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ค�ำน�ำของสถำบันพระปกเกลำ้

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พุทธศกัราช	2560	มีบทบญัญตัิ

ที่ครอบคลุมถึงการมีกลไกต่างๆ	ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ใน	

การปฏิรูปประเทศ	การออกแบบสถาบันการเมืองเพื่อวางรากฐานและ

พัฒนาประชาธิปไตยถือเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งท่ีมีผลต่อความสำาเร็จ	

ของการปฏิรูปการศึกษาวิจัยการเมืองเชิงสถาบันทั้งในแง่หลักการ	กฎหมาย	

ระเบียบ	กติกา	และในเชิงโครงสร้างโดยเน้นที่องค์กรทางการเมืองสำาคัญๆ	

จึงมีความสำาคัญสำาหรับการนำาผลการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้	

เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปฏิรูปและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

โครงสร้าง	อำานาจหน้าที่	และการสร้างความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่าง

สถาบันการเมืองต่างๆ	ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองกับ

ประชาชนที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย

อย่างยั่งยืนต่อไป

กระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ในการจัดทำากฎหมายได้ถูกบญัญติั

ไว้อย่างชัดแจ้งในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	และ

เป็นกระบวนการหนึ่งในการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายเพื่อให้

กระบวนการจัดทำากฎหมายนำามาซึง่	“กฎหมายทีดี่”	การรบัฟังความคดิเหน็	

ในการจัดทำากฎหมาย	จึงเป็นกระบวนการสำาคญัทีค่วรจะได้มกีารพฒันาเป็น

รูปแบบที่เป็นระบบ	โดยมุ่งหวังให้การรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการ	

ท่ีควรจะมีขึ้นตั้งแต่กระบวนการก่อน	ระหว่าง	และภายหลังยกร่างกฎหมาย	

เพื่อให้กระบวนการจัดทำากฎหมายได้สร้างกฎหมายคุณภาพเพ่ือใช้ควบคุม	

ดูแลความสงบสุข	รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคม	รวมท้ังให้
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กฎหมายที่ดีนั้นเป็นเครื่องมือสะท้อนแนวนโยบายแห่งรัฐในการบริหาร

ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคมและความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเมื่อกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้แล้ว	

หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาภายใต้	“โครงการพัฒนารูปแบบ	

(Model)	กระบวนการรับฟังความคิดเหน็ในการจดัทำากฎหมายในประเทศไทย	

ระยะที่	1”	ที่สถาบันพระปกเกล้าได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานกิจการ

ยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	วิเคราะห	์ทบทวน

วรรณกรรม	องค์ความรู้	และข้อมูลต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

การถอดบทเรียนและประสบการณ์จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นใน

การจัดทำากฎหมายในประเทศไทย	โดยพัฒนาเป็นชุดความรู้และรูปแบบ

ของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายในประเทศไทย

สถาบันพระปกเกล้าขอขอบคุณสำานักงานกิจการยุติธรรม		

กระทรวงยุติธรรม	สำาหรับทุนสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า	และขอขอบคุณ	

ดร.สติธร	ธนานิธิโชติ	ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้ขึ้น	และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย	การปฏิรูป

การเมือง	วงวิชาการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำากฎหมาย	และผู้สนใจ	

ทั่วไป

	 ศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย	

	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	

	 พฤษภาคม	2562
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บทสรุปผู้บริหำร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	77		

วรรคสอง	บัญญตัไิว้อย่างชดัแจ้งว่า	“ก่อนการตรากฎหมายทกุฉบบั	รัฐพงึจดั	

ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	

จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ	รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง

ความคิดเห็นและการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน	และนำามาประกอบการ

พิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน”	บทบัญญัติดังกล่าว

สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งนำาการรับฟังความคิดเห็นของ	

ผู้เกีย่วข้องและการวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย	หรอื	Regulatory		

Impact	Assessment	(RIA)	มาใช้เป็นเคร่ืองมอืในการยกระดบักระบวนการ

จัดทำากฎหมายของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวคิด

กฎหมายทีด่	ี(good	regulation)	หรือกฎหมายทีด่กีว่า	(better	regulation)		

ซึ่งเป็นแนวคิดที่รัฐบาลของประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกนำามาใช้อย่าง

กว้างขวางในปัจจุบัน	หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากการสำารวจ	

องค์ความรู ้และถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดกระบวนการรับฟัง	

ความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายของต่างประเทศและประเทศไทย		

เพ่ือพัฒนาเป็นชุดความรู้สำาหรับการนำาเสนอตัวแบบกระบวนการรับฟัง	

ความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายที่สอดคล้องกับบทบัญญัติว ่าด้วย	

การรับฟังความคิดเห็นของรัฐธรรมนูญ
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บทเรียนที่ได้รับจากการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นใน	

การจัดทำากฎหมายของสหภาพยุโรป	อังกฤษ	และสหรัฐอเมริกาได้สะท้อน

ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันว่าการจัดทำากฎหมายที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น

จากผู้เก่ียวข้องอย่างรอบด้านต้ังแต่ก่อน	ระหว่าง	และภายหลังกระบวนการ

ยกร่างกฎหมายช่วยสร้างความชอบธรรมให้แก่กฎหมายที่ประกาศใช้ได้เป็น

อย่างดี	อย่างไรก็ตาม	ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการพัฒนา

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายและนโยบายของ

รัฐมาโดยลำาดับ	แต่จากการทบทวนประสบการณ์การจัดการรับฟังความ

คิดเห็นทางด้านกฎหมายของประเทศไทยภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง	พบว่า	ยังมีปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินการในแทบจะ	

ทกุขัน้ตอน	ตัง้แต่การวางแผนและเตรยีมการ	การวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	

และผู้เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย	การเลือกใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็น		

การจัดทำาสรุปและรายงานผล	การประเมินผล	และการสร้างกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ	ยิง่ไปกว่านัน้	ความพยายาม

ในการแก้ไขปัญหาดังท่ีกล่าวมาภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	โดยได้มีการกำาหนดแนวทาง	

การจัดทำาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา	77	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำาเนินการตาม		

ยังไม่ประสบความสำาเร็จและปรากฏปัญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะที	่

เกิดขึ้นผ่านการดำาเนินการปรึกษาหารือสาธารณะผ่านเว็บไซต์	www.

lawamendment.go.th	ที่รัฐบาลจัดทำาข้ึนมาเพื่ออำานวยความสะดวก	

ให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำาร่างกฎหมาย
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ข้อค้นพบที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนว่าหัวใจสำาคัญของการดำาเนิน

การจดักระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายคอืสร้างการมส่ีวนร่วมและ

การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างแท้จริง	การดำาเนินการ	

จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้งจึงต้องมีการกำาหนดกลุ่ม	

เป้าหมายท่ีชัดเจนและครอบคลุม	และมีช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

ซ่ึงเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากร่างกฎหมายสามารถเข้าถึง

กระบวนการได้โดยมีข้อจำากัดให้น้อยที่สุด	นอกจากนี้	การจัดกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุน

อย่างเป็นระบบจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจ

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้ได้รับประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายต่อ

การจัดกระบวนการและผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึน	

ดังนั้น	สำาหรับประเทศไทย	การจัดกระบวนการรับฟังความเห็น	

ในการจัดทำากฎหมายภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะควรดำาเนินการ	

อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน	โดยแบ่งการดำาเนินการออกเป็น		

2	ระดับที่มีการประสานเชื่อมโยงกันระหว่างระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	

กล่าวคือ	ประการแรก	รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อทำาหน้าท่ี

สนบัสนนุ	กำากบัตดิตาม	ตรวจสอบ	และพฒันากระบวนการรบัฟังความคดิเหน็	

ต่อร่างกฎหมายภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบจัดทำาหรือปรับปรุงกฎหมาย	หน่วยงานดังกล่าวอาจอยู่ภายใต	้

การกำากับของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี	และมีความอิสระและ

คล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร	ประการที่สอง	รัฐบาลควรกำาหนด

แนวทางให้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบจัดทำาหรอืปรบัปรงุกฎหมายดำาเนนิการจดั

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายอย่างสอดคล้องกับแนวคิด

และหลักการสำาคัญของการปรึกษาหารือสาธารณะ
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Executive Summary

The	2017	Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand	

clearly	states	in	Section	77	Paragraph	2	that	“[p]rior	to	the	

enactment	of	every	law,	the	State	should	conduct	consultation		

with	stakeholders,	analyze	any	impacts	that	may	occur	from	

the	law	thoroughly	and	systematically,	and	should	also	disclose	

the	results	of	the	consultation	and	analysis	to	the	public,	and	

take	them	into	consideration	at	every	stage	of	the	legislative	

process.”	This	statement	reflects	one	of	the	main	purposes	

of	this	constitution	in	applying	the	idea	and	process	of	public		

consultation	and	regulatory	impact	assessment	(RIA)	as	a		

mechanism	in	order	to	improve	the	efficiency	of	the	legislative		

process.	The	application	of	such	an	idea	and	process	is	in	

according	with	the	concept	of	“good	regulation”	or	“better	

regulation”	that	almost	democratic	governments	around	the	

world	widely	accept	and	use	as	a	necessary	requirement	in	

the	legislative	process.	Findings	presented	in	this	book	are	the	

outcomes	of	the	research	project	aiming	to	explore	and	draw	
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a	lesson	learned	from	the	experiences	in	conducting	a	public	

consultation	process	of	foreign	countries	and	Thailand	in	the	

past.	The	main	objective	made	in	the	said	project	is	to	create	

a	set	of	knowledge	for	developing	a	model	for	conducting	a	

public	consultation	process	in	Thailand	according	to	Section	

77	Paragraph	2	of	the	current	constitution.

Lessons	learned	from	European	Union,	United	Kingdom,		

and	United	States	reveals	that	the	legislative	process	that		

implements	the	process	of	public	consultation	at	all	stages	can	

legitimize	the	laws	and	regulations	after	enactment.	However,	

in	the	case	of	Thailand,	even	though	the	attempts	to	develop	

the	public	consultation	forums	when	drafting	a	bill	or	initiating		

public	policies	have	long	been	paid	attention	by	several		

Thai	governments,	many	problems	and	obstacles	could	be	

observed	in	almost	the	procedures,	for	example,	in	the	stages	

of	planning,	preparing,	stakeholders	analysis,	selecting	methods	

of	receiving	opinions	and	suggestions	from	involved	persons,	

writing	a	report,	evaluation,	and	sharing	experiences	with	other	

organizations.	Moreover,	the	aim	of	resolving	such	problems	

and	obstacles	after	the	promulgation	of	the	constitution’s		

Section	77	Paragraph	2	by	suggesting	all	state	agencies	to		

follow	the	guideline	for	conducting	public	consultation	through	

the	government’s	website	(www.lawamendment.go.th)	was	

not	firmly	successful.
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Findings	as	mentioned	above	confirm	that	the	success	

implementation	of	public	consultation	requires	the	participatory		

process	that	aims	to	achieve	real	engagement	and	real	listening		

to	the	voice	of	all	involved	persons.	In	conducting	a	public	

consultation	process,	identification	of	stakeholders	and	methods	

appropriate	to	get	the	information	needed	from	those	with	a	

clear	interest	in	the	issue	are	necessary.	Accessing	to	the	public	

consultation	process	of	those	target	groups	should	be	opened	

with	minimal	limitation.	In	addition,	the	public	consultation	

process	must	gain	systematic	support	from	the	government	and	

other	involved	public	bodies	in	order	to	build	confidence	of	all	

stakeholders	and	involved	persons	in	the	way	that	the	public	

consultation	is	conducted	and	outcomes	of	such	a	process.	

Thus,	this	study	suggests	the	Thai	government	to	

do	the	two	following	tasks	that	are	necessary	for	successful	

public	consultation.	First,	the	government	should	set	up	a	

central	agency	to	support,	supervise,	monitor,	and	develop	

the	process	of	receiving	comments	to	the	draft	law	under	the	

concept	of	public	consultation.	This	agency	may	be	under	the		

supervision	of	the	Prime	Minister	or	the	Cabinet,	and	should		

have	freedom	and	flexibility	in	organizational	management.	

Second,	the	government	should	formulate	guidelines	for		

responsible	agencies	to	prepare	or	improve	the	law,	organize	

the	process	of	hearing	opinions	to	the	draft	law	in	line	with	

the	concepts	and	principles	of	public	consultation.
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การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2560	เมื่อวันที่	6	เมษายน	2560	ได้นำามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ

ต่อโครงสร้างการจัดทำากฎหมายในประเทศไทยท้ังในเชิงรูปแบบ	เนื้อหา		

โดยเฉพาะอย่างยิง่	กระบวนการจดัทำากฎหมาย	โดยมาตรา	77	วรรคสอง1		ได้

กำาหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบบั	รัฐพงึจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็	

ของผูเ้กีย่วข้อง	วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายอย่างรอบด้าน

และเป็นระบบ	รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์

นั้นต่อประชาชน	และนำามาประกอบการพิจารณา	ในกระบวนการตรา

กฎหมายทุกข้ันตอน	

1	 “มาตรา	77	“รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำาเป็น	และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ทีห่มดความจำาเปน็หรอืไมส่อดคล้องกบัสภาพการณ	์หรอืทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การดำารงชวิีต	หรอื
การประกอบอาชีพ	โดยไม่ชกัช้าเพือ่ไมใ่หเ้ปน็ภาระแกป่ระชาชน	และดำาเนินการใหป้ระชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ	ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง	

	 ก่อนการตรากฎหมายทกุฉบับ	รัฐพงึจดัให้มีการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้ง	วิเคราะห์
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายอยา่งรอบด้านและเปน็ระบบ	รวมท้ังเปดิเผยผลการรบัฟัง
ความคดิเห็นและการวเิคราะหน์ัน้ตอ่ประชาชน	และนำามาประกอบการพจิารณา	ในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน	เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว	รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย	
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป”
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บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญที่มุ่งนำาการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์

ผลกระทบในการออกกฎหมาย	หรือ	Regulatory	Impact	Assessment	

(RIA)	มาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับกระบวนการจัดทำากฎหมาย

ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวคิดกฎหมายที่ด	ี

(good	regulation)	หรือกฎหมายที่ดีกว่า	(better	regulation)	ซ่ึงเป็น

เป็นแนวคิดที่รัฐบาลของประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกได้นำามาใช้เพื่อพัฒนา

กฎหมายให้มีความทันสมัย	สอดคล้องกับสภาพการณ์	รวมท้ังยกเลิกหรือ

ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำารงชีวิต	การประกอบ

อาชีพหรือธุรกิจอันจะนำามาซ่ึงการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ

ประเทศ2	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาจากกระบวนการจัดทำากฎหมายของ

ประเทศไทยท่ีผ่านมาแล้ว	การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจ

มิใช่เรื่องใหม่	เนื่องจากก่อนการเสนอร่างกฎหมายใดๆ	เข้าสู่การพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี	หน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายมักจะได้นำาร่างดังกล่าว

มารับฟังความคิดเห็นตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประกอบกับ

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในประเทศไทยนั้นได้มีการนำามาใช้ในเรื่อง

ที่มีผลกระทบต่อนโยบายสาธารณเสมอมา	อาทิ	การจัดทำาโครงการด้าน

พลังงานหรือส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงรัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับกระบวนการรับฟัง	

ความคดิเหน็ของประชาชนดงักล่าว	จึงได้จัดทำาระเบยีบสำานักนายกรฐัมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์	พ.ศ.	2539	

และแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2548	โดยมีการกำาหนดนิยาม	วิธีการของการรับฟัง	

ความคิดเห็นไว้	

2	 ดูตัวอย่างการนำาแนวคิดกฎหมายที่ดีหรือกฎหมายที่ดีกว่าไปใช้เป็นหลักการสำาคัญใน
กระบวนการจัดทำากฎหมาย	เช่น	กรณีประเทศอังกฤษใน	Better	Regulation	task	Force	
(2003)	และ	National	Audit	Office	(2001)	กรณสีหภาพยโุรปใน	European	Commission	
(2015)	เป็นต้น
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อย่างไรก็ตาม	เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการจัดทำากฎหมายท่ีผ่าน

มาในประเทศไทยในรายละเอียด	พบว่า	แม้จะได้มีการรับฟังความคิดเห็น	

จากผู้เกี่ยวข้องหรือมีระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ	

ดังกล่าว	แต่ในทางปฏิบัติ	ทุกฝ่ายต่างตระหนักว่า	การรับฟังความคิดเห็นใน

การจัดทำากฎหมายในปัจจุบันนั้น	ยังมีช่องว่างและข้อขัดข้องหลายประการ

ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้	นำามาซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลภายหลังที่กฎหมายบังคับใช้แล้วโดยช่องว่างและข้อขัดข้อง

ที่เกิดขึ้นมีหลายประการ	อาทิ	การขาดกระบวนการวางแผน	การกำาหนด

เป้าหมายและผลลัพธ์ของเรื่องหรือประเด็นที่จะนำามารับฟังความคิดเห็น	

ความไม่เหมาะสมของรูปแบบหรือวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นกับ

ประเด็นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	เช่น	ใช้การสัมมนากับประเด็นที่เป็นเรื่องที่

ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ	ใช้การเผยแพร่บนเว็บไซต์	

ซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะคนเฉพาะกลุ่ม	การเข้าถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็น		

เช่น	การเร่ิมต้นการรับฟังจากร่างกฎหมายซ่ึงยากแก่ความเข้าใจ	ใช้ภาษา

ที่เข้าใจยาก	การกำาหนดประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นไม่ชัดเจน	ขาด

การให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง	ครบถ้วนเกี่ยวกับประเด็นทาง

กฎหมายที่ต้องการความคิดเห็น	การขาดหลักเกณฑ์หรือการวิเคราะห์

แยกแยะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(stakeholder	analysis)	ที่ชัดเจนและเป็น	

รปูธรรมส่งผลให้การรบัฟังความคิดเห็นเป็นไปอย่างไม่ครอบคลมุและไม่ตรง	

กลุ่มเป้าหมาย	การขาดระบบการตรวจสอบถ่วงดุลของความคิดเห็นและ	

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากกระบวนการรับฟังความคดิเหน็ว่ามกีารนำาไปใช้ในทาง

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	มิใช่เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	รวมไปถึง	

ไม่มีการเปิดเผยว่าผลของการรับฟังคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องได้มีการนำาไปใช้

ในช้ันการพิจารณาต่างๆ	ของกระบวนการจัดทำากฎหมาย3

3	 รายละเอียดเกี่ยวกับช่องว่างและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะได้อภิปรายเพิ่มเติม	
ในบทที่	6	ของหนังสือเล่มนี้ต่อไป
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ดังนั้น	กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายที่

ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งถือ

เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ	และเป็นกระบวนการที่บัญญัติให้ต้องทำา

ควบคู่กับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายจึงเป็นกระบวนการ

สำาคัญที่ควรจะได้มีการพัฒนารูปแบบ	(model)	ของการจัดกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นที่เป็นระบบ	โดยมุ่งหวังให้การรับฟังความคิดเห็นเป็น	

กระบวนการที่ควรจะมีขึ้นตั้งแต่กระบวนการก่อน ระหว่าง และภายหลัง 

ยกร่างกฎหมาย	เพื่อให้กระบวนการจัดทำากฎหมายสามารถสร้างกฎหมาย

ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ควบคุม	ดูแลความสงบสุข	รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่	

เกิดขึ้นในสังคม	รวมทั้งให้กฎหมายที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายนั้นเป็น

เครื่องมือสะท้อนแนวนโยบายแห่งรัฐในการบริหารประเทศทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ	สังคมและความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เม่ือกฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้แล้ว	

หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากการสำารวจองค์ความรู้และ	

ถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการ

จัดทำากฎหมายของต่างประเทศและประเทศไทย	เพื่อพัฒนาเป็นชุดความรู้	

สำาหรับการนำาเสนอตัวแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำา

กฎหมายที่สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นตาม	

มาตรา	77	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	

หนังสือเล่มนี้แบ่งการนำาเสนอเนื้อหาออกเป็น	8	บท	สองบทแรกเป็น	

การนำาเสนอแนวคดิทัว่ไปว่าด้วยการรบัฟังความคดิเหน็และการปรกึษาหารอื	

สาธารณะ	บทที่	1	อภิปรายความเชื่อมโยงกันระหว่างแนวคิดว่าด้วย	

การรบัฟังความคดิเหน็และการตดัสนิใจด้วยการปรกึษาหารอืสาธารณะ	เพือ่	

ชี้ให้เห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นในฐานะกระบวนการสำาคัญของการจัดทำา	
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กฎหมายในบริบทของประชาธิปไตยน้ัน	การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมเพียงแค่การร่วมรับรู้และ/หรือร่วมบอกกล่าวถึงความต้องการ

ของตนนั้นไม่เพียงพอ	แต่ประชาชนจะต้องสามารถเข้ามามีบทบาทในฐานะ

ประชาชนที่มีความพร้อม	มีช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการที่สะดวก	และ

สามารถร่วมตัดสินใจในนโยบายและข้อกฎหมายที่มีผลกระทบทั้งต่อตนเอง

และสังคมโดยรวม	ในความหมายน้ี	การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ	

รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนจงึไม่ใช่การเข้าร่วมในฐานะแขกรบัเชญิ	แต่

ต้องเป็นการเข้าร่วมในฐานะของหุ้นส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย

หรือกฎหมายท่ีนำามาพิจารณานั้น	เพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจดำาเนินนโยบาย

สาธารณะและ/หรือออกกฎหมายท่ีเหมาะสม	ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ ้มค่า	

และนำาไปสู่การสร้างความเสมอภาคในสังคมได้อย่างแท้จริง	

ในบทที่	2	ประเด็นสำาคัญดังกล่าวจะได้รับการขยายความผ่าน

การทำาความเข้าใจโดยสังเขปเก่ียวกับกระบวนการและรูปแบบการจัดการ

รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือ

สาธารณะตามแนวทางขององค์กรเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ	

(Organization	for	Economic	Cooperation	Development:	OECD)	

ซึ่งกำาหนดให้การรับฟังความเห็นสาธารณะเป็นองค์ประกอบท่ีขาดไม่ได้

สำาหรับการจัดทำารายงานผลกระทบของกฎหมาย	(Regulatory	Impact		

Analysis:	RIA)	หลักการและขั้นตอนในการจัดกระบวนการปรึกษาหารือ

สาธารณะขององค์กรเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจถือเป็น

แนวทางที่ประเทศส่วนใหญ่ให้การยอมรับและนำาไปประยุกต์ใช้มาก

ที่สุดแนวทางหน่ึง	ต้ังแต่บทที่	4	ถึงบทที่	6	ของหนังสือเล่มนี้	ตัวอย่าง

กระบวนการและรูปแบบในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำา	

กฎหมายของสหภาพยุโรป	และของประเทศที่มีความน่าสนใจและเป็น

แบบอย่างให้แก่ประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก	ได้แก่	อังกฤษ	และสหรัฐอเมริกา		
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จะได้รับการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงโดยละเอียด	เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงถึง	

ความสนใจในการนำากระบวนการปรกึษาหารอืสาธารณะไปใช้จดัดำาเนนิการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และผู้ได้รับผลกระทบ

จากการออกกฎหมายที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน	นอกจากนี	้	

การถอดบทเรียนการจดักระบวนการรับฟังความคดิเหน็ในการจดัทำากฎหมาย

ของสหภาพยุโรป	อังกฤษ	และสหรัฐอเมริกา

ในสองบทต่อจากนัน้	บทเรยีนและประสบการณ์การจดักระบวนการ	

รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายในประเทศไทย	ทั้งในช่วงก่อนและ

หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	

จะได้รับการประมวลสังเคราะห์ผ่าน	(1)	การทบทวนเกี่ยวกับกฎหมาย

ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	และ		

(2)	การระบุและจำาแนกแยกแยะสภาพปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในกระบวนการ	

รับฟังความคิดเห็นในอดีตของประเทศไทย	(บทที่	6)	และมีการเติมเต็ม	

ความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดกระบวนการรับฟัง	

ความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	(บทที่	7)	ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เลือก

การดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ	(ร่าง)	พระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	เป็นกรณีศึกษา	เนื่องจากเป็นการจัด	

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่ผู ้รับผิดชอบแสดงความมุ่งมั่น

อย่างชัดเจนท่ีจะทำาให้กระบวนการที่จัดขึ้นไม่เพียงแต่จะสอดคล้องกับ

แนวทางที่รัฐบาลแนะนำาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำาเนินการให้สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	มาตรา	77	เท่านั้น	แต่ยังคาดหวังให้เป็น	

กระบวนการที่เป็นไปตามหลักการว่าด้วยการปรึกษาหารือสาธารณะและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืนๆ	

นำาไปใช้เป็นแนวทางได้ด้วย	
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อย่างไรก็ตาม	เมื่อนำาประสบการณ์การจัดกระบวนการปรึกษา

หารือสาธารณะของต่างประเทศมาวิเคราะห์ร่วมกับบทเรียนการดำาเนินการ

จัดการรับฟังความคิดเห็นท่ีผ่านมาของประเทศไทยแล้ว	ผลการวิเคราะห์

ในบทที่	8	แสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนา

รูปแบบของการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมาย

ที่เป็นระบบและสอดคล้องกับแนวทางที่ประเทศประชาธิปไตยท่ัวโลก

ยอมรับและยึดถือปฏิบัติมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	บทที่	9	ซ่ึงเป็นบท

สุดท้ายของหนังสือเล่มนี้จะนำาเสนอ“ร่างรูปแบบ	(model)	กระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายของประเทศไทย”	และชี้ให้เห็นถึง	

ความสำาคญัของการวางโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรบักระบวนการรับฟังความ

คิดเห็น	ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้เกี่ยวข้องใน

การผลักดันแนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะไปสู่การปฏิบัติอย่างบรรลุผล
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ส่วนที่หนึ่ง

แนวคิดและกระบวนกำร 
ปรึกษำหำรือสำธำรณะ

แนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะ (public consultation) เกิดขึ้นจาก

หลักการพื้นฐานท่ีเชื่อว่าการตัดสินใจสาธารณะจะมีคุณค่าและสามารถน�า

ไปสูป่ระโยชน์สุขของสังคมได้กต่็อเมือ่การตดัสนิใจนัน้ได้ผ่านกระบวนการที่

รวบรวมเอาผลประโยชน์และมมุมองของสมาชกิในสงัคมการเมอืงมาวนิจิฉยั

ไตร่ตรองอย่างครบถ้วนรอบด้านแล้วเท่านั้น ส่วนนี้น�าเสนอผลการศึกษา 

วิเคราะห์ ทบทวนวรรณกรรม องค์ความรู้ และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิด

ว่าด้วยการปรกึษาหารอืสาธารณะและการน�าแนวคดิดงักล่าวไปใช้ออกแบบ

กระบวนการรบัฟังความคดิเห็นในการจดัท�ากฎหมายในบรบิทสากล โดยแบ่ง

เนื้อหาออกเป็น 2 บท คือ 

 บทที ่1 แนวคดิว่าด้วยการรบัฟังความคดิเหน็กบัการตดัสนิใจด้วย

การปรึกษาหารือสาธารณะ 

 บทที ่2 แนวทางและกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ภายใต้แนวคิด

การปรึกษาหารือสาธารณะ
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บทที่ 1
แนวคิดว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

