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 หนังสือเลมนี้ ไดรวบรวมกรณีศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการประชาธิปไตย

ในการจัดการ การแกปญหา และการพัฒนาชุมชนและสังคมในมิติตาง ๆ ท่ีหลากหลาย

ในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก เชน บทบาทของสมัชชาสุขภาพในบราซิล การมีสวนรวมของ

ภาคพลเมืองในอาฟริกาใตในการตอสูเพ่ือสิทธิในที่ดินและการเคล่ือนไหวเพ่ือจัด             

การปญหาโรคเอดสและเอชไอวี บทเรียนจากกรรมาธิการโรมานอฟในแคนาดาเก่ียวกับ

กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม หรือการสงเสริมบทบาทของสตรีในการมี

สวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตยในชนบทของอินเดีย เปนตน บรรณาธิการไดแบง

เนื้อหาออกเปน 2 ตอน ตอนท่ีหนึ่ง เกี่ยวกับความรวมมือและการเปนตัวแทนในเวที             

การมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยบทความ 6 เร่ือง สะทอนถึงบทบาทการมี

สวนรวมของประชาชนและองคกรตาง ๆ ในบราซิล บังคลาเทศ อินเดีย อาฟริกาใต และ

แคนาดา  เกี่ยวกับการแกปญหาสุขภาพ  บทบาทของสตรี บทบาทของตัวแทน          

ภาคพลเมืองในการจัดการปญหาของชุมชนและทองถิ่น ตอนที่สอง วาดวยการเมือง

ของ การมีสวนรวมขององคกรประชาชน มี 5 บทความ เสนอกรณีศึกษาของการจัดต้ัง

องคกรประชาชนในประเทศบราซิลเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในประชาคม

ของตนเอง การเขาไปมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณขององคกรประชาชนใน        
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การบริหารทองถ่ินท่ีบัวโนส ไอเรส การรวมตัวของภาคพลเมืองในการตอสูเพื่อที่ดินทํา

กินและปญหาโรคเอดสในอาฟริกาใต เปนตน  โดยบรรณาธิการไดประมวลแนวคิด           

และทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยแนวใหมวาเปนการเมืองของการมี             

สวนรวมของภาคประชาชน ซึ่งตองมีการเปดพื้นท่ีเพื่อใหภาคพลเมืองไดเขามารวม

แกปญหาและพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของตัวเองและประชาคมของตนเอง ไมใช

ปลอยใหประชาธิปไตยภาคตัวแทนหรือคนท่ีไดรับเลือกเขาไปทําหนาที่แตเพียงฝาย

เดียว ซึ่งเปนสาระสําคัญที่ท้ังสองคนนี้นํามาต้ังเปนช่ือหนังสือ “Spaces for Change? 

The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas” 

 ในบทนําของหนังสือ ท่ีเขียนโดย John Gaventa ไดกลาวถึงความหมายและ

รูปแบบของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวามีอยูหลากหลายและไมคอยจะเหมือนกัน 

ในหลายประเทศมีปรากฏการณของการมีสวนรวมต้ังแตการชุมนุมประทวงเพ่ือ

เรียกรองใหประเทศเปนประชาธิปไตยมากขึ้น การเดินขบวนขับไลรัฐบาล หลายแหงใช

ความรุนแรง  เชน  การวางระเบิด  (อยางกรณีของประเทศไทย  มีการชุมนุม              

การเดินขบวนซึ่งนําไปสูความรุนแรงบอยคร้ังในชวง 5-6 ปที่ผานมา) ปรากฏการณท่ี

เกิดขึ้นในหลายประเทศพบวา คนชนบท กลุมรากหญาเรียกรองพ้ืนที่ทางการเมืองใน

ระดับทองถิ่นมากขึ้น  คําวาประชาธิปไตยถูกนําไปใชในบริบทท่ีหลากหลายโดยกลุม

อํานาจทางทหาร กลุมพลังการตลาดแนวเสรีนิยมใหม พรรคการเมือง ขบวนการทาง

สังคม องคกรการกุศล และเอ็นจีโอ (NGO) ซ่ึงแนนอนวามีความหมายท่ีแตกตางกันไป 

 หนังสือเลมน้ี เสนอผลการศึกษารายกรณีดวยขอมูลเชิงประจักษเพ่ือชี้ให              

เห็นพลวัตรของการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยที่เช่ือมโยงกับเวทีหรือพื้นท่ี           

ของประชาธิปไตยแนวใหมระดับทองถิ่น มีการเสนอวรรณกรรมที่ทาทายเร่ือง

ประชาธิปไตยเชิงลึก (Deepening democracy) จากตัวอยางการดําเนินโครงการ            

รวมสมัยในการพัฒนาและสรางความยั่งยืนใหกับการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการทางการเมืองท่ีมั่นคงและมีพลัง แทนท่ีประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมผาน

ตัวแทน (Liberal representative democracy) โดยมุงตอบปญหาสําคัญไมเฉพาะ

ประเด็นที่วาประชาชนธรรมดาสามัญควรเขาไปเกี่ยวของโดยตรงในการจัดการดูแล
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กิจการสาธารณะหรือไมอยางไร แตรวมถึงประเด็นของพลวัตรและผลลัพธที่จะเกิด

ขึ้นกับกระบวนการดังกลาว 

 จากขอเท็จจริงท่ีพบวา ในชวงป 2000 มีประเทศท่ีปกครองโดยระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกตั้งตัวแทน 120 ประเทศจากท้ังหมด 192 ประเทศ แตมีเพียง 

