนอข้ อเสนอควบคู่กนั ไปกับการประชุมตัวแทนประชาชนซึ่ง
เป็ นสมาชิกของสมัชชาประชาชน
1.1 ที่มา
สมัชชาประชาชนได้ ถกู นามาใช้ เป็ นครัง้ แรกที่รัฐบริ ติชโคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดาในปี ค.ศ. 2004
เพื่อแก้ ปัญหาวิธีการคิดที่นงั่ ในสภาจากคะแนนการเลือกตังซึ
้ ่งสร้ างความไม่พอใจให้ กบั ประชาชนและพรรคเสรี นิยม (Liberal
party) ในการเลือกตังระดั
้ บจังหวัด ในปี 1996พรรคเสรี นิยมต้ องแพ้ การเลือกตังทั
้ งที
้ ่ได้ รับคะแนนเสียงสูงที่สดุ กอร์ ดอน แคม
เบล (Gordon Campbell) หัวหน้ าพรรคเสรี นิยมจึงประกาศว่าจะปฏิรูประบบการเลือกตังใหม่
้ หากได้ รับการเลือกตังในปี
้
2001
ต่อมาในปี 2003 พรรคเสรี นิยมได้ รับเลือกตังเป็
้ ยรัฐบาลชองบริ ติชโคลัมเบีย โดยจัดให้ มีสมัชชาประชาชนขึ ้น ให้ ประชาชนได้ มี
ส่วนร่วมในทาข้ อเสนอปฏิรูประบบการเลือกตังใหม่
้ นี ้ เพื่อใช่ในการทาประชาพิจารณ์ในวงกว้ างต่อไป
1.2 ผู้เข้ าร่วม
ผู้เข้ าร่ วมสมัชชาประชาชนซึ่งจัดโดยรัฐบริ ติชโคลัมเบียนี ้เป็ นประชาชนคนธรรมดา จานวนทังสิ
้ ้น 160 คน ซึ่งเป็ นผู้มี
สิทธิเลือกตังที
้ ่ได้ รับการคัดเลือกจากการสุม่ โดยคานึงถึงอายุ เพศ และถิ่นที่อยูอ่ าศัย ใช้ เวลาในการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมเป็ นเวลา
5 เดือน เริ่ มต้ นด้ วยการสุม่ ตัวอย่างประชากรผู้มีสทิ ธิเลือกตังครั
้ ง้ ละ 200 คน ทังสิ
้ ้น 79 ครัง้ จากนั น้ ผู้ที่ได้ รับการสุม่ จะถูกเชิญ
เข้ าประชุมเพื่อแสดงความสนใจของตนในการเข้ าร่ วมสมัชชา โดยมีการจัดประชุมเฉพาะเพิ่มเติมสาหรับชนเผ่าพื ้นเมืองเพื่อ
กระจายผู้เข้ าร่วมอย่างทัว่ ถึง จากนันจึ
้ งคัดเลือกผู้เข้ าร่วมเหลือเพียง 160 คน
1.3 กระบวนการสมัชชาประชาชนนี ้ใช้ เวลาทังสิ
้ ้นนานกว่า 8 เดือน แบ่งออกได้ เป็ น 3 ช่วงสาคัญ ได้ แก่

ภาพที่ 3 : ขันตอนกระบวนการสมั
้
ชชาประชาชน (Citizen's assembly)
ที่มา: ผู้เขียน
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1)

ช่วงการเรี ยนรู้ ระยะเวลาทัง้ สิ ้น 3 เดือน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ อาทิตย์ เว้ นอาทิตย์ ผู้เข้ าร่ วมจะต้ องเข้ าเรี ยน
หลักสูตรให้ ความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตัง้ ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั หลักสูตรที่สอนในมหาวิทยาลัย

2)

ช่วงรั บฟั งความเห็นจากสาธารณะ ใช้ เวลาทัง้ สิน้ 2 เดือน ในช่วงนี จ้ ะมีก ารจัด เวที รับฟั ง ความคิดเห็ นของ
ประชาชนในวงกว้ าง ทังสิ
้ ้น 50 ครัง้ ทัว่ บริ ติชโคลัมเบีย โดยผู้เข้ าร่ วมทัง้ 160 คนจะถูกขอร้ องให้ เข้ าร่ วมการ
ประชุมเหล่านี ้จานวนหนึ่ง จากนันผู
้ ้ เข้ าร่ วมทังหมดจะประชุ
้
ม ร่ วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนและทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
จากการเข้ าร่ วมเวทีรับฟั งความเห็น การที่ผ้ ูเข้ าร่ วมถูก ขอร้ องให้ เข้ าร่ วมเวทีรับฟั งความเห็นที่จัดขึน้ เพราะ
ต้ องการให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมไม่ได้ ตดั สินใจด้ วยตนเองลอยๆ แต่สามารถอ้ างอิงความคิดเห็นของประชาชนชาวบริ ติช
โคลัมเบียได้
การจัดเวทีรับฟั งความเห็นแต่ละครัง้ จะจัดที่ศาลาว่าการเมืองแต่ละเมือง ในช่วงเวลากลางคืน โดยเปิ ดให้
ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ าร่ วมได้ ผู้ที่ต้องการแสดงความเห็นหรื อเสนอข้ อเสนอของตนเองจะต้ องลงทะเบียน
และส่งข้ อเสนอให้ กบั ผู้จดั กระบวนการล่วงหน้ าผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ อีเมล์ หรื อทางเว็บไซต์ ใน
การจัดเวทีแต่ละครัง้ มีการถ่ายทอดสดและสรุปประเด็นสาคัญขึ ้นทางเว็บไซต์

3)

ช่วงปรึกษาหารื อและการตัดสินใจ ใช้ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อปรึ กษาหารื อและตัดสินใจร่ วมกันจัดทา
รายงานข้ อเสนอในการปฏิรูประบบการเลือกตัง้
จากกระบวนการทังหมดนี
้
้จะเห็นว่าผู้เข้ าร่ วมจะต้ องสละเวลาและต้ องมีความตังใจเป็
้
นอย่างมากในการเข้ าร่ วม