กับการตัดสินใจด้วยการปรึกษาหารือสาธารณะ

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชน	

เป็นภาคส่วนสำาคญัทีจ่ะต้องเข้าไปมบีทบาทในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

และการออกกฎหมายตัง้แต่ต้นจนจบ	เพราะนโยบายสาธารณะเป็นแนวทาง	

แผนงาน	โครงการ	หรือกจิกรรมทีย่ดึโยงกบัการใช้ทรัพยากรต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	

บุคลากร	งบประมาณ	วัสดอุปุกรณ์	อาคารสถานที	่ฯลฯ	ซ่ึงทรพัยากรเหล่านี้	

ได้มาก็ด้วยการจัดเก็บภาษีจากประชาชน	การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในฐานะผู้จ่ายภาษีจึงเป็นเรื่องที่ขาดมิได้	(Gerston,	2002:	18-19)	และ	

หากประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การระบุปัญหา	พัฒนาทางเลือก	

ตัดสินใจเลือก	และดำาเนินนโยบายร่วมกันแล้วยิ่งจะทำาให้ประชาชน	

มคีวามรูส้กึถงึความเป็นเจ้าของและต้องการเข้าไปร่วมขบัเคลือ่น	ตรวจสอบ		

และประเมินผลนโยบายอย่างเข้มข้นและแข็งขัน	ทำาให้การนำานโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม	

(Innes	and	Booher,	2004:	420-421;	Perreaud,	2015:	889-890)		

ในความหมายนี้	นโยบายสาธารณะไม่เพียงเกี่ยวพันกับการใช้ทรัพยากร		
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แต่ยังเกี่ยวข้องกับความชอบธรรมหรือการยอมรับ	ประสิทธิผลในเชิงบริหาร

จัดการ	(เช่น	ผลลัพธ์	ผลกระทบ	และความคุ้มค่า)	และความยุติธรรมด้วย	

(Fung,	2015:	514-520)	ด้วยเหตุนี้	ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

จำาเป็นต้องเข้าไปมีพื้นที่ในนโยบายสาธารณะตั้งแต่ข้ันตอนของการกำาหนด

กรอบแนวคิดและการวางแนวทางในการดำาเนินการผ่านกระบวนการจัดทำา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนั้นๆ

ในการตดัสนิใจทางนโยบาย	(policy	decision-making)	สิง่สำาคญั	

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ	คือ	ข้อมูลข่าวสาร	และการให้คุณค่าของผู้ตัดสินใจ	

ทางนโยบาย	(Boudreau	and	Mackenzie,	2014:	48)	โดยข้อมูล

ข่าวสารคือความรู้และความรู้คืออำานาจ	กล่าวคือ	ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ		

มีความรู้น้อย	หรือได้รับข้อมูลท่ีบิดเบือนย่อมนำาไปสู่การตัดสินใจเลือก	

ทางเลือกที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บิดเบือนข้อมูลได้		

ส่วนการให้คุณค่าของผู ้ตัดสินใจทางนโยบายน้ันถือว่าเป็นประเด็นที่มี	

ความซับซ้อนเพราะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับการตีความ	ดังที่เบห์น	(Behn)	

และเวาเพล	(Vaupel)	กล่าวว่า	“Decisions	depend	upon	judgments	

[การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการตัดสิน]”	จึงทำาให้การตัดสินใจในกระบวนการ

บริหารปกครอง	ผู้ตัดสินใจอาจตัดสินใจที่จะสนับสนุนความคิดเห็นของ

ประชาชนส่วนใหญ่	หรือตัดสินใจเพราะได้รับอิทธิพลทางการเมืองจาก

ฝ่ายบริหารในระดับที่สูงกว่าก็ได้	(Behn	and	Vaupel	(1984)	quoted	

in	Kettl	and	Fesler,	2009:	285)

สำาหรับการอธิบายเก่ียวกับการตัดสินใจทางนโยบายนั้น		

มกีารศกึษาและกล่าวถึงไว้หลายแนวทาง	เช่น	การตดัสนิใจทางนโยบายแบบ

มีเหตุผล	(rational	approach)	การตัดสินใจทางนโยบายแบบมีส่วนร่วม		

(participative	decision	making)	การตัดสินใจทางนโยบายแบบต่อรอง	

เป็นต้น	ซึง่แต่ละแบบมีจุดดีจุดด้อยต่างกนัจงึมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์
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และประเด็นตัดสินใจที่แตกต่างกัน	ในการตัดสินใจทางนโยบายจึงไม่อาจ

ทำาตามแบบใดแบบหนึ่งแบบเดียวได้	ยกตัวอย่างการตัดสินใจแบบมีเหตุผล

จะใช้ได้ดีในประเด็นที่มีเป้าหมายชัดเจน	มีการวัดในเชิงปริมาณ	และมี	

แรงกดดันทางการเมืองน้อย4	เป็นต้น

การตัดสินใจทางนโยบายแบบมีเหตุผลมีสมมติฐานหลักว่า

ปัจเจกบุคคลแต่ละคนจะมีความโอนเอียงต่อทางเลือกที่ตนมีความนิยม

ชมชอบมากกว่าทางเลือกอื่นๆ	ท่ีเป็นไปได้อยู่เสมอ	(Levin	and	Milgrom,		

2004)	เดวิด	คอล์ลิเออร์	 (David	Collier)	และเดบอราห์	นอร์เดน		

(Deborah	Norden)	(1992:	229)	มองว่าการวิเคราะห์ตามแนวทางของ

การตดัสนิใจทางนโยบายแบบมเีหตผุลนัน้คอืการเข้าใจพฤตกิรรมของมนษุย์

โดยมีสมมติฐานว่ามนุษย์จะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ	จากการประเมิน

ต้นทนุทีต้่องจ่ายเปรียบเทยีบกบัผลประโยชน์ทีจ่ะได้กลบัมา	กล่าวอกีนัยหน่ึง		

ในทุกการตัดสินใจที่มีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางปัจเจกบุคคล	(ซึ่งอาจเป็น

นักการเมืองหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง)	จะมีการพิจารณาเปรียบเทียบ	

และสามารถตัดสินใจได้ว่าทางเลือกใดท่ีตนชอบมากกว่าทางเลือกอื่นๆ	

ทุกครั้ง	ท้ังนี้	โดยอาศัยข้อมูลทั้งหมดเท่าท่ีมีเก่ียวกับทางเลือก	โอกาสหรือ

ความเป็นไปได้ของสถานการณ์	รวมถึงผลได้-ผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา	

ในการตดัสนิใจหรอืเลอืกแนวทางทีด่ทีีส่ดุสำาหรบัการกระทำา	(หรือไม่กระทำา)		

อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเอง	(self-determined	best	choice	of	action)	

(Collier	and	Norden,	1992:	229)	การนำาการตัดสินใจทางนโยบายแบบ

มีเหตุผลมาใช้อธิบายการตัดสินใจหรือการกระทำาทางการเมืองจึงมีลักษณะ	

ดังที่เอียน	กรีน	(Ian	Green)	และโดนัลด์	แชปิโร	(Donald	Shapiro)	

4	 ดูเ ก่ียวกับทฤษฎีทางเลือกที่ เป็นเหตุเป็นผลและทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ	 ใน		
สติธร	ธนานิธิโชติ	และธนพันธ	์ไล่ประกอบทรัพย์	(2560)
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(1994:	2-3)	สรุปว่าคือการพิจารณานักการเมืองและประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งบนฐานคติที่ว ่าคนท้ังสองกลุ ่มตัดสินใจหรือกระทำาการโดยมี	

จุดมุ่งหมายท่ีการทำาให้ตัวเองได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด	

อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากการตัดสินใจและกระทำาการทางการเมือง	

ของมนุษย์คนหนึ่งไม่สามารถเป็นอิสระแยกขาดจากมนุษย์คนอื่นๆ	ได	้	

การทำาความเข้าใจกับแบบแผนพฤติกรรมและการตัดสินใจสาธารณะจำาเป็น

ต้องอธิบายในรูปของผลลัพธ์โดยรวม	(aggregative	explanation)	ของ

การกระทำาทีม่เีป้าประสงค์ร่วมกนัของปัจเจกบุคคลจำานวนมาก	โดยพยายาม

แสวงหาคำาตอบว่าอะไรคือสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นต้องการ	อะไรคือสิ่งที่พวกเขา

เชือ่	และวธิกีารทีพ่วกเขากระทำาเพือ่นำาไปสูเ่ป้าประสงค์นัน้มลีกัษณะ	รปูแบบ		

หรือกระบวนการอย่างไร	(Elster,	1988:	51-54)	การตัดสินใจทางนโยบาย

แบบมีเหตุผลมีความเชื่อพื้นฐานอีกประการหนึ่งว่าพฤติกรรมทางสังคม

แบบรวมหมู่	(aggregate	social	behavior)	หรือผลรวมของพฤติกรรมที่

ปัจเจกบุคคลแต่ละคนแสดงออกหรือตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างมีแบบแผน	

ดังนั้น	แนวทางการศึกษาต่างๆ	ท่ีนำาทฤษฎีการตัดสินใจทางนโยบายแบบมี

เหตุผลไปประยุกต์ใช้จึงมุ่งอธิบายพฤติกรรมการแสดงออกหรือการตัดสินใจ

ของตัวแสดงทางการเมืองโดยให้ความสนใจกับปัจจัยท่ีเป็นตัวกำาหนดทาง

เลือก	(choice)	ของตัวแสดงเหล่านั้น	(Oppenheimer,	2012:	14-15)

ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะเป ็นหนึ่งในแนวทฤษฎีที่อาศัย	

การวิเคราะห์ของการตัดสินใจทางนโยบายแบบมีเหตุผลในการอธิบาย

การเมืองและการกำาหนดนโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็นการตัดสินใจ

กำาหนดแนวนโยบายที่เป็นทางเลือก	นักทฤษฎีทางเลือกสาธารณะมองว่า

กระบวนการกำาหนดนโยบายสาธารณะเป็นการเมืองเรื่องการต่อสู้ในการ

ตัดสินใจเพ่ือมีอำานาจเหนือคู่ต่อสู้ทางการเมืองในการกำาหนดทรัพยากร

สาธารณะและการกำาหนดให้คู่ต่อสู้ทางการเมืองตัดสินใจในทิศทางที่ตนเอง
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กำาหนด	นกัวชิาการและนกัปฏบัิตสิายนีเ้ช่ือว่าการตดัสนิใจสาธารณะสามารถ

อธิบายได้ด้วยเหตุผลของผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ	(ผู ้นำาทางการเมือง

และผู้จัดทำานโยบาย)	ผู้มีอำานาจมีเหตุมีผลอยู่เบ้ืองหลังไม่ว่าจะเป็นเหตุ

ทางเศรษฐกิจ	(เช่น	ความต้องการครอบครองทรัพย์สิน)	เหตุผลทางจิตใจ	

(เช่น	ความเช่ือ	อุดมการณ์หรือค่านิยม)	อย่างไรก็ตาม	การตัดสินใจของผู้นำา

ทางการเมืองหรือผู้จัดทำานโยบายสาธารณะถูกกำาหนดด้วยบริบทแวดล้อม	

ไม่ว่าจะเป็นบริบทเชิงสถาบันและบริบทเชิงปัจเจกบุคคล	ในความหมายนี้	

ถึงแม้ว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมจะเป็นผลมาจากกิจกรรมของ

มนุษย์	แต่มนุษย์คือผู้กระทำาการที่มิได้มีความเป็นอิสระ	การกระทำาของ

มนุษย์ถูกช้ีนำาโดยค่านิยม	ความเชื่อ	ศีลธรรม	และกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆ	

อยู่เสมอ	(Oppenheimer,	2012:	15-16)

นักวิชาการและนักปฏิบัติท่ีอาศัยทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะเน้นการวิเคราะห์ความต้องการของ

ปัจเจกบุคคลและความแตกต่างระหว่าง	ตัวแสดงเอกชนและตัวแสดง	

ภาครัฐโดยมุ ่งพิจารณาประเด็นหลัก	2	ประการ	ได้แก่	ประการแรก		

นักทฤษฎีทางเลือกสาธารณะให้ความสำาคัญกับปัจเจกบุคคลในฐานะที่

เป็นหน่วยการวิเคราะห์	(unit	of	analysis)	นักทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ	

เชื่อว่าปัจเจกบุคคลเป็นผู ้ตัดสินใจ	ไม่ใช่กลุ ่มหรือองค์กร	สิ่งที่ท้าทาย

สำาหรับทางเลือกสาธารณะคือปัจเจกบุคคลจะตัดสินใจร่วมกันอย่างไร

เมื่อปัจเจกบุคคลมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน	แต่ต้อง

มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม	ประการที่สอง	นักทฤษฎีทางเลือกสาธารณะเชื่อว่า

ทางเลือกร่วมหรือทางเลือกสาธารณะ	(public	choice)	กับทางเลือกส่วน

บุคคล	(private	choice)	มีความแตกต่างกันเพราะแรงจูงใจ	(incentive)	

และข้อจำากัด	(constraints)	ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล	

ตัวอย่างเช่น	การปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของปัจเจกบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัย
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และทางเลือกของปัจเจกบุคคลเป็นหลัก	เช่น	ฐานะทางการเงิน	รสนิยม	

ซ่ึงไม่มีผลกระทบกับบุคคลอื่นมากนัก	ในทางตรงกันข้าม	นายกเทศมนตร	ี

เทศบาลเมือง	ก.	ตัดสินใจที่จะปรับปรุงย่านที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับปัจจัยและ

ทางเลือกต่างๆ	ที่นอกเหนือจากทางเลือกและความต้องการส่วนบุคคล

ของนายกเทศมนตรี	ตัวอย่างปัจจัยและข้อจำากัดของนายกเทศมนตรี	เช่น		

1)	กฎระเบียบ	2)	ความเห็นของประชาชนในพื้นท่ี	3)	ฐานะทางการเงิน	

การคลงัของเทศบาลเมอืง	ก.	และการจัดเกบ็รายได้	4)	ความเห็นของรฐับาล

กลาง	(Shaw,	2002)	จะเห็นได้ว่า	ทางเลือกสาธารณะมีปัจจัยหลายปัจจัย

เข้ามาเก่ียวข้องท้ังปัจจัยความต้องการของปัจเจกบุคคล	ความต้องการของ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	(stakeholders)	และปัจจัยเชิงสถาบันและกระบวนการ

การขยายตวัของโครงการสวสัดกิารสงัคมในระบอบประชาธปิไตย

เป็นตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดของทฤษฎีทางเลือกสาธารณะเป็นอย่างดี	

กล่าวคือ	โครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสและพื้นที่ให้กลุ่ม

ทางสังคมเข้ามาเจรจาต่อรองหรือกดดันรัฐทำาให้เศรษฐกิจภาครัฐในระบอบ

ประชาธปิไตยขยายตวั	กลุ่มทางสงัคมโดยเฉพาะกลุม่ทีม่รีายได้น้อยหรอืกลุม่

ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความต้องการให้รัฐอุดหนุนช่วยเหลือ

ทางการเงินและสวัสดิการสังคมเพื่อเพิ่มรายได้	(กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือลด	

ค่าใช้จ่ายในด้านสวสัดกิารสงัคม	การศึกษาและสาธารณสขุ)	เดวดิ	คาเมรอน	

(David	Cameron)	เชื่อว่างบประมาณด้านสวัสดิการสังคม	สาธารณสุข	

การศึกษาในประเทศประชาธิปไตยในประเทศยุโรปตะวันตกเพิ่มในอัตรา

ที่สูงขึ้นเพราะกลุ่มกดดันอย่างสหภาพแรงงาน	สหพันธ์เกษตรกร	สามารถ

กดดันให้รัฐบาลและรัฐสภาเพิ่มงบประมาณเพ่ือการอุดหนุนกลุ่มของตน

ได้	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	ย่ิงระบอบการเมืองกระตุ้นให้ประชาชนหรือกลุ่ม	

และองค์กรทางสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายมากเท่าไร	

ขนาดของภาคสาธารณะ	(size	of	public	sector)	ซึ่งได้แก่	งบประมาณ
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ในด้านสวัสดิการสังคมยิ่งสูงข้ึนเท่านั้น	ซ่ึงหมายความว่าการดำาเนินนโยบาย

เชิงอุดหนุนจะมีมากข้ึนตามไปด้วย	

นอกจากนี้	ประชาชนในฐานะผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังม	ี

ผลประโยชน์หลักคือการเพิ่มรายได้และลดภาระค่าครองชีพ	ความต้องการ

หลักของประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้คือความช่วยเหลือจากภาครัฐ	

ดังนั้น	ประชาชนมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายเพิ่ม

โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	เช่น	สวัสดิการสังคม	อุดหนุนในรูปแบบ

ต่างๆ	ในขณะเดียวกัน	นักการเมืองมีแรงจูงใจทางการเมืองในการเอาชนะ

การเลือกตั้งและแรงกดดันจากการตรวจสอบของประชาชนที่เป็นฐานเสียง	

ของตน	(Meltzer	and	Richards,	1981:	914-927)	จึงเสนอแนวนโยบาย

ในลักษณะการขยายโครงการสวัสดิการสังคม	(และนโยบายอื่นๆ	ท่ีมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มท่ีเป็นฐานเสียงของตน)	ส่วนข้าราชการมี

แรงจูงใจในการขยายอำานาจหน้าท่ีและงบประมาณเพิ่มขึ้น	จึงมีแนวโน้ม

ที่จะนำานโยบายไปปฏิบัติ	การตัดสินใจภายใต้ข้อจำากัดต่างๆ	ของบุคคลที่

เกี่ยวข้องเหล่านี้จึงเป็นส่ิงที่นักทฤษฎีทางเลือกสาธารณะมุ่งทำาความเข้าใจ

หนังสือเล่มนี้ให้ความสนใจทำาการศึกษาเกี่ยวกับการรับฟัง	

ความเห็นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายและการ

ออกกฎหมายแบบมีส่วนร่วม	โดยคำาว่า	“แบบมีส่วนร่วม”	ในที่น้ีนั้นอาจ

มีลักษณะเป็นการมีส่วนร่วมเพื่อปรึกษาหารือกับผู้มีอำานาจตัดสินใจ	หรือ

อาจเป็นการร่วมแบ่งปันอำานาจในการตัดสินใจกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย		

(ขึ้นอยู่กับว่าใครเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจบ้าง)	ซึ่งการตัดสินใจจะมีความ

หลากหลายและอาจไม่สอดคล้องกันเลยก็ได้	(Kettl	and	Fesler,	2009:	

286-315)	แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด	การตัดสินใจสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	

โดยท่ัวไปจะมีการนำาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม	ซ่ึงถือเป็นการ
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ปรึกษาหารือในการบริหารปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง	และ

มีความสอดคล้องกับแนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะท่ีโดยภาพรวม	

ถือเป็นทั้งวิธีการและเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยยกระดับการบริหารภายใต	้

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความโปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	และ

มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน	(Rodrigo	and	Amo,	2006:	1)	

ในความหมายอย่างกว้าง	การปรึกษาหารือสาธารณะเป็น	

กระบวนการแสวงหาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนท่ัวไป	

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายที่มีผลกระทบต่อผู ้คน

กลุ่มต่างๆ	หรือประชากรทั้งหมดโดยภาพรวมเพื่อนำาไปใช้ในการตัดสินใจ	

สาธารณะ5	ในความหมายนี้	การปรึกษาหารือสาธารณะคือการทำาให้

ประชาชนสามารถใช้อำานาจในการตัดสินใจทางการเมืองของตนเองได้

โดยตรง	การดำาเนินการปรึกษาหารือสาธารณะจึงต้องให้ความสำาคัญกับ

ศักยภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องและการนำา

ข้อคิดความเห็นดังกล่าวมาพิจารณาตอบสนองอย่างมีนัยยะสำาคัญของรัฐบาล	

ในฐานะตัวแทนผู้ใช้อำานาจของประชาชน	(Bishop	and	Davis,	2002)	

ทั้งนี้	หากพิจารณาจากลักษณะของความคิดเห็นสาธารณะที่ต้องการรับฟัง	

และวิธีการได้มาซึ่งผู้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว	รูปแบบของการ

ปรึกษาหารือสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็น	8	รูปแบบ	(ตาราง	1.1)	ดังนี้

5	 ดู	เช่น	Catt	and	Murphy	(2008)	da	Cruz	(2016)	Montpetit	(2003)
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ตาราง 1.1  รูปแบบของการปรึกษาหารือสาธารณะ

ลักษณะของ
ความคิดเห็น

วิธีการได้มาซึ่งผู้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

สมัครใจด้วย
ตนเอง

ไม่ใช้การสุ่ม
ตัวอย่าง

ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง

ทุกคนมีส่วน
ร่วม

ข้อมูลดิบ การเปิดช่อง
ทางรับฟัง
ความคิดเห็น

การรับฟัง
ความคิดเห็น
โดยใช้	
การกรอก	
แบบฟอร์ม

การสำารวจ
ความคิดเห็น
สาธารณะ

การออกเสียง
ประชามติ

ข้อมูลที่มี
การกลั่น
กรอง

เวทีเสวนา เวทีปรึกษา
หารือกลุ่ม
เฉพาะ	

การสำารวจ
ความคิดเห็น
แบบปรึกษา
หารือ

เวทีสาธารณะ
ภายใต้แนวคิด
ประชาธิปไตย
แบบปรึกษา
หารือ

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	Fishkin	(2009:	21)

1.	การเปิดช่องทางรับฟังความคดิเหน็	คอื	การรับฟังความคดิเหน็	

ท่ีต้องการรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณะในลักษณะ

ข้อมูลดิบ	โดยผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสมัครใจส่งความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่ต้องการการตัดสินใจไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ	

ได้อย่างอิสระผ่านช่องทางต่างๆ	ที่เปิดให้	เช่น	ทางไปรษณีย์	อีเมล	เว็บไซต	์

ฯลฯ
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2.	การรับฟังความคิดเห็นโดยใช้การกรอกแบบฟอร์ม	 คือ		

การรับฟังความคิดเห็นที่ต้องการรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากสาธารณะในลักษณะข้อมูลดิบ	โดยผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

สามารถนำาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มที่หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบจัดทำาข้ึน

3.	การสำารวจความคิดเห็นสาธารณะ	คือ	การรับฟังความคิดเห็น	

ท่ีต้องการรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณะในลักษณะ

ข้อมลูดบิ	โดยหน่วยงานผู้รบัผดิชอบทำาการสุม่ตวัอย่างเพือ่ให้ได้กลุม่ตวัอย่าง

ที่มีความเป็นตัวแทนของประชากรที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ต้องการรับฟัง

ความคิดเห็น	และนำาแบบสอบถามที่จัดทำาขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มเลือก

ขึ้นมาน้ันตอบ

4.	การออกเสียงประชามติ	คือ	การแสดงความคิดเห็นท่ีต้องการ

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็น

สาธารณะ	นโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	หรือร่างกฎหมาย	ซึ่งอาจเป็นการจัด

ให้มีการออกเสียงในระดับชุมชน	จังหวัด	ภาค	หรือประเทศก็ได้

5.	เวทีเสวนา	คือ	การจัดกิจกรรมเพื่อรับทราบความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะท่ีมีลักษณะเป็นข้อมูลที่ได้กลั่นกรองแล้วระดับหน่ึงจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้เกี่ยวข้อง	และประชาชนทั่วไป	โดยกิจกรรม/เวทีที่จัดขึ้น	

อาศัยรูปแบบที่เปิดกว้างให้ผู้สนใจสมัครใจเข้าร่วมได้ด้วยตนเองซึ่งอาจ

เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือลงทะเบียนที่หน้างานก็ได้

6.	เวทีปรึกษาหารือกลุ่มเฉพาะ	คือ	การจัดกิจกรรมเพื่อรับทราบ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีลักษณะเป็นข้อมูลที่ได้กลั่นกรองแล้ว

ระดบัหนึง่ของกลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียหรือผู้เกีย่วข้อง	โดยการกำาหนดโควต้า	

ผู ้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มและเชิญเข้าร่วมกิจกรรม/เวทีท่ีจัดขึ้นแบบเจาะจง	
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ตัวบุคคลหรือองค์กร

7.	การสำารวจความคิดเห็นแบบปรึกษาหารือ	คือ	การจัด

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นท่ีผสมผสานวิธีการสำารวจความคิดเห็นกับ

การจัดเวทีเสวนา/เวทีปรึกษาหารือกลุ่มเฉพาะเข้าด้วยกัน	โดยกระบวนการ

จะเริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทน

ของประชากรท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น	และ

นำาแบบสอบถามที่จัดทำาข้ึนให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มเลือกข้ึนมานั้นตอบก่อน	

จากนั้นจะนำาผลท่ีได้จากการสำารวจไปใช้เป็นข้อมูลนำาเข้าในการจัดเวที

เสวนาและ/หรือเวทีปรึกษาหารือกลุ่มเฉพาะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้เข้าร่วมเวทีเพื่อหาข้อสรุป

8.	เวทีสาธารณะภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ	

คอื	การจดักระบวนการรบัฟังความคดิเหน็กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีผูเ้กีย่วข้อง	

และประชาชนท่ัวไปทีมี่ความเป็นตัวแทนผลประโยชน์และมมุมองของสงัคม

อย่างรอบด้าน	โดยอาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็น

ทางสถิติในการคัดผู้ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/เวทีปรึกษาหารือที่จัดขึ้น

อย่างเป็นระบบและมีข้อมูลประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอและรอบด้าน

อาจกล่าวได้ว่า	รูปแบบของการปรึกษาหารือสาธารณะแต่ละ

รูปแบบมีลักษณะเฉพาะทั้งในแง่ผู ้เข้าร่วมและข้อมูลความคิดเห็นที่จะ	

ได้รับเมื่อมีการนำาไปประยุกต์ใช้	อย่างไรก็ตาม	วิธีการหรือเครื่องมือภายใต	้

แนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะไม่ว่าจะในรูปแบบใดหากมีการนำาไป

ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมย่อมมีส่วนสำาคัญทำาให้หน่วยงานภาครัฐได้มี

การปรึกษาหารือกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นเฉพาะ

ซึ่งทำาให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจมากขึ้น	โดยข้อมูลเหล่านี้	

จะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม	
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และส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีความครบถ้วนสมบูรณ์	

มากย่ิงข้ึน	และเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เป้าหมาย	วัดความคาดหวัง	

และช่วยระบทุางเลอืกทางนโยบายได้	นอกจากน้ี	การปรกึษาหารอืสาธารณะ	

ยงัมส่ีวนช่วยในการประเมนิต้นทนุค่าใช้จ่าย	และผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้	

จากการออกกฎหมายและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการนำาข้อเสนอ

กฎหมายสูก่ารปฏบัิต	ิตลอดจนการประเมนิผลการดำาเนนิงานจากการบงัคบั

ใช้กฎหมายไประยะหนึ่งเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค	(Rodrigo	and	

Amo,	2006:	1;	Program	for	Public	Consultation,	n.d.)

ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการปรึกษาหารือ

สาธารณะส่วนใหญ่มักจะมีความเป็นตัวแทนท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง

เพื่อมาทำาหน้าที่สะท้อนความเห็นของประชาชนโดยภาพรวม	ซึ่งมีลักษณะ

คล้ายการสำารวจความคิดเห็นสาธารณะทั่วไป	(public	opinion	poll)	แต่

การปรึกษาหารือสาธารณะน้ัน	ผู้ที่เป็นตัวแทนจะได้รับคำาถามท่ีกว้างขึ้น	

เป็นคำาถามที่มีความหมายต่อการกำาหนดนโยบายหรือออกกฎหมาย	และ

มีประเด็นโต้แย้งกันอยู่ในคำาถามนั้น	ซึ่งเป้าหมายของการปรึกษาหารือ

สาธารณะก็เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมในกระบวนการนี้ได้มีประสบการณ์เสวนา

และแสดงความคิดเห็นในประเด็นเชิงนโยบายหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ	

การบัญญัติกฎหมายแบบเฉพาะเจาะจง	โดยผู้ท่ีทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย

หรอืจดัทำากฎหมายจะแสดงตวัเป็นผูส้นบัสนุนในแต่ละทางเลือกของประเดน็

นโยบายนั้นๆ	เพื่อเสนอและตรวจสอบข้อมูลที่จะนำาเสนอต่อผู้เข้าร่วม

กระบวนการ	(Program	for	Public	Consultation,	n.d.)	

ในกระบวนการปรึกษาหารือโดยทั่วไป	ผู้เข้าร่วมกระบวนการ

ต้องได้รับข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลในประเด็นนโยบายนั้นก่อน	โดยผู้เข้าร่วม

อาจได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่เพื่อจะได้มีข้อมูลในการเสวนา
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หรือแสดงความคิดเห็น	จากนั้นผู้เข้าร่วมกระบวนการจะถูกซักถามเพื่อให้

แสดงทัศนะและพิจารณาทางเลือกต่างๆ	การปรึกษาหารือสาธารณะจึงเป็น	

วิธีการที่มีประโยชน์หลายประการ	เช่น	เป็นวิธีการที่เป็นประชาธิปไตย		

ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเพราะผู้เข้าร่วมแทบจะไม่มีการโต้เถียงกันแต่

พยายามทีจ่ะหาจดุร่วมทีย่อมรบักันได้	และสร้างความเชือ่มัน่ของประชาชน

ท่ีมีต่อภาครัฐได้	นอกจากนี้	ในแง่ประโยชน์ต่อผู้จัดทำานโยบายยังทำาให้

ได้รับรู้มุมมองของประชาชนและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอ่ืนๆ	และได้	

มมุมองใหม่ในการจดัทำานโยบายหรอืการออกกฎหมายทีม่คีวามท้าทายแตก

ต่างไปจากเดิม	(Program	for	Public	Consultation,	n.d.)

โดยสรุป	กระบวนการจัดทำานโยบายสาธารณะและการจัดทำา

กฎหมายในบริบทของประชาธิปไตยที่มีความหมาย	ประชาชนจะต้อง

เข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงรับรู้ข้อมูลเท่านั้น	แต่ประชาชนจะต้องมีบทบาท

เป็นประชาชนที่มีความพร้อม	มีช่องทาง	มีบทบาทเข้าไปร่วมตัดสินใจ	

ในนโยบายและข้อกฎหมายท่ีมีผลกระทบทั้งต่อตนเองและสังคมโดยรวม		

ประชาชนจึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรับฟังความเห็นในรูปแบบ	

การปรึกษาหารือสาธารณะในฐานะของหุ้นส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

นโยบายหรือกฎหมายท่ีนำามาพิจารณานั้น	เพ่ือนำาไปสู่การตัดสินใจดำาเนิน

นโยบายสาธารณะและ/หรือออกกฎหมายที่เหมาะสม	ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่

คุ้มค่า	และนำาไปสู่การสร้างความเสมอภาคในสังคมได้อย่างแท้จริง	ประเด็น

สำาคัญเหล่าน้ีจะถูกนำาไปพิจารณาอย่างเข้มข้นและรอบด้านในการศึกษา

บทเรียนและประสบการณ์จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำา	

กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศของหนังสือเล่มนี้
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บทที่ 2
แนวทางและกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะ

	

ปัจจบุนั	ความสนใจในการนำากระบวนการปรกึษาหารอืสาธารณะ

ไปใช้จดัดำาเนินการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชน	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	และ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	Abelson		

et	al.,	2003;	Rowe	and	Frewer,	2000)	โดยแนวทางที่ประเทศส่วนใหญ่

ให้การยอมรับและนำาไปประยุกต์ใช้มากที่สุดแนวทางหนึ่งคือกระบวนการ

และรูปแบบการจัดการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายภายใต้

แนวคดิการปรึกษาหารอืสาธารณะตามแนวทางขององค์กรเพือ่ความร่วมมอื	

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	(Organization	for	Economic	Cooperation		

Development:	OECD)6	ซึง่กำาหนดให้กระบวนการและขัน้ตอนในการรับฟัง	

6	 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจัดตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	1961	เพ่ือ
สืบทอดภารกิจขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในชาติยุโรป	(Organization	for	
European	Economic	Co-operation:	OEEC)	ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการ
มารแ์ชล	(Marshall	Plan)	ในป	ี1948	เพือ่การบรูณะฟืน้ฟสูภาพเศรษฐกิจและสงัคมของยุโรป
ซึง่กำาลงัประสบความเสยีหายอยา่งหนกัภายหลงัสงครามโลก	ครัง้ที	่2	โดยการทำาหนา้ทีบ่รหิาร
จัดการเงนิชว่ยเหลอืจากสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา	ในช่วงปลายทศวรรษที	่1950	(Langley,	
2002:	243-244)	ปัจจบุนัมสีมาชิกทัง้สิน้	35	ประเทศ	ไดแ้ก	่ออสเตรเลยี	ออสเตรยี	เบลเยยีม	
แคนาดา	ชิลี	สาธารณรัฐเช็ค	เดนมาร์ก	เอสโทเนีย	ฟินแลนด์	ฝร่ังเศส	เยอรมนี	กรีซ	ฮังการี	
ไอซ์แลนด์	ไอร์แลนด	์อิสราเอล	อิตาลี	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหล	ีลัตเวีย	ลักเซมเบิร์ก	เม็กซิโก	
เนเธอร์แลนด์	นิวซีแลนด์	นอร์เวย์	โปแลนด์	โปรตุเกส	สาธารณรัฐสโลวัก	สโลเวเนีย	สเปน	
สวีเดน	สวิตเซอร์แลนด	์ตุรก	ีสหราชอาณาจักร	และสหรัฐอเมริกา

01-142 PublicConsult_ok.indd   37 22/6/2562 BE   17:26



38

ความเห็นสาธารณะเป็นองค์ประกอบทีส่ำาคญัของการจดัทำารายงานผลกระทบ	

ของกฎหมาย	(Regulatory	Impact	Analysis:	RIA)	เพื่อที่จะให้กฎหมาย

ที่จัดทำาขึ้นมานั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน

การปรึกษาหารอืสาธารณะกบัการจดัท�ารายงานผลกระทบของกฎหมาย

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายสำาหรับองค์กรเพื่อ

ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือทางนโยบายท่ีเป็นระบบ

สำาหรับใช้ในการทดสอบและวัดผลแนวโน้มของกำาไร	ต้นทุน	และผลกระทบ	

ของกฎระเบียบฉบับใหม่หรือกฎระเบียบที่มีอยู ่เดิม	โดยการวิเคราะห	์

ผลกระทบในการออกกฎหมายจะมีการทำารายงานผลการวิเคราะห์เพ่ือ

เป็นทางเลือกและช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้ตัดสินใจทางนโยบาย	โดย

ประสิทธิผลของการใช้ผลการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย	

ข้ึนอยู่กับกระบวนการสำาหรับการเตรียมรายงานผลการวิเคราะห์ว่าได้ถูก

นำาเข้าไปอยู่ในระบบหรือกระบวนการการสร้างการตัดสินใจเชิงนโยบาย

หรือไม่	กล่าวคือ	การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายต้องเหมาะสม	

สอดคล้องกับวงจรการสร้างนโยบายและการสนับสนุนวงจรดังกล่าวผ่าน

การสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อวัดคุณค่าให้กับกระบวนการตัดสินใจทาง

นโยบาย	และการสร้างกรอบทางเลือกการตัดสินใจเชิงเหตุผลเพื่อทดสอบ

นัยยะของทางเลือกนโยบายการกำากับดูแล	นอกจากนี้	เพื่อให้การวิเคราะห์

ผลกระทบในการออกกฎหมายมีประสิทธิผลจึงไม่ควรให้การวิเคราะห์นี้

กลายเป็นภาระงานเพิ่มให้แก่ระบบราชการ	(Regulatory	Policy	Division,		

2008:	14-15)	
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การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายมีเป้าหมายหลัก		

2	ประการ	คือ	(1)	เพื่อพัฒนากระบวนการในการกำาหนดกฎกติกาใน	

การกำากับดูแลของภาครัฐ	และ	(2)	เพื่อปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบ

ของภาครัฐให้มีคุณภาพ	(Regulatory	Policy	Division,	2008:	11)	เพื่อ

บรรลุเป้าหมายดังกล่าวการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายที่ดี

ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่ริเริ่มในการจัดทำา	

กฎหมาย	โดยให้หน่วยงานผู้ริเริ่มต้องช้ีแจงเหตุผลและความจำาเป็นของ

การออกฎหมาย	รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ชัดเจน	รวมถึงพัฒนา

กระบวนการวิเคราะห์ที่โปร่งใสและรอบคอบเพ่ือให้ร่างกฎหมายผ่าน	

การซักถาม	ชี้แจง	ถกเถียง	ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้การออกกฎหมายมีความสมบูรณ์และ

ลดแรงต้านเนื่องจากสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหน่ึง	

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	2557:	2-2)

นอกจากนี้	การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายสามารถ

ทำาได้ตั้งแต่ก่อนมีการทำาร่างกฎหมายเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ	เพื่อนำา

ไปสูก่ารตดัสินใจว่าควรออกฎหมายหรอืไม่	จนไปถงึการวเิคราะห์ผลกระทบ	

ภายหลงัจากมร่ีางกฎหมายแล้ว	การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ต้องมกีารจดัทำารายงานผลการวเิคราะห์	(RIA	document)	โดยกระบวนการ

จัดทำารายงานจัดเป็นกระบวนการทางนโยบายท่ีมีเหตุผลและดำาเนินการ

ตามขั้นตอนต่างๆ	อย่างชัดเจน	ความซับซ้อนและความลุ่มลึกในรายงาน

ผลการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับความสำาคัญและขนาดผลกระทบของประเด็น

ทางนโยบาย	โดยองค์กรเพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจได้สรุป	

ขั้นตอนการจัดทำารายงานผลการวิเคราะห์ไว้	6	ประการ	(Regulatory	

Policy	Division,	2008:	16)	ดังนี้
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1)		 การนยิามบรบิททางนโยบายและวตัถปุระสงค์	(definition	of	

the	policy	context	and	objectives)	โดยเฉพาะอย่างยิง่	

การบ่งชี้ปัญหาอย่างเป็นระบบที่จะเป็นพื้นฐานของการ

ดำาเนินงานของรัฐบาล

2)		 การบ่งช้ีและการนิยามทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งใน	

รูปของกฎระเบียบและไม่ได้อยู ่ในรูปของกฎระเบียบ		

(identification	and	definition	of	all	possible		

regulatory	and	non-regulatory	options)	ที่จะช่วยให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย	

3)		 การบ่งชี้และการนับจำานวนของผลกระทบอันเกิดจาก	

ทางเลือกต่างๆ	(identification	and	quantification	of	

the	impacts	of	the	options)	ท่ีนำามาพิจารณา	อาทิ	

ต้นทุน	กำาไร	และการกระจายตัวของผลกระทบ

4)		 การพฒันากลยุทธ์การบงัคบัใช้และการปฏบิตัติามทางเลอืก

แต่ละด้าน	(the	development	of	enforcement	and	

compliance	strategies	for	each	option)	ประกอบด้วย

การประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธผิลของทางเลอืกต่างๆ	

5)		 การพัฒนากลไกการติดตามเพื่อประเมินความสำาเร็จ	

(the	development	of	monitoring	mechanisms)		

ของข้อเสนอเชิงนโยบายและให้ข้อมูลสำาหรับการพัฒนา	

การตอบสนองของกฎระเบียบในอนาคต	

6)		 การรับฟังความคิดเห็นร่วมกันอย่างเป็นระบบ	(public	

consultation	incorporated	systematically)	เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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จัดทำากฎระเบียบ	เพื่อให้ข้อมูลท่ีสำาคัญต่อต้นทุนและกำาไร

ของทางเลือกด้านต่างๆ	อาทิ	ประสิทธิผลของทางเลือกนั้น

	

ขั้นตอนการจัดทำารายงานผลการวิเคราะห์	6	ประการที่กล่าวมา

ข้างต้น	แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

ในรูปแบบของการปรึกษาหารือสาธารณะเป็นขั้นตอนสำาคัญที่ขาดไม่ได้

สำาหรับกระบวนการการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย	(ภาพ	2.1)		

เนื่องจากการปรึกษาหารือสาธารณะจะช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงาน	

ผู ้ รับผิดชอบสามารถ	(1)	พัฒนากฎหมายที่ดีขึ้นและปฏิบัติใช้ได้จริง	

มากข้ึน	(2)	ระบุและจำาแนกแยกแยะผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรอบคอบ

กว้างขวาง	(3)	ลดความเสี่ยงจากผลท่ีเกิดขึ้นตามมาภายหลังการประกาศ

ใช้กฎหมายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	และ	(4)	กำาหนดแนวทางใน

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดทำาขึ้นได้อย่างเหมาะสม	(Regulatory	Review	

Department,	2014:	3)
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*	เน้นโดยผู้เขียน
ที่มา:	ปรับปรุงโดยผู้เขียนจาก	Regulatory	Policy	Division	(2008:	17)	และ	
สติธร	ธนานิธิโชติ	และเอกวีร์	มีสุข	(2560:	8)

ภาพ 2.1

องค์ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการปรึกษา

หารือสาธารณะ

การปรึกษาหารือสาธารณะเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับ	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะจึงอาจมีความแตกต่างกันไปตาม	

ผลประโยชน์หรือผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้อง	

โดยทัว่ไป	ระดับการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในกระบวนการปรกึษา

หารือสาธารณะสามารถแบ่งออกได้เป็น	5	ระดับ	(Office	of	Auditor	
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General	of	British	Columbia,	2008:	6)	เริ่มต้ังแต่	(1)	ระดับพ้ืนฐาน

ที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการรับรู้และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมาย	

(2)	การมีส่วนร่วมในการสะท้อนความต้องการหรือความห่วงกังวลที่มีต่อ

ร่างกฎหมาย	(3)	การมีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผูร้บัผดิชอบจดัทำาร่างกฎหมาย	(4)	การมีส่วนร่วมในกจิกรรมทีจั่ดขึน้สำาหรบั

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	อย่าง

เปิดกว้างและหลากหลาย	และ	(5)	ระดับสูงสุดคือการมีส่วนร่วมทำางาน

ในลักษณะหุ้นส่วน	(partnership)	กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการนำา

กฎหมายท่ีจัดทำาข้ึนไปสู่การปฏิบัติ	(ภาพ	2.2)

ทีม่า:	ปรบัปรงุโดยผูเ้ขียนจาก	Office	of	Auditor	General	of	British	Columbia	
(2008:	6)

ภาพ 2.2

ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ
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รูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือ

สาธารณะ

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือ

สาธารณะสามารถแบ่งออกเป็นอย่างน้อย	4	รูปแบบ	(Office	of	Best	

Practice	Regulation,	2016:	10-11)	คือ	

(1)		 การปรึกษาหารือสาธารณะเต็มรูปแบบ		

(full	public	consultation)	

(2)		 การปรึกษาหารือแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย		

(targeted	consultation)	

(3)		 การปรึกษาหารือแบบรักษาความลับ		

(confidential	consultation)	

(4)		 การปรึกษาหารือหลังการตัดสินใจ		

(post-decision	consultation)

(1) การปรึกษาหารือสาธารณะเต็มรูปแบบ

การปรึกษาหารือสาธารณะเต็มรูปแบบคือการจัดกระบวนการ	

รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ด้วยวิธีการท่ี

โปร่งใส	เปิดกว้าง	และเป็นทีรั่บรู้และเข้าถงึของสาธารณะตลอดกระบวนการ	

การปรึกษาหารือสาธารณะเต็มรูปแบบจึงเป็นกระบวนการท่ีต้องนำามาใช้

ในการจัดทำากฎหมายท่ีมีความสำาคัญ	เก่ียวข้องกับผู้คนในวงกว้าง	และ

ต้องการการตัดสนิใจท่ีโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และเป็นการตดัสนิใจทีม่	ี

ความซ่ือตรงไม่โน้มเอียงไปในทางใดทางหน่ึงหรือมีการต้ังธงคำาตอบไว้ล่วงหน้า
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(2) การปรึกษาหารือแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย

การปรกึษาหารอืแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นการจดักระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นในการจดัทำากฎหมายกบัผู้ได้รบัผลกระทบโดยตรงทกุฝ่าย

อย่างเปิดเผยเป็นที่รับรู้ในทางสาธารณะอย่างกว้างขวาง	การปรึกษาหารือ

แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเหมาะกับการจัดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นหรือ

ข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม	เฉพาะพื้นท่ี	

หรือเฉพาะภาคส่วน	(เช่น	ภาคธุรกิจ)	การนำากระบวนการปรึกษาหารือแบบ	

เจาะกลุ่มเป้าหมายไปใช้จึงมีวัตถุประสงค์สำาคัญในการลดขั้นตอนและระยะ

เวลาในการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกับผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

กับประเด็นปัญหาหรือข้อกฎหมายท่ีมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา

(3) การปรึกษาหารือแบบรักษาความลับ

การปรกึษาหารอืแบบรกัษาความลบัคอืการจดักระบวนการรบัฟัง	

ความคดิเหน็ในการจดัทำากฎหมายในประเดน็ท่ีมคีวามอ่อนไหวละเอยีดอ่อน	

กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเท่าที่เป็นไปได้	ด้วยวิธีการแบบปิดลับไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควร	การปรึกษาหารือแบบรักษาความลับ

จึงเป็นรูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นที่ต้องมีความระมัดระวังในการนำา

ไปประยกุต์ใช้โดยพจิารณาเป็นรายกรณอีย่างละเอยีดรอบคอบและพยายาม

อย่างที่สุดในการป้องกันผลกระทบแง่ลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องและ

สังคมโดยรวม

(4) การปรึกษาหารือหลังการตัดสินใจ

การปรึกษาหารือหลังการตัดสินใจเป็นการจัดกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายภายหลังจากที่ได้มีการประกาศนโยบาย

หรือกฎหมายต่อสาธารณะแล้ว	แต่ยังไม่มีการนำานโยบายหรือกฎหมาย	
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ดังกล่าวไปปฏิบัติใช้	การปรึกษาหารือหลังการตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการ	

รับฟังความคิดเห็นที่เน้นไปท่ีการปฏิบัติใช้นโยบายโดยเฉพาะการกำาหนด

กรอบระยะเวลาในการดำาเนินการและการทบทวนแผนปฏิบัติการ		

อย่างไรก็ตาม	ก่อนที่จะมีการจัดกระบวนการปรึกษาหารือหลังการตัดสินใจ		

ผู ้รับผิดชอบในการออกนโยบายหรือกฎหมายจำาเป็นที่จะต้องช้ีแจงต่อ

สาธารณะถึงเหตุผลและความจำาเป็นที่ไม่สามารถจัดการรับฟังความคิดเห็น	

ในการจัดทำานโยบายหรือกฎหมายก่อนตัดสินใจได้	ซึ่งเหตุผลและความ

จำาเป็นดังกล่าวจะต้องเป็นประเด็นที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรับฟัง

ความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการกำาหนด

และบังคับใช้นโยบายหรือกฎหมายอย่างยิ่งยวดและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ตาราง 2.1 รูปแบบของการจัดกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

รูปแบบ ความหมาย 
และวิธีการ

บริบทที่เหมาะสม 
ในการเลือกใช้

(1)	การปรึกษาหารือ
สาธารณะเต็มรูปแบบ	
(full	public	consul-
tation)	

•	การจัดกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นในการจัด
ทำากฎหมายกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
•	จัดกระบวนการด้วยวิธี
การที่โปร่งใส	เปิดกว้าง	
และเป็นท่ีรับรู้และเข้าถึง	
ข อ ง ส า ธ า รณะตลอด
กระบวนการ

•	การจดัทำากฎหมายท่ีมคีวาม
สำาคัญ	เก่ียวข้องกับผู้คนใน
วงกว้าง	
•	 ต ้องการการตัดสินใจที่
โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	
•	ต้องการการตัดสินใจที่มี
ความซ่ือตรงไม่โน้มเอียงไป
ในทางใดทางหนึ่งหรือมีการ
ตั้งธงคำาตอบไว้ล่วงหน้า
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รูปแบบ ความหมาย 
และวิธีการ

บริบทที่เหมาะสม 
ในการเลือกใช้

(2)	การปรึกษาหารือ
แบบเจาะกลุ่มเป้า
หมาย	(targeted		
consultation)

•	การจัดกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นในการ
จัดทำากฎหมายกับผู้ได้รับ	
ผลกระทบโดยตรงทุกฝ่าย
•	จัดกระบวนการอย่าง
เปิดเผยเป็นที่รับรู้ในทาง
สาธารณะอย่างกว้างขวาง

•	การจัดรับฟังความคิดเห็น
ในประเด็นหรือข้อกฎหมาย
ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม	เฉพาะ
พ้ืนที่	หรือเฉพาะภาคส่วน	
(เช่น	ภาคธุรกิจ)	
•	มุ ่งลดขั้นตอนและระยะ
เวลาในการจัดกิจกรรมรับฟัง
ความคดิเห็นกบัผูท้ีม่ไิด้มส่ีวน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็น
ปัญหาหรือข้อกฎหมาย

(3)	การปรึกษาหารือ
แบบรักษาความลับ	
(confidential		
consultation)

•	การจัดกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นในการจัด
ทำากฎหมายในประเด็นที่
มีความอ่อนไหวละเอียด
อ่อนกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
เท่าที่เป็นไปได้
•	วิธีการแบบปิดลับไม่เปิด
เผยต่อสาธารณะจนกว่า	
จะถึงเวลาที่สมควร

•	การรับฟังความคิดเห็นใน
ประเด็นปัญหาที่ต้องมีความ
ระมัดระวังในเรื่ องความ
ปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล	และ
ความอ่อนไหวของสังคม
• 	 การนำ า ไปประยุ กต ์ ใช ้
ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี
อย่างละเอียดรอบคอบและ
พยายามอย่างที่สุดในการ
ป้องกันผลกระทบแง่ลบท่ี
อาจเกดิขึน้กบัผูเ้กีย่วข้องและ
สังคมโดยรวม
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รูปแบบ ความหมาย 
และวิธีการ

บริบทที่เหมาะสม 
ในการเลือกใช้

(4)	การปรึกษาหารือ
หลังการตัดสินใจ	
(post-decision		
consultation)

•	 การจัดกระบวนการ	
รับฟังความคิดเห็นในการ
จัดทำากฎหมายภายหลัง
จากที่ได ้มีการประกาศ
นโยบายหรือกฎหมาย
ต่อสาธารณะแล้ว	แต่ยัง
ไม่มีการนำานโยบายหรือ
กฎหมายดงักล่าวไปปฏิบตัิ
ใช้
•	 จัดกระบวนการด ้วย	
วิธีการที่โปร่งใส	เปิดกว้าง	
และเป็นท่ีรับรู้และเข้าถึง
ของสาธารณะแต ่ก ่อน
ดำาเนินการจัดการรับฟัง
ความคิดเ ห็นจะต ้องมี
การชี้แจงต่อสาธารณะถึง
เหตุผลและความจำาเป็นที่
ไม่สามารถจัดการรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดทำา
นโยบายหรอืกฎหมายก่อน
ตัดสินใจได้

•	การบัฟังความคิดเห็นในการ
จัดทำานโยบายหรือกฎหมาย
ที่หากมีการรับฟังความคิด
เห็นก่อนการตัดสินใจจะไม่
เป็นผลดีและมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลในการกำาหนด
และบังคับใช้นโยบายหรือ
กฎหมายอย่างยิ่งยวด
•	กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นที่เน้นไปที่การปฏิบัติ
ใช ้นโยบายโดยเฉพาะการ
กำ าหนดกรอบระยะเวลา
ในการดำาเนินการและการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ

ท่ีมา:	ปรับปรงุโดยผูเ้ขยีนจาก	Office	of	Best	Practice	Regulation	(2016:	10-11)	
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หลักการส�าคัญในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

ด้วยเหตุท่ีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นองค์ประกอบ

สำาคัญของการจัดทำารายงานผลกระทบของกฎหมายดังที่กล่าวมา	องค์กร

เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจึงได้กำาหนดหลักการสำาคัญใน

การรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายไว้	8	ประการ	(Regulatory	

Policy	Division,	2008)	ดังนี้	

(1)		 การรบัฟังความคดิเหน็จะต้องกำาหนดเป็นข้อบงัคบัโดยไม่มี

ข้อยกเว้นและไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานภาครัฐ

ใดๆ

(2)		 การรบัฟังความคดิเห็นต้องดำาเนนิการก่อนทีจ่ะมกีารยกร่าง

กฎหมาย

(3)		 การรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีแนวทางในการดำาเนินการ

ในรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของ	“คู่มือ”	ที่

ออกแบบโดยหน่วยงานกลาง

(4)		 ประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นได้

(5)		 ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลใดๆ	ที่ได้รับจาก

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีการบันทึกไว	้

และต้องเผยแพร่แก่สาธารณะทางเว็บไซต์

(6)		 หน่วยงานท่ีเสนอกฎหมายจะต้องตอบสนองต่อข้อคิดเห็น	

หรือตอบข้อซักถามต่างๆ	ที่ได้รับต่อผู้ที่แสดงความคิดเห็น

นั้นๆ	เป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยต่อสาธารณะ

(7)		 ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และข้อมูลใดๆ	ที่ได้รับจาก

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจะต้องบันทึกไว้ในรายงาน

ผลกระทบของกฎหมาย
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(8)		 มีหน่วยงานกลางเพ่ือทำาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของ

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

จัดทำาขึ้น

หลกัการ	8	ประการนีเ้ป็นแนวทางทีป่ระเทศต่างๆ	ทัง้ทีเ่ป็นสมาชกิ

และไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรเพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ

นำาไปใช้เป็นกรอบในการกำาหนดแนวทางในการจัดกระบวนการรับฟัง	

ความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายอย่างกว้างขวาง	ดังที่จะได้นำาเสนอ

ตัวอย่างกระบวนการและรูปแบบในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น	

ในการจัดทำากฎหมายของสหภาพยุโรป	อังกฤษ	และ	สหรัฐอเมริกาในบท	

ถัดไป
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ส่วนที่สอง

กระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะของ
สหภำพยุโรป อังกฤษ และสหรัฐอเมริกำ: 

แนวคิดและมุมมองเชิงเปรียบเทียบ

ในช่วงหลายสบิปีทีผ่่านมา รฐับาลของประเทศประชาธิปไตยท่ัวโลกพยายาม

แสดงออกซึ่งความยึดมั่นต่อหลักการต่างๆ ภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือ

สาธารณะในการก�าหนดนโยบายและจัดท�ากฎหมายผ่านการวางเงื่อนไขให้

กระบวนการรบัฟังความคิดเหน็ของผูเ้กีย่วข้องเป็นส่วนประกอบทีจ่�าเป็นอย่าง

ยิ่งยวดส�าหรับการริเริ่มจัดท�านโยบายและออกกฎหมาย การออกแบบและ 

จัดท�าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และ 

การสถาปนาองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อท�าหน้าที่ก�ากับติดตามกระบวนการ