85 ประเทศ ท่ีเปนประชาธิปไตยเต็มใบในแงท่ีมีการเคารพหลักกฎหมาย สิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมือง ในทางตรงกันขาม แมวาจะมีการขยายตัวของสถาบันการเมือง

และแบบแผนการปฏิบัติแบบประชาธิปไตยไปทั่วโลก แตคุณภาพของประชาธิปไตย

กลับอยูในภาวะวิกฤติและเผชิญกับจุดออนตาง ๆ ตามมาเปนระลอก มีการกลาวถึง

ความเส่ือมถอยของประชาธิปไตย เชน การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่     

ลดนอยถอยลงจนเริ่มมองเห็นอันตรายจากประชาธิปไตยแบบถดถอย (diminishing 

democracy) หลายฝายพยายามหาทางฟนฟูผานทางรูปแบบใหม ๆ ของ ความเก่ียวของ

ของภาคพลเมือง (citizen engagement)  

 วรรณกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตยบังเกิดใหม (emerging democracy) เร่ิม

ปรากฏมากข้ึนในกลุมประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกําลังด้ินรนท่ีจะ

ทําใหสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยทํางานไดผลและเสนอโอกาสใหม ๆ สําหรับ

ภาคพลเมืองท่ีจะเขาไปเก่ียวของทางการเมือง รูปแบบประชาธิปไตยท่ีใชกันอยูหรือท่ี

ไดรับอิทธิพลจากสังคมประชาธิปไตยท่ีมั่นคงแลว ยังคงเหมาะกับภาวการณหรือ

ประวัติศาสตรท่ีแตกตางกันของแตละประเทศหรือไม ประชาธิปไตยจะสามารถใช

แกปญหาความยากจนท่ีหยั่งลึก ความไมเปนธรรมทางสังคม และความไมเสมอภาค               

ที่สูงขึ้นเร่ือย ๆ หรือไม ในละตินอเมริกาหลายประเทศรายงานวาประชาชนผิดหวังกับ

ประชาธิปไตยมากข้ึน มีเพียงรอยละ 53 ท่ียังสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอยู และ

เพียงรอยละ 28 ที่พอใจผลพวงที่เกิดจากระบอบประชาธิปไตย (รายงานของ UNDP ป 

2004) ในอาฟริกามีการกลาวถึงประชาธิปไตยแบบกีดกันประชาชน (exclusionary 

democracy) วาไมสามารถตอบสนองความตองการของคนสวนใหญได เพราะ                     

การตัดสินใจสวนใหญเกิดจากผูมีอํานาจทางการการเมืองหรือคนนอก( พ้ืนท่ี)                

เกี่ยวกับประเด็นนี้ ในกรณีของประเทศไทยก็มีการถกเถียงกันวาการตัดสินนโยบาย 
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และการจัดสรรผลประโยชนของระบบการเมืองเกิดจากผูที่ไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหาร

ประเทศ หลังเลือกตั้งแลวประชาชนไมสามารถเขาไปควบคุมกํากับการทํางานของ

นักการเมืองได หากไมพอใจก็ตองรอการเลือกตั้งคร้ังตอไปจึงจะปรับเปล่ียนอะไรได ซึ่ง

อาจะไมทันการณแลว ในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และฉบับ 2550 ไดกําหนดวิธีการมี

สวนรวมของประชาชนหลังจากการเลือกตัวแทนไปทําหนาท่ีในสภาและจัดต้ังรัฐบาล

แลวหลายวิธี เชน การลงช่ือเพ่ือเสนอรางกฎหมาย  การลงประชามติ  ฯ ซ่ึงอาจกลาวได

วา ประเทศไทยมีความกาวหนาในเร่ืองน้ีมาก อยางนอยก็ในแงของกฎหมาย 

 ขอสงสัยเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยท่ีเนนเร่ืองการมีโครงสราง สถาบัน

การเมือง การเลือกต้ังทั่วไป หลักกฎหมาย การปกปองสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง 

ซ่ึงเนนท่ีรูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตย แตไมสามารถแกปญหาของสังคมได   

มีการถกเถียงกันวา ประชาชนจะเขาไปแสดงออกในพื้นท่ีใหมของประชาธิปไตยอยางไร 

โดยไมปลอยใหตัวแทนท่ีไดรับเลือกตั้งบริหารประเทศฝายเดียว และการมีสวนรวม

ดังกลาวจะสามารถตอบสนองความตองการทางสังคมและการพัฒนาข้ันพ้ืนฐาน            

ไดในลักษณะใด อยางในกรณีของไทย พรรคการเมืองใชนโยบายประชานิยมใน              

การหาเสียงเลือกตั้งโดยเสนอผลประโยชนตาง ๆ ใหประชาชนมากข้ึนทุกสมัย              

เลือกต้ัง ทําใหกลุมรากหญาหรือผูดอยโอกาสลงคะแนนเสียงให และรัฐบาลตองใช

งบประมาณมหาศาลในการบริหารแบบประชานิยม ไมทําใหเกิดการพึ่งพาตนเอง            

ของประชาชน ไมนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน แตก็แกไขอะไรไมได แมวาจะมีการทักทวง

วิพากษวิจารณจากหลายฝายท้ังนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง องคกร

พัฒนาตาง ๆ แตฝายการเมืองก็ยืนยันวา “เอาอยู” หรือ “มาถูกทางแลว” 