กระบวนการ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของบริ ติชโคลัมเบีย เป็ นที่นา่ สนใจว่าผู้เข้ าร่วมยอมสละเวลาอย่างน้ อย 30 วันใน
การเข้ าร่วมและอยูร่ ่วมกระบวนการจนเสร็ จสิ ้น โดยมีเพียง 1 รายที่ขอถอนตัวออกไปก่อน ทังนี
้ ้มีการวิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่ งอาจ
เป็ นเพราะผู้จดั กระบวนการได้ ออกแบบระบบแรงจูงใจให้ เข้ าร่ วมโดยลดต้ นทุนในการเข้ าร่ วมลง เช่น การรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทางและค่าที่พักให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วม นอกจากนี ้ยังมีการให้ ค่าตอบแทนในการเข้ าร่ วมเป็ นจานวนเงิ น 150 ดอลล่าร์
แคนาดา
แต่อีกส่วนหนึ่งมีการตังข้
้ อสังเกตว่ าโดยส่วนใหญ่ผ้ เู ข้ าร่ วมเองมีความกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่ วมกระบวนการและ
รับผิดชอบภาระหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย แม้ กระทัง่ เมื่อกระบวนการสมัชชาจบสิ ้นลงไปแล้ ว สมาชิกจานวนหนึง่ ได้ จดั ตังสมาคม
้
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ศิษย์เก่า (Alumni association) ขึ ้น และในช่วงการทาประชาพิจารณ์สมาชิกจากสมาคมศิษย์เก่านี ้ได้ อาสาทาความเข้ าใจและ
ให้ ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้ อเสนอที่ได้ จากสมัชชาโดยไม่ได้ รับเงินตอบแทนใดๆ
1.4 ผลจากการจัดกระบวนการ
รายงานจากสมัชชาประชาชนได้ เสนอให้ มีการเปลี่ยนระบบการเลือกตังเป็
้ นระบบ BC-STV จากข้ อเสนอนี ้ได้ นาไปสู่
การจัดเวทีประชาพิจารณ์ในปี 2004 ผู้มีสทิ ธิเลือกตังในบริ
้
ติชโคลัมเบียได้ ลงคะแนนสนับสนุนข้ อเสนอของสมัชชาประชาชนคิด
เป็ นร้ อยละ 58 ของคะแนนเสียงทังหมด
้
อย่างไรก็ตามเสียงสนับสนุนจานวนนี ้ไม่เพียงพอที่จะทาให้ ข้อเสนอผ่านความเห็นชอบ
จากการประชาพิจารณ์ได้ เนื่องจากกฎหมายแคนาดาระบุให้ ต้องมีคะแนนเสียงเกินร้ อยละ 60 เท่านัน้ ดังนันจึ
้ งไม่สง่ ผลให้ เกิด
การเปลีย่ นแปลงระบบการเลือกตังตามเป
้
้ าหมายที่ตงไว้
ั ้ ถึงแม้ จะมีการจัดทาประชาพิจารณ์อีกครัง้ ในปี 2009ด้ วยข้ อเสนอเดิม
แต่คะแนนเสียงกลับลดลงและไม่สามารถผ่านความเห็นชอบได้ เช่นกัน
อย่างไรก็ดีถึงแม้ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักได้ ผู้จดั กระบวนการให้ ความเห็นว่าการจัดสมัชชาประชาชนได้ สร้ า ง
การเปลีย่ นแปลงและเป็ นการตังมาตรฐานใหม่
้
ในการมีสว่ นร่ วมของประชาชนไม่ใช่แค่ในประเทศแคนาดาแต่เป็ นตัวอย่างใน
ระดับสากลอีกด้ วย ถึงขนาดยกย่องให้ กระบวนการนี ้เป็ นเครื่ องมือใหม่ในการสร้ างประชาธิ ปไตย (Blaney 2004) อย่างไรก็
ตามคากล่าวยกย่องนี ้อาจจะเกินจริ ง ซึง่ มีการตังข้
้ อวิจารณ์วา่ กระบวนการนี ้ส่งผลต่อประชากรในวงจากัดเท่านัน้ ไม่อาจสร้ าง
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประชาธิปไตยในภาพรวมได้ องค์กร Ipsos-Reid ได้ สารวจความคิดเห็นก่อนการทาประชา
พิจารณ์ในปี 2004 พบว่ามีประชาชนกว่าร้ อยละ 50 เท่านันที
้ ่เคยได้ อ่าน เคยเห็น หรื อเคยได้ ยิน เกี่ยวกับสมัชชาประชาชนนี ้
นอกจากนี ้ยังพบว่าประชาชนกว่า 2 ใน 3 แสดงความเห็นว่าไม่เข้ าใจหรื อเข้ าใจน้ อยมากในข้ อเสนอที่สมัชชาประชาชนเสนอ
การสารวจความคิดเห็ นนีท้ าให้ เห็นว่ากระบวนการสมัชชาประชาชนยังขาดความเชื่อมโยงกับสาธารณะ ทาให้ ความเป็ น
ประชาธิปไตยของกระบวนการยังคงมีข้อจากัดอยู่ (Ward 2008)
1.5 กรณีศกึ ษาอื่นๆ
หลังจากการจัดสมัชชาประชาชนในรัฐบริ ติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา มีการนากระบวนการนี ้ไปใช้ ในประเทศอื่นๆ
อีกหลายประเทศ ซึง่ มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบกระบวนการแตกต่างกันไป เช่น
-

ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี 2006 ในการปฏิรูปรัฐบาลระดับรัฐ

-

ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ในการปฏิรูประบบการเลือกตัง้

-

ประเทศออสเตรเลีย ถูกเสนอให้ เป็ นวิธีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ

-

ประเทศไอซ์แลนด์ ในปี 2011 มีการจัดตังสมั
้ ชชาประชาชน เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของสภาร่ างรัฐธรรมนูญ
ซึง่ รัฐบาลจัดตังขึ
้ ้นหลังการเลือกตังในปี
้
2011 เพื่อแก้ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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-

ประเทศเบลเยี่ยม ในปี 2011 โครงการ G1000 จัดโดยภาคประชาชน เพื่อสารวจความเห็น สาธารณะถึง
ประเด็นปั ญหาสังคมที่ต้องการให้ ได้ รับการแก้ ไข