รบัฟังความคิดเหน็ให้เป็นไปตามหลักการปรกึษาหารอืสาธารณะอย่างจรงิจงั 

ส่วนนีน้�าเสนอตัวอย่างกระบวนการและรูปแบบในการจัดกระบวนการรบัฟัง 

ความคิดเห็นในการจัดท�ากฎหมายของสหภาพยุโรป (บทที่ 3) และของ

ประเทศที่มีความน่าสนใจและเป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 

ได้แก่ อังกฤษ (บทที่ 4) และสหรัฐอเมริกา (บทที่ 5) เพื่อแนวทางส�าหรับ

การพจิารณาบทเรยีนในอดตีของประเทศไทย และเป็นชุดความรูส้�าหรบัการ

ออกแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท�ากฎหมายที่เหมาะสม

กับประเทศไทยในอนาคต
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บทที่ 3
กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะในการจัดท�า

กฎหมายที่ดี: คณะกรรมาธิการยุโรป7

เครื่องมือในการออกกฎหมายท่ีดีของคณะกรรมาธิการยุโรป8	นั้น	

ต้องมีองค์ประกอบท่ีสำาคัญ	คือ	ต้องอยู่ในวงจรการวางแผนและนโยบาย	

โดยการดำาเนินการต้องมีการวางแผนที่ดีและอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม	

เพ่ือนำามาใช้ในกระบวนการวางแผนและพัฒนานโยบาย	ต้องมีคุณภาพ	โดย

พ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีความชัดเจน	ถูกต้อง	และประกอบไป

ด้วยข้อมูลที่จำาเป็นเพื่อให้กระบวนการปรึกษาหารือได้รับการตอบสนอง	

7	 เนื้อหาส่วนนี้จนถึงหัวข้อที่	2	(การใช้เครื่องมือสำาหรับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	
เปน็การปรบัปรงุจากสำานกังานกิจการยุตธิรรม	(ม.ป.ป.:	8-12)	และ	European	Commission	
(2015:	301-313)
8	 คณะกรรมาธิการยุโรปเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป	(European	Union	หรือ	
EU)	ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่สำาคัญมากท่ีสุดในยุโรป	มีบทบาทสำาคัญต่อทิศทาง
การเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมระดับโลก	และเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีประสบ
ความสำาเร็จในการขยายประเทศสมาชิกจาก	6	ประเทศในยุโรปตะวันตกมาเป็น	28	ประเทศ
ทัง้ยโุรปตะวันตกและตะวันออกในปัจจบัุน	(European	Union,	2017)	คณะกรรมาธิการยโุรป
รับผิดชอบการออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ของสหภาพยุโรป	รวมไปถึงดำาเนินกิจการ
ต่างๆ	ของสหภาพยุโรปให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย		
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ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการมีหลักฐานอ้างอิง	หลักฐานอ้างอิงที่ดีที่สุดต้อง

ประกอบด้วยข้อแนะนำาท่ีพิสูจน์ได้	มีความโปร่งใสในการอธิบายข้อเสนอ

แนะหรือข้อแนะนำาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นำามาใช้และไม่นำามาใช้ประกอบ	

การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลักประกัน

ว่าการมส่ีวนร่วมตลอดวงจรการวางแผนและนโยบาย	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับเวลาพอ

สมควรในการแสดงความคิดเห็นหรือการเตรียมการเพื่อแสดงความคิดเห็น	

นอกจากนี	้การปรึกษาหารอืสาธารณะต้องมีความครอบคลมุ	คำานงึ

ถึงนโยบายการแก้ไขที่เก่ียวข้องทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และผลกระทบ	

ด้านสิ่งแวดล้อม	โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกประเด็น	

มีการเชื่อมโยงการทำางานท่ีสอดคล้องกัน	การปรึกษาหารือสาธารณะและ

การประเมนิจะต้องมกีารเตรยีมการจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	มีความเหมาะสม	

ในการให้ความช่วยเหลือ	การให้ความสำาคัญของปัญหา	และวัตถุประสงค	์

และการสังเกตการณ์	มีความโปร่งใสและปราศจากอคติในกระบวนการ

ปรึกษาหารือสาธารณะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีน่าเช่ือถือ	การประเมินผลกระทบ

และการปรึกษาหารือควรถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ	รวมทั้งต้องใช้ทรัพยากร

ในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะอย่างเหมาะสม	ทั้งทรัพยากรบุคคล

และงบประมาณ

กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

(stakeholder	consultation)	เป็นกระบวนการที่คณะกรรมาธิการยุโรป

ให้ความสำาคัญ	โดยมีองค์ประกอบในการดำาเนินกระบวนการสามารถ	

แบ่งออกได้เป็น	6	ส่วน	ดังนี้

01-142 PublicConsult_ok.indd   54 22/6/2562 BE   17:26



การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) : แนวคิด ประสบการณ์  
และข้อเสนอรูปแบบสำาหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 55

1.	การวางกลยุทธ์สำาหรับการปรึกษาหารือ	(consultation	

strategic	plan)

2.	การใช้เครื่องมือสำาหรับการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

(stakeholder	mapping	tools)

3.	การวางระบบเพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการ

ลงทะเบียนท่ีโปร่งใส	(data	protection	and	transparency	register)

4.	การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สามารถเข้าถึงได้	(accessibility)

5.	 การเลือกใช ้ วิ ธีการและเคร่ืองมือในการปรึกษาหารือ		

(consultation	methods	and	tools)

6.	การวิเคราะห์ผล	รายงานผล	และประเมินผล	(consultation	

analysis,	report,	and	evaluation)

1. การวางกลยุทธ์ส�าหรับการปรึกษาหารือ 

กลยุทธ์ของกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ	ประกอบด้วย	

4	ขั้นตอน	(ภาพ	3.1)	คือ

(1)		 การกำาหนดเป้าหมายในการปรึกษาหารือสาธารณะ		

(objective	setting)	

(2)		 การทำาแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

(stakeholder	mapping)
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(3)		 การเลอืกวธิกีารและเคร่ืองมอื	(selection	of	methods	and	

tools)	เพ่ือประกนัความสามารถในการเข้าถึงกระบวนการ

ปรึกษาหารือสาธารณะ

(4)		 การจัดทำาเว็บไซต์สำาหรับการปรึกษาหารือสาธารณะ	

(consultation	webpage)

	

	 	 							

ที่มา:	European	Commission	(2015:	301)

ภาพ 3.1

การวางกลยุทธ์ส�าหรับการปรึกษาหารือสาธารณะ

Consultation Strategy

Objective 
Setting

Stakeholder 
mapping

Selection of  
methods 
and tools, 
ensuring 

accessibility

Consultation  
webpage
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	 ขัน้ตอนที	่1	การก�าหนดเป้าหมายในการปรึกษาหารอืสาธารณะ	

(objective setting)

องค์ประกอบสำาคัญ

-	 กำาหนดเป้าหมายสำาคัญของการปรึกษาหารือสาธารณะ

-	 ข้อเสนอ/การรเิริม่	หรอืมมุมองเกีย่วกับเรือ่งทีจ่ะมกีารปรกึษา

หารือสาธารณะ

ข้อควรคำานึงถึง

-	 บริบท	ขอบเขต	และผลกระทบของการริเริ่มและขั้นตอน	

ในกระบวนการพัฒนานโยบาย

-	 ความเป็นมาของกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

-	 ขอบเขตของการปรกึษาหารอื:	จุดสำาคญัคอือะไร	กระบวนการ

ดังกล่าวมีผลต่อการเตรียมการด้านนโยบายหรือไม่

-	 ความแตกต่างระหว่างการรวบรวมข้อคิดเหน็หรอืข้อวนิิจฉยั

และการรวบรวมข้อเท็จจริง

	 ขั้นตอนที่	2	การท�าแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(stakeholder	 

mapping)

องค์ประกอบสำาคัญ

-	 ระบุประเภท/ลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือ

กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในแต่ละประเด็น
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ข้อควรคำานึงถึง

-	 ในการทำาแผนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต้องพจิารณาองค์ประกอบ

ต่อไปนี้

(1)		การระบุกลุ ่มเป ้าหมายที่ครอบคลุม	 เพราะหาก	

ขาดกลุ ่มเป ้าหมายกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่งจะส่งผลต่อ	

ความครอบคลุมหรือครบถ้วนของเนื้อหา

(2)		ต้องหาจุดสมดุลและความครอบคลุมของเรื่องท่ีจะทำา	

การปรึกษาหารืออย่างมีขอบเขต

(3)		หลีกเลี่ยงที่จะยึดติดอยู่กับกฎ	ระเบียบ

(4)		ใช้กฎเกณฑ์ทีม่คีวามชดัเจนและโปร่งใสในการตดัสนิใจ

เลือกผู้เข้าร่วม

	

	 ขั้นตอนที่ 	 3	 การเลือกวิธีการและเคร่ืองมือเพ่ือประกัน 

ความสามารถในการเข้าถึงกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ	 

(selection	of	methods	and	tools,	ensuring	accessibility)

องค์ประกอบสำาคัญ

-	 วิธีการและเครื่องมือของการปรึกษาหารือสาธารณะที่

เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปรึกษาหารือ	การ

จำาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รูปแบบของการริเริ่มจัดทำา

ร่างกฎหมาย	และทรัพยากรซึง่รวมถงึเวลาในการดำาเนนิการ
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ข้อควรคำานึงถึง

-	 วธิกีารปรกึษาหารอืสาธารณะ:	พิจารณาว่าวตัถปุระสงค์ของ

การปรึกษาหารือคืออะไร	ระหว่างการปรึกษาหารือท่ีเปิด

ให้สาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมหรือการปรึกษาหารือเฉพาะ	

กลุ่มเป้าหมาย

-	 เคร่ืองมือในการปรึกษาหารือสาธารณะ:	การกำาหนดวิธี

การปรึกษาหารือจะเป็นตัวกำาหนดเคร่ืองมือในการปรึกษาหารือ	การเลือก

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมควรพิจารณาถึงข้อต่อไปนี้

(1)	หลักการได้สัดส่วน

(2)	ระดบัของการสือ่สารระหว่างกนัทีจ่ำาเป็น	คือ	การพจิารณา

ว่ากระบวนการปรกึษาหารอืทีจ่ะจดัขึน้เป็นรปูแบบใด	เช่น		

เป็นการเขยีนและส่งความคดิเหน็	เป็นการจดัเวทรัีบฟัง

ความคดิเห็นของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย	หรอืเป็นการเปิดรับ

ความคิดเห็นหรือเวทีการอภิปรายทางออนไลน์	ฯลฯ

(3)	ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการ

(4)	เงือ่นไขหรอืข้อกำาหนดเรือ่งระยะเวลาในการดำาเนินการ

(5)	ข้อมลูทีจ่ำาเป็นสำาหรบัใช้ในกระบวนการรบัฟังความคิดเห็น

-	 การเข้าถึงกระบวนการปรึกษาหารือ:	การพิจารณาในเร่ือง		

(1)	ภาษาที่ใช้ในกระบวนการปรึกษาหารือโดยเน้นที่

ความเข้าใจได้ง่ายและใช้ได้กับคนทุกกลุ่มแม้แต่ผู้พิการ		

(2)	เคร่ืองมอืและช่องทางทีน่ำามาใช้ในกระบวนการทีส่ามารถ

ใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(3)	ระยะเวลาที่ชัดเจน

และเพยีงพอสำาหรบัการเข้าร่วมกจิกรรมรบัฟังความคดิเหน็	

01-142 PublicConsult_ok.indd   59 22/6/2562 BE   17:26



60

 ขั้นตอนที่	4	จัดท�าเว็บเพจส�าหรับการปรึกษาหารือสาธารณะ	 

(create	consultation	webpage)

องค์ประกอบสำาคัญ

-	 จัดทำาเวบ็เพจสำาหรับการปรึกษาหารือสาธารณะบนเวบ็ไซต์

ที่สหภาพยุโรปเปิดพื้นที่ไว้ให้

-	 เผยแพร่แผนกลยุทธ์การรับฟังความคิดเห็นที่จัดทำาข้ึน	

โดยระบุในเรื่องวันเวลา	กิจกรรมสำาคัญ	และข้อมูลอื่นๆ		

ที่สาธารณะจำาเป็นต้องรับทราบ

ข้อควรคำานึงถึง

-	 เพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

การรับคำาปรึกษาต่างๆ	ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

-	 ควรจัดทำาหน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินการต่างๆ		

ในแต่ละขั้นตอนข้ึนมาโดยเฉพาะ	และสามารถเชื่อมโยง	

กับหน้าเว็บเพจหลักอย่างเป็นระบบ

-	 นำาข้อมูลเก่ียวกับกำาหนดการการจัดกิจกรรมการรับฟัง	

ความคิดเห็นใส่ไว้ในปฏิทินการทำางานของคณะกรรมการ

กำากับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของสหภาพยุโรป

-	 การสื่อสารเก่ียวกับการปรึกษาหารือสาธารณะควรม	ี

ความชัดเจนและรัดกุม
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2. การใช้เครื่องมือส�าหรับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การระบุหรือการทำาแผนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

มีขั้นตอนท่ีสำาคัญ	2	ข้ันตอน	ดังนี้

 ขัน้ตอนท่ี	1	ระบปุระเภทของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีเกีย่วข้องหรอื 

กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในแต่ละประเด็น	วิธีการได้มา 

ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีดังนี้

(1)	ระบุบุคคลหรือกลุ ่มที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู ้ด้าน

เทคนิคในแต่ละสาขา

(2)	เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถให้รายชื่อของ	

กลุ่มผลประโยชน์สำาหรับการปรึกษาหารือสาธารณะ

(3)	การเปิดให้บุคคลเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

อย่างกว้างขวางหรือลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

เพ่ือให้ได้ผู้เข้าร่วมท่ีหลากหลาย	หรือ

(4)	การบันทึกข้อมูลผู ้เข้าร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือ

สาธารณะท่ีผ่านมา

(5)	กลุ ่มผู ้ให้คำาปรึกษา	หรือหลุ ่มผู ้เช่ียวชาญ	หรือกลุ ่มผู ้ม	ี

ส่วนได้ส่วนเสียหลัก
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ตาราง 3.1  การแบ่งประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มประชาชนทั่วไป

กลุ่มอุตสาหกรรม	ธุรกิจ	หรือสหภาพแรงงาน
ต่างๆ

กลุ่มระดับชาติต่างๆ
กลุ่ม	SME	
องค์กรธุรกิจ	
องค์กรการค้า
หอการค้า

กลุ่มเครือข่าย	หรือกลุ่มสมาคม กลุ่มแสวงหาผลกำาไร
กลุ่มไม่แสวงหาผลกำาไร
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มที่ปรึกษา กลุ่มที่ปรึกษามืออาชีพ
บริษัทที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย

กลุ่มสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยต่างๆ

กลุ่มอื่นๆ

ที่มา:	ปรับปรุงโดยผู้เขียนจาก	European	Commission	(2015:	310-311)
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	 ขั้นตอนที่	2	เรียงล�าดับประเภทหรือลักษณะของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียตามล�าดับของผลประโยชน์หรือผลกระทบต่อประเด็นที่จะ 

ปรึกษาหารือ	โดยอาศัยวิธีการดังนี้

-		 จำาแนกความแตกต่างของประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ซึ่งความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีผลกระทบท้ังทาง

ตรงและทางอ้อมในทางที่ต่างกันออกไปอย่างมีนัยสำาคัญ

-		 จำาแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเภทนั้นๆ	อีก	คือ	

การจำาแนกอาจพิจารณาจากจำานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

สถานที่ตั้ง	ประเภทของกิจกรรม	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบบ

สาธารณะหรือเอกชน	ไม่ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะเป็น

ผู้รับผิดชอบหรือเป็นคนที่เข้ามาใหม่

ตาราง 3.2 แนวค�าถามในการระบุระดับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

แนวค�าถามส�าหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

-	ใครที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงแบบรายวัน/
สัปดาห์	อันเป็นผลจากนโยบายนี้
-	ใครที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับผลกระทบอันเป็นผล
จากนโยบายนี้ได้
-	ใครที่ต้องปรับพฤติกรรมอันเป็นผลจากนโยบายนี้
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แนวค�าถามส�าหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม

-	ใครที่ชีวิตประจำาวันต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบุคคลอื่น	
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบาย
-	ใครที่จะได้หรือเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจาก
นโยบายนี้

3. ใครเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ

-	ในสถานการณ์เฉพาะ	ใครที่มีประสบการณ์ที่แตกต่าง	
อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจ
-	มีบุคคลหรือกลุ่มที่จะต้องปรับพฤติกรรม	หากมีการนำา
เง่ือนไขเฉพาะมาใช้

4. ใครที่จ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อให้งานส�าเร็จ

-	ใครจะเข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น

5. ใครที่คิดว่าตัวเองมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและไม่ได้ถูกระบุอยู่
ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-	ใครที่ได้ศึกษาเรื่องนี้และเผยแพร่มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้
-	ใครที่มีความรู้อย่างละเอียดที่ผู้ใช้นโยบายต้องทำาความ
เข้าใจด้วย

6. ใครที่จะแสดงออกว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่ปรึกษาหารือ

-	มีองค์กรหรือบุคคลที่คิดว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ประเด็นที่ปรึกษาหารืออีกหรือไม่
-	มีผู้ที่รณรงค์เกี่ยวกับประเด็นที่จะปรึกษาหารือหรือไม่
-	มีผู้เผยแพร่ประเด็นที่เกี่ยวกับการปรึกษาหารือต่อ
สาธารณะหรือไม่

ที่มา:	ปรับปรุงโดยผู้เขียนจาก	European	Commission	(2015:	311-312)	
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	 นอกจากการทำาแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวแล้ว	ข้ันตอนสำาคัญ

ประการต่อมาคือการจัดทำาแผนภูมิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ	Matrix	

โดยคำานึงถึงระดับของอิทธิพลและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ

จัดลำาดับความสำาคัญและกำาหนดรูปแบบในการบริหารจัดการ	ดังภาพ	3.2

อิทธิพลสูง	&	ผลประโยชน์น้อย
จัดการด้วยการดูแลเอาใจใส่

	

ที่มา:	European	Commission	(2015:	313)

ภาพ 3.2

การจัดท�าแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ Matrix

	

อิทธิพลสูง	&	ผลประโยชน์สูง
มีความส�าคัญล�าดับแรก

อิทธิพลน้อย	&	ผลประโยชน์น้อย
ให้ความส�าคัญล�าดับท้าย

อิทธิพลน้อย	&	ผลประโยชน์มาก
ต้องช่วยเหลือเพื่อให้มีส่วนร่วม

IN
FL

U
EN

CE

INTEREST

HIGH

LOW

LOW STAKE HIGH STAKE
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ระดับของอิทธิพลและผลประโยชน์มีความสำาคัญต่อการตัดสินใจ

เลือกกระบวนการและเครื่องมือในการปรึกษาหารือท่ีเหมาะสม	สำาหรับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียประเภทอื่นๆ	ตามประเด็นในการปรึกษาหารือควรพิจารณา	

ดังภาพต่อไปนี้	

IN
FL

U
EN

CE

INTEREST

HIGH

LOW

LOW STAKE HIGH STAKE

ที่มา:	European	Commission	(2015:	313)

ภาพ 3.3

การวิเคราะห์ระดับของผลประโยชน์และอิทธิพล

-	ความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำาคัญ
-	ใช้วิธีการที่มีความชัดเจน
-	ระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์

-	ในรูปแบบการสื่อสารที่ดี
-	ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ
-	ต้องมีความโปร่งใส

-	สิทธิในการให้ความรู้เพื่อให้เกิด	
		การมีส่วนร่วม
-	ใช้วิธีการที่สามารถเข้าถึงง่าย
-	ไม่เลือกปฏิบัติ

-	ค้นหาและทำาความเข้าใจต่อ	
		ผู้มีส่วนได้เสีย
-	ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงกลุ่ม	
		ผู้มีส่วนได้เสีย
-	การเลือกปฏิบัติในเชิงบวก
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3 .  ก า รวางระบบ เพื่ อ รั กษาความปลอด ภัยของข ้ อมู ลและ 

การลงทะเบียนที่โปร่งใส9 

การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูเป็นเรือ่งสำาคญัในกระบวนการ

ปรึกษาหารือสาธารณะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ร ่วมแสดง	

ความคิดเห็น	ในการจัดทำากระบวนการปรึกษาหารือทุกครั้งจำาเป็นต้องมี	

การประกาศอย่างชัดแจ้งต่อสาธารณะว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำาเป็น

และจะถูกนำาไปใช้ประโยชน์อย่างไร	ข้อมูลประเภทใดบ้างที่จะมีการนำา

ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์	ทั้งนี้	โดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลก่อน		

คำาประกาศในเรื่องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนี้ต้องจัดทำาข้ึนเป็น	

เอกสารเฉพาะและสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บเพจหลักของการรับฟัง

ความคิดเห็น

นอกจากการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแล้ว	องค์ประกอบ

สำาคญัทีข่าดไม่ได้อกีประการหน่ึงของกระบวนการปรกึษาหารอืสาธารณะคอื

ระบบการลงทะเบียนท่ีโปร่งใส	โดยหน่วยงานท่ีต้องการเสนอความคิดเห็น	

ต่อร่างกฎหมายจะต้องลงทะเบียนก่อน	และจะต้องให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่

จำาเป็นแก่ผู้รับผิดชอบจัดกระบวนการ	ได้แก่	ผลประโยชน์ที่องค์กรดังกล่าว	

เป็นตัวแทนและระดับความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว	ทั้งนี	้	

หากองค์กรใดไม่ลงทะเบียนและให้ข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	

จัดกระบวนการ	ความคิดเห็นหรือข้อเสนอขององค์กรนั้นจะถูกนำาไปรวม

กับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของปัจเจกบุคคล	

9	 สรุปความจาก	European	Commission	(2015:	313-314)
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4. การออกแบบกระบวนการที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้

การเลอืกวธิกีารและเครือ่งมอืในการจดัการปรกึษาหารือสาธารณะ

ต้องให้ความสำาคัญกับการเข้าถึงกระบวนการและเน้ือหาของการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน	ดังนั้น	ภาษาที่ใช้ใน

กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและสามารถ

ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ละเลยผู้เกี่ยวข้องกลุ่มใด	

กลุม่หนึง่แม้แต่ผูพ้กิาร	ผูจั้ดกระบวนการต้องเลอืกเคร่ืองมอืในการสือ่สารผ่าน

ช่องทางต่างๆ	เพื่อให้เกิดการเข้าถึงในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

ที่สะดวกและเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง	รวมทั้งจะต้องมีการกำาหนดระยะเวลา

ในการเข้าถึงกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะท่ีมีความเหมาะสมท้ังใน

ช่วงก่อน	ระหว่าง	และภายหลังกระบวนการปรึกษาหารือ	(European	

Commission	(2015:	314-315)

5. การเลือกใช้วิธีการและเคร่ืองมือในการปรึกษาหารือ10 

วิธีการปรึกษาหารือสาธารณะมีหลายรูปแบบ	โดยวิธีการต่างๆ	

อาจดำาเนินการได้ในลักษณะกลุ่มเฉพาะหรือเป็นการทั่วไปก็ได้	ดังนี้

(1)	กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะแบบออนไลน์	(online	

consultations)

10	 เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการสรุปและเรียบเรียงโดยผู้เขียนจาก	European	Commission	
(2015:	316-328)
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การจัดกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะแบบออนไลน์ผ่าน

ทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆ	ที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้	(เช่น	

อีเมล)	มีข้อควรคำานึงถึงและสิ่งท่ีต้องดำาเนินการ	อาทิ

o	 การเผยแพร่ตีพมิพ์เอกสารหรอืรายงานทีน่ำาไปขอคำาปรกึษา

หารือผ่านทางเว็บไซต์

o	 การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงเอกสารหรือรายงาน

นั้น

o	 การกำาหนดเป้าหมายหรือตัวแปรที่มีผลต่อการขอรับ	

คำาปรกึษาหารอืให้มคีวามหลากหลายและเร่งรดัการดำาเนนิ

การกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

o	 การจัดให้มีการระบุผลตอบรับท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและ

สร้างความรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง

o	 เอกสารหรือข้อมูลในกระบวนการปรึกษาหารือออนไลน์		

ควรประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

•		 แบบสอบถามหรือข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในกระบวนการ

ปรกึษาหารอืสาธารณะต้องได้รบัการเผยแพร่อย่างน้อย	

12	สัปดาห์ก่อนกระบวนการปรึกษาหารือจะเริ่มขึ้น

•		 ความเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียต้องมกีารยืน่ก่อนอย่าง

น้อย	20	วันก่อนกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ	

จะเริ่มขึ้น

•		 ผลของกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะจะต้อง

มีการนำาเสนอเป็นรายงานที่มีคำาอธิบายประกอบใน	

ทุกข้อเสนอ
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•		 เนือ้หาของการปรกึษาหารือทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจะต้อง

อภปิรายกนัต้องครอบคลมุถงึผลกระทบของประเดน็ที่

สำาคัญ	ได้แก่	ปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไข	ทางเลือก

ของนโยบายอ่ืน	ผลกระทบของนโยบายทางเลือกนั้น	

ฯลฯ

•		 การเข้าถึงกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะต้องมี

การเผยแพร่ล่วงหน้าให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

รับทราบ

ตาราง 3.3 ตัวอย่าง template ส�าหรับการจัดท�าการปรึกษาหารือ

สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์

หัวข้อ ค�าอธิบาย

ชื่อเรื่อง ระบุชื่อ/หัวข้อของการปรึกษาหารือ

นโยบาย ระบุประเภทของนโยบาย

กลุ่มเป้าหมาย ระบุกลุ่มที่ต้องการให้เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือ	
(ประชาชนทั่วไป	องค์กรที่เก่ียวข้อง	หรือกลุ่มที่มีความ
เฉพาะเจาะจง)

ระยะเวลาในการปรึกษา
หารือ

ระบุวันเวลาตั้งแต่เปิดรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จนถึงวันเวลาที่ปิดรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการ
ปรึกษาหารือ

อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมา	สภาพปัญหา	และความ
จำาเป็นทีจ่ะต้องมกีารจดัทำา/แก้ไขกฎหมาย	พร้อมบรรยาย	
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการปรึกษาหารือ
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หัวข้อ ค�าอธิบาย

วิธีการส่งความคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะ

ระบุข้อความสำาคัญเกี่ยวกับวิธีการส่งความคิดเห็น/	
ข้อเสนอแนะ	ดังนี้	
(1)	แจ้งให้ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทราบเกี่ยวกับ
การให้ข้อมูลที่จำาเป็นแก่ผู้รับผิดชอบการจัดกระบวนการ
(2)	แนะนำาให้ผู ้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอ่าน
เอกสารทีเ่กีย่วข้องให้ครบถ้วนก่อนการแสดงความคดิเหน็/	
ให้ข้อเสนอแนะ
(3)	เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(4)	แสดงข้อความที่บ่งชี้ถึงวิธีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะของผูเ้ข้าร่วมแสดงความคดิเห็น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ลิงค์ไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม ลิงค์ไปยังแบบสอบถาม

การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
การรับฟังความคิดเห็น

ลิงค์ไปยังการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น

เอกสารอ้างอิง ลิงค์ไปยังเอกสารอ้างอิงและเอกสารอื่นๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับ
การปรึกษาหารือสาธารณะ