 ในทามกลางภาวะวิกฤติของประชาธิปไตยดังกลาว เราไดเห็นแนวทาง              

การปฏิรูปการเมืองหลาย ๆ แบบท่ีสะทอนบทบาทของประชาชน (ท่ีเรียกวาภาค

พลเมือง) ท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการดูแลจัดการเร่ืองของตนเองและประชาคม          

ของตนเอง เชน แนวทางการตลาดเสรีนิยมใหม (Neoliberal market approach) 

รูปแบบตัวแทนเสรีนิยม (Liberal representative model) ประชาธิปไตยเชิงลึก 

(Deepening democracy approach หรือParticipatory democracy) ซึ่งประชาชน 
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จะเขาไปมีสวนรวมระดับลึกมากข้ึนในการควบคุมและตัดสินใจในส่ิงท่ีจะกระทบตอ              

ชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชนดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ ในสถานท่ีและ

อาณาบริเวนที่หลากหลาย ประชาชนจะไดแสดงออกอยางเต็มที่ ไมเฉพาะดานการใช

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แตรวมถึงสิทธิทางสังคมผานกระบวนการมี            

สวนรวมแบบตาง ๆท่ีเรียกกันวา “สิทธิท่ีสรางสิทธิ” (right to create rights) ดวย                 

การตอสูเรียกรองจากระดับลาง 

 ทัศนะดังกลาวมุงกําจัดจุดออนของประชาธิปไตยแบบเดิม ดวยการสราง กลไก

และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการเขาไปเก่ียวของกับกิจการตาง ๆ ในทาง

กลับกันตองอาศัยความรับผิดชอบในฐานะหนาท่ีพลเมืองที่ตองตอสูเพื่อสิทธิ ของตนเอง

ในการสรางพื้นท่ีใหมในสังคมประชาธิปไตยเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง สาระของ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเนนไปท่ีบทบาทของประชาสังคม (civil society) ที่จะทํา

หนาท่ีตรวจสอบและคานดุลอํานาจการกระทําของรัฐบาลผานทางการเคล่ือนไหว          

การเรียกรอง การสนับสนุนใหไดรับผลประโยชนพิเศษเฉพาะดานการแสดงบทบาท       

เฝาหมาเฝาบาน (watchdogs) และการแสดงอํานาจคูขนานกับอํานาจรัฐ ในหนังสือเลมน้ี

จะเจาะไปที่คําถามเกี่ยวกับศักยภาพของภาคประชาสังคมและความสัมพันธระหวาง

สังคมการเมืองและประชาสังคมวาจะแยกกันหรือไมอยางไร 

 ในขณะท่ีวิถีของประชาธิปไตยเนนท่ีการสรางเสริมบทบาทของประชาสังคมให

เปนอิสระและมีอํานาจคูขนานกับอํานาจรัฐ อีกทัศนะหนึ่งก็เนนท่ีการมีสวนรวมของ

ประชาชนในเชิงลึก โดยการเขาไปมีสวนในกระบวนการปกครองหรือการบริหารจัดการ

ของรัฐที่เรียกวา การรวมบริหารจัดการ (Co-governance) หรือการจัดการแบบมี     

สวนรวม (Participatory governance or empowered participatory governance) 

ในทางปฏิบัติ รูปแบบของการรวมบริหารจัดการ  มีต้ังแตการสงเสริมบทบาทของ

ประชาชนในฐานะผูออกเสียงเลือกตั้ง การเปนผูตรวจสอบ (watchdogs) โดยการเขา

ไปมีสวนรวมโดยตรงทุกระดับต้ังแตการกําหนดนโยบายสาธารณะไปจนถึงการบัญญัติ

กฎหมาย หรือการเขียนรัฐธรรมนูญใหประชาชนมีโอกาสเขารวมในการบริหารบานเมือง 
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และเกี่ยวโยงไปถึงการกระจายอํานาจการปกครอง ซึ่งเปนกระแสการเคล่ือนไหวในกลุม

ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศทั่วโลก 

 แนวทางของ Co-governance เนนความสําคัญของการเขาไปมีสวนรวมใน

กระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งมีความหมายมากกวาการใหประชาชนมารวมอภิปราย

ถกเถียงกันในเวทีสาธารณะตามเจตจํานงของประชาธิปไตย ทัศนะดังกลาวไดรับ

อิทธิพลจากความคิดของฮารเบอรมาส (Harbermas) และนักคิดคนอ่ืน ๆ เชน โคเฮน

และไดรเซค (Cohen and Dryzec) ซึ่งโตแยงแนวคิด Deliberative Democracy ท่ีเห็น

วาใหประชาชนถกเถียงหาเหตุผลและวิธีการแกปญหาสาธารณะกันเองจนไดขอสรุป ซึ่ง

ไดเปล่ียนแนวคิดจากการเจรจาตอรอง การรวมกลุมผลประโยชน และการใชอํานาจ 

ไปสูการมี เหตุผลรวมกันของประชาชนที่ เทาเ ทียมกันในฐานะพลังหลักของ

ประชาธิปไตย จุดเนนจึงอยูท่ีคุณภาพของวิวาทะสาธารณะ นอยกวาประเด็นท่ีวาใคร

เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการจัดการสังคม แนวคิดของประชาธิปไตยแบบเจตจํานง 