1.6 ข้ อสังเกตและข้ อวิจารณ์
มีการยกย่องกระบวนการนี ้ว่าเป็ นตัวอย่างที่ดีของประชาธิปไตยแบบปรึ กษาหารื อ (Levine, Fung and Gastil 2005
อ้ างใน Ward 2008) และเป็ นกระบวนการซึ่งเป็ นตัวอย่างอันดีที่ริเริ่ มโดยรัฐซึ่งจะนาไปสูก่ ารออกแบบกระบวนการอื่นๆได้ อีก
(Martinและ Carson 2005 อ้ างใน Ward 2008)
จุดเด่นของกระบวนการสมัชชาประชาชนคือ ความพยายามขยายการมีสว่ นร่ วมให้ ได้ มากที่สดุ ไม่จากัดการมีสว่ น
ร่วมอยูเ่ พียงแต่ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมที่ได้ รับการสุ่มมาเท่านันแต่
้ มีการเปิ ดรับฟั งความเห็นจากสาธารณะ (Public hearing) ประกอบกัน
ไปเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจของผู้เข้ าร่ วม นอกจากนี ้ ยังมีการใช้ ช่องทางที่หลากหลายและนาเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่ วม ทังในการให้
้
ข้อมูล การเปิ ดรับฟั งความคิดเห็น และเปิ ดช่องทางให้ ประชาชนได้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน โดยมีเว็บไซต์เป็ นสื่อกลางสาคัญ ถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ในการสร้ างการมีส่วนร่ วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะที่นา่ สนใจและมีโอกาสจะพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้นได้
ข้ อดีของการนาเอาเทคโนโลยี อย่างเช่น อินเทอร์ เน็ต มาใช้ มีหลายอย่าง เช่น ทาให้ ประชาชนที่สนใจสามารถส่งความ
คิดเห็นและแลกเปลีย่ นความเห็นกับผู้อื่นได้ ไม่จากัดเวลาและสถานที่ ขยายความสามารถในการมีสว่ นร่วมให้ มากขึ ้น สามารถ
ส่งข้ อมูลประกอบอ้ างอิงในการแสดงความคิดเห็นได้ ง่ายขึ ้น ทังยั
้ งทาให้ เกิดการโต้ ตอบถกเถียงแลกเปลีย่ นกันได้ ง่ายขึ ้นอีกด้ วย
(Citizens' Assembly 2004 และ House of Common 2005) แต่ในทางกลับกันการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีข้อเสียคือ ทาให้ เกิดการ
ล๊ อบบี ้ความคิดเห็นได้ ง่าย เกิดการนาเสนอความเห็นลักษณะซ ้าๆกันหลายครัง้ โดยกลุม่ ผลประโยชน์บางกลุ่มขึ ้น นอกจากนี ้
พบว่าไม่สามารถควบคุมการแสดงความเห็นให้ เป็ นการนาเสนอข้ อเสนออย่างละเอียดเพียงพอที่จะนามาสู่กระบวนการ
ถกเถียงแลกเปลีย่ นปรึกษาหารื อได้ การแสดงความคิดเห็นจานวนไม่น้อยเป็ นการให้ ความเห็นแบบสันๆเพี
้ ยงหนึ่งประโยคโดย
ไม่มีคาอธิบายหรื อเหตุผลสนับสนุนประกอบ ทังยั
้ งเป็ นการแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นนอกเหนือไปจากประเด็นหลักกว่า
ร้ อยละ 12.2 (Citizens' Assembly 2004 อ้ างใน Ward 2008)
ข้ อวิพากษ์ วิจารณ์กระบวนการสมัชชาประชาชนหลักๆ คือ ประเด็นเรื่ องความจากัดในการสร้ างการมีสว่ นร่ วมในวง
กว้ าง ถึงแม้ จะมีความพยายามในการใช้ กระบวนการเช่นการจัดเวทีสาธารณะ และการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วย แต่การเข้ าถึง
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็ยงั คงมีจากัด ถึงแม้ วา่ การจัดเวทีประชาพิจารณ์กว่า 50 เวที แต่โดยรวมแล้ วมีผ้ เู ข้ าร่ วมทังสิ
้ ้นรวมกัน
เพียง 2,851 คนจากประชากรทังหมด
้
4.1 ล้ านคนของบริ ติชโคลัมเบีย มีผ้ เู ข้ าร่วมเฉลีย่ การประชุมละ 57 คน โดยผู้เข้ าร่วมส่วน
ใหญ่มกั เป็ นกลุม่ ผลประโยชน์ที่ต้องการเข้ ามาล๊ อบบี ้ข้ อเสนอของกลุม่ ตน ในขณะที่บางเวทีได้ ถกู ครอบงาโดยนักวิชาการหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญที่มาแสดงความคิดเห็น (Ward 2008)
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นอกจากนี ก้ ารใช้ เว็ บ ไซต์ เ ป็ นฐานในการแลกเปลี่ ย นและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ยัง มี ข้ อ จ ากัด เช่ น กัน จากการที่
ความสามารถในการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตของประชาชนมีไม่เท่ากัน ทาให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้ าถึง หรื อที่เรี ยกว่า
"Digital divided” ทาให้ ประชาชนบางกลุม่ เช่นผู้มีรายได้ น้อย หรื อผู้สงู อายุ ไม่สามารถเข้ าถึงกระบวนการได้ อย่างไรก็ตาม
ช่องทางทางเว็บไซต์ดูเหมือนจะสามารถดึงดูดผู้สนใจได้ จานวนไม่น้อย ตลอดระยะเวลาประมาณ 11 เดือนในการเปิ ดใช้
เว็บไซต์ พบว่ามีผ้ เู ข้ าชมเว็ บไซต์ทงสิ
ั ้ ้นกว่า 51,353 โดยมีการเปิ ดเข้ าชมเฉลี่ยวันละ 4,123 หน้ า อย่างไรก็ตามตัวเลขนี ้ไม่
สามารถบอกได้ วา่ เป็ นประชากรชาวบริ ติชโคลัมเบียจริ งๆจานวนเท่าไหร่
ในประเด็นการเชื่อมโยงกับชุมชนท้ องถิ่น การที่ผ้ เู ข้ าร่ วมสมัชชาประชาชนมาจากการสุ่มประชากร ทาให้ บทบาท
ความเป็ นตัวแทนของชุมชนท้ องถิ่นที่พวกเขาอยู่อาศัยไม่ชัดเจน ทาให้ บางกรณีผ้ เู ข้ าร่ วมสับสนในบทบาทของตนเอง จาก
รายงานของสมัชชาประชาชนพบว่าผู้เข้ าร่ วมมีความรู้ สกึ ว่าตนเองเป็ นตัวแทนของสมัชชามากกว่าเป็ นตัวแทนของท้ องถิ่นตน
ข้ อดีของความเป็ นอิสระนี ้ คือทาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมเลือกที่จะตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของชาวบริ ติชโคลัมเบียโดยรวมแทน แต่ข้อเสีย
ของมันก็คือทาให้ ขาดการปรึกษาหารื อกับชุมชนท้ องถิ่นในการแสดงความเห็น กระบวนการสมัชชาประชาชนเองจึงขาดความ
เชื่อมโยงกับชุมชนท้ องถิ่นไป อย่างไรก็ตามมีผ้ สู มัครจานวนหนึ่งที่มีทนุ ทางสังคมดีอยู่เป็ นทุนเดิม และมีความกระตือรื อร้ นใน
การสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้ องถิ่นของตนในกระบวนการ ได้ ทากิจกรรมต่างๆเพิ่ม เติมเพื่อเชื่อมโยงชุมชนท้ องถิ่นเข้ ากับ
กระบวนการมากขึ ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ท้ องถิ่นต่างๆ เป็ นต้ น