การติดต่อหน่วยงานผู้รับ
ผิดชอบ

ระบุช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอ
แนะที่มีการส่งเข้ามา

ลิงค์ไปยังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีการส่งเข้ามา

ผลการปรึกษาหารือและ
การด�าเนินการในระยะ
ต่อไป

ลิงค์ไปยังผลการปรึกษาหารือและการดำาเนินการใน	
ระยะต่อไป

การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล

ลิงค์ไปยังข้อบังคับของสหภาพยุโรปว่าด้วยการรักษา	
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
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หัวข้อ ค�าอธิบาย

ข้อความ/ค�าประกาศเรื่อง
การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล

ระบุข้อความ/คำาประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	European	Commission	(2015:	320-322)

(2)	การจัดทำาการสำารวจความคิดเห็น	(public	opinion	survey)

การจัดทำาการสำารวจความคิดเห็นเป็นรูปแบบการปรึกษาหารือที่

มุ่งวัดทัศนคติของประชาชนต่อร่างกฎหมายที่จัดทำาข้ึน	โดยอาจนำาไปใช้เพื่อ

รบัทราบความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามเป็นตวัแทน	กลุ่มเป้าหมาย	

แบบเปิดกว้าง	และกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงก็ได้	และการดำาเนินการเก็บ

ข้อมูลน้ันสามารถดำาเนินการได้หลายทาง	ได้แก่	ผ่านการสัมภาษณ์แบบ	

ตวัต่อตวัแบบพบหน้าค่าตา	หรอืโดยใช้โทรศพัท์	อินเตอร์เนต็	หรือการกรอก	

แบบสอบถามเองโดยผู้ตอบ	ข้อดีของการจัดทำาการสำารวจความคิดเห็น

คือการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบจำานวนมากๆ	ได้ทุกกลุ่มหรือทุกตัวแทนโดยใช้

เวลาไม่มาก	และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสำาเร็จรูป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ	อย่างไรก็ตาม	การใช้แบบสอบถามทำา	

การสำารวจความคิดเห็นของคนจำานวนมากมักมีข้อจำากัดในเร่ืองการได้รับ

ทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นในประเด็นที่มีความซับซ้อนและต้องการการ

เปิดกว้างให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เก่ียวข้องฝ่ายต่างๆ	และ

คำาตอบที่ได้รับบางครั้งอาจไม่น่าเชื่อถือและขาดความแม่นยำาเนื่องจาก	

ผู้จัดการรับฟังไม่มีโอกาสในการอธิบายขยายความเก่ียวกับคำาถามแก่	

ผู้ตอบแบบสอบถาม

(3)	การจัดประชุม/ประชาพิจารณ์/เวทีสาธารณะ	(meetings	/	

public	hearings	/	public	forums)
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การปรึกษาหารือในรูปแบบของการจัดประชุม/ประชาพิจารณ์/

เวทีสาธารณะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดำาเนินการเพ่ือเสริม

การปรึกษาหารือในรูปแบบการเขียนและหรือส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์

อักษร	เป็นรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่เหมาะสำาหรับการ

วเิคราะห์ประเดน็ทางนโยบายและกฎหมายท่ีมีความเฉพาะและมีผลกระทบ

ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม	หรือระหว่างผู้คนในสังคมในวงกว้าง	การจัด

กระบวนการปรึกษาหารอืสาธารณะโดยการจัดการประชมุ/ประชาพจิารณ์/

เวทีสาธารณะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีได้ชีแ้จงและแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่อืน่ๆ	

ในขณะท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบภาครัฐก็จะได้รับฟังคำาอธิบายในประเด็นที่

มีการส่งความเห็นท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	

และสามารถได้ประเด็นที่ได้ไปศึกษาทำาความเข้าใจและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม	

เก่ียวกับร่างกฎหมาย	นอกจากน้ี	การจัดประชุม/ประชาพิจารณ์/เวที

สาธารณะกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมผู ้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	

อย่างเปิดเผยยังช่วยทำาให้สาธารณชนเกิดความแน่ใจว่ากระบวนการปรึกษา

หารือสาธารณะท่ีจัดทำาข้ึนมีความโปร่งใสและไม่มีอคติ

	(4)	การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

(workshops	/	conferences)

การปรกึษาหารอืในรปูแบบการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร/การสัมมนา

มักดำาเนินการภายหลังจากท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้มีการรับฟังความคิดเห็น	

ในรูปแบบอ่ืนๆ	และได้รับทราบข้อมูล	แนวคิด	และข้อเสนอแนะจาก	

ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ	มาระดับหนึ่งแล้ว	โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเชิญ	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา	

เพื่อนำาเสนอประเด็นริเริ่มและข้อค้นพบ	และขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ช่วยกนัพจิารณาทางเลอืกและแนวทางทีม่คีวามเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
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ตาราง 3.4 ตัวอย่างการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนากับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป

Conference on the Green Paper on Pensions

Conference	on	the	Green	Paper	on	Pensions	 คือ	

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิรูป

ระบบบำานาญท่ีจัดขึ้น	ณ	กรุงบรัสเซล	ประเทศเบลเย่ียม	 เมื่อวันที่		

29	ตุลาคม	ค.ศ.	2010	โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา	355	คน	ประกอบด้วย

รัฐมนตรี	ข้าราชการระดับสูง	ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ	ผู้แทนจาก	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภาคประชาสังคม	และนักวิชาการ

การสัมมนาดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการท่ีคณะกรรมาธิการ

ยโุรปได้รเิริม่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏริปูระบบบำานาญ

เม่ือวันที่	7	กรกฎาคม	ค.ศ.	2010	โดยการตั้งคำาถามเชิงนโยบายขึ้นมา		

2	ประการ	คือ	(1)	ระบบบำานาญจะมีความเพียงพอ	ยั่งยืน	และปลอดภัยได้

อย่างไร	และ	(2)	สหภาพยโุรปจะมส่ีวนสนับสนนุประเทศสมาชกิอย่างไรบ้าง	

เกี่ยวกับเรื่องน้ี	และเพ่ือให้การรับฟังความคิดเห็นมีความลุ่มลึกมากข้ึน		

การสัมมนาในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นโดยการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเข้ามา	

ร่วมกันพจิารณาประเดน็ต่างๆ	ในรายละเอยีดรวม	14	ประเดน็	ซึง่หน่วยงาน	

ผู้รับผิดชอบได้บรรจุไว้ในสมุดปกเขียว	(green	paper)	จนเป็นท่ีมาของ

ช่ืองานสัมมนาในครั้งนี้
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กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของการสัมมนานี้เริ่มต้นจาก

การกล่าวเปิดงานโดยกรรมาธิการแอนดอร์	(Commissioner	Andor)	

และรัฐมนตรีเดรเดน	(Minister	Daerden)	จากนั้น	ศาสตราจารย	์

นิโคลัส	บาร์	(Nicholas	Barr)	แห่ง	London	School	of	Economics	

กล่าวปาฐกถานำาในหวัข้อ	“การปฏิรปูระบบบำานาญในมมุมองทางวชิาการ”	

ก่อนที่ตลอดทั้งวันของการจัดสัมมนาจะเป็นวงเสวนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ในการพิจารณาประเดน็ต่างๆ	ในสมดุปกเขยีวทัง้	14	ประเดน็	โดยในช่วงเช้า	

แบ่งการดำาเนินการออกเป็น	2	เวทีย่อยคู่ขนานกันเพื่อมุ่งพิจารณาบทบาท

ของสหภาพยุโรปในการสนับสนุนให้เกิดระบบบำานาญที่พอเพียงและย่ังยืน

ใน	2	มิติ	คือ	

(1)		 มิติทางสังคม:	การส่งเสริมแนวคิดผู้สูงวัยที่กระฉับกระเฉง

และสุขภาพดี	และ	

(2)		 มิติทางเศรษฐกิจ:	การวางระบบการคลังสาธารณะ	

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการจัดเวทีคู่ขนาน	2	เวทีย่อยเช่นเดียวกับ	

ในภาคเช้า	โดยเน้นพิจารณาท่ีการปฏิรูประบบบำานาญใน	2	มิติ	ได้แก่	

(1)		 มิติเชิงบูรณาการ:	การลดข้อจำากัดระหว่างกันในเรื่อง	

การเคล่ือนย้ายแรงงานและการสร้างระบบบำานาญร่วมกัน

ของประเทศสมาชิก	และ	

(2)		 มิติทางการบริหารจัดการ:	การสร้างความปลอดภัยและ

ความโปร่งใสให้แก่ระบบบำานาญ
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ในช ่วงท ้ายของการสัมมนาเป ็นการสรุปผลการอภิปราย	

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก	4	เวทีย่อย	และกล่าวปิดการสัมมนาโดย	

กรรมาธิการแอนดอร์

ผลการสัมมนาในครั้งนี้มีการบันทึกไว้ท้ังหมดทั้งกำาหนดการจัด

สัมมนา	คำากล่าวเปิด-ปิดการสัมมนา	คำากล่าวปาฐกถาของศาสตราจารย์	

นิโคลัส	บาร์	และเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาในเวทีย่อยแต่ละเวท	ี	

โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ผ่าน	Webcast	Portal	ของคณะกรรมาธิการ	

ยุโรป

ที่มา:	European	Commission	(2010)	

(5)	การประชุมกลุ่ม	(focus	groups)

การปรึกษาหารือในรูปแบบการประชุมกลุ ่มมีลักษณะเป็น	

การประชุมกลุ่มเล็กๆ	ของผู้เข้าร่วมท่ีมีภูมิหลังหรือประสบการณ์ในเรื่อง

ที่ขอคำาปรึกษาใกล้เคียงกัน	โดยทั่วไป	การประชุมกลุ ่มเป็นการรับฟัง	

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประมาณ	6-8	คน	โดยมีผู้ดำาเนินการ

สนทนากลุ่ม	(moderator)	และผู้จดบันทึก	(note	taker)	เป็นผู้เอื้อ

กระบวนการภายใต้วัตถุประสงค์และประเด็นการสนทนาท่ีกำาหนดข้ึนมา

โดยเฉพาะ

(6)	การสัมภาษณ์	(interviews)

การปรึกษาหารือโดยวิธีการสัมภาษณ์เป็นการเก็บข้อมูลผ่าน	

การสนทนาพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้เกี่ยวข้อง	ซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะ	
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(1)	การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(structured	interview)	คือการใช	้

ชุดคำาถามที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าในการพูดคุยสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม

เป้าหมาย	(2)	การสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง	(unstructured	interview)		

คือการสนทนากับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะที่ไม่เป็นทางการและปล่อย

ให้การสนทนาไหลไปตามธรรมชาต	ิหรือ	(3)	การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง	

(semi-structured	interview)	คือการผสมผสานรูปแบบการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเข้าด้วยกัน	โดยมีการกำาหนดประเด็น

คำาถามไว้เป็นแนวทางสำาหรับการสนทนาพูดคุยแต่เปิดพ้ืนที่สำาหรับคำาถาม

ที่อาจเกิดข้ึนต่อเนื่องจากบทสนทนาหรือบริบทของการพูดคุยไว้ด้วย

โดยท่ัวไป	การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างมักนำามาใช้ในช่วง	

เริ่มต้นกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นที	่

เปิดกว้างจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ส่วนการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือ	

กึ่งโครงสร้างนั้นจะนำามาใช้ภายหลังจากที่มีข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากการ

รับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ	มาระยะหน่ึงแล้วเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก

เพ่ิมเติม

6. การวิเคราะห์ผล รายงานผล และประเมินผล 

หลังจากที่ได้ทำาการเก็บรวบรวมความคิดเห็นโดยวิธีการปรึกษา

หารอืสาธารณะรปูแบบต่างๆ	แล้ว	ขัน้ตอนต่อไปคอืการวเิคราะห์ผลเพือ่เป็น

ข้อมลูนำาเข้าสำาหรบัการจดัทำาหรอืปรบัปรงุร่างกฎหมาย	โดยมแีนวทางทีคู่ม่อื

ของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปแนะนำาไว้	(European	Commission,		

2014:	18-19)	ดังนี้

(1)	การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น	ซึ่งอาจดำาเนินการ

ได้หลายแนวทาง	เช่น	
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(1.1)		การเปรียบเทียบจำานวนและสัดส่วนของผู ้ร ่วมแสดง	

ความคิดเห็นจำาแนกตามประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

และประเทศอื่นๆ	ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก	

(1.2)		การเปรียบเทียบจำานวนและสัดส่วนของผู ้ร ่วมแสดง	

ความคดิเหน็จำาแนกตามกลุม่/ประเภทผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	หรอื	

(1.3)		การเปรียบเทียบจำานวนและสัดส่วนของผู ้ร ่วมแสดง	

ความคดิเหน็จำาแนกตามมิตอิืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ทีน่ำา

ไปปรึกษาหารือ	(อาทิ	แยกตามแนวคิด	ตามความต้องการ	

หรือตามประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล)

(2)		 การวิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	

(2.1)		การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของ

กลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	ตามท่ีได้ทำาการวเิคราะห์/

จดัทำาแผนทีไ่ว้ตัง้แต่ขัน้ตอนการวางกลยุทธ์สำาหรบัการปรกึษา

หารือสาธารณะ

(2.2)		การวเิคราะห์เนือ้หาโดยแยกตามประเดน็/คำาถามทีก่ำาหนด

ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นและ/หรือให้	

ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนต่อมาคือการรายงานผลการปรึกษาหารือสาธารณะ	

ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู ้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นคาดหวังและต้องการทราบว่า	

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพวกเขาถูกนำาไปใช้หรือไม่	อย่างไร		

ในรายงานสรุปผลการปรึกษาหารือสาธารณะต้องประกอบไปด้วยเน้ือหา

ที่สำาคัญอย่างน้อย	2	ส่วน	ได้แก	่
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	 	 	 ส่วนแรก	นำาเสนอรายงานสรปุความคดิเหน็และ

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำาแนกตามรูปแบบ/วิธีการรับฟังที่ใช้

ในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

	 	 	 ส่วนทีส่อง นำาเสนอคำาอธบิายเก่ียวกบัการนำา	

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะทีไ่ด้รบัมาพจิารณา	โดยเฉพาะ	

การอธิบายเหตุผลว่าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดที่	

คณะกรรมการได้นำาไปใช้จัดทำาหรือปรับปรุงร่างกฎหมาย	

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดที่คณะกรรมการไม่ได้นำาไป

ใช้จัดทำาหรือปรับปรุงร่างกฎหมาย	พร้อมอธิบายเหตุผล		

ตลอดจนการสร้างความชัดเจนว่าการดำาเนินการต่อจากนี้

จะเป็นอย่างไร	และมีกำาหนดระยะเวลาถึงเมื่อใด

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะคือ	

การประเมินผลการดำาเนินการโดยการตอบคำาถามที่สำาคัญ	3	ประการ	คือ	

	 	 	 ประการแรก	กลยทุธ์สำาหรบักระบวนการปรกึษา

หารือที่วางไว้ตั้งแต่ต้นทำางานได้ดีหรือไม่	วิธีการ/เครื่องมือ	

ใดบ้างท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ผลท่ีได้รับจาก	

การวางแผนดังกล่าวโดยภาพรวมเป็นอย่างไร

	 	 	 ประการทีส่อง	กระบวนการปรกึษาหารือที่	

ดำาเนนิการไปนัน้ประสบความสำาเร็จหรอืไม่	อะไรบ้างทีท่ำางาน

ได้ดี	อะไรบ้างที่ทำางานไม่ได้	และผู้เข้าร่วมกระบวนการมี

ความพึงพอใจต่อการดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นหรือไม่

	 	 	 ประการทีส่าม	กระบวนการปรกึษาหารอืสาธารณะ

ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง	เช่น	ผลกระทบต่อการมี	

ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง	ผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น		

ผลกระทบต่อผู้กำาหนดนโยบาย	เป็นต้น	
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โดยสรุป	จุดเด่นของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

กฎหมายของสหภาพยโุรปคอืขัน้การวางแผนและเตรยีมการจดักระบวนการ

ปรึกษาหารือสาธารณะที่อาศัยการจัดทำาแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการ

ระบุประเภท/ลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องหรือกลุ่มผลประโยชน์

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในแต่ละประเด็นอย่างเป็นระบบ	ครอบคลุมถึง	

(1)	การแบ่งประเภทกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(2)	การวิเคราะห์ระดับ	

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม	(3)	การเรียงลำาดับประเภท

หรือลักษณะของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียตามลำาดับของผลประโยชน์หรือ	

ผลกระทบต่อประเด็นที่จะปรึกษาหารือ	และ	(4)	การวิเคราะห์ระดับของ

อิทธิพลและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม	จากน้ันจึงเลือก	

วิธีการและเคร่ืองมือสำาหรับใช้ในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อ	

ร่างกฎหมายที่เหมาะสม	ก่อนท่ีจะทำาการวิเคราะห์ผล	รายงานผล	และ

ประเมนิผลกระบวนการปรกึษาหารอืสาธารณะตามลำาดบัขัน้ตอน	(ตาราง	3.5)

ตาราง	3.5	 สรุปองค์ประกอบและขั้นตอนที่จำาเป็นของกระบวนการ	
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของสหภาพยุโรป

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย/ข้ันตอนที่จ�าเป็น

1.	กลยุทธ์สำาหรับ	
การปรึกษาหารือ

•	กำาหนดเป้าหมายในการปรึกษาหารือสาธารณะ	
•	จัดทำาแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
•	เลือกวิธีการและเครื่องมือเพื่อประกันความสามารถ	
ในการเข้าถึงกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ
•	จัดทำาเว็บไซต์สำาหรับการปรึกษาหารือสาธารณะ
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องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย/ข้ันตอนที่จ�าเป็น

2.	เครื่องมือสำาหรับ	
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

•	ระบุประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือ
กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในแต่ละประเด็น
•	เรียงลำาดับประเภทหรือลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามลำาดับของผลประโยชน์หรือผลกระทบต่อประเด็นที่
จะปรึกษาหารือ

3.	การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบการลงทะเบียนที่
โปร่งใส

•	จัดทำาข้อความที่แสดงถึงการให้ความสำาคัญกับการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและประกาศต่อสาธารณะ
อย่างชัดแจ้ง
•	จัดทำาระบบลงทะเบียนสำาหรับองค์กรที่มีความเป็น
ตัวแทนผลประโยชน์แยกจากการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลทั่วไป

4.	กระบวนการที่สามารถ
เข้าถึงได้

•	ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสามารถใช้ในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ละเลยผู้เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งแม้แต่ผู้พิการ	
•	เลือกเครื่องมือในการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	เพื่อ
ให้เกิดการเข้าถึงในกระบวนการที่สะดวกและเป็นที	่
รับรู้ในวงกว้าง	
•	กำาหนดระยะเวลาในการเข้าถงึกระบวนการปรกึษาหารอื
สาธารณะที่มีความเหมาะสมท้ังในช่วงก่อน	ระหว่าง	และ
ภายหลังกระบวนการปรึกษาหารือ

5.	วิธีการและเครื่องมือ	
ในการปรึกษาหารือ

•	การปรึกษาหารือสาธารณะแบบออนไลน์
•	การจัดทำาการสำารวจความคิดเห็น
•	การจัดประชุม/ประชาพิจารณ์
•	การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา
•	การประชุมกลุ่ม
•	การสัมภาษณ์
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องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย/ข้ันตอนที่จ�าเป็น

6.	การวิเคราะห์ผล	
รายงานผล	และประเมิน
ผล

•	การวิเคราะห์ผลโดย	(1)	สรุปข้อมูลเก่ียวกับผู ้ร ่วม	
แสดงความคิดเห็น	(2)	วิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ

•	รายงานผลโดย	(1)	นำาเสนอรายงานสรุปความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจำาแนกตามรูปแบบ/วิธีการรับฟัง
ที่ใช้ในกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ	(2)	นำาเสนอ
คำาอธิบายเกี่ยวกับการนำาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับมาพิจารณา
•	ประเมินผลโดยการตอบคำาถาม	(1)	กลยุทธ์สำาหรับ
กระบวนการปรึกษาหารือที่วางไว้ตั้งแต่ต้นทำางานได้ดี
หรือไม่	(2)	กระบวนการปรึกษาหารือที่ดำาเนินการไปนั้น
ประสบความสำาเร็จหรือไม่	(3)	กระบวนการปรึกษาหารือ
สาธารณะได้ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง

ที่มา:	สรุปโดยผู้เขียน
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บทที่ 4
การปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการจัดท�ากฎหมายที่ดีของประเทศอังกฤษ

นับตั้งแต่รัฐบาลอังกฤษได้มีการกำาหนดแนวทางในการจัดทำา

กฎหมายของฝ่ายบริหารโดยการปรับปรุงวิธีการในการจัดทำาการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อร่างกฎหมายในช่วงทศวรรษที่	1980s	เป็นต้นมา	การจัดทำา

กระบวนการปรกึษาหารอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่ปิดกว้างหรอืการปรกึษาหารอื

สาธารณะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญประการหนึ่งของการจัดทำารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายถูกกำาหนดให้เป็นข้ันตอนที่จำาเป็น

อย่างยิ่งในกระบวนการยกร่างกฎหมายของฝ่ายบริหาร	(National	Audit	

Office,	2001:	15)	เน่ืองจากการปรึกษาหารือสาธารณะเป็นวิธีการที่เป็น

ระบบในการสอบถามข้อมูลจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือ

โดยอ้อมจากร่างกฎหมายที่กำาลังอยู่ระหว่างการยกร่าง	การปรึกษาหารือ

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่แรกเร่ิมอย่างกว้างขวางได้รับการพิสูจน์แล้ว

ว่าสามารถนำาไปสู่ผลลัพธ์คือการมีกฎหมายที่ดีขึ้นได้	(National	Audit	

Office,	2001:	24)	
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การปรึกษาหารือเป็นลายลักษณ์อักษร	(written	consultation	

documents)	คือรูปแบบที่รัฐบาลอังกฤษกำาหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

จัดทำานโยบายหรือร่างกฎหมายใช้ในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น	

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Rowe	and	Gammack,	2004)	การปรึกษาหารือ

เป็นลายลักษณ์อักษรมีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษท่ีผ่านมา	

โดยมีการประเมินกันคร่าวๆ	ว่ารัฐบาลอังกฤษใช้งบประมาณสำาหรับการจัด

กระบวนการน้ีโดยเฉลีย่สงูกว่า	100	ล้านปอนด์ต่อปี	(Jones	and	Gammell,		

2008)	นอกจากนี	้เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่ในการพัฒนากระบวนการปรึกษา

หารือสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล	รัฐบาลอังกฤษได้จัด

ทำาคู่มือปฏิบัติสำาหรับการจัดกระบวนการปรึกษาหารือ	(Code	of	Practice		

on	Consultation)	เพื่อให้ผู้กำาหนดนโยบายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน

การจัดทำาร่างกฎหมายนำาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการปรึกษา

หารือสาธารณะที่ดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างเป็นทางการ	เปิดเผย	และเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยในคู่มือฉบับนี้

ได้กำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน	(criterion)	ของการปรึกษาหารือสาธารณะไว้	

7	ประการ11	ดังนี้

(1)		 การเริม่ต้นกระบวนการปรกึษาหารอื	(when	to	consult)

(2)		 ระยะเวลาในการดำาเนินการปรึกษาหารือ	(duration	of	

consultation	exercises)

(3)		 การสร้างความชัดเจนในเรื่องขอบเขตและผลกระทบ		

(clarity	of	scope	and	impact)

11	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	HM	Government	(2008:	7-13)
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(4)		 การดำาเนินการเพ่ือให้การปรึกษาหารือสามารถเข้าถึงได	้

(accessibility	of	consultation	exercises)

(5)		 ภาระของการปรกึษาหารอื	(the	burden	of	consultation)

(6)		 ความรับผิดชอบต่อการดำาเนินกระบวนการปรึกษาหารือ	

(responsiveness	of	consultation	exercises)

(7)		 ศักยภาพในการปรึกษาหารือ	(capacity	of	consult)

(1) การเริ่มต้นกระบวนการปรึกษาหารือ

การปรกึษาหารอืกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่ป็นทางการ	เปิดเผย	และ

เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นขั้นตอนสำาคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะ	

ดังนั้น	กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเม่ือหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์ในเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายหรือ

กฎหมายที่ต้องการริเริ่มจัดทำาแล้วอย่างเพียงพอ	เป็นระบบและรอบด้าน		

และนำาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านช่องทางการส่ือสารที	่

เปิดกว้างในการเข้าถึง	อย่างไรก็ตาม	ข้อกำาหนดดังกล่าวมิได้หมายความว่า	

การเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดขึ้นภายหลัง

จากที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรือร่างกฎหมาย	

ครบถ้วนแล้ว	ตรงกันข้าม	ในการศึกษาวิเคราะห์เบ้ืองต้นเพื่อให้ได้ข้อมูล

ท่ีเพียงพอ	เป็นระบบและรอบด้าน	สำาหรับการดำาเนินการปรึกษาหารือ

สาธารณะอย่างเป็นทางการนั้น	กระบวนการปรึกษาหารือแบบไม่เป็น

ทางการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสำาคัญที่ต้องมี

การดำาเนินการอย่างครอบคลุมกว้างขวางก่อนที่การจัดกระบวนการปรึกษา

หารือแบบเป็นทางการจะเริ่มต้นข้ึน
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(2) ระยะเวลาในการด�าเนินการปรึกษาหารือ

ภายใต้สถานการณ์ทั่วไป	การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เป็นทางการ	เปิดเผย	และเป็นลายลักษณ์อักษรต้องดำาเนินกระบวนการ

โดยใช้เวลาอย่างน้อย	12	สัปดาห์เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นที่มีคุณภาพ	

จากผู้เกี่ยวข้องในจำานวนที่มากพอ	ดังนั้น	จึงเป็นความรับผิดชอบของ	

หน่วยงานที่ต้องการจัดทำากฎหมายหรือออกนโยบายใดๆ	ในการวางแผน

และกำาหนดช่วงเวลาในการดำาเนินการปรึกษาหารือไว้ล่วงหน้าพร้อมๆ	กับ

การจัดแผนงบประมาณประจำาปี	นอกจากนี	้เมื่อเริ่มต้นกระบวนการปรึกษา

หารือสาธารณะ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องมีการแจ้งต่อสาธารณะให้	

รับทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็น

อย่างเป็นทางการเริ่มต้นและสิ้นสุดทุกครั้ง

(3) การสร้างความชัดเจนในเรื่องขอบเขตและผลกระทบ

	 หัวใจสำาคัญประการหนึ่งของการจัดกระบวนการปรึกษา

หารือเป็นลายลักษณ์อักษรของอังกฤษคือการจัดทำาเอกสารประกอบการ

รับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความชัดเจนทั้งในแง่กระบวนการและเนื้อหา	

ในแง่กระบวนการ	เอกสารที่จัดทำาขึ้นต้องอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ	

การดำาเนนิกระบวนการปรึกษาหารอืสาธารณะตัง้แต่ช่วงก่อนทีก่ระบวนการ

ปรกึษาหารอือย่างเป็นทางการจะเริม่ขึน้	รปูแบบและวิธีการรับฟังความคดิเหน็	

ของกระบวนการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการ	และส่ิงที่จะเกิดข้ึนและ

สามารถคาดหวังได้ภายหลังจากที่กระบวนการปรึกษาหารืออย่างเป็น

ทางการดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ในแง่เนื้อหา	เอกสารประกอบการรับฟัง