(Deliberative Democracy) ก็เหมือนกับทัศนะของการจัดการแบบมีสวนรวม 

(participatory governance) คือ เนนนวัตกรรมของวิธีการปฏิบัติ เชน การแสดง

ประชามติ การประชุมหารือในวงกวาง การพิจารณาคดีโดยภาคพลเมือง (ประชาชน

เปนคณะลูกขุนหรือ citizens juries) ซึ่งเปนการจัดใหประชาชนมีสวนรวมผานทาง              

การสุมเลือกตัวแทนบางสวนเพื่อไปแสดงเจตจํานงในการหาเหตุผลและทางออกใน             

การแกปญหาแกสังคม เชน กรณีตัวอยางของการกําหนดนโยบายสุขภาพในแคนาดา 

(บทความเร่ืองท่ี 7) หรือตัวอยางการมีสวนรวมในระดับทองถ่ินของคณะกรรมการ

สงเสริมสุขภาพในบราซิล (บทความเร่ืองท่ี 2) หรือแมแตการมีสวนรวมในการกําหนด

งบประมาณของกรุงบัวโนส ไอเรสในอาเยนตินา (บทความเร่ืองท่ี 9)  

 ในหนังสือเลมน้ี ไดฉายภาพของการศึกษารายกรณีของประเทศตาง ๆ ท้ัง 5 

ทวีปท่ัวโลกที่ถกเถียงแลกเปลี่ยนแนวคิดเร่ืองการมีสวนรวม การแสดงเจตจํานงของ

ภาคประชาชน การเสริมสรางพลังอํานาจของประชาชนท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลง

ความสัมพันธระหวางรัฐกับภาคประชาสังคม มีการนําเสนอ “อาณาบริเวณใหมของ 

การมีสวนรวม” ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญสําหรับการเมืองระบบใหมในการกําหนด
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นโยบายสาธารณะของรัฐ เปนการสรางศักยภาพของภาคพลเมืองในรูปแบบตาง ๆ ใน   

การฟนฟูชุบชีวิตระบอบประชาธิปไตยใหมีบทบาทมากข้ึนในการบรรลุเปาหมายของ    

การพัฒนาประเทศ ตัวอยางของกลไกและวิธีการในการเขาไปมีสวนรวมท่ีพบในบทความ

ทั้ง 9 เรื่อง มีตั้งแตการสรางความตระหนักในสิทธิและพลังอํานาจของประชาชนชน การ

เปนตัวแทนเขาไปรวมเปนกรรมการของคณะทํางานหรือองคกรตาง ๆ การจัดตั้งองคกร

เพ่ือตอสู เรียกรองหรือดําเนินงาน การเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น ๆ การระดมกําลังหรือดึง

ทรัพยากรมาจากผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) และแหลงทุนภายนอก  การเสนอขอ

เรียกรอง การขอความสนับสนุนจากรัฐหรือองคกรเอกชน  การผลักดันขอเสนอหรือขอ

เรียกรองใหเปนนโยบายขององคกรหรือของรัฐ การจัดตั้งกองทุน การเปดเผยขอมูล        

เพ่ือการเฝาระวังหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาคราชการ การผลักดันใหมีการออก

กฎหมายหรือมีมาตรการทางกฎหมาย เปนตน สวนตัวอยางของการสรางศักยภาพแก

ประชาชนเพ่ือใหเขารวมในกลไกและกลวิธีดังกลาวมีตั้งแตการกระจายขอมูลขาวสารและ

ความรูท่ีประชาชนควรทราบ เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลดีผลเสียที่จะไดรับ การรณรงค 

(rally/campaign) เพ่ือขับเคล่ือนประเด็นที่ตองการ ส่ือสารผานการแสดงละคร ส่ือส่ิงพิมพ 

วิทยุ-โทรทัศน เว็บไซต (ปจจุบันอาจใช social media/network) การส่ือสารชักชวนถึงใน

บาน (door to door communication) การพบปะ ประชุมสัมมนา จัดทําเวทีประชาคม   

การทําวิจัย เปนตน 

 อยางไรก็ตาม Spaces for Change ท่ีจะประสบผลสําเร็จ ตองขึ้นอยูกับพื้นฐาน

ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และรูปแบบอํานาจที่แตกตางกันในแตละสังคมท่ีจะบันดาล

ใหเกิดผลผลิตท่ีตองการอยางฉับพลันทันใด และขึ้นอยูกับวา การเมืองระดับลางของ   

การเขาไปมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ จะสามารถทลายกําแพงอันมั่นคงของโครงสราง

สถาบันการเมืองของประชาธิปไตยแบบที่เปนอยูไดอยางไร อยางเชน สภาพสังคมใน     

บังคลาเทศและแองโกลา ซึ่งมีโครงสรางการบริหารแบบอํานาจนิยมและเต็มไปดวยระบบ

อุปถัมภ ประเทศมีทรัพยากรจํากัด เต็มไปดวยการคอรัปชั่นและความดอยประสิทธิภาพ 

อาจทําใหชองทางของการเปนตัวแทนประชาชนเปนไปไดยากในบริบทแบบองักฤษ อินเดยี 

อาฟริกาใต และบราซิลซ่ึงมีอํานาจการบริหารที่ม่ันคง มีระบบราชการท่ีเหนียวแนน      
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คงไมอยากใหอํานาจการควบคุมหลุดมือไป วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเปนอยู อาจเปน

อุปสรรคขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเคยมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แปลกแยก 

วางเฉย ไมคอยยุงกับกิจการของบานเมือง การกระตุนสงเสริมการมีสวนรวมจึงตองมี

กลวิธีในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเฉยเมย (apathy) ของกลุมตาง ๆ 