2. การลงฉันทามติ (Consensus Conference)
การลงฉันทามติ หรื อ Consensus Conference เป็ นกระบวนการสร้ างการมีสว่ นร่ วมที่นามาใช้ กบั ประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่มีความซับซ้ อนเฉพาะทางในเชิงเทคนิค เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ซึง่ โดยปกติเป็ นเรื่ องยากที่ประชาชนทัว่ ไปจะทาความเข้ าใจได้ ลักษณะเด่นของกระบวนการลงฉันทามติคือการทาความเข้ าใจ
ระหว่างประชาชนธรรมดากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ ประชาชนธรรมดาสามารถตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่ซบั ซ้ อนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
2.1 ที่มา
การลงฉันทามติกลายเป็ นที่ร้ ู จักและมีการนามาใช้ อย่างกว้ า งขวางจากการพัฒนานโยบายของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีของเดนมาร์ ก หรื อ Danish Board of Technology (DBT) ในช่วงทศวรรษที่ 1980 DBTได้ พฒ
ั นากระบวนการนี ้
จากต้ นแบบกระบวนการของสานักงานการประเมินเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อ US Office of Technology
Assessment (OTA) ซึ่งใช้ ริเริ่ มการประชุมในลักษณะนี ้ในช่วงทศวรรษที่ 1970 เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนานโยบายการ
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รักษาทางการแพทย์ โดยจัดการประชุมระหว่างผู้เชี่ ยวชาญด้ านเทคนิคการแพทย์ และแพทย์ ทวั่ ไปในลักษณะการพูดคุย
ถกเถียง
2.2 ผู้เข้ าร่วม
ในการจัดประชุมเอกฉันท์ นี ้ ประชาชนทั่วไปทังสิ
้ ้นประมาณ 14-16 คนจะร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการประชุม เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อสรุ ปข้ อคิดเห็นนาเสนอสู่สาธารณะและผู้กาหนดนโยบาย ซึ่งฟั งดูอาจ
เหมือนเวทีรับฟั งความคิดเห็น หรื อการจัด Focus group ทัว่ ไป แต่กระบวนการมีความละเอียดและเป็ นระบบกว่ามากกว่านัน้
เพื่อให้ ประชาชนคนธรรมดาสามารถแสดงความเห็นต่อประเด็นทางเทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้ อนได้ จริ ง
หัวใจสาคัญของกระบวนการคือประชาชนที่มาเข้ าร่ วม ซึ่งเรี ยกรวมกันว่า “คณะประชาชน” (Citizen Panel) ในกรณี
ของประเทศเดนมาร์ ก คณะประชาชนมีที่มาจากการสุม่ ประชากรโดยคานึงถึงอายุ เพศ อาชีพ และถิ่นที่อยู่อาศัย DBT จะส่ง
จดหมายเชิญแบบสุ่มไปยังประชาชนจานวน 2,000 คน ให้ สมัครเข้ าเป็ นคณะประชาชน โดยผู้ประสงค์จะเข้ าร่ วมจะต้ องส่ง
จดหมายแสดงความประสงค์ของตัวเองกลับมายัง DBT พร้ อมทังอธิ
้ บายเหตุผลที่สนใจเข้ าร่ วม จากนัน้ DBT จะคัดเลือก
ผู้สมัครเหลือเพียง 14-16 คนเป็ นคณะประชาชนในการประชุม โดยในจานวนนันจะต้
้ องไม่มีใครเป็ นผู้เชี่ยวชาญในประเด็น นัน้
หน้ าที่สาคัญของคณะประชาชนนีค้ ือ การตัง้ ประเด็นคาถามแก่ “คณะผู้เชี่ ยวชาญ” (Expert Panel) ซึ่งประกอบด้ วย
ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายในประเด็นนันๆเพื
้ ่อให้ การประชุมสามารถครอบคลุมข้ อถกเถียงในประเด็นต่างๆได้ อย่างรอบด้ าน
จากนันคณะประชาชนจะหารื
้
อกันและสรุปข้ อคิดเห็นอย่างเป็ นฉันทามติออกมา
2.3 กระบวนการ
การลงฉันทามติที่พฒ
ั นาขึน้ โดย DBT คือเครื่ องมือนโยบายสาธารณะที่ให้ ประชาชนทัว่ ไปมีสว่ นร่ วมในการประเมิน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมและมีปัญหาอะไรหรื อไม่ในการนามาใช้ อาทิเช่น การตัดต่อพันธุกรรม
ในกระบวนการผลิตอาหาร (GMO) การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้ อม การรักษาผู้มีบตุ รยาก และการทาประมงสมัยใหม่ เป็ นต้ น
โดยมีพื ้นฐานความเชื่อว่าการประเมินเทคโนโลยีต่างๆไม่ควรถูกจากัดอยู่เพียงแค่ในปริ มณฑลของผู้เชี่ยวชาญ นักการเมือง
และผู้กาหนดนโยบาย เนื่องจากเทคโนโลยีไม่ได้ แยกตัวออกจากสังคมและมีความเกี่ยวข้ องกับชีวิตคนทัว่ ไปไม่ทางใดก็ ทาง
หนึง่ ทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนธรรมดาๆจึงมีความสาคัญ จุดประสงค์หลักของกระบวนการลงฉันทามติ จึงเป็ นการ
ขยายพื ้นที่ในการถกเถียงและตัดสินใจในนโยบายเทคโนโลยี โดยการสร้ างคุณค่าให้ ความคิดเห็นเหล่านันผ่
้ านกระบวนการที่
น่าเชื่ อถื อและเป็ นระบบ เพื่อให้ ผ้ ูกาหนดนโยบายและนัก การเมืองรั บฟั งแล้ วน าไปประกอบการตัดสินใจหรื อการพัฒนา
นโยบาย แต่ที่สาคัญไปกว่านัน้ เป้าหมายหลักของกระบวนการคือความพยายามที่จะสร้ างวัฒนธรรมของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารื อ และส่งเสริ มการเรี ยนในสังคม
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ภาพที่ 4: ขันตอนกระบวนการลงฉั
้
นทามติ (Consensus conference)
ที่มา: ผู้เขียน
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม คณะประชาชนจะถูกเตรี ยมความพร้ อมและทาความเข้ าใจ
ประเด็นเพื่อ เตรี ยมคาถามเข้ าสู่การประชุม โดยความช่วยเหลือจากนักสื่อสารมวลชนและ “คณะที่ป รึ กษา” (process
consultant) ที่จะให้ ข้อมูลพื ้นฐานและอธิบายข้ อถกเถียงต่างๆเกี่ยวกับประเด็นอย่างครบถ้ วน คาถามจากคณะประชาชนจะถูก
ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญในการประชุม ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี ้ก็จะมีโอกาสในการอธิบายคาตอบจากมุมมองของตน ในขณะที่คณะ
ประชาชนก็มีโอกาสในการซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ เป็ นการพูดคุยปรึ กษาหารื อกันตลอดการประชุม จากนัน้
หลังจากการอภิปรายถามตอบคาถามแล้ ว คณะประชาชนจะต้ องทางานสรุ ปความคิดเห็นอย่างเป็ นเอกฉันท์ออกมาเป็ น
รายงาน เพื่อเสนอแนะจากความเห็นของพวกเขาในการจัดการเทคโนโลยีที่เป็ นประเด็นการประชุม ข้ อเสนอเหล่านี ้รวมทัง้
คาถามและการอภิปรายในการประชุ มจะถูกนาเสนอสู่สงั คมผ่านสื่อสาธารณะ และถูกส่งไปยังนักการเมืองและผู้กาหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
2.4 กรณีศกึ ษาอื่นๆ
ผ่านมาเกือบ 3 ทศวรรษ การประชุมเอกฉันท์ได้ ถกู ถ่ายทอดไปยังหลายประเทศทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ น ฝรั่งเศส อังกฤษ
เนเธอร์ แลนด์ ญี่ ปนุ่ ไต้ หวัน อินเดีย บราซิล ซิมบับเว เป็ นต้ น ในปั จจุบันขอบเขตประเด็นในการประชุมได้ ขยายออกไปยัง
นโยบายสังคมด้ านอื่นๆ นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ เช่น นโยบายแก้ ปัญหาคนไร้ บ้านในประเทศ
ฝรั่งเศส เป็ นต้ น ตัวอย่างกรณีศกึ ษาในประเทศต่างๆ เช่น
-

ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี 1996 ประเด็นโรงงานผลิตสินค้ าเทคโนโลยีชีวภาพ

-

ประเทศแคนาดา ในปี 1998 ประเด็นการบังคับให้ มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริ การนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

-

ประเทศญี่ปนุ่ ในปี 1999 ประเด็นสังคมแห่งข้ อมูล (Information society)