ความคิดเห็นต้องอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของกระบวนการ

ปรึกษาหารือ	โดยเฉพาะการระบุประเด็นท่ีผู ้เก่ียวข้องหรือผู ้มีส่วนได้	
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ส่วนเสียสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อการพัฒนานโยบายหรือร่างกฎหมาย	

ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้	รวมถึงประเด็นที่ได้มีการตัดสินใจไปแล้ว	หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือประเด็นที่อยู่นอกขอบเขตของการปรึกษาหารือนั่นเอง	

นอกจากนี	้เอกสารประกอบการรับฟังความคดิเหน็ควรนำาเสนอสาระเกีย่วกบั	

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของทางเลือกเชิง

นโยบายต่างๆ	การบ่งชี้ถึงกลุ่มหรือผู้คนที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบาย

หรือร่างกฎหมายเมื่อมีการบังคับใช้แล้ว	และการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ	

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถเสนอแนะผ่านคำาถามที่มีลักษณะ	

ทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด

(4) การด�าเนินการเพ่ือให้การปรึกษาหารือสามารถเข้าถึงได้

การปรึกษาหารือต้องมีการออกแบบกระบวนการให้ผู้เก่ียวข้อง	

ทกุฝ่ายสามารถเข้าถงึได้และจะต้องมกีารวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายทีค่รอบคลมุ

ตั้งแต่ช่วงริเริ่มนโยบายหรือมีแนวคิดที่จะร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้การ

ออกแบบกระบวนการสามารถเข้าถึงผูเ้กีย่วข้องกลุม่ต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม		

ด้วยเหตุนี้	 วิธีการและขั้นตอนต่างๆ	ในการรับฟังความคิดเห็น	รวมถึง

เอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถเข้าใจได้ง ่ายด้วยเนื้อหาท่ีกระชับ		

มีการย่อยข้อมูลในรูปแบบของการเปรียบเทียบและไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้

ประโยชน์	การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับการดำาเนนิการต่างๆ	และการเผยแพร่	

เอกสารประกอบการรบัฟังความคิดเหน็จงึเป็นกจิกรรมทีส่ำาคญัและขาดมไิด้	

สำาหรับกระบวนการปรกึษาหารอื	โดยหน่วยงานผูรั้บผดิชอบจะต้องพจิารณา

เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
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(5) ภาระของการปรึกษาหารือ

สิ่งท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำานโยบายหรือยกร่าง

กฎหมายต้องระลึกไว้เสมอคือการทำาให้การปรึกษาหารือเป็นกระบวนการที่

เป็นภาระน้อยท่ีสุดสำาหรับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น		

ในความหมายนี	้ถึงแม้ว่าการปรึกษาหารือจะเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างใน

การรบัฟังทกุฝ่าย	แต่จำาเป็นต้องระมดัระวงัมใิห้เกดิการตัง้คำาถามซำา้ๆ	ซากๆ	

แก่กลุ่มเป้าหมายเดิมๆ	ในขณะเดียวกัน	หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ควรนำาข้อมูลนั้น	

มาจัดนำาเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่ายเพื่อ	

มิให้ผู้เกี่ยวข้องต้องไปเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายในการสืบค้นข้อมูลเอง	

นอกจากน้ี	การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อทำาให้ช่องทางในการรับฟัง	

ความคิดเห็น	เช่น	ช่องทางออนไลน์	มีความสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่ายเป็น

อีกสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องคำานึงถึง	และต้องพยายามมิให้	

เป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ต้องการมีส่วนร่วมกับกระบวนการปรึกษาหารือมาก	

จนเกินไป	

(6) ความรับผิดชอบต่อการด�าเนินกระบวนการปรึกษาหารือ

คำาตอบท่ีได้รับผ่านการจัดกระบวนการปรึกษาหารือเป็นลายลักษณ์	

อักษรไม่ว่าจะโดยผ่านช่องทางออนไลน์	การประชุมร่วมกับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี		

หรอืการเปิดเวทรีบัฟังความคิดเหน็สาธารณะ	ต้องมกีารนำามาวิเคราะห์อย่าง

ละเอียดรอบคอบในลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่าข้อมูลเชิงปริมาณ		

และเพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นมีความถูกต้อง		

การพิจารณาว่าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ	เป็นความคิดเห็น	
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ส่วนบุคคลหรือเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม/องค์กรท่ีผ่านการระดมความคิดเห็น	

ภายในมาก่อนแล้วเป็นเรื่องที่มองข้ามมิได้	นอกจากนี้	ในเอกสารประกอบ

การรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีการระบุข้อมูลของผู้ทำาหน้าที่หลักในการ

ตอบสนองต่อความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ	อย่างชัดเจนไว้ตั้งแต่

ช่วงริเริ่มการจัดทำาร่างกฎหมาย	พร้อมแนบคู่มือปฏิบัติสำาหรับการจัด

กระบวนการปรึกษาหารือให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบเพื่อให้ผู้เข้ามีส่วนร่วม	

ในกระบวนการสามารถติดตามและช่วยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ของการจัดกระบวนการปรึกษาหารืออีกทางหน่ึง	ทั้งน้ี	ในการจัดดำาเนิน

กระบวนการปรึกษาหารือทุกครั้ง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องแต่งต้ัง	

ผู้ประสานงานการปรึกษาหารือ	(Consultation	Coordinator)	ขึ้นมาเพ่ือ	

รับคำาวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

สำาหรับนำาไปปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินการจัดกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น	

ความรับผิดชอบต่อการดำาเนินกระบวนการปรึกษาหารืออีก

ประการหนึ่งคือการจัดทำารายงานสรุปผลการปรึกษาหารือ	ในรายงาน	

ดังกล่าวต้องมีการสรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อคำาถามแต่ละข้อ	

ที่ใช้ในกระบวนการปรึกษาหารือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอาจพิจารณา

นำาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีความสำาคัญต่อการตัดสินใจมาแสดง

ประกอบด้วยก็ได้	องค์ประกอบท่ีสำาคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่งของรายงาน

คือการตัดสินใจของผู้รับผิดชอบจัดทำานโยบายหรือยกร่างกฎหมายท่ีมีต่อ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดกระบวนการปรึกษาหารือ

พร้อมเหตุผลประกอบ	รายงานสรุปผลการจัดกระบวนการปรึกษาหารือนี้

ต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างกว้างขวางและจะต้องมีการแจ้งเตือน

ให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทราบ	
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(7) ศักยภาพในการปรึกษาหารือ

นอกจากการแต่งตั้งผู้ประสานงานการปรึกษาหารือขึ้นมาแล้ว	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำาร่างกฎหมายต้องขอคำาปรึกษาจาก	

ผู้ประสานงานดังกล่าวต้ังแต่ช่วงวางแผนการจัดกระบวนการ	ในขณะที่

หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องมีส่วนเข้าไปช่วยติดตามตรวจสอบกระบวนการ

ให้มีความถูกต้อง	สมบูรณ์	และสอดคล้องกับแนวทางที่กำาหนดไว้ในคู่มือ

ปฏิบัติสำาหรับการจัดกระบวนการปรึกษาหารือ	ที่สำาคัญ	บทเรียนและ

ประสบการณ์ที่เรียนรู้จากการดำาเนินกระบวนการปรึกษาหารือแต่ละครั้ง

จะต้องมีการเผยแพร่เพื่อแบ่งปันให้หน่วยงานอื่นๆ	ได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย

ในช ่วงสิบกว ่าป ี ท่ีผ ่านมาน้ี	 รัฐบาลอังกฤษมีการกำาหนด	

องค์ประกอบที่จำาเป็นสำาหรับการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ

ร่างกฎหมาย	(ตาราง	4.1)	และสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ

ยกร่างกฎหมายมีการกระตุ้นและหนุนเสริมให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้ามา	

มีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างกฎหมายในทุกขั้นตอน	หน่วยงานของรัฐ

จำานวนมากได้จัดดำาเนินกระบวนการปรึกษาหารือเป็นลายลักษณ์อักษร

ตามแนวทางที่กำาหนดและแนะนำาในคู่มือปฏิบัติสำาหรับการจัดกระบวนการ

ปรึกษาหารือเป็นจำานวนมากและมีตัวอย่างการดำาเนินการที่ประสบ	

ผลสำาเร็จมากมาย	การดำาเนินการของหน่วยงานที่ประสบความสำาเร็จนั้น	

เกดิจากการออกแบบกระบวนการปรึกษาหารืออย่างเชือ่มโยงกบักระบวนการ

นิติบัญญัติของประเทศอังกฤษ	ซึ่งแน่นอนว่าภายในกระบวนการนิติบัญญัติ

นั้นมีขั้นตอนที่จะต้องดำาเนินการตั้งแต่ช่วงก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู ่

กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาไปจนถึงขั้นตอนเมื่อกฎหมายผ่าน	

การพิจารณาและนำาไปบังคับใช้	
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ตาราง 4.1  องค์ประกอบที่จ�าเป ็นส�าหรับการจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างกฎหมายของประเทศอังกฤษ

องค์ประกอบ ค�าอธิบาย

เป้าประสงค์และ	
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำาร่างกฎหมาย

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของร่างกฎหมาย

ประโยชน์ การระบุเกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากทางเลือก
ต่างๆ	(รวมถึงทางเลือกที่ระบุให้	“ไม่ต้องทำาอะไร”	ด้วย)

ต้นทุน การประเมินค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม

การรักษาความสอดคล้อง การระบุทางเลือกในการดำาเนินการ

ผลกระทบต่อธุรกิจ	
ขนาดเล็ก

การขอความปรึกษาจากกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

การปรึกษาหารือ
สาธารณะ

การนำามุมมองของผู ้ได้รับผลกระทบมาพิจารณาและ
อภิปรายผลอย่างรอบด้านและชัดเจน

การติดตาม	
และประเมินผล

การจัดทำาตัวชี้วัดสำาหรับการติดตามและประเมินผล

ข้อเสนอแนะ สรุปและจัดทำาข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องโดย
เฉพาะมุมมองต่างๆ	ที่รวบรวมจากการจัดกระบวนการ
ปรึกษาหารือสาธารณะ

ที่มา:	ปรับปรุงโดยผู้เขียนจาก	National	Audit	Office	(2001:	3)	
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ตวัอย่างทีน่่าสนใจตวัอย่างหนึง่	คอื	กรณกีารรเิร่ิมผลกัดนักฎหมาย

ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ	(climate	change)	ซ่ึงได้มีการริเริ่ม

ผลกัดนัการร่างกฎหมายตัง้แต่ต้น	ค.ศ.	2005	โดยการจดักจิกรรมในรปูแบบ

ของการรณรงค์เพื่อสอบถามความต้องการของสาธารณะและผู้เก่ียวข้อง	

ในชื่อกิจกรรม	“Big	Ask	Campaign”	ท่ีจัดขึ้นโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่

มีช่ือว่า	Friends	of	the	Earth	(FoE)	ร่วมกับสมาชิกรัฐสภาจำานวนหนึ่ง	

ต่อมา	รัฐบาลโดยสำานักงานการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ	(Office	of	

Climate	Change:	OCC)	ได้จัดทำาร่างกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

ทางภูมิอากาศขึ้นมาฉบับหน่ึงในช่วงเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	2006	และ

ในระหว่างการจัดทำาร่างกฎหมายดังกล่าวได้มีการจัดการประชุมพูดคุยกับ	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแห่งสหราช

อาณาจกัรและกลุม่	Friends	of	the	Earth	ใช้เวลาในการจัดทำาร่างกฎหมาย

ประมาณ	5	เดือน	ก่อนที่จะนำาร่างกฎหมายดังกล่าวไปจัดกระบวนการ

กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะอย่างเป็นทางการ	ในช่วงเดือนมีนาคม	

ค.ศ.	2007	ถึงเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	2007	รวมระยะเวลาประมาณ	4	เดือน	

(ราว	16	สัปดาห์ซึ่งใช้เวลามากกว่าข้อกำาหนดขั้นตำ่า	12	สัปดาห์ในคู่มือ

ปฏิบัติสำาหรับการจัดกระบวนการปรึกษาหารือ)	

นอกจากนี้	ในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดกระบวนการปรึกษา

หารือสาธารณะ	ร่างกฎหมายฉบับน้ียังได้ถูกนำาเข้าสู่กระบวนการศึกษา

วิเคราะห์เบ้ืองต้น	(pre-legislative	scrutiny)	โดยคณะอนุกรรมาธิการ

ของรัฐสภา	3	คณะ	ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมระหว่าง

สมาชิกรัฐสภาและผู้ตรวจประเมินความถูกต้อง	คณะกรรมาธิการวิสามัญ

ด้านสิ่งแวดล้อม	อาหาร	และกิจการชนบท	และผู้ตรวจการด้านสิ่งแวดล้อม	

ก่อนท่ีร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงจะถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

ในเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	2007	และใช้เวลาพิจารณาประมาณ	1	ปีจนถึง
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วันที่กฎหมายได้รับความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัต	ิ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ	(Climate	Change	Act	2008)		

ในเดือนพฤศจิกายนของปีถัดมา	

กระบวนการรเิริม่และจดัทำาพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง

ทางภูมิอากาศที่สรุปมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการปรึกษาหารือ

สาธารณะอย่างเป็นทางการ	ซึ่งในกรณีนี้ใช้เวลาประมาณ	4	เดือนนั้น

เป็นขั้นตอนที่สำาคัญขั้นตอนหนึ่งของเส้นทางอันยาวนาน	(มากกว่า	2	ปี)		

ในการทีก่ฎหมายฉบับหนึง่จะได้รับการยอมรบัและเหน็ชอบให้มกีารประกาศ

ใช้	(ตาราง	4.2)
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ตาราง 4.2 ตัวอย่างกระบวนการริเริ่มและจัดท�าพระราชบัญญัต ิ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change 

Act 2008) ของประเทศอังกฤษ

ก่อนเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ

กิจกรรม
รณรงค์เพื่อ
สอบถาม
ความเห็น
เกี่ยวกับการ
จัดทำาร่าง
กฎหมาย	
(“Big	Ask	
Campaign”)

จัดทำาร่าง
กฎหมาย

กระบวนการ
ปรึกษาหารือ
สาธารณะ	
[อย่างเป็น
ทางการ]

การพิจารณาของรัฐสภา

การศึกษา
วิเคราะห์
เบื้องต้น		
(pre-
legislative	
scrutiny)	
โดยคณะอนุ
กรรมาธิการ
ของรัฐสภา

ร่าง
กฎหมาย
เข้าสู่การ
พิจารณา
ของวุฒิสภา

ร่าง
กฎหมาย
เข้าสู่การ
พิจารณา
ของสภา	
ผู้แทน
ราษฎร

ร่างกฎหมาย
ผ่านความ
เห็นชอบ
และประกาศ
ใช้เป็นพระ
ราชบัญญัติ	
(Climate	
Change	
Act)

ทีม่า:	ปรับปรงุโดยผูเ้ขยีนจาก	Maciejewski	Scheer	and	Höppner	(2010:	262)

พฤษภาคม	
2005

พฤศจิกายน	
2006	
-
มีนาคม
2007

มีนาคม
-	
มิถุนายน
2007

พฤศจิกายน	
2007

เมษายน	
2008

พฤศจิกายน	
2008
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ในช่วงการดำาเนินกระบวนการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการ	

สำานักงานการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทำา	

ร่างกฎหมายทำาการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเลือกใช้วิธีการ	

เข้าถงึกลุม่เป้าหมายดงักล่าวอย่างหลากหลาย	ได้แก่	การรบัฟังความคดิเหน็

โดยการส่งเอกสารทางอีเมลหรือไปรษณย์ี	การประชุมกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี		

การเปิดเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็น	การนำาเสนอข้อมูลผ่านสื่อมวลชน		

การสือ่สารผ่านสือ่สิง่พมิพ์	การปรกึษาหารือผ่านองค์กรตวัแทนผลประโยชน์	

และการจัดเวทีปรึกษาสาธารณะ	(Citizen’s	Summit)	การเลือกใช้วิธีการ

ปรึกษาหารือเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งในภาพกว้างและ

เจาะจงรายกลุ่ม/องค์กรผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ทราบและการเชื้อเชิญ

เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม	(ตาราง	4.3)	
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ตาราง 4.3  ยทุธวธิขีองส�านกังานการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศในการ

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

ทางภูมิอากาศ

วิธีการปรึกษาหารือ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมาย

ส่งเอกสารทางอีเมล
หรือไปรษณีย์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประมาณ	1,600	คน		
ที่ได้จากการจัดทำา	
บัญชีรายชื่อ

เชิญแบบเจาะจง

ประชุมกลุ่มผู้มี	
ส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เชิญแบบเจาะจง

เว็บไซต์ ผู้สนใจทุกคน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

การนำาเสนอผ่าน
ส่ือมวลชน

ผู้คนในสังคมวงกว้างที่
เป็นผู้ชมหรือผู้ติดตาม
ข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบ
ต่างๆ	

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

การส่ือสารผ่าน	
ส่ือสิ่งพิมพ์

ผู้คนในสังคมวงกว้าง
ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสิ่งพิมพ์

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

การปรึกษาหารือ	
ผ่านองค์กรตัวแทน	
ผลประโยชน์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง
เป็นสมาชิกขององค์กร
นั้นๆ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

เวทีปรึกษาสาธารณะ	
(Citizen’s	Summit)

ตัวแทนประชาชนที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่าง
จำานวน	152	คน

เชิญแบบเจาะจง

ที่มา:	Maciejewski	Scheer	and	Höppner	(2010:	266)
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ปัจจุบัน	รัฐบาลอังกฤษได้กำาหนดหลักการสำาคัญ	11	ประการท่ี

หน่วยงานฝ่ายบรหิารต้องยดึถอืปฏบิตัใินการจดัทำากระบวนการปรกึษาหารอื

สาธารณะ	(Government	of	the	United	Kingdom,	2016:	1-2)	ดังนี้

1.	การปรึกษาหารือสาธารณะต้องมีความละเอียด	ชัดเจน		

และได้ใจความ	เป็นการปรึกษาหารือสาธารณะที่ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย		

หลีกเลี่ยงการใช้ตัวย่อ	นอกจากนี้	คำาถามต้องมีกรอบที่ชัดเจนทั้งด้านเนื้อหา

และปริมาณ	หลีกเลี่ยงการใช้เอกสารประกอบจำานวนมาก	ควรสรุปเนื้อหา

ให้สามารถทำาความเข้าใจได้ง่าย

2.	การปรึกษาหารือสาธารณะต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน	ควร

ดำาเนินการในลักษณะภาพรวมที่เป็นการดำาเนินการเชิงนโยบาย	ไม่ใช่	

การถามเป็นหัวข้อเล็กๆ	เพียงเพือ่ให้ได้ข้อมลูเป็นส่วนๆ	และไม่ควรดำาเนนิการ	

ปรึกษาหารือสาธารณะหากเรื่องนั้นๆ	ได้ข้อยุติแล้ว

3.	การปรึกษาหารือสาธารณะต้องมีเนื้อหาที่ครบถ้วน	ในการ	

ปรึกษาหารือสาธารณะต้องเตรียมข้อมูลให้ครบทุกประเด็นที่ได ้รับ	

การกำาหนดไว้	โดยต้องรวบรวมข้อมูลในลักษณะของต้นทุนความคุ้มค่า	

เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

คำาถามในเรื่องท่ีอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจ

4.	การปรึกษาหารือสาธารณะเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยง

ข้อมูล	การปรึกษาหารือสาธารณะเป็นการรวบรวมข้อมูล	“ที่อยู่ระหว่าง

การดำาเนินการ”	ดังนั้น	ข้อมูลที่รวบรวมจึงมีลักษณะที่มีทั้งเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ	โดยช่องทางการได้มาซึ่งองค์ความรู้มาจากทั้งระบบ

อิเล็กทรอนิกส์และการเสาะแสวงหาจากบุคคล
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5.	การปรึกษาหารือสาธารณะควรจัดขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสม		

หากใช้เวลามากจนเกินไปย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบาย		

เพราะข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตัวแปรที่กำาหนดไว	้	

ขณะเดียวกันหากใช้ระยะเวลาที่น้อยเกินไปย่อมส่งผลต่อการพิจารณาที่

เป็นไปอย่างรวบรัด	ซึ่งจะลดทอนคุณภาพของคำาตอบที่พึงได้รับ

6.	การปรึกษาหารือสาธารณะควรมกีารกำาหนดเป้าหมาย	เนือ่งจาก

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดๆ	แม้จะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ก็มีจำานวน	

ค่อนข้างมากและมีความหลากหลายปะปนอยู่	ดังนั้น	การกำาหนดเป้าหมาย

ที่มีความชัดเจนเฉพาะกลุ่มจึงเป็นเรื่องที่จำาเป็น	และต้องคำานึงถึงการเข้ามา	

มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่กำาหนดไว้

7.	การปรกึษาหารอืสาธารณะควรคำานงึถงึผูเ้ข้าร่วมในการปรกึษา

หารือ	ควรมีแนวทางที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การปรึกษาหารือ

สาธารณะอาจต้องใช้ระยะเวลา	เช่น	เม่ือการปรึกษาหารือสาธารณะจัดขึ้น	

ในช่วงเวลาท่ีเป็นวันหยุด	ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจมีผลต่อ	

การปรึกษาหารือสาธารณะ

8.	การปรึกษาหารือสาธารณะควรได้รับข้อยุติก่อนที่จะเผยแพร่	

ควรสรุปแนวทางที่ได้รับจากการปรึกษาหารือสาธารณะจนได้ข้อยุติจาก	

ทุกฝ่ายก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเป็นการ

ปรึกษาหารือสาธารณะเพ่ือแสวงหาข้อมูลเพื่อนำามาประกอบการกำาหนด

นโยบายที่เป็นเรื่องใหม	่

9.	การปรึกษาหารือสาธารณะควรดำาเนินการอย่างละเอียด	

ครบถ้วน	ควรเผยแพร่คำาตอบของรัฐบาลต่อผลการปรึกษาหารือสาธารณะ

บนหน้าเว็บไซต์เดียวกันกับเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล	โดยต้องสร้างความม่ันใจ	

และความชัดเจนว่ารัฐบาลจะมีคำาตอบต่อผลการปรึกษาหารือเม่ือใด		
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ผลการปรึกษาหารือสาธารณะจำานวนเท่าไรและเรื่องใดบ้างท่ีรัฐบาลได้รับ

จากผู้ให้คำาปรึกษา	และประเด็นที่ได้รับมานั้นส่งผลอย่างไรต่อนโยบายท่ี

กำาลังพิจารณากันอยู	่

10.	คำาตอบของรฐับาลต่อการปรกึษาหารอืสาธารณะควรเผยแพร่	

ในระยะเวลาที่เหมาะสม	ควรมีการเผยแพร่ผลลัพธ์ของการปรึกษาหารือ

สาธารณะภายใน	12	สัปดาห์	หรือมีการอธิบายเหตุผลกรณีไม่สามารถ	

เผยแพร่ผลลัพธ์ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว

11.	การปรึกษาหารือสาธารณะโดยท่ัวไปจะไม่ริเร่ิมดำาเนินการ

ในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ	ยกเว้นกรณี	

มีสถานการณ์พิเศษที่ทำาให้การปรึกษาหารือสาธารณะเป็นสิ่งจำาเป็น	

อย่างเร่งด่วน	ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบขอคำาแนะนำาจากหน่วยงาน

ด้านจริยธรรมและความเหมาะสม	(the	Propriety	and	Ethics	team)	

ของสำานักนายกรัฐมนตรี

จากที่กล่าวมา	อาจสรุปได้ว่า	จุดเด่นของกระบวนการปรึกษา

หารือสาธารณะของอังกฤษคือการให้ความสำาคัญกับหลักความรับผิดชอบ	

(responsibility)	และสำานึกรับผิดชอบ	(accountability)	ผ่านการกำาหนด

เกณฑ์มาตรฐานโดยการออกคู่มือปฏิบัติและวางหลักการสำาคัญสำาหรับ	

การดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ย่ิงไปกว่านั้น	เพื่อให้หลักการ	

และแนวปฏิบัติดังกล่าวถูกนำาไปใช้อย่างถูกต้องและติดตามตรวจสอบได้	

การกำาหนดให้การดำาเนินกระบวนการปรึกษาหารือของหน่วยงานต้องมี	

การแต่งตัง้ผูป้ระสานงานกระบวนการปรกึษาหารอือย่างเป็นทางการและแจ้ง	

ให้สาธารณะรับทราบอย่างทัว่ถึงยงัมส่ีวนสำาคญัในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม	

ของประชาชนที่มิได้จำากัดเฉพาะการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
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ต่อร่างกฎหมายเท่านั้น	แต่ยังเป็นการมีส่วนร่วมในการสังเกต	ติดตาม	

และเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นอีก	

ทางหนึ่งด้วย	(ตาราง	4.4)	นอกจากน้ี	กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

ของอังกฤษยังเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเช่ือมโยงกับกระบวนการ	

ประชาธิปไตยอื่นๆ	โดยเฉพาะกระบวนการริเริ่มผลักดันร่างกฎหมายของ

ภาคประชาชนและกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา	ในความหมายนี	้	

การปรกึษาหารอืสาธารณะขององักฤษจงึมไิด้มีความหมายเพยีงขัน้ตอนหนึง่

ในการจัดทำากฎหมายของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น	แต่ยังเป็นกระบวนการ	

ประชาธิปไตยที่เชื่อมโยงการแสดงออกซึ่งอำานาจโดยการมีส่วนร่วมทาง	

การเมืองโดยตรงของประชาชนเข้ากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่าน

ระบบตัวแทนได้อย่างลงตัว
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ตาราง 4.4 สรุปข้ันตอนหลักและแนวทางในการด�าเนินกระบวนการ

ปรึกษาหารือสาธารณะของอังกฤษ

ขั้นตอนหลัก แนวทางในการด�าเนินการ

1.	การปรึกษาหารือแบบ
ไม่เป็นทางการ

•	จัดทำาร่างกฎหมาย	โดยมีการประชุมรับฟังความคิดเห็น	
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและหน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

2.	การปรึกษาหารืออย่าง
เป็นทางการ	(ลายลักษณ์
อักษร)
			2.1	การเตรียมการ

			2.2	การดำาเนิน				
								กระบวนการ	
								ปรึกษาหารือ

•	กำาหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของการปรึกษา
หารือ
•	เตรียมข้อมูลสำาหรับการปรึกษาหารือ	ได้แก่
		o	ร่างกฎหมาย
		o	ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
		o	ประเด็นคำาถามที่ต้องการขอความคิดเห็น
•	กำาหนดช่วงเวลาในการปรกึษาหารอืสาธารณะทีเ่หมาะสม		
(อย่างน้อย	12	สัปดาห์)

•	จัดกระบวนการปรกึษาหารอืโดยอาศยัช่องทางการได้มา
ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการเสาะแสวงหาจากบุคคลท่ีเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม	เช่น
		o	เว็บไซต์
		o	ส่งจดหมายไปยงัหน่วยงาน/บคุคลเพ่ือขอรบัคำาปรกึษา
		o	จดัเวทสีาธารณะโดยการเชญิตวัแทนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	
เข้าร่วม
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ขั้นตอนหลัก แนวทางในการด�าเนินการ