ในสังคม ในบางประเทศ พัฒนาการของกระบวนการมีสวนรวมจึงเปนไปอยางเช่ืองชา 

หากภาครัฐเปดกวางใหประชาชนกลุมตาง ๆ เขามามีสวนรวมในกิจการสาธารณะ มี

การกําหนดกฎเกณฑในการรวมตัวและการจัดตั้งกลุมตางๆ ของภาคประชาชน และ

ยอมรับความชอบธรรมของการเคล่ือนไหวดังกลาว กระบวนการประชาธิปไตยแบบมี

สวนรวมก็จะเปนไปไดมากขึ้น ผูนํากลุมตาง ๆ จะมีความเขมแข็ง ภาคประชาสังคมจะมี

เครือขายความรวมมือและเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ ไดมากขึ้น เปนตน 

 ผูเขียนไดต้ังคําถามที่ตองถกเถียงกันอยางหนักไวหลายประเด็นใหคนรุน

ปจจุบันและรุนตอ ๆ ไป ไดชวยกันหาคําตอบเก่ียวกับการเมืองแบบมีสวนรวมหรือ          

การบริหารจัดการที่สะทอนเจตจํานงของประชาชน เชน รูปแบบการเปนตัวแทนแบบไหน 

ท่ียังคงอยูไดในกระบวนการมีสวนรวม ปทัสถานของประชาธิปไตยแนวใหมจะแตกตางกัน

ไปตามวัฒนธรรมและบริบททางการเมืองของแตละประเทศหรือไม กระบวนการมีสวนรวม

ดังกลาวจะไปกันไดหรือไมกับโครงสรางทางการเมืองปจจุบัน และผลกระทบที่ตามมา    

จะเปนอยางไร เปนตน ซึ่งผูอานจะตองคนหาเอาเองจากการศึกษาแตละกรณีท่ีนําเสนอ 

ในบทความท้ัง 9 เร่ือง อยางเชน กรณีของบังกลาเทศ  ซึ่งมีนโยบายปฏิรูประบบการบริการ

และดูแลสุขภาพของประชาชนต้ังแตป 1998 โดยรัฐบาลพยายามสงเสริมใหประชาชน  

เขาไปมีสวนรวมในการจัดการระบบสาธารณสุขของทางราชการ มีการริเร่ิมใหจัดต้ังคลินิก

ของชุมชนโดยความรวมมือระหวางรัฐบาลและคนในทองถิ่น ป  1990 กระทรวง

สาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว ไดดําเนินโครงการ Health and Population Sector 

Programme (HPSP) เพ่ือลดความสูญเสียดานงบประมาณและสรางความย่ังยืนทาง

การเงินในระยะยาว โดยมีองคกรท่ีทํางานเกี่ยวของสัมพันธกัน 6 หนวยงานเพ่ือบูรณาการ

ระบบดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน มีท้ังหนวยงานราชการระดับตาง ๆ องคกรเอกชน 

และภาคประชาชน เชน คณะกรรมการชุมชน (Community Group-CG) ซึ่งเลือกโดย
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องคกรปกครองทองถิ่น (Union Parishad-นาจะคลาย อบต. ของเรา) จากประชาชนใน

หมูบาน 7 คนจากกลุมตาง ๆ เชน สตรี ครู นักธุรกิจ เกตษรกรที่มีฐานะ กลุมคนท่ีไมมีท่ี

อยูเปนของตนเอง ฯ มาบริหารจัดการคลินิกชุมชนท่ีจัดตั้งขึ้นในแตละหมูบาน รัฐบาลจะ

จายเงินเดือนคาตอบแทนใหแพทย และเจาหนาที่ท่ีดูแลคลีนิค สวนคาดําเนินการ เชน 

การทําความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ฯ ใหประชาชนชวยกันสนับสนุนหรือ

บริจาค ปรากฏวารูปแบบดังกลาวไมประสบความสําเร็จ เพราะไมมีใครอยากบริจาค

เงินหรือแมแตจายคารักษาพยาบาล งบคายา/เวชภัณฑจากทางราชการก็ไมคอย

เพียงพอ คลินิกถูกปลอยปละละเลย จนในท่ีสุด ป 2001 คลินิกทุกแหงก็ประสบปญหา

และปดกิจการ เหตุแหงความลมเหลวเปนเพราะสมาชิกในคณะกรรมการชุมชน (CG) 