-

ประเทศเกาหลีใต้ ในปี 1999 ประเด็นการโคลนนิ่ง

-

ประเทศอาร์ เจนตินา ในปี 2000 ประเด็นการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs)

-

ประเทศเบลเยี่ยม ในปี 2003 ประเด็นการทดสอบทางพันธุกรรม
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2.5 ผลจากกระบวนการลงฉันทามติ
DBT ประเมินว่า ภายใต้ กระบวนการลงฉันทามตินี ้ประชาชนจะมีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นของตนต่อประเด็น
ออกมาบนฐานข้ อมูลที่ได้ รับประกอบกับมุม มองที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิต การงาน และความเป็ นอยู่ของพวกเขา และด้ วยการที่
ได้ รับคัดเลือกเป็ นคณะประชาชนทาให้ พวกเขามีแนวโน้ มจะตัดสินใจบนความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและมองข้ าม
ผลประโยชน์เฉพาะหน้ าของตนเองไป ตัวอย่างเช่น การประชุมเรื่ องอนาคตของการใช้ ยานยนต์ในประเทศ คณะประชาชนให้
ข้ อเสนอแนะว่าควรมีการขึน้ ราคาน ้ามันสองเท่าอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเพื่อให้ เกิ ดการลดการใช้ รถยนต์ สิ่งที่น่าสนใจก็ คือ
ประชาชน 11 คนจาก 14 คนของคณะประชาชนในการประชุมนี ้เป็ นผู้ใช้ รถยนต์ นอกจากนี ้ DBT ยังอ้ างว่าการประเมิ น
เทคโนโลยีผ่านกระบวนการนี ้มีมิ ติที่รอบด้ านและกว้ างขวางมากกว่าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้กาหนด
นโยบาย เพียงอย่างเดียว
เมื่อพิจารณารายละเอียดของกระบวนการจะพบว่า กระบวนการลงฉันทามติถกู ออกแบบมาในลักษณะที่พยายามอุด
ช่องว่างและข้ อจากัดต่างๆในการเปิ ดพื ้นที่ให้ ประชาชนธรรมดาในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็ น ที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพและมี ค วามเสมอภาคมากที่ สุด อัน เป็ นพื น้ ฐานสาคัญ ของประชาธิ ป ไตยแบบปรึ ก ษาหารื อ
ยกตัวอย่างเช่น การมีคณะที่ปรึกษาเป็ นตัวกลางในการช่วยเหลือการสือ่ สารระหว่างคณะประชาชนและคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
แก้ ปัญหาช่องว่างในการสือ่ สาร ซึง่ โดยทัว่ ไปทังสองฝ่
้
ายมักจะพูดจากันคนละภาษา ทาให้ ในภาวะปกติการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความเห็นระหว่างกันเกิดขึ ้นได้ ยาก หรื อการแก้ ปัญหาอคติที่วา่ ประชาชนมักแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากข้ อมูลและความ
เข้ าใจประเด็น ทาให้ ความคิดเห็นจากประชาชนมักไม่มีนา้ หนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับความคิดเห็นจากผู้เชี่ ยวชาญ โดยใน
กระบวนการประชาชนจะได้ รับข้ อมูลและได้ รับการอธิบายอย่างละเอียดในข้ อสงสัยต่างๆก่อนจะแสดงความคิดเห็น
คาถามที่ตามมาก็ คือ กระบวนการเช่นนีส้ ามารถเปิ ดพืน้ ที่ให้ ประชาชนเข้ ามามีอิทธิ พลต่อกระบวนการนโยบาย
สาธารณะได้ จริ งหรื อไม่ ผลลัพธ์ สาคัญของการจัดกระบวนการเช่นการลงฉันทามติ อาจไม่ใช่การมีอิทธิ พลต่อการกาหนด
นโยบายโดยตรง ถึงแม้ วา่ จะมีบางกรณีที่ความคิดเห็นจากการประชุมนาไปสูน่ โยบายที่เป็ นรูปธรรม เช่น กรณีการห้ ามการฉาย
รั ง สีเ พื่ อ การถนอมอาหาร หรื อ การห้ า มไม่ ใ ห้ บ ริ ษั ท อ้ า งสิ ท ธิ ใ นข้ อ มูล พัน ธุ ร กรรม ในประเทศเดนมาร์ ก ทัง้ นี ข้ ึ น้ อยู่กับ
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้กาหนดนโยบายและการให้ ความสาคัญกับผลของการประชุม ประสบการณ์ การจัดการ
ประชุมเอกฉันท์ในหลายประเทศชี ้ให้ เห็นว่า สิ่งสาคัญที่ได้ จากกระบวนการหาใช่ผลกระทบโดยตรงต่อการกาหนดนโยบาย แต่
คือการนาเสนอมุมมองที่ไม่เคยเป็ นที่รับรู้ มาก่อนจากภาคประชาชนสู่กระบวนการกาหนดนโยบายและสู่สาธารณะ ทาให้ ผ้ ู
กาหนดนโยบายรับรู้วา่ ประชาชนทัว่ ไปคิดอย่างไรบ้ าง และช่วยให้ สงั คมเกิดการเรี ยนรู้ เกิดการถกเถียงแลกเปลีย่ นกันมากขึ ้น
อย่างไรก็ ตาม ใช่ว่าการประชุมเอกฉันท์ ทุ กครั ง้ จะประสบความสาเร็ จ ในหลายกรณีผลจากการจัดไม่เป็ นตามที่
คาดหวัง ยกตัวอย่างเช่น การประชุมเรื่ องการทดสอบทางพันธุกรรม ในประเทศเบลเยี่ยม พบว่าการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่าง
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ประชาชนและผู้เชี่ยวชาญในการประชุมมีน้อยมาก เนื่องจากผู้จดั ให้ ความสาคัญกับบทบาทของคณะประชาชนมากเกินไป ทา
ให้ ขาดความสมดุลในกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยน นอกจากนี ้สื่อมวลชนยังมุ่งนาเสนอประเด็นข้ อขัดแย้ งในการประชุม
มากกว่าการนาเสนอเนื ้อหาสาระที่สาคัญ ในขณะที่การประชุมเรื่ องโอโซนในชันบรรยากาศ
้
ของประเทศออสเตรี ย บทบาทของ
คณะประชาชนมีน้อยมาก ทาให้ การประชุมกลายเป็ นการแลกเปลี่ยนกันเองระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างเหล่านี ้ทาให้ เห็นว่า
การจัดการประชุมเอกฉันท์ อาจไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก การรักษาสมดุลและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้ า
เป็ นสิ่งสาคัญ นอกจากนี ้งานศึกษาวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวกับการประชุมเอกฉันท์ยังชีใ้ ห้ เห็นว่า ปั จจัยความสาเร็ จของ
กระบวนการขึ ้นอยูก่ บั พื ้นฐานความเป็ นประชาธิปไตยของประเทศ และบทบาทของสื่อมวลชนในการนาเสนอประเด็นจากการ
ประชุมสู่สงั คมในวงกว้ าง สาเหตุที่กระบวนการนีป้ ระสบความสาเร็ จอย่างดียิ่งในประเทศเดนมาร์ ก ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะ
โครงสร้ างการเมืองที่เปิ ดพื ้นที่ให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายค่อนข้ างมาก ประชาชนมีความตื่นตัว และมี
วัฒนธรรมการเข้ าร่วมถกเถียงอภิปรายประเด็นปั ญหาสังคมต่างๆเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ ว

3. สมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Assembly - WHA)
สมัชชาอนามัยโลกเป็ นกระบวนการมีสว่ นร่ วมในระดับสากล เป็ นกลไกการตัดสินใจสาคัญขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization - WHO) ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดนโยบาย การแต่งตังผู
้ ้ อานวยการองค์การอนามัยโลก และการ
อนุมตั ิงบประมาณประจาปี และงบประมาณของโครงการต่างๆ เป็ นต้ น องค์การอนามัยโลกเป็ นตัวอย่างของการสร้ างการมีสว่ น
ร่ วมในการกาหนดนโยบายในระดับสากล เป็ นกระบวนการที่เป็ นทางการ มีแบบแผนชัดเจน เน้ นการมีสว่ นร่ วมโดยตัวแทนที่
เป็ นทางการ และมีการเตรี ยมการข้ อเสนอบนฐานความรู้วิชาการเป็ นเอกสารข้ อเสนอเรี ยบร้ อยก่อนการหาฉันทามติร่วมกัน ทา
ให้ การหาฉันทมติเป็ นไปได้ โดยง่ายขึ ้น ทังนี
้ ้ประเทศไทยได้ นากระบวนการนี ้มาเป็ นต้ นแบบในการออกแบบสมัชชาสุขภาพ และ
สมัชชาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมในระดับชาติและระดับท้ องถิ่น
3.1 ที่มา
องค์ การอนามัยโลกก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ.1984 เพื่อวัตถุประสงค์ สูงสุดในการส่งเสริ มสนับสนุนสุขอนามัยที่ดีของ
ประชากรโลก โดยมีการจัดประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครัง้ แรก หรื อ World Health Assembly (WHA) ขึ ้น 2 เดือนให้
หลังการจัดตังองค์
้ การอนามัยโลกนัน่ เอง ในวันที่ 24 มิถุนายน 1984 ประกอบด้ วยตัวแทนจากประเทศสมาชิกทัง้ สิ ้น 48
ประเทศ ผู้สงั เกตการณ์ จากประเทศที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิ ก ตัวแทนจากหน่วยงานของสหประชาชาติ ตัวแทนจากองค์ กรด้ าน
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สาธารณสุข เป็ นต้ น ทังนี
้ ้การประชุมในครัง้ แรกได้ ม่งุ เน้ นไปที่การจัดสรรงบประมาณเป็ นหลัก 1 หลังจากนันเรื
้ ่ อยมามีการจัด
ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเป็ นประจาทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ ตามที่ได้ ระบุในธรรมนูญองค์การอนามัยโลก (Constitution of
the World Health Organization)
3.2 ผู้เข้ าร่วม
ผู้เข้ าร่วมสมัชชาอนามัยโลกประกอบด้ วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกประเทศละไม่เกิน 3 คน ซึ่ง
ได้ รับการแต่งตังและการรั
้
บรองอย่างเป็ นทางการจากประเทศสมาชิกแต่ละแห่ง ทาหน้ าที่แสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืน
ของประเทศตน โดยผู้แทนสามารถมีที่ปรึกษาได้ ไม่จากัดจานวน
3.3 กระบวนการ
องค์การอนามัยโลกจัดให้ มีการประชุมสมัชชาอนามัยโลกขึ ้นทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ในส่วนของการกาหนดนโยบายสุขภาพมีกระบวนการสาคัญคือ “การจัดทาข้ อตกลง” (resolution) ในประเด็นด้ านสุขภาพ ซึง่ มี
ลักษณะเป็ นการหาฉันทามติอย่างเป็ นเอกฉันท์ร่วมกันของประเทศสมาชิกที่เข้ าร่วม กระบวนการการจัดทาข้ อตกลงของสมัชชา
องค์การอนามัยโลกนี ้มีลกั ษณะความเป็ นทางการสูง ตังแต่
้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการประชุมซึ่งเป็ นตัวแทนที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ น
ทางการจากประเทศสมาชิก มีการออกแบบกระบวนการอย่างรัดกุม มีหลักการและขันตอนในการหาฉั
้
นทมติอย่างละเอียดใน
ทุกขันตอน
้
และตังอยู
้ บ่ นฐานความรู้เชิงวิชาการสนับสนุนจัดทาเป็ นเอกสารทางการ ทังนี
้ ้ตัวแทนผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องเตรี ยม
ตัวและดาเนินการตามอย่างค่อนข้ างเคร่งครัด ตามกรอบธรรมนูญองค์การอนามัยโลก
หัวใจหลักของกระบวนการแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การจัดทาเอกสารข้ อตกลง และการหาฉันทามติร่วมกัน เพื่อให้ ได้
ข้ อตกลงร่ วมกัน ทังนี
้ ม้ ีธรรมนูญของ WHO เป็ นหลักแนวทางปฏิบตั ิของกระบวนการทังหมด
้
ในส่วนของ “เอกสารข้ อตกลง
(resolution)” ประกอบด้ วย 2 ส่วน สาคัญได้ แก่ (วลัยพร พัชรนฤมล 2549)
-

ส่วนที่หนึง่ คือ บทนา (preamble paragraph) ซึง่ กล่าวถึงเหตุผลและความสาคัญของประเด็นนัน้ ให้ ข้อ มูล
ที่เกี่ยวข้ องอ้ างอิงประกอบ

-

ส่วนที่สอง คือ เนื ้อหาเพื่อการปฏิบตั ิ (operative paragraph) กล่าวถึงข้ อเสนอที่เป็ นรู ปธรรม และระบุว่า
ต้ องการให้ แต่ละประเทศและผู้อานวยการทัว่ ไป (general director) ของ WHO ดาเนินการอย่างไรต่อไป

ในกระบวนการหาฉัน ทามติ นัน้ แบ่ง การประชุม ออกเป็ น 2 ส่ว น 2 ซึ่ง มี ห น้ า ที่ แ ตกต่า งกัน ซึ่ง ได้ แ ก่ การประชุ ม
คณะกรรมการ (Committees) เป็ นการประชุม เพื่อรับรองร่ างข้ อตกลง ก่อนที่จะส่งต่อไปยังส่วนที่สอง คือ การประชุมใหญ่
1

World Health Organization; “Global Health Histories”;

http://www.who.int/global_health_histories/first_world_health_assembly/en/
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(Plenary) ซึ่งประกอบด้ วยผู้แทนทังหมดในสมั
้
ชชาองค์การอนามัยโลก ผู้แทนทังหลายจะต้
้
องเข้ าประชุ มเพื่อรับฟั งรายงาน
และรับร่างข้ อตกลงที่ถกู ส่งมาจากคณะกรรมการ
ในการได้ มาซึง่ ข้ อตกลงของสมัชชาองค์การอนามัยโลก ทุกประเทศสมาชิกจะต้ องเกิดความเห็นชอบกันอย่างเป็ นเอก
ฉันท์ ทังนี
้ ้กระบวนการได้ มาซึง่ ข้ อตกลงในแต่ละประเด็นมีความแตกต่างกัน และใช้ ระยะเวลาไม่เท่ากันตามความยากง่ายของ
ประเด็น โดยมีขนตอนหลั
ั้
กๆ ดังต่อไปนี ้
-