			2.3	การสรุปและ	
								รายงานผล

			2.4	การประเมินผล

•	สรุปแนวทางทีไ่ด้รับจากการปรกึษาหารอืสาธารณะจนได้	
ข้อยุติจากทุกฝ่ายก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ	
•	เผยแพร่คำาตอบของรัฐบาลต่อผลการปรึกษาหารือ
สาธารณะบนหน้าเว็บไซต์เดียวกันกับเว็บไซต์เผยแพร่
ข้อมูลภายใน	12	สัปดาห์	(หรือมีการอธิบายเหตุผลกรณี
ไม่สามารถเผยแพร่ผลลัพธ์ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว)	
โดยระบุเนื้อหาที่ชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้
		o	จำานวนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับ
		o	ประเด็นต่างๆ	ที่ได้รับจากผู้ให้คำาปรึกษา	
		o	ผลของความคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น
ที่มีต่อนโยบาย/ข้อกฎหมายที่กำาลังพิจารณากันอยู่
•	แจ้งเตอืนให้ผูท้ีไ่ด้เข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคดิเหน็	
ได้รับทราบถึงการเผยแพร่รายงานฯ

•	แต่งตั้งผู้ประสานงานการปรึกษาหารือ	(Consultation		
Coordinator)	เพ่ือทำาหน้าที่รับคำาวิจารณ์และข้อเสนอ
แนะต่อกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะและนำา	
คำาวิจารณ์และข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดำาเนินการจัดกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา:	สรุปโดยผู้เขียน
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บทที่ 5
การปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท�า

กฎหมายที่ดีของประเทศสหรัฐอเมริกา

การปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำากฎหมายของ

สหรัฐอเมริกาใช้วิธีการที่เรียกว่า	“การแจ้งให้ทราบและฟังความเห็นจาก

สาธารณะ	(public	notice-and-comment)”	ระบบแบบน้ีของสหรฐัอเมรกิา

นับว่ามีชือ่เสยีงในฐานะทีเ่ป็นระบบการรบัฟังความเหน็ต่อการจดัทำากฎหมาย

ท่ีเปิดกว้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้	ทั้งน้ี	ระบบการรับฟัง

ความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกาถูกเขียนรับรองไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย		

วธิปีฏิบตัริาชการทางปกครอง	ค.ศ.	1946	(1946	Administrative	Procedure		

Act:	APA)	กฎหมายน้ีรับรองสิทธิของประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

กระบวนการออกกฎหมายของรัฐบาลกลาง	(federal	government)	และ

บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกประเภทโดยไม่มีข้อยกเว้น	โดยกฎหมายนี้

ได้วางมาตรฐานขั้นตำ่าของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการออก

กฎหมายของรัฐบาลเอาไว้	(Rodrigo	and	Amo,	2006:	3)	
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ในปัจจุบัน	การรับฟังความเห็นต่อการจัดทำากฎหมายในรูปแบบ

การแจ้งให้ทราบและฟังความเหน็จากสาธารณะของสหรฐัอเมรกิาดำาเนนิการ	

ผ่านช่องทางออนไลน์	(online)	โดยรัฐบาลมีการจัดทำาเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อ	

regulation.gov	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2002	ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์	(E-Government	Act	of	2002)	กฎหมายดังกล่าวกำาหนด

กระบวนการขั้นตอนในการรับฟังความเห็นต่อการจัดทำากฎหมาย	(Rodrigo	

and	Amo,	2006:	4)	ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องการจะออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไข

กฎหมายที่ใช้อยู่เดิม	หน่วยงานรัฐต้องเผยแพร่	“ข้อสังเกตต่อร่างกฎหมาย

ที่เสนอ”	หรือ	Notice	of	Proposed	Rulemaking	(NPRM)	ลงในวารสาร	

Federal	Register	ซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมกฎหมายและร่างกฎหมาย

ที่จัดทำาโดยหน่วยงานรัฐ	(ภาพ	5.1)	และบนเว็บไซต์	Regulations.

gov	เป็นขั้นตอนแรก	(ภาพ	5.2)	โดยเอกสารดังกล่าวต้องประกอบด้วย		

ร่างกฎหมายและข้อมูลประกอบการจัดทำาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูล

ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า	ข้อเสนอต่างๆ	ของหน่วยงานรัฐใน

ร่างกฎหมายท่ียกร่างข้ึนมานั้นอาศัยหลักฐานอะไร	โดยต้องมีการอ้างอิง	

งานศึกษาที่สำาคัญๆ	เก่ียวกับร่างกฎหมายใหม่ที่เสนอ	และมีคำาอธิบายท่ี

เข้าใจง่ายไม่ใช่การอธิบายแบบภาษากฎหมายเก่ียวกับเหตุผลที่ต้องเสนอ	

ร่างกฎหมายดังกล่าวข้ึนมา	ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเหล่านี้ต้องมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อให้สาธารณชนสามารถนำาไปพิจารณาต่อได้	

อย่างถูกต้องและตรงประเด็น	นอกจากน้ี	หลักการสำาคัญประการหนึ่งของ

ระบบการรับฟังความคิดเห็นของสหรัฐอเมริกาคือการเข้าถึงได้	กล่าวคือ		
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเข้าถึงร่างกฎหมายใหม่ที่ถูกเสนอทั้งหมดได้โดย

ง่ายและรวดเร็ว	เว็บไซต์	Regulations.gov	จึงได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือน

ทางอีเมลเกี่ยวกับร่างกฎหมายท่ีมีการเสนอเข้ามาเอาไว้ด้วย

	 		ท่ีมา:	Federal	Register	(2017a)

ภาพ 5.1

ตัวอย่างการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อสังเกตต่อร่างกฎหมายท่ีเสนอ 

(NPRM) ในวารสาร Federal Register
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		 	 ที่มา:	Federal	Register	(2017b)

ภาพ 5.2

ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อสังเกตต่อร่างกฎหมายที่เสนอ (NPRM) 

ในเว็บไซต์ Regulations.gov

นอกจากการดำาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเผยแพร	่

ข้อสังเกตต่อร่างกฎหมาย	(NPRM)	ท่ีเสนอดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว		

หน่วยงานผู้รับผิดชอบอาจเลือกเผยแพร่ข้อสังเกตล่วงหน้าต่อร่างกฎหมาย	

(Advance	Notice	of	Proposed	Rulemaking:	ANPRM)	เพื่อรับฟัง	

ความคดิเหน็จากสาธารณะก่อนท่ีจะนำาเสนอร่างกฎหมายกไ็ด้	อย่างไรกต็าม	

จากสถิติท่ีผ่านมาพบว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีเลือกดำาเนินการตามแนวทางน้ี	

มีประมาณร้อยละ	5-6	ของร่างกฎหมายทั้งหมดเท่านั้น
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ขั้นตอนที่สอง การปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นจาก

สาธารณะ

การปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นจากสาธารณะเป็นขั้นตอน

การรับฟังความคิดเห็นที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอของหน่วยงานรัฐในร่างกฎหมายที่ยกร่างขึ้น

มาได้	ผ่านช่องทางเว็บไซต์	Regulations.gov	โดยไม่มีข้อกำาหนดให้ผู้ที่

ต้องการแสดงความคิดเห็นต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการดังกล่าวแต่อย่างใด	นอกจากนี้	ช่วงเวลาของการเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นและขั้นตอนต่างๆ	จะมีการเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้

เข้าใจกันอย่างชัดเจนก่อนเริ่มกระบวนการ	ซึ่งโดยทั่วไปช่วงเวลาท่ีเปิดให้

มีการแสดงความคิดเห็นจะอยู่ระหว่าง	30	ถึง	60	วัน	อย่างไรก็ตาม	เป็น

ดุลยพินิจของหน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบท่ีจะกำาหนดช่วงเวลาไว้นานกว่าน้ัน

ก็ได้	และด้วยเหตุที่ประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกคน	

กระบวนการปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นจากสาธารณะในขั้นตอนนี้

จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์หรือทาง

อีเมลเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

กระบวนการปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นจากสาธารณะ

ของสหรัฐอเมริกาน้ีถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความเป็นประชาธิปไตย	

โดยยังมีวิธีการเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐแบบอื่นๆ	

ได้อีกหลายช่องทาง	เช่น	ในทางปฏิบัติ	นอกจากการรับฟังความคิดเห็น

จากสาธารณะผ่านเว็บไซต์	Regulations.gov	หน่วยงานรัฐที่ต้องการจะ

ออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมจะจัดเวทีประชาพิจารณ์		

(public	hearing)	ข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน	ประชาชนผู้ที่สนใจในประเด็น

ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัร่างกฎหมายยงัสามารถส่งความคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะ	

ในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลเข้าไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ตลอดเวลา		
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นอกจากนี้	ในกระบวนการทำาประชาพิจารณ์	หน่วยงานของรัฐ	โดยเฉพาะ

หน่วยงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมักจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

และจัดเวทีชี้แจงข้อมูลเพ่ือให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นควบคู่กัน

ไปด้วย

ขั้นตอนที่ 3 การเผยแพร่กฎหมาย

ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว	กฎหมาย

ฉบับสุดท้ายท่ีผ่านการพิจารณาแล้วจะถูกนำาขึ้นเผยแพร่ใน	Federal		

Register	ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา	30-60	วัน	ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้

จริง	ข้อมูลสำาคัญที่นำาขึ้นเผยแพร่ในข้ันตอนนี้	ประกอบด้วย	กฎหมายท่ีผ่าน

การพิจารณา	สรุปประเด็นท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	

และคำาปรารภซ่ึงเป็นส่วนประกอบสำาคัญของกฎหมายทุกฉบับท่ีมีข้อความ

ระบุอย่างชัดเจนว่า	หน่วยงานของรัฐได้นำาข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวล

ของประชาชนที่ได้จากกระบวนการปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นมา

ปรับใช้หรือไม่	อย่างไร	และปรากฏหลักฐานอยู่ในส่วนใดของกฎหมายที่

ผ่านการพิจารณา

นับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาได้จัดทำาเว็บไซต์	Regulations.gov	เพื่อ

เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเป็นต้นมา	พบว่า		

มีร่างกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐจัดทำาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยเฉลี่ย	

ปีละประมาณ	8,000	ฉบับ	โดยร่างกฎหมายที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น

ผ่านช่องทางของเว็บไซต์มากท่ีสุด	5	อันดับแรก	ได้แก่

อันดับท่ี	1		 Review	of	Certain	National	Monuments		

Established	Since	1996;	Notice	of	Opportunity		

for	Public	มีผู ้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น	

782,468	ครั้ง
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อันดับท่ี	2		 Requests	 for	 Information:	Defining	and		

Delimiting	the	Exemptions	for	Executive,		

Administrative,	Professional,	Outside	Sales	

and	Computer	Employees	มีผู ้เข้ามาแสดง	

ความคิดเห็นทั้งสิ้น	140,607	ครั้ง

อันดับท่ี	3		 FRN_Review	 of	Monuments	 and	NMS		

Expansions_82	FR	28827	มีผู ้ เข ้ามาแสดง	

ความคิดเห็นทั้งสิ้น	97,962	ครั้ง

อันดับท่ี	4		 Evaluation	of	Existing	Regulations	มีผู้เข้ามา

แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น	60,190	ครั้ง

อันดับท่ี	5		 Requests	for	Information:	Preparation	of	

2019-2024	National	Outer	Continental	Shelf	

Oil	and	Gas	Leasing	Program	มีผู้เข้ามาแสดง

ความคิดเห็นทั้งสิ้น	51,501	ครั้ง

หลังจากที่ได้มีการนำากฎหมายที่ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา	

เผยแพร่ใน	Federal	Register	แล้ว	การตรวจสอบความถูกต้องของ

กระบวนการและเน้ือหาของกฎหมายยงัสามารถดำาเนนิการได้	โดยประชาชน	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และกลุ่มผลประโยชน์ที่อาจได้รับความเสียหายจาก

กฎหมายที่ประกาศใช้	ร้องขอต่อศาลเพ่ือให้มีการพิจารณาว่ากฎหมาย	

ดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่	หรือมีขอบเขตการบังคับใช้เกินกว่าอำานาจ

ของหน่วยงานที่ออกกฎหมายหรือไม่	หรือดำาเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน

ของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือไม่	หรือเป็นการออกกฎหมายโดย

พลการ	ตามอำาเภอใจ	หรือละเมิดหลักการใช้ดุลยพินิจหรือไม่	หากศาล

พจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามไม่ถกูต้องทัง้หมดหรอืบางส่วน	กฎหมายดงักล่าว	
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จะถูกส่งกลบัไปยงัหน่วยงานผู้รบัผิดชอบเพ่ือดำาเนนิการปรบัปรงุแก้ไขโดยวธิี

การต่างๆ	เช่น	จัดทำากระบวนการเผยแพร่ข้อสงัเกตต่อร่างกฎหมาย	(NPRM)	

เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใหม่	จัดทำาและเผยแพร่คำาปรารภหรือ	

คำาอธิบายต่างๆ	เกี่ยวกับการตัดสินใจในการจัดทำากฎหมายใหม่	หรือเริ่มต้น	

กระบวนการจัดทำากฎหมายใหม่ตั้งแต่ต้น	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับความหนักเบา	

ของข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องท่ีศาลมีคำาวินิจฉัย12

จุดเด่นของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายผ่าน

เวบ็ไซต์	Regulations.gov	ของสหรฐัอเมริกา	คือ	การเป็นช่องทางท่ีเปิดกว้าง	

สำาหรับผู้สนใจทุกฝ่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้	

โดยไม่ต้องลงทะเบียนและภายในกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน	ข้อมูลเก่ียวกับ

ร่างกฎหมายได้รบัการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางและเข้าถงึได้โดยทกุคน	

ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้	โดยท่ีข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่มีการเผยแพร่

ดังกล่าวจัดทำาขึ้นด้วยภาษาที่เข้าใจได้เป็นการทั่วไป	มีคำาอธิบายและมีการ

อ้างอิงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเป็นระบบ	ทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ที่มิได้อยู่ในแวดวงหรือเกาะติดประเด็นปัญหาในร่างกฎหมายอย่างใกล้ชิด

สามารถทำาความเข้าใจและร่วมให้ความเห็นได้	โดยในส่วนของวิธีการออก

ความคิดเห็นนั้นได้อาศัยรูปแบบที่ไม่ยุ่งยาก	ผู้ต้องการแสดงความคิดเห็น	

ไม่ต้องเสยีเวลาในการตอบคำาถามในลกัษณะของการตอบแบบสอบถาม	และ

ไม่จำาเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลหรือค้นหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาใช้ประกอบการ

แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด	การพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลจะเป็น

หน้าทีข่องหน่วยงานผู้รบัผิดชอบจดัทำาร่างกฎหมาย	นอกจากนี	้การเผยแพร่

ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำาอธิบายเกี่ยวกับการนำาความคิดเห็นและ	

12	 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำากฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ใน	Office	of	the	
Federal	Register	(2011)
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ข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงร่างกฎหมายทำาให้กระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นมีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบและยืนยันได้ว่า	

การตัดสินใจในขั้นสุดท้ายได้วางอยู่บนฐานคิดท่ีผ่านการนำาความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาไตร่ตรองอย่างครบถ้วนแล้ว	(OECD	2016:	

3)	อย่างไรก็ตาม	จุดอ่อนของกระบวนการที่เปิดกว้างดังกล่าวคือภาระของ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการยกร่างกฎหมายในการตอบสนองต่อความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่างๆ	ซึ่งมีเป็นจำานวนมาก	และเม่ือรวมเข้ากับสิทธิของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการยื่นคำาคัดค้านร่างกฎหมายต่อศาลทำาให้

การจัดทำากฎหมายแต่ละฉบับต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน	(ตาราง	5.1)

ตาราง 5.1 สรุปข้ันตอนหลักและแนวทางในการด�าเนินกระบวนการ

ปรึกษาหารือสาธารณะของสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนหลัก แนวทางในการด�าเนินการ

1.	การเตรียมการก่อน	
การรับฟังความคิดเห็น

•	จัดทำาร่างกฎหมายและข้อมูลประกอบการจัดทำาร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•	ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาของการเปิดรับฟังความคิดเห็น	
และข้ันตอนต่างๆ	ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจกันอย่าง
ชัดเจนก่อนเริ่มกระบวนการ	(โดยท่ัวไปอยู่ระหว่าง	30	
ถึง	60	วัน)

*หมายเหตุ หน่วยงานที่ต้องการจัดทำากฎหมายอาจเลือก
เผยแพร่ข้อสังเกตล่วงหน้าต่อร่างกฎหมาย	(Advance	
Notice	of	Proposed	Rulemaking:	ANPRM)	เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากสาธารณะก่อนจัดทำาและเผยแพร่
ร่างกฎหมายก็ได้
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ขั้นตอนหลัก แนวทางในการด�าเนินการ

2.	การดำาเนินกระบวนการ
ปรึกษาหารือสาธารณะ

•	เผยแพร่	“ข้อสังเกตต่อร่างกฎหมายที่เสนอ”	หรือ		
Notice	of	Proposed	Rulemaking	 (NPRM)	ลง
ในวารสาร	 Federal	 Register	 และบนเว็บไซต	์	
Regulations.gov	

•	เปิดให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอ
แนะต่อข้อเสนอของหน่วยงานรัฐในร่างกฎหมายที่ยกร่าง
ขึน้มา	ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์	Regulations.gov	โดยไม่มข้ีอ
กำาหนดเรือ่งการลงทะเบยีนเพือ่เข้าร่วมแสดงความคดิเหน็

•	เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นของตน
มาทางช่องทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล

•	จัดเวทีประชาพิจารณ์	(public	hearing)	ในรูปแบบ
ต่างๆ	เช่น	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เวทีชี้แจงข้อมูล
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบและภาคส่วนอื่นๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง

3.	การสรุปและรายงานผล •	เผยแพร่กฎหมายฉบับสุดท้ายท่ีผ่านการพิจารณาแล้ว
ใน	Federal	Register	(30-60	วัน	ก่อนที่กฎหมายจะมี
ผลบังคับใช้จริง)	โดยมีหัวข้อสำาคัญ	ได้แก่

		o	กฎหมายที่ผ่านการพิจารณา	
		o	สรุปประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน	
		o	คำาปรารภที่มีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า	หน่วยงาน
ของรัฐได้นำาข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลของประชาชน
มาปรบัใช้หรอืไม่	อย่างไร	และปรากฏหลกัฐานอยูใ่นส่วนใด	
ของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา

ที่มา:	สรุปโดยผู้เขียน
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บทสังเคราะห์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในต่างประเทศ

จากการทบทวนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำา

กฎหมายของต่างประเทศในส่วนนี้	สามารถสรุปหลักการสำาคัญสำาหรับ	

การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายที่ยึดตาม

แนวคิดการปรึกษาสาธารณะท่ีสำาคัญได้	3	ประการ	ดังนี้

ประการแรก	กระบวนการรับฟังความคดิเหน็ในการจดัทำากฎหมาย

ที่จัดขึ้นต้องเป็นกระบวนการที่จริงใจ	มีความหมาย	ทันเวลา	สมดุล	และมี

เป้าหมายเพ่ือนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีข้ึนและความเข้าใจที่มากขึ้นของผู้เก่ียวข้อง

ทุกฝ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์และผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนจากนโยบายหรือร่าง

กฎหมายทีก่ำาลงัพจิารณาอยู	่กล่าวคอื	การจดักระบวนการรบัฟังความคดิเหน็	

ต่อกฎหมายควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการรับฟังอย่าง

แท้จริงมากกว่าการจัดเพียงเป็น	“พิธีกรรม”	ตามระเบียบขั้นตอนของ	

ทางราชการเท่านั้น	กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายที่

จัดขึ้นด้วยความจริงใจเท่านั้นที่จะทำาให้เกิดความม่ันใจว่าผลกระทบในทาง

ปฏิบัติที่แท้จริงจากนโยบายหรือร่างกฎหมายจะได้รับการพิจารณาอย่าง	

รอบด้าน	ดังนัน้	ในประเทศทีย่กมาเป็นตวัอย่างทัง้หมดจึงมกีฎหมายกำาหนด

ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่

ขั้นตอนแรกก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้	การยอมรับ	

และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตั้งแต่ต้น	และนำาผลที่

ได้รับจากการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปใช้อย่างจริงจัง	เปิดเผย	

และมีการชี้แจงทำาความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบและสมำ่าเสมอ	
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อย่างไรก็ตาม	มไิด้หมายความว่าผลทีไ่ด้รบัจากการจดักระบวนการ

รบัฟังความคิดเห็นเป็นเช่นไร	การร่างกฎหมายต้องมเีนือ้หาออกมาเป็นเช่นนัน้		

เพราะจากประสบการณ์ของต่างประเทศดังที่ได้ทบทวนมาข้างต้นแสดงให้

เห็นอย่างชัดเจนและตรงกันว่าผลของการรับฟังความคิดเห็นจะถูกนำาไปใช้

ประกอบการพจิารณาของผู้รับผดิชอบจดัทำากฎหมาย	การตัดสนิใจว่าเนือ้หา

ของกฎหมายที่กำาลังพิจารณากันอยู่น้ันจะเป็นอย่างไรยังเป็นอำานาจของ	

ผู้รับผิดชอบจัดทำากฎหมาย	เพียงแต่การตัดสินใจใดๆ	ก็ตามทั้งที่สอดคล้อง

และไม่สอดคล้องกับผลของการรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีคำาอธิบาย		

มีการยกเหตุผลและ/หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ	และเปิดเผยข้อมูล	

ดังกล่าวให้แก่สาธารณะได้รับทราบอย่างทั่วถึงในระยะเวลาที่เพียงพอ

ประการท่ีสอง	กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำา

กฎหมายต้องเป็นกระบวนการที่มุ ่งเป้าและสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ได้รับ

ผลประโยชน์หรือผลกระทบจากร่างกฎหมาย	และต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายรูปแบบใดท่ีสามารถ

นำาไปใช้กับร่างกฎหมายได้ในทุกๆ	เรื่อง	แต่ขนาด	รูปแบบ	และขอบเขต

ของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายนั้นจะขึ้นอยู่กับ	

(ก)	เป้าหมายของร่างกฎหมาย	

(ข)	ประเภทหรือระดับของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ

ตามแนวทางของร่างกฎหมาย	

(ค)	จำานวนประชาชนหรือกลุ ่มบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ	

ดังกล่าว	และ	

(ง)	ความจำาเป็นเฉพาะสำาหรับการปกป้องคุ้มครองเด็ก	เยาวชน	

คนชายขอบ	และผู้ด้อยโอกาส
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ดงัจะเหน็ได้จากตัวอย่างของประเทศต่างๆ	ทีน่ำาเสนอมาข้างต้นว่า

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายของทุกประเทศมักจะ

กำาหนดรูปแบบของการจัดกระบวนการไว้ค่อนข้างจะเปิดกว้าง	ยืดหยุ่น	ไม่

ตายตัว	เพือ่ให้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบสามารถออกแบบและปรับกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นได้อย่างสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่อาจมี	

การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ประการที่สาม	รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การ

สนับสนุนการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายอย่าง

เป็นระบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้ได้รับประโยชน์และ

ผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นใน

การจัดทำากฎหมายที่เปิดกว้างในทุกขั้นตอน	โดยในประเทศท่ียกมาเป็น

ตัวอย่างข้างต้นจะมีการจัดต้ังหรือมอบภารกิจในการประสานงาน	กำากับ	

ติดตาม	และสนับสนุนการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำา

กฎหมายอย่างน้อยใน	2	ระดับ	คือ

ระดับแรก	หน่วยงานผู ้รับผิดชอบจัดทำาร่างกฎหมายแต่งตั้ง	

คณะทำางานหรือผู้ประสานงานข้ึนมาเพ่ือทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำา	ติดตาม

สอดส่อง	รับข้อเสนอแนะ	สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ	รวมถึงเสนอแนะ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้

เป็นไปด้วยความราบรื่นและสอดคล้องกับหลักการหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับ	

การจัดกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ	

ระดับที่สอง	การมอบหมายภารกิจในการกำากับ	ติดตาม	และ

สนับสนุนการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายให้

แก่หน่วยงานกลางซึ่งอาจจะเป็นสำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือ

หน่วยงานเฉพาะท่ีมีความเป็นอิสระก็ได้	โดยหน่วยงานกลางท่ีก่อตั้งขึ้น
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หรือได้รับมอบภารกิจดังกล่าวมีหน้าที่สำาคัญประการหน่ึงคือการดำาเนินการ

หากเกิดกรณีที่มีข้อคัดค้านเก่ียวกับผลการรับฟังความคิดเห็นหรือเกี่ยวกับ

กระบวนการรับฟังความคิดเห็น	โดยแนวทางท่ีดำาเนินการอยู่ในต่างประเทศ

อาจแบ่งเป็น	2	กรณี	คือ

(1)	กรณีที่มีการคัดค้านเกี่ยวกับผลการรับฟังความคิดเห็น		

หน่วยงานกลางอาจดำาเนินการโดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำา	

กฎหมายเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือช้ีแจงทำาความเข้าใจ	และ/หรือเปิดรับ	

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปพร้อมกัน	และ	

(2)	กรณีที่มีการคัดค้านเกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัด

กระบวนการรับฟังความคิดเห็น	หน่วยงานกลางจะทำาการตรวจสอบ	และ

หากตรวจพบความขาดตกบกพร่องของขั้นตอนต่างๆ	ก็สามารถแจ้งให้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำากฎหมายไปดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนได้	

ทั้งนี้	 เน่ืองจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำา

กฎหมายในหลายประเทศถูกกำาหนดไว้เป็นข้อบังคับที่ไม่มีข้อยกเว้นและ

ไม่ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานภาครัฐใดๆ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบใน

การจัดทำากฎหมายอาจต้องรับผิดในทางอาญาและ/หรือในทางปกครอง

หากละเลยไม่ดำาเนินการหรือดำาเนินการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
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ส่วนที่สำม

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ในกำรจัดท�ำกฎหมำยในประเทศไทย: 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและบทเรียนในอดีต

การรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายในประเทศไทยไม่ใช่

เรื่องใหม่แต่เป็นกระบวนการที่เคยผ่านการพิจารณาในเชิงแนวความคิด

และมีความพยายามที่จะออกแบบและวางแนวปฏิบัติสำาหรับหน่วยงานของ

รัฐที่เก่ียวข้องมาโดยตลอด	ส่วนนี้ทำาการศึกษาบทเรียนและประสบการณ์

จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายในประเทศไทย

โดยแบ่งการนำาเสนอเนื้อหาออกเป็น	2	บท	ประกอบด้วย	บทท่ี	6	การ

ทบทวนเกีย่วกบักฎหมายของประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องการรบัฟังความคดิเหน็	

ของประชาชน	และบทที่	7	การประมวลสังเคราะห์สภาพปัญหาของ

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในอดีตของประเทศไทย
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บทที่ 6
กฎหมายของประเทศไทยที่เก่ียวข้อง

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

	

การรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล	และแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ	

ของหน่วยงานรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักการสำาคัญของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน13	สำาหรบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในประเทศไทย

นั้นกล่าวได้ว่ามีความเปิดกว้างมากข้ึนและมีพัฒนาการอย่างเป็นพลวัต	

นับตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย	

ใน	พ.ศ.	2475	ความพยายามในการสถาปนาการปกครองท่ีอำานาจเป็นของ

ประชาชนดังกล่าวทำาให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน	

การตัดสินใจสาธารณะมากขึ้น	โดยเฉพาะผ่านการเลือกตัวแทนเข้าไปทำา

หน้าทีใ่นสภาผูแ้ทนราษฎร	และการแสดงความคิดเหน็ต่อนโยบายสาธารณะ

และการออกกฎหมายผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผ่านการรับฟัง	