ขาดความตระหนักในบทบาทของตนเอง ไมมีประสบการณการปฏิบัติภารกิจของ

สวนรวม กรรมการสวนใหญจึงไมคอยไดกระตุนสงเสริมใหประชาชนมารับบริการ        

ที่คลินิก ไม  เคยไปตรวจเย่ียม บางคนไมไดไปรวมประชุมกรรมการเสียดวยซ้ํา รัฐบาล

จึงเปล่ียนรูปแบบการมีสวนรวมเสียใหมโดยการจัดต้ังคณะกรรมตรวจสอบระบบบริการ

สุขภาพ (Health Watch Committees-HWC) ขึ้นมาแทน มีหนาที่ติดตามตรวจสอบ

หนวยบริการสุขภาพของรัฐ (Nijera Kori-NK) โดยขอใหองคกรเอกชน NGO) ท่ี

ปฏิ บัติงานอยูในเขตชนบทน้ัน  ชวยประสานงานจัดต้ัง  HWC ในแตละทองถิ่น 

ประกอบดวยตัวแทนจากคนกลุมตาง ๆ ในชุมชนท้ังในระดับ Upazila (นาจะคลายกับ 

อบจ.) และระดับ Union องคกรเอกชนจะชวยจัดการประชุมปฏิบัติการเพ่ือใหประชาชน

ที่ยากจนในทองถิ่นรูจักวิธีการรองเรียนหรือย่ืนขอเสนอและความตองการของตนเอง 

และดําเนินการเลือกตัวแทนไปเปนคณะกรรมการ HWC จํานวน 9 คน มีขอกําหนดวา

คร่ึงหนึ่งตองเปนสตรี และมีตัวแทนจากสมาชิกสภา Upazila 2 คน กรรมการมีท้ังท่ี         

เปนครู  นักหนังสือพิมพ ทนายความ และกลุมอาชีพอ่ืน คณะกรรมการ HWC จะมี สวน

รวมและแสดงบทบาทที่เทาเทียมกันมากกวา กรรมการ CG  สมาชิกที่ไดรับเลือกเปน

กรรมการจะเปนผูที่มีประสบการณและคุนเคยกับงานของ NK แตกลุม แพทยจะถูกกัน

ออกไปไมใหรวมเปนกรรมการเพราะเกรงวาจะมาครอบงําความคิดของคณะกรรมการ 

ซึ่งตองการที่จะเรียนรูและเขาใจปญหาดวยตนเอง คณะกรรมการ จะไดรับการอบรม
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จากทางราชการใหเขาใจวัตถุประสงค บทบาทหนาท่ี และวิธีการปฏิบัติงาน เชน ควรจะ

ไปตรวจเย่ียมใคร ที่ไหน จะทําการสํารวจปญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางไร 

หรือการฝกใหกรรมการที่มีปญหาดานการส่ือสารใหสามารถพูดจาและอภิปรายรวมกับ

เจาหนาที่หรือสมาชิกท่ีมีการศึกษาสูงหรือกลุมวิชาชีพชั้นสูงได กรณีของบังคลาเทศเปน

ตัวอยางของการท่ีภาครัฐพยายามเปดพ้ืนที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจการ

สาธารณะ แตมีอุปสรรคในดานความพรอมของภาคประชาชนเองอันเนื่องมาจาก

คานิยมและวัฒนธรรมเดิม ระดับการศึกษา และฐานะ ทางเศรษฐกิจสังคม ทําใหระดับ

และขนาดการมีสวนรวมของประชาชนแตกตางกัน เชน คนช้ันลางอาจไมคอยพูดหรือ

แสดงออกในท่ีประชุม แตพรอมท่ีจะเขารวมเดินขบวน เพื่อประทวงหรือชุมนุมเรียกรอง 

ในขณะที่คนชั้นสูงจะแสดงออกมากกวาในที่ประชุมและเปนฝายครอบงําหรือกําหนด

ทิศทางตาง ๆ แตจะไมไปรวมการชุมนุมหรือเดิน ขบวน รัฐบาล (ท่ีตองการเปดพ้ืนท่ีไปสู

การเปล่ียนแปลง) ก็ตองมีกลวิธีในการสงเสริมการเรียนรูและประสบการณของภาค

ประชาชนซึ่งปจจุบันมีกระแสความสนใจและพัฒนาการขององคความรูดานนี้ท่ีเรียกกัน

วา การเสริมสรางพลังอํานาจใหแก ประชาชน (Empowering people) ใครสนใจลองหา

งานตีพิมพของธนาคารโลกเร่ือง Empowerment in Practice : from analysis to 

implementation (2006) มาอาน ก็จะมองเห็นลูทางในการเสริมสรางความรูความเขาใจ 

ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะตาง ๆ ใหแกประชาชนชัดเจนขึ้น 

 จะเห็นวา ประชาธิปไตยแนวใหมที่กลาวถึงในหนังสือเลมน้ี ใชคําท่ีแตกตาง

กันในแตละบทความ ขึ้นอยูกับจุดเนนและมิติที่ปฏิบัติ ไดแก Neoliberal market 

approach, Liberal representative model,  Deepening democracy, participatory 

democracy, Co-governance, Emerging democracy, Micropolitics of 

engagement, Deliberative democracy, Inclusive representation, emancipatory 

politics เปนตน อยางไรก็ตาม ในบทความเร่ืองแรกท่ีเขียนโดยบรรณาธิการท้ังสองทาน 

ยังไมมีการแจกแจงรูปแบบของกลไก วิธีการ องคกร และเงื่อนไขของกระบวนการมี 

สวนรวมของประชาชนและภาคประชาสังคมไวอยางชัดเจนวามีอะไรบาง อาจเปน

เพราะหลักฐานเชิงประจักษท่ีจะยืนยันความมีอยูและประสิทธิผลของแตละรูปแบบ   
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แตละกลไกยังไมเดนชัด หรือเกิดข้ึนอยางกระจัดกระจาย และหลากหลายบริบท        

แตบทความที่เขียนโดยบรรณาธิการทั้งสองทานไดต้ังประเด็นใหถกเถียงกันเพื่อหา

คําตอบในเรื่องน้ี วาลูทางที่จะนําไปสูการมีสวนรวมที่เปนแกนสารหรือไดเร่ืองไดราว 

จะตอง 1) กระตุน สงเสริม หรือทําใหประชาชนตระหนักถึงความเปนพลเมืองที่มีสิทธิ  

และเสรีภาพตามกฎหมาย รูวิธีการที่เขาไปมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันกับฝายบริหาร        

2) ความเปนตัวแทนของประชาชน ใครจะเปนตัวแทน เปนตัวแทนของกลุมไหน จะเขาไป

เรียกรองเร่ืองอะไร และจะเขาไปไดอยางไร  3) แรงจูงใจหรือเปาหมายของคนท่ีเปนตัวแทน

จะไปสรางผลสะทอนเชิงสถาบันไดมากนอยเพียงใด ต้ังแตการทําใหภาคราชการรับฟง

และเขาใจปญหาและความตองการของประชาชน การรวมยกรางหรือผลักดันนโยบาย  

การบริหาร การกํากับตรวจสอบใหฝายบริหารตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน และ