ที่ประชุมพิจารณาข้ อตกลงฉบับเพื่อพิจารณา

-

ประเทศสมาชิกอภิปราย และ/หรื อขอแก้ ไขข้ อตกลงในที่ประชุม

-

เลขานุการ จัดทาเอกสารการประชุม (conference paper) ซึ่งแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมตามที่ประเทศสมาชิกได้
อภิปราย

-

ที่ประชุมพิจารณาเอกสารการประชุม ที่เพิ่มเติมแก้ ไขแล้ ว

-

ที่ประชุมลงมติรับข้ อเสนอ

-

จัดทาเป็ นข้ อตกลงอย่างเป็ นทางการ (official resolution)

จากประสบการณ์ของ ดร.วลัยพร พัชรนฤมล ที่ได้ เข้ าร่ วมในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครัง้ ที่ 58 ในปี
2548 พบว่ากระบวนการการทางานเพื่อให้ ได้ มาซึ่งการรับรองข้ อตกลงมีลกั ษณะแตกต่างกันหลายระดับ ตามลักษณะของ
ประเด็น เป็ นดังภาพที่ 5

2

เวบไซต์องค์การอนามัยโลก “How the World Health Assembly works”

http://www.who.int/mediacentre/events/2013/wha66/how_wha_works/en/index.html
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ภาพที่ 5: ตัวอย่างกระบวนการการทางานเพื่อพิจารณาข้ อตกลง ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก
ที่มา : (วลัยพร พัชรนฤมล 2549)

ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างที่ 1 กระบวนการอย่างง่าย ภายหลังจากที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมพิจารณาร่ างข้ อตกลง จะ
เป็ นการเปิ ดให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ ไขร่างข้ อเสนอ ในขันตอนนี
้
้ผู้แทนจากประเทศต่างๆ สามารถอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นหรื อขอแก้ ไขร่ างข้ อตกลงได้ จากนันเลขานุ
้
การจะนาข้ อเสนอทังหมดไปรวบรวมและจั
้
ดทาเอกสารใหม่ระบุเป็ น
“เอกสารการประชุม” เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาอีกครัง้ หากไม่มีการทักท้ วง ที่ประชุมจะลงมติรับข้ อตกลงนัน้ และจัดทาเป็ น
ข้ อตกลงอย่างเป็ นทางการ (official resolution)
ตัวอย่างที่ 2 การขอแก้ ไขเพียงหนึง่ ประเทศ ในขันตอนการอภิ
้
ปรายหรื อขอแก้ ไขข้ อตกลงในที่ประชุม หากมีการเสนอ
ให้ แก้ ไขเนื ้อความหลายแห่งจากเพียงหนึง่ ประเทศ ในขณะที่ความเห็นโดยรวมยังไม่เป็ นเอกฉันท์ ประเทศสมาชิกสามารถเสนอ
ให้ จดั ตังคณะท
้
างาน (working group) วงย่อยเพื่อให้ สมาชิกที่สนใจเข้ าร่ วมอภิปราย สรุ ปข้ อเสนอร่ วมกัน เพื่อนาเสนอในที่
ประชุมใหม่เพื่อพิจารณาลงมติรับข้ อตกลงต่อไป
ตัวอย่างที่ 3 การแก้ ไขและ/หรื อการยกเลิกเอกสารการประชุม ในกรณีนี ้เอกสารจากคณะทางานซึ่งผ่านการอภิปราย
ในวงย่อยจากประเทศสมาชิก สามารถถูกแก้ ไขได้ อีกจนกว่าจะเป็ นที่พงึ พอใจของประเทศสมาชิกทังหมด
้
หรื อสามารถกลับไป
ใช้ ข้อตกลงฉบับดังเดิ
้ มก็สามารถทาได้
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ตัวอย่างที่ 4 การแก้ ไขจานวนมาก เมื่อมีการเสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติมจานวนมาก ประธานที่ประชุมจะตังคณะท
้
างาน
เพื่อพิจารณาร่างข้ อตกลงอย่างละเอียดถี่ถ้วน จากนันจึ
้ งนาข้ อตกลงที่เป็ นข้ อสรุปจากคณะทางานเข้ าที่ประชุมใหญ่เพื่อรับ รอง
อย่างเป็ นทางการ
ด้ วยขันตอนต่
้
างๆ เหล่านี ้ จึงสามารถทาให้ การประชุมนามาซึ่งฉันทามติที่เป็ นเอกฉันท์ได้ โดยผ่านการเจรจาต่อรอง
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันบนพื ้นฐานข้ อมูลความรู้
3.4 กรณีศกึ ษาอื่นๆ
กระบวนการสมัชชาองค์การอนามัยโลกได้ ถูกนามาประยุกต์ใช้ ในประเทศไทย ในปี 2531 คณะกรรมการระบาด
วิทยาแห่งชาติได้ ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อจัดเวที “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ครัง้ แรกขึ ้น โดยมีข้อเสนอและแนวคิดจากการ
ประชุม ให้ มีการจัดตัง้ “สภาสาธารณสุข” แต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ประสบความสาเร็ จ หลังจากนันก็
้ ไม่มีหน่วยงานใดจัดสมัชชา
ในลักษณะนี ้อีกเลย
จนกระทัง่ ต่อมามีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2543 คณะรัฐมนตรี ได้ มอบหมาย
ให้ สานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) ภายใต้ คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ (คปรส.) ประสานงานทุกภาคส่วนใน
สังคม เพื่อจัดทาพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ ซึ่งภารกิจของ สปรส. นี่เองได้ ก่อให้ เกิดกระบวนการการเรี ยนรู้ ร่วมกันของ
ภาคส่วนต่างๆ ทังภาคประชาสั
้
งคม ภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดเป็ นแนวคิดในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม ในรูปแบบ “สมัชชาสุขภาพ”
ในปี 2550 พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ ได้ ผา่ นความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรออกมาเป็ นกฎหมาย โดยมี
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ทาหน้ าที่หลักในการให้ ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้าน
สุขภาพ และมีสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็ นองค์กรเลขาฯ ระยะเวลานับตังแต่
้ การจัดสมัชชาสุขภาพครัง้
แรกจนถึงปี 2556 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ ดาเนินการมาแล้ วทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ โดยมีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ และ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเฉพาะประเด็นควบคูก่ นั ไป เป็ นกลไกการสร้ างการมีสว่ นร่วมที่เชื่อมภาคส่วนต่างๆ จากทัว่ ประเทศ
ทัง้ นีใ้ นปี 2553 ได้ มีก ารนากระบวนการสมัชชาองค์ การอนามัยโลกมาปรั บใช้ อีก ครั ง้ ในการจัด “สมัช ชาปฏิรู ป
แห่งชาติ” ภายใต้ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ภายหลังเหตุการณ์ความขัดแย้ งทาง
การเมืองในเดือนเมษายน ปี 2553 โดยมีเป้าหมายในการสร้ างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการทาข้ อเสนอและขับเคลื่อน
การเปลีย่ นแปลงเพื่อสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม สมัชชาปฏิรูปแห่งชาตินี ้จัดขึ ้นทังสิ
้ ้น 3 ครัง้ ตังแต่
้ ปี
2554-2556 โดยมีการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น และสมัชชาปฏิรูปเฉพาะพื ้นที่ควบคูก่ นั ไป

22

ทังนี
้ ้การจัดสมัชชาทัง้ 2 รูปแบบ ได้ รับเอาระเบียบวิธีและรู ปแบบการจัดกระบวนการมาจากสมัชชาองค์การอนามัย
โลกมาใช้ อย่างค่อนข้ างเต็มรู ปแบบ โดยปรับประยุกต์ตวั แทนจากประเทศสมาชิก เป็ นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ทังตั
้ วแทน
จากจังหวัด ตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น โดยมุง่ เน้ นกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการเข้ าร่ วม
ประชุม ให้ เกิดการสร้ างการมีสว่ นร่วมในระดับพื ้นและและองค์กรก่อนการหาข้ อตกลงร่ วมกันในการประชุมสมัชชา
3.5 ข้ อสังเกต
กระบวนการสมัชชาองค์การอนามัยโลกนี ้เป็ นกระบวนการที่มีลกั ษณะเป็ นทางการ มีการกาหนดแบบแผนและวิธีการ
ในการมีส่วนร่ วมอย่างรัดกุมในทุกขันตอน
้
เพื่อเป้าหมายในการนาไปสู่ฉันทมติที่เป็ นเอกฉันท์ ที่เป็ นที่ยอมรับ ได้ ในที่สุด มี
ขันตอนการรองรั
้
บข้ อถกเถียงอย่างเป็ นระบบ เช่น การตังคณะท
้
างานขึ ้นเพื่ออภิปรายความเห็นของแต่ละฝ่ ายที่ไม่ตรงกันให้ ตก
ผลึกก่อนที่จะนากลับเข้ ามาหาฉันทามติร่วมกัน เป็ นการเปิ ดพื ้นที่อย่างเป็ นทางการให้ เกิดการเจรจาต่อรองและแลกเปลี่ยน
ความเห็นเพื่อสร้ างความเข้ าใจระหว่างกันได้ ดีขึ ้น
จะเห็นได้ วา่ สิง่ สาคัญในการมีสว่ นร่วมภายใต้ กระบวนการนีม้ ีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ นนคื
ั ้ อ ความพร้ อม
ของตัวแทนผู้เข้ าร่ วมประชุม ซึ่งหมายถึงการที่ตวั แทนผู้เข้ าร่ วมประชุมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับประเด็นเป็ นอย่างดี และ
สามารถแสดงจุด ยื น แทนประเทศหรื อ กลุ่ม ที่ ต นเองเป็ นตัว แทนได้ การเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการเข้ า ร่ ว มประชุม จึ ง มี
ความสาคัญมาก ทังในการท
้
าความเข้ าใจเนื ้อหาข้ อเสนอ และการมีข้อมูลสนับสนุนในการเสนอความเห็นของตน
นอกจากการเตรี ยมความพร้ อมด้ านความเข้ าใจและเนื ้อหาแล้ ว จากรู ปแบบกระบวนการที่ซบั ซ้ อน และการสะท้ อน
จากประสบการณ์ ของ ดร.วลัยพร พัชรนฤมล ในบทความเรื่ อง “ทาอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การ อนามัยโลก
ครั ง้ ที่ 58” (2549) จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้เ ข้ า ร่ ว มจะต้ อ งมี ค วามสามารถค่อ นข้ า งสูง คื อ ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในกระบวนการ มี
ความสามารถในการน าเสนออภิ ป รายความเห็ น และความสามารถในการเจรจาต่ อ รอง ซึ่ ง ทัก ษะเหล่า นี ต้ ้ อ งอาศัย
ประสบการณ์ แ ละการเรี ย นรู้ ดร.วลัย พร แสดงให้ เ ห็ น ว่า ในมุม ของการมี ส่ว นร่ ว มนัน้ การมี ป ระสบการณ์ ก ารเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการมาก่อนมีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้ เกิดประสิทธิผลในการเจรจา เพื่อรักษาผลประโยชน์และแสดงจุดยืน
ของตน ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ ป็ นเรื่ องที่ต้องเรี ยนรู้ คณะผู้แทนที่มีประสบการณ์ การเข้ าร่ วมกระบวนการอย่า งต่อเนื่องจึงมีความ
ได้ เปรี ยบและมีความสาคัญ
กระบวนการเช่นสมัชชาองค์การอนามัยโลกนี ห้ ากจัดต่อเนื่องในระยะยาว อาจสามารถพัฒนาเป็ นสถาบัน ที่เป็ น
ทางการในการสร้ างการมีสว่ นร่ วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะได้ ดังเช่นที่องค์การอนามัยโลกได้ ดาเนินการ
อย่างไรก็ ดี คาถามที่น่าสนใจคือ กระบวนการเช่นนีจ้ ะนาไปสู่การมีส่วนร่ วมในวงกว้ างได้ หรื อไม่ เนื่องจากเป็ น
กระบวนการที่มีความซับซ้ อนและมีรูปแบบที่เป็ นพิธีกรรมทางการ ต้ องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งอาจเป็ นการยากที่
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คนทั่ว ไปจะเข้ า ถึง นอกจากนี ด้ ้ ว ยรู ป แบบที่ เ ป็ นทางการ ผู้ที่ สามารถมี ส่ว นร่ ว มจึ ง ถูก จ ากัด อยู่เ ฉพาะผู้แ ทนที่ ได้ รั บ การ
มอบหมายจากองค์ กรและกลุ่มที่ มี ความเป็ นทางการเท่า นัน้ การมี ส่วนร่ ว มจึง อาจถูก จ ากัดอยู่แค่ในวงแคบ ซึ่ง มัก เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ดังนันการสร้
้
างการมีส่วนร่ วมในวงกว้ างขึ ้นจึงอยู่กบั กระบวนการเตรี ยมตัวของผู้แทนเอง ซึ่ง
สามารถทาได้ โดยการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นเพื่อรวบรวมความเห็นและข้ อเสนอก่อนเข้ าร่วมประชุม ทังประเด็
้
นความเป็ นตัว
แทนที่แท้ จริ งในการนาเสนอความต้ องการโดยรวมของแต่ละกลุม่ ก็อาจมีระดับไม่เท่ากัน หากนากระบวนการมาใช้ กบั ประเด็น
ที่มีผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียในวงกว้ าง เช่น การปฏิรูปประเทศ ก็อาจจะมีปัญหาในการเลือกกลุม่ ตัวแทนที่ครอบคลุมผู้มีส่ วนได้ เสีย
ในวงกว้ างได้ ไม่ทงหมด
ั้
ดังนันในแง่
้
หนึ่งรู ปแบบของกระบวนการนีท้ ี่มีข้อดีในการสร้ างความน่าเชื่อถือและเป็ นกระบวนการที่
รัดกุม ก็อาจเป็ นอุปสรรคในการสร้ างการมีสว่ นร่วมได้ ด้วยเช่นกัน
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