การปรับปรุงแกไข ฯ 4) ประสิทธิผลของการมีสวนรวมเปนอยางไร ไมใชมีแตการพูดจา

อภิปรายถกเถียงกัน แตไมเกิดการปฏิบัติหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ  ความสําเร็จของการมี

สวนรวมจึงเกิดจากผลรวมของ 3 ปจจัยแรก รวมท้ังการเคล่ือนไหวในวงกวางของ         

ภาคประชาชน ความจริงจังของภาคราชการ การปรับเปล่ียนโครงสรางทางสถาบันให

เอ้ืออํานวย และ 5) การเปดพื้นที่ใหประชาชน มีสวนรวมจะเกิดผลกระทบตอประชาชน

และกระบวนการทางการเมืองอยางไร ซึ่งผูเขียนไดฉายภาพไวหลายแบบท้ังในแงบวก  

และลบ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละประเทศ แตแนนอนวา กระบวนการมีสวนรวมของ     

ภาคประชาชนตองใชเวลาในการขับเคล่ือนตามพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตรของประเทศน้ัน ๆ  จากบทเรียนท่ีเกิดขึ้นในแตละประเทศ ผูวิจารณพบวา

กลุมคนชายขอบ เชน คนยากจน กลุมสตรี คนผิวดํา คนในชนบท ฯ คือกลุมคนที่ไมคอย  

มีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ เพราะเปนกลุม ท่ีไมเคยไดรับสิทธิหรือเขาถึง

บริการตาง ๆ มากอน (ไมแนวาบางกลุมอาจคิดวาเปนเพราะเวรกรรมแตชาติปางกอนหรือ

เปลา) จึงไมคอยไดแสดงออกถึงปญหาและความตองการของตนเอง ทําใหขาดเจตจํานง

ในการมีสวนรวม หากภาครัฐมีเจตนารมณท่ีจะเปดพ้ืนที่ทางการเมืองจริง ๆ จะตองมี   

การแนะนําช้ีแจง การใหขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ มีการฝกอบรมหรือสรางความตระหนัก

ในการรับรูถึงสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (civic education หรือ political 
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socialization) การฝกงานดานการเมือง (political apprenticeship) เพือ่ใหภาคประชาชนรู

วิธีการนําเสนอปญหาและขอเรียกรองของตนเองตอภาครัฐหรือฝายการเมือง (political 

communication) การผลักดันใหภาคประชาสังคมมีการเคลื่อนไหวตั้งแต การส่ือสารทาง

การเมืองภายในและระหวางกลุมตาง ๆ การเขาไปเปนตัวแทนในคณะกรรมการหรือ

องคการตาง ๆ การสมัครรับเลือกตั้งเปนตัวแทนในการเมืองแตละระดับ การรวม

เคล่ือนไหวกับขบวนการตาง ๆ เชน สหภาพแรงงาน กลุมอาชีพ กลุมผลประโยชน เพ่ือ

เรียกรองสิทธิของตนเอง ไปจนถึงการเขาไปมีสวนยกรางหรือเสนอนโยบายสาธารณะ และ

การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของราชการและฝายการเมือง กิจกรรมและ

ประสบการณเหลาน้ี จะชวยใหเกิดผูนําทางการเมืองและกลุมแกนนําในกระบวนการมี

สวนรวม หากกิจกรรมและเวทีของการมีสวนรวมไดรับ การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 

ในเชิง political will ก็จะยิ่งทําใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเติบโตและมี

คุณภาพ ในการแกปญหาและการบริหารกิจการสาธารณะ นําไปสูการพัฒนาชีวิต        

ความเปน อยูของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางตรงกันขามถาภาครัฐ

หรือฝายการเมืองที่เปนประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยมขัดขวางหรือทําลายการมีสวนรวม

ของประชาชนเพราะเกรงวาจะสูญเสียอํานาจหรือถูกเปดโปงความไมชอบธรรมใน             

การบริหาร ประชาชนอาจจะตองหาเวทีใหมในการเปล่ียนแปลงดังที่ปรากฏในหลาย ๆ 

ประเทศ ซ่ึงหนีไมพนการใชความรุนแรงหรือการเผชิญหนากัน 

 แมวา ในแตละบทความไดนําเสนอรูปแบบหรือวิธีการมีสวนรวมของประชาชน

ในแตละกรณี เพ่ือเรียกรอง หรือรวมกลุม หรือเขาไปเปนกรรมการหรือตัวแทนในองคกร  

ในการแกปญหาหน่ึงปญหาใดในแตละชุมชน หรือการบริหารงานของทองถิ่นในแตละ

ประเทศ  แต  (ในอนาคต) ผู วิจารณอยากเห็นการรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับ               

การเปล่ียนแปลงในสองภาคสวน คือสวนของผูมีอํานาจหรือตัวแทนท่ีไปใชอํานาจ ได

ยินยอมเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมดานใด ระดับใด อยางไร และเพราะอะไร 

และในสวนของภาคประชาชนเคล่ือนไหวอยางไร ใชกลไกหรือวิธีการใด ในกิจการใดบาง 

และผลเปนอยางไร รวมท้ังการสรางศักยภาพของภาคประชาชนใหเกิดการเรียนรูและมี

พลังอํานาจในการเขาไปจัดการดูแลชีวิตความเปนอยูของตนเองและกิจการของประชาคม
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ไปจนถึงการบริหารบานเมือง เพราะมิฉะนั้นอาจเกิดปรากฏการณที่มีทั้งสุดโตงในทางลบ 

ตั้งแตการวางเฉยของประชาชน ไมกลาที่จะเขาไปมีสวนรวมหรือไมรูวาจะเขารวมอยางไร 

การเขารวมอยางสรางสรรคในบางเร่ืองบางกิจการ และทุกฝายใหความรวมมืออยางดี ไป

จนถึงการมีสวนรวมแบบรุนแรง ไมคํานึงถึงกรอบกฎหมายและหลักนิติธรรม เชน การปด

ถนน การกอจลาจล การชุมนุมท่ีละเมิดสิทธิ ของคนอื่น (เชน การบุกยึดสนามบินหรือ   

การเผาสถานท่ีราชการของกลุมตอตานรัฐบาลในประเทศไทย) เปนตน สังคมจึงตองมี

กระบวนการหลอหลอมสมาชิกใหเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันอยางสันติและเสมอภาค ท่ีสําคัญ

คือไมใชมุงที่จะกระตุนสงเสริมใหคนเรียกรองสิทธิตาง ๆ อยางตอเนื่อง แตละเลย         

การเสริมสรางใหคนรูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เพราะจะเกิด

ความวุนวายตามมา ปญหาก็คือไมรูวาจะเร่ิมท่ีจุดไหนเพราะบางสังคมมีสภาพเหมือนงู

กินหาง ไมรูวาจะใหใครแกปญหา ในอนาคตนาจะมีการรวบรวมกรณีใหม ๆ ท่ีเกิดขึ้นมา

รายงานวากระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมไดกาวหนาไปอยางไร มีคําตอบอะไร

เพิ่มขึ้นบาง โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย กระบวนการมีสวนรวมพัฒนาไปมาก แตก็

เกิดความขัดแยงระหวางฝายตาง ๆ มากขึ้นเชนเดียวกัน ตองรีบหาทางออกกอนท่ีจะสาย

เกินไป หรือบางแหงอาจ เกิดกรณีที่ถึงขั้นแบงแยกดินแดนหรือแยกไปต้ังประเทศใหม (เชน 

ติมอรตะวันออก) ท้ังท่ีเปนผลจากการสูรบดวยกําลังและอาวุธหรือเกิดจากการลง

ประชามติ (เชน ซูดานใต) ก็มีใหเห็นกันอยู   

 ความจริงหนังสือเลมน้ีเปนเลมที่ 4 ในชุด Claiming Citizenship : Rights, 

Participation and Accountability ของสํานักพิมพ Zed Books ซึ่งมีจอหน กาเวนตา เปน

บรรณาธิการชุด (Series editor) ประกอบดวย 1) Inclusive Citizenship : Meanings and 

Expressions. 2) Science and Citizens : Globalization and the Challenge of 

Engagement. 3) Rights, Resources and the Politics of Accountability. 4) Spaces for 

Change? The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas. และ       

5) Claiming Citizenship : Rethinking Democratic Participation. ซึ่งพยายามเสนอ

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของสิทธิ ความเปนพลเมือง ความสัมพันธระหวาง

วิทยาศาสตรกับความเปนพลเมือง การเรียกรองสิทธิ และความรับผิดชอบโดยเฉพาะท่ี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556 

 

181 

เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ การคนหารูปแบบของประชาธิปไตยท่ีมีประชาชนเขาไปมี

สวนรวม และรูปแบบของการเมืองการปกครองที่จะนํามาซ่ึงความเทาเทียมและ         

ความยุติธรรมในสังคม ถาใครสนใจติดตามประเด็นดังกลาวน้ี ก็สามารถหามาอานไดเผ่ือ

วาจะไดเขาใจขอบเขตทั้งหมดของเรื่องที่บรรณาธิการตองการจะสะทอนใหเห็นถึง

วิกฤติการณดานความชอบธรรมที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางภาคพลเมืองกับสถาบันท่ี

ใชอํานาจรัฐวากระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางไร ประเด็นท่ีประชาชนทั้ง

ในซีกโลกเหนือและใต พากันโพนทะนาถึงปญหาคอรัปช่ันของรัฐบาลตาง ๆ การไม

สนองตอบตอความยากจนและความเดือดรอนของประชาชน ความไมเชื่อมโยงสัมพันธกัน

ระหวางตัวแทนประชาชนที่ไดรับเลือกตั้งกับผูที่อยูในระบบราชการ มีการตั้งขอสงสัย

เก่ียวกับรูปแบบของประชาธิปไตยระบบตัวแทนวาสามารถบริหารจัดการบานเมืองไดดี มี

ประสิทธิภาพ และสนองความตองการของประชาชนกลุมตาง ไดหรือไม กระแสความคิด

หลักท่ีนาติดตามก็คือประชาชนจะเขามามีสวนรวมอยางไร ในรูปแบบและระดับไหน และ

จะเกิดผลกระทบแบบใด ผู วิจารณคิดวาหนังสือชุดน้ี นาจะเหมาะอยางย่ิงสําหรับ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่เรียนทางดานรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา หรือสาขาที่เกี่ยวของ ไดนําไปศึกษา 

อภิปราย แลกเปล่ียน หรือสัมมนากัน จะไดมุมมองท่ีหลากหลายในเร่ืองการมีสวนรวม

ทางการเมืองของภาคพลเมืองและประชาสังคมมากขึ้น 
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