13	 ดู	คะนึงนิจ	ศรีบัวเอี่ยม	และคณะ	(2545)	ถวิลวดี	บุรีกุล	(2552)	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	
และคณะ	(2554)
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ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องโดยตรงที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น14	ต่อมาใน	

พ.ศ.	2539	มีการออก	“ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีการประชาพิจารณ์	พ.ศ.	2539”	เพ่ือให้หน่วย

งานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง

แต่ด้วยระเบียบดังกล่าวมีข้อจำากัดหลายประการ	อาทิ	วิธีการรับฟังความ

คิดเห็นจำากัดเพียงวิธีการประชาพิจารณ์	(public	hearing)	วิธีการเดียว

เท่าน้ัน	ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำาให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุน

และกลุ่มผู้คัดค้านบ่อยครั้ง	ระเบียบดังกล่าวจึงถูกยกเลิกและแทนที่ด้วย

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	

พ.ศ.	2548	ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและ

ประชาชน	รวมทั้งเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนิน

โครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง	(สำานักงานกิจการยุติธรรม,	ม.ป.ป.:	2-3)	

นอกจากนี้	 เน่ืองจากที่ผ่านมาการจัดทำาร่างกฎหมายระดับ	

พระราชบัญญัติของฝ่ายบริหารในกรณีของประเทศไทยถือเป็นเรื่องลับ	

มาโดยตลอด	การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดทำา

ร่างพระราชบัญญัติจึงเป็นไปอย่างจำากัด	โดยเป็นเพียงการท่ีหน่วยงาน	

ผู ้รับผิดชอบทำาการเชิญหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องและนักวิชาการมาให	้

ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติเท่านั้น	รัฐบาลจึงได้มี

การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตรี	

พ.ศ.	2548	ขึ้นใช้บังคับ	รวมถึงได้มีการออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์	

และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	2548	ที่ออกตามความใน	

14	 ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยได้ใน	ถวิลวดี	บุรีกุล	
(2552)	ถวิลวดี	บุรีกุล	และคณะ	(2555:	33-55)	และถวิลวดี	บุรีกุล	และสติธร	ธนานิธิโชติ	
(2557:	367-374)
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พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	เพ่ือกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับฟัง	

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับ	

ในปัจจุบัน	กฎหมายหลักและแนวทางที่เกี่ยวข้องการรับฟัง	

ความคิดเห็นทางด้านกฎหมายของประเทศไทย	ประกอบด้วย	รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	2548	ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	พ.ศ.	2548	และแนวทาง	

การจัดทำาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา	77	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับมีสาระสำาคัญ	

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	ดังนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	

77	วรรคแรก	บัญญัติให้	“รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำาเป็น	และ

ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ	

สภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำารงชีวิต	หรือประกอบอาชีพโดย	

ไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน	และดำาเนินการให้ประชาชนเข้าถึง	

ตัวบทกฎหมายต่างๆ	ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อ	

ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง”	วรรคสอง	“ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ		

รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์ผลกระทบ	

ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ	รวมทั้งเปิดเผย

ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน	และนำามา

ประกอบการพจิารณาในกระบวนการตรากฎหมายทกุขัน้ตอน	เมือ่กฎหมาย

มีผลบังคับใช้แล้ว	รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ	
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ระยะเวลาที่กำาหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย	

เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ	ที่

เปลี่ยนแปลงไป”	ซ่ึงมาตราดังกล่าวได้นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ

ในกระบวนการตรากฎหมายของประเทศไทย

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  

พ.ศ. 2548

การเสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตรีเพือ่ขอให้มกีารตราพระราชบัญญตัิ

ข้ึนตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	

พ.ศ.	2548	นั้นมีแนวทางในการดำาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด	4	ของ

ระเบยีบฯ	ดังกล่าว	โดยมีขัน้ตอนทีห่น่วยงานของรฐัต้องดำาเนนิการ	ดังต่อไปนี้

1)	จัดทำาคำาชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำาเป็น

ในการตราพระราชบัญญัติ	ซ่ึงกำาหนดประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบการ

ออกกฎหมาย	10	ประเด็น	ได้แก่

(1)	วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ	

(2)	ผู้ทำาภารกิจ	

(3)	ความจำาเป็นในการตรากฎหมาย	

(4)	ความซำ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น	

(5)	ผลกระทบและความคุ้มค่า	

(6)	ความพร้อมของรัฐ	

(7)	หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย

(8)	วิธีการทำางานและตรวจสอบ	

(9)	การจัดทำากฎหมายลำาดับรอง

(10)	การรับฟังความคิดเห็น
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ท้ังนี้	ในการจัดทำาคำาชี้แจง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทำาสรุป	

การวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายในประเด็นดังกล่าวโดยการตอบ

คำาถามสำาคัญตามท่ีแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ตาราง 6.1 ประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายและ

ค�าถามที่ต้องตอบ

ประเด็น ค�าถามที่ต้องตอบ

(1)	วัตถุประสงค์และ	
เป้าหมายของภารกิจ	

(1.1)	วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร	เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด	
(1.2)	หากไม่ทำาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด	
(1.3)	การดำาเนนิการเพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์มีก่ีทางเลือก	
มีทางเลือกอะไรบ้าง	แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร	
(1.4)	มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร	
(1.5)	ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้
เพียงใด	
(1.6)	ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร	
(1.7)	การทำาภารกจิสอดคล้องกบัพนัธกรณแีละความผกูพนั
ตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศใด	ในเรื่องใด

(2)	ผู้ทำาภารกิจ	โดยการ
ตอบคำาถามสำาคัญ	
ดังต่อไปน้ี

(2.1)	เมื่อคำานึงถึงประสิทธิภาพ	ต้นทุน	และความคล่อง
ตัวแล้ว	เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทำาภารกิจนี้
(2.2)	เม่ือคำานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก	่
การให้บรกิารประชาชน	ควรทำาภารกจินีร่้วมกบัหน่วยงาน	
อื่นหรือไม่	เพราะเหตุใด
(2.3)	ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทำา	จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
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(3)	ความจำาเป็นในการ
ตรากฎหมาย	โดยการตอบ
คำาถามสำาคัญดังต่อไปนี้

(3.1)	การจัดทำาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด
(3.2)	การทำาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหาร
โดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่	
(3.3)	ในการทำาภารกิจนั้น	เหตุใดจึงจำาเป็นต้องตรา
กฎหมายในขณะนี้	
(3.4)	มีการกำาหนดเรื่องการใช้บังคับกฎหมายและระยะ
เวลาในการใช้บังคับกฎหมายอย่างไร	
(3.5)	เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น	
(3.6)	ลักษณะการใช้บังคับเป็นระบบใด	เหตุใดจึงต้องใช้
ระบบดังกล่าว	
(3.7)	มีการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายหรือไม่
(3.8)	กฎหมายท่ีจะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ
หรือไม่	เหตุใดจึงต้องกำาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์
ประกอบของคณะกรรมการ
(3.9)	มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
หรือไม่	อย่างไร
(3.10)	มีประเภทของโทษที่กำาหนดหรือไม่
(3.11)	[ถ้ามี]	การกำาหนดโทษทางอาญาจะทำาให้การบงัคบั
ใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล	เพราะเหตุใด
(3.12)	[ถ้ามี]	ความผิดที่กำาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็น
ความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร

(4)	ความซำ้าซ้อนกับ
กฎหมายอื่น	โดยการตอบ
คำาถามสำาคัญดังต่อไปนี้

(4.1)	การดำาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่น
ในเรื่องเดียวกันหรือทำานองเดียวกันหรือไม่
(4.2)	กรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่	เหตุใดจึงไม่ยกเลิก	แก้ไข
หรอืปรบัปรงุกฎหมายในเรือ่งเดยีวกนัหรอืทำานองเดยีวกนั
ที่มีอยู่	

01-142 PublicConsult_ok.indd   124 22/6/2562 BE   17:26



การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) : แนวคิด ประสบการณ์  
และข้อเสนอรูปแบบสำาหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 125

ประเด็น ค�าถามที่ต้องตอบ

(5)	ผลกระทบและความ
คุ้มค่า	โดยการตอบคำาถาม
สำาคัญดังต่อไปนี้

(5.1)	ใครคือผูซ้ึง่ได้รบัผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมาย
(5.2)	อะไรคือผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
(5.3)	สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้อง
ถูกจำากัด
(5.4)	ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
-	ประชาชนจะมีการดำารงชีวิตท่ีดีข้ึนเพียงใด	และเป็นการ
อำานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
-	เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
-	การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุน
ของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด
-	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
มากน้อย	เพียงใด
-	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
(5.5)	อะไรคือความยุ ่งยากที่คาดว ่าจะเกิดขึ้นจาก	
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(5.6)	 อะไรคือความคุ ้มค ่าของภารกิจเมื่อคำานึงถึง	
งบประมาณที่ต้องใช้	ภาระหน้าท่ีที่เกิดข้ึนกับประชาชน	
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจำากัดสิทธิเสรีภาพเทียบ
กับประโยชน์ที่ได้รับ

(6)	ความพร้อมของรัฐ (6.1)	รัฐมีความพร้อมหรือไม่
-	กำาลังคนที่คาดว่าต้องใช้	
-	คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จำาเป็นต้องมี	
-	งบประมาณท่ีคาดว่าต้องใช้ในระยะ	5	ปีแรก	ของการ
บังคับใช้กฎหมาย
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(6.2)	ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดต้ัง	
หน่วยงานหรืออัตรากำาลัง	มีความเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำาหนดอัตรากำาลังและงบประมาณ
หรือไม่
(6.3)	วิธีการท่ีจะให้ผู ้อยู ่ภายใต้บังคับของกฎหมายม	ี
ความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย

(7)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
และผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

(7.1)	มีหน่วยงานปฏิบัติภารกิจซำ้าซ้อนหรือไม่
(7.2)	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
หรือไม่
(7.3)	มีการบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หรือไม่
(7.4)	ใครคือผู้รักษาการตามกฎหมาย	/	มีการกำาหนดให้
ผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือ
ไม่	การกำาหนดให้ผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมายเนื่องจากสาเหตุใด

(8)	วิธีการทำางาน	
และตรวจสอบ

(8.1)	ระบบการทำางานที่กำาหนดสอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่	อย่างไร
(8.2)	การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีร่ฐั	ดำาเนิน
การอย่างไร
-	ในกฎหมายกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่
รัฐเรื่องใดบ้าง	/	แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดำาเนินการเท่าใด
-	หากมีการใช้ดุลพินิจ	สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักนิติธรรมหรือไม่	อย่างไร
-	มีการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอำานาจ	
เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก	รวดเร็ว		
มีประสิทธิภาพหรือไม่	อย่างไร
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ประเด็น ค�าถามที่ต้องตอบ

(9)	การจัดทำากฎหมาย
ลำาดับรอง

(9.1)	ได้จัดทำาแผน	กรอบระยะเวลา	สาระสำาคัญของ
กฎหมายลำาดับรอง	/	 ได้ยกร่างกฎหมายลำาดับรอง	
เรื่องใดบ้าง
(9.2)	มีกรอบในการตราอนุบัญญัติ	เพื่อป้องกันการขยาย
อำานาจหน้าท่ีของรัฐ	หรือเพิ่มภาระแก่บุคคลเกินสมควร
หรือไม่	อย่างไร

(10)	การรับฟัง	
ความคิดเห็น

(10.1)	มกีารจดัการรับฟังความคิดเหน็หรือไม่	ผูท่ี้เกีย่วข้อง
หรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็นคือใคร
(10.2)	มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน
หรือไม่
(10.3)	มีการสรุปความคิดเห็นและเสนอประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	และในกรณีจัดทำาสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็น	มีสาระสำาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม	่
-	วิธีการรับฟังความคิดเห็น
-	จำานวนครั้ง	ระยะเวลา
-	พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
-	ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
-	ข้อคัดค้านหรือความเห็นในแต่ละประเด็น
-	คำาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น	นำาเสนอผลการรับฟัง
ประกอบการพิจารณาการจัดทำาร่างกฎหมาย

ทีม่า:	ระเบียบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารเสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตร	ีพ.ศ.	2548
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2)	จัดทำาสรุปสาระสำาคัญของหลักการในร่างพระราชบัญญัติ	โดย

การระบุเฉพาะประเด็นสำาคัญๆ	ท่ีปรากฏอยู่ในมาตราสำาคัญๆ	แต่อย่างน้อย

ต้องมีเนื้อความท่ีระบุว่าการตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นมานั้นเพื่อบังคับใช้ใน

เร่ืองใด	และบังคับใช้กับใคร

3)	จัดทำาตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง	

พระราชบัญญัติที่มีอยู่แล้ว	โดยตารางเปรียบเทียบนี้ให้แบ่งออกเป็น	3	ช่อง	

คือ	(1)	ข้อความในกฎหมายเดิม	(2)	ข้อความใหม่ที่ขอแก้ไขหรือยกเลิก	และ	

(3)	เหตุผลท่ีขอแก้ไขหรือยกเลิก

ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

พ.ศ. 2548

ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พุทธศักราช	

2560	การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการของรัฐมีแนวทาง

การดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	พ.ศ.	2548	สามารถสรุปสาระสำาคัญของ

กฎหมายดังกล่าวได้ดังนี้

ข้อ	5	ก่อนเร่ิมดำาเนินโครงการ	หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิด

ชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ	7	ให้ประชาชนทราบ	

และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตาม

ข้อ	9	ด้วยก็ได้	

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ	9	ก่อนเริ่มดำาเนินการ
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ข้อ	7	ข้อมูลเก่ียวกับโครงการของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชน

อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

	 	 (1)	เหตุผลความจำาเป็น	และวัตถุประสงค์ของโครงการ

	 	 (2)	สาระสำาคัญของโครงการ

	 	 (3)	ผู้ดำาเนินการ

	 	 (4)	สถานท่ีจะดำาเนินการ

	 	 (5)	ข้ันตอนและระยะเวลาดำาเนินการ

	 	 (6)	ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

	 	 (7)	ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย

หรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะดำาเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง	

และประชาชนทั่วไป	รวมท้ังมาตรการป้องกัน	แก้ไข	หรือเยียวยาความ

เดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว

	 	 (8)	ประมาณการค่าใช้จ่าย	ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ

จะเป็นผู้ดำาเนินโครงการของรัฐเองให้ระบุที่มาของเงินที่จะนำามาใช้จ่ายใน

การดำาเนินโครงการนั้นด้วย	ให้หน่วยงานของรัฐประกาศข้อมูลที่ต้องเผย

แพร่แก่ประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีสำานักงาน

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีข้ึนตามระเบียบนี้ด้วย

ข้อ	8	ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	หน่วยงานของ

รัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ	และ

รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการน้ัน	รวมตลอดท้ังความ

เดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อม

กับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนก็ได้
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ข้อ	9	การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ	8	อาจใช้

วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	ดังต่อไปนี้

(1)	การสำารวจความคิดเห็น	ซึ่งอาจทำาโดยวิธีดังต่อไปนี้

(ก)		การสัมภาษณ์รายบุคคล

(ข)		การเปิดให้แสดงความคดิเห็นทางไปรษณย์ี	ทางโทรศัพท์

หรอืโทรสาร	ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ	หรอืทาง	

อื่นใด

(ค)	 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดง	

ความคดิเหน็ต่อหน่วยงานของรฐัทีร่บัผิดชอบโครงการ

(ง)		การสนทนากลุ่มย่อย

(2)		การประชุมปรึกษาหารือ	ซึ่งอาจทำาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

(ก)		การประชาพิจารณ์

(ข)	 การอภิปรายสาธารณะ

(ค)		การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

(ง)		การประชุมเชิงปฏิบัติการ

(จ)		การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หรือมีส่วนได้เสีย

(3)	วิธีอื่นท่ีสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีกำาหนด

ข้อ	11	ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	หน่วยงานของ

รัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น	ระยะเวลา	

สถานที่	ตลอดจนรายละเอียดที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้

01-142 PublicConsult_ok.indd   130 22/6/2562 BE   17:26



การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) : แนวคิด ประสบการณ์  
และข้อเสนอรูปแบบสำาหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 131

ประกาศตามวรรคหนึ่ง	ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย	ณ	สถานท่ีปิด

ประกาศของหน่วยงานของรัฐและสถานที่ที่จะดำาเนินโครงการของรัฐนั้น

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเร่ิมดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน	และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีสำานักงานปลัด	

สำานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีข้ึนตามระเบียบนี้ด้วย

ข้อ	12	เมื่อดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว	ให้

หน่วยงานของรัฐจัดทำาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	และ

ประกาศให้้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน

แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พุทธศักราช	2560	คณะรัฐมนตรีได้กำาหนดให้การรับฟังความคิดเห็น

ประกอบการจดัทำาร่างกฎหมายในระดบัพระราชบญัญัตขิองหน่วยงานของรัฐ		

ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ระบุใน	“แนวทางการจัดทำาและ

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา	77	ของรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย”	(2560:	4-5)	ซึ่งมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

 “1. ให้หน่วยงานของรฐัจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบ

การจดัท�าร่างกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตั ิโดยในการรบัฟังความคดิเหน็ 

อย่างน้อยต้องรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ

นั้น หรือผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th หรือจะใช้วิธีอื่นใด

ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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 2. ในการรบัฟังความคดิเหน็ ให้หน่วยงานของรฐัประกาศวธีิการรบัฟัง 

ความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้ง

เปิดเผยข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วย 

(1) สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา (2) ความจ�าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย

ข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ัน (3) หลักการอันเป็นสาระส�าคัญของกฎหมายที่จะ

ตราข้ึน และ (4) ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัต ิ

ที่จะรับฟังความคิดเห็น

 3. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดท�ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น โดยในรายงานสรุปผล 

การรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) วิธีการในการรับฟัง 

ความคิดเห็น (2) จ�านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 

แต่ละคร้ัง (3) พืน้ทีห่รอืกลุม่เป้าหมายในการรบัฟังความคดิเห็น (4) ประเดน็

ที่มีการแสดงความคิดเห็น (5) ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและ 

ผู้เก่ียวข้องในแต่ละประเด็น และ (6) ค�าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น และ (7) 

การน�าผลการรบัฟังความคดิเหน็มาประกอบการพจิารณาจดัท�าร่างกฎหมาย 15”

	

15	 แนวทางการจัดทำาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา	77	ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	(ด	ูเอกสารฉบับเต็มในภาคผนวก	ก	ของหนังสือเล่มนี้)	
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ตาราง 6.2 เปรยีบเทียบขอบเขตการใช้บงัคบัและกระบวนการ/ขัน้ตอน 

ของกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะของประเทศไทย

ระเบียบว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2548

ระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน  
พ.ศ. 2548

แนวทางการจัดท�าและ
การเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย

1. ขอบเขตการใช้
บังคับ

• 	 ก า ร เ ส น อ เ ร่ื อ ง	
ต ่ อ คณ ะ รั ฐ ม น ต รี	
เพื่อขอให้มีการตรา
พระราชบัญญัติ

• 	 ก า ร ริ เ ริ่ ม จั ด ทำ า
โครงการของรัฐ

•	การจัดทำาร่างกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติ

2. กระบวนการ/
ขั้นตอน

2.1 ประกาศ/เผย
แพร่ข้อมลูเกีย่วกับ
ร่างกฎหมายและ
การรับฟ ังความ
คิดเห็น

• 	 เ ผ ย แพ ร ่ ข ้ อ มู ล	
เกี่ยวกับโครงการของ
รัฐแก่ประชาชน
•	ประกาศให้ประชาชน
ทราบถึงวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็น	 ระยะ
เวลา	สถานท่ี	ตลอดจน	
รายละเอยีดทีเ่พยีงพอ	
แก ่การที่ประชาชน
จะเข้าใจและสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้

•	ประกาศวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็น	ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดในการ
รับฟังความคิดเห็น	
•	เปิดเผยข้อมูลประกอบ
การรับฟังความคิดเห็น	
(1)	 สภาพป ัญหาและ
สาเหตุของปัญหา	
(2)	ความจำาเป็นที่ต้อง
ตรากฎหมายขึน้เพือ่แก้ไข
ปัญหาน้ัน	
(3)	หลักการอันเป็นสาระ
สำาคัญของกฎหมายท่ีจะ
ตราขึ้น
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ระเบียบว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2548

ระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน  
พ.ศ. 2548

แนวทางการจัดท�าและ
การเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย

(4)	ประเด็นที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นหรือร ่าง
พระราชบัญญั ติ ที่ จ ะ	
รับฟังความคิดเห็น

2.2 การจัด
กระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น

•	จัดการรับฟังความ
คิดเห็นซึ่ ง เป ็นส ่วน
ประกอบหนึ่งของการ
จัดทำ าคำ าชี้ แจงตาม	
หลั ก เ กณฑ ์ ในการ	
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
จำ า เป ็ น ในการตรา	
พระราชบัญญัติ

•	จัดการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
โดยอาจใช้วิธีการอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง	
ได้แก	่
(1)	การสำารวจความ
คิดเห็น	เช่น	
(ก)	การสัมภาษณ์ราย
บุคคล	
(ข)	การเปิดให้แสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท า ง
ไปรษณีย์	ทางโทรศัพท์
หรอืโทรสาร	ทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
หรือทางอื่นใด	
(ค)	การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมารับข้อมูล
และแสดงความคดิเหน็
ต่อหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบโครงการ	
(ง)	การสนทนากลุ ่ม
ย่อย	

•	จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการ
จัดทำาร่างกฎหมาย	โดย
อย ่างน ้อยต ้องรับฟ ัง
ผ ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วย
ง านของ รั ฐนั้ น 	 ห รื อ
ผ่านเว็บไซต์	www.la-
wamendment.go.th	
หรือจะใช้วิธีอื่นใดด้วย
ก็ได้	ทั้งน้ี	ระยะเวลาใน
การรับฟังความคิดเห็น
ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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ระเบียบว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2548

ระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน  
พ.ศ. 2548

แนวทางการจัดท�าและ
การเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย

(2)	การประชมุปรกึษา
หารือ	เช่น	
(ก)	การประชาพจิารณ์	
( ข ) 	 ก า รอภิ ป ร า ย
สาธารณะ	
(ค)	การแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร	
(ง)	 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ	
(จ)	การประชุมระดับ
ตัวแทนของกลุม่บคุคล
ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วน	
ได้เสีย	
(3)	วิธีอื่นที่สำานักงาน
ป ลั ด สำ า นั ก น า ย ก
รัฐมนตรีกำาหนด

2.3 การสรุปผล
การด�าเนินการ

• 	 จั ดทำ าส รุปสาระ
สำาคัญของหลักการ
ในร่างพระราชบัญญัติ
•	จัดทำาตารางเปรียบ
เทียบในกรณีแก ้ ไข
เพิ่มเติมหรือปรับปรุง	
พระราชบัญญั ติที่ มี	
อยู ่แล ้ว	 โดยตาราง

•	 จัดทำาสรุปผลการ
รับฟ ังความคิดเห็น
ของประชาชน	และ
ประกาศให้ประชาชน
ทราบภายในสิบห้าวัน
นบัแต่วนัท่ีเสรจ็สิน้การ
รบัฟังความคดิเห็นของ
ประชาชน

•	จัดทำารายงานสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็น
ประกอบด้วย	
(1)	วิธีการในการรับฟัง
ความคิดเห็น	
(2)	จำานวนครั้งและระยะ
เวลาในการรบัฟังความคดิ
เห็นแต่ละครั้ง	
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ระเบียบว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และ 
วิธีการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2548

ระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน  
พ.ศ. 2548

แนวทางการจัดท�าและ
การเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย

เปรียบเทียบนี้ให้แบ่ง
ออกเป็น	3	ช่อง	คอื	(1)	
ข้อความในกฎหมาย
เดิม	(2)	ข้อความใหม่
ที่ขอแก้ไขหรือยกเลิก	
และ	(3)	เหตุผลที่ขอ
แก้ไขหรือยกเลิก

( 3 ) 	 พ้ื น ที่ ห รื อ ก ลุ ่ ม	
เป้าหมายในการรับฟัง
ความคิดเห็น	
(4)	ประเด็นท่ีมีการแสดง
ความคิดเห็น	
( 5 ) 	 ข ้ อคั ดค ้ านหรื อ	
ความเห็นของหน่วยงาน
และผู้เก่ียวข้องในแต่ละ
ประเด็น	
( 6 ) 	 คำ า ชี้ แจ ง เหตุ ผล	
รายประเด็น
(7)	การนำาผลการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบ
การพิจารณาจัดทำาร่าง
กฎหมาย

3. การประเมินผล - -

ที่มา:	สรุปโดยผู้เขียน	จากระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ	
คณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	2548	ระเบียบสำานกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการรบัฟังความคดิเหน็	
ของประชาชน	พ.ศ.	2548	และแนวทางการจดัทำาและการเสนอร่างกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา	77	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
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สภาพปัญหากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในประเทศไทยก่อน 

การประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560

จากการทบทวนเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นทางด้านกฎหมาย

ของประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องที่นำาเสนอมาข้างต้น	สรุปได้ว่า	

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการของรัฐได้มีการดำาเนินการ	

มาก่อนหน้าน้ีบ้างแล้วในประเทศไทยผ่านการจัดทำาประชาพิจารณ์และ

กระบวนการรับฟังความเห็นรูปแบบอ่ืนๆ	ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นโดยมี

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	

พ.ศ.	2548	รองรับ	อย่างไรก็ตาม	เมื่อมีการนำาระเบียบฯ	ดังกล่าวไปใช้ใน

ทางปฏิบัติ	ปรากฏว่ายังพบปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินการตามที่	

ของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีได้สรุปไว้หลายประการ16	ดังนี้

1.		 ทศันคตเิกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิาร

งานของรัฐที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน	ทำาให้การดำาเนิน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนติดขัด	ไม่ราบรื่น	และบางครั้งนำาไปสู่	

ความขัดแย้งระหว่างกัน

2.		 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีแ่ตกต่างกนัระหว่างเจ้าหน้าทีร่ฐัและประชาชน	ทำาให้การดำาเนนิ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่เป็นไปตามหลักการการมีส่วนร่วม

16	 สรุปจากบทความในเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเร่ือง	“การรับฟัง	
ความคิดเห็นของประชาชน”	<http://www.publicreport.opm.go.th/uploading/	
uploadfile/files/200915134420article5.pdf>
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3.		 แนวทางปฏิบัติที่ขาดความชัดเจนในการดำาเนินการ	ทำาให้

หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ	

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	พ.ศ.	2548	เป็นเครื่องมือในการดำาเนิน

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.		 บุคลากรที่เชี่ยวชาญการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการท่ีไม่เพียงพอ	ทำาให้การดำาเนินการรับฟัง	

ความคดิเหน็ของประชาชนตามระเบียบสำานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง	

ความคิดเห็นของประชาชน	พ.ศ.	2548	ไม่สามารถก่อประสิทธิผลสูงสุด

5.		 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสำาคัญและจำาเป็นท่ีไม่สามารถ

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง	ทำาให้ดำาเนินการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนไม่เป็นที่ยอมรับ	ไม่ได้รับความร่วมมือ	และ

ประชาชนไม่รู้สึกเป็นเจ้าของเท่าท่ีควร

6.		 การขาดหน่วยงานกลางที่ทำาหน้าที่เป็นศูนย์์กลางในการ

อำานวยการส่งเสริม	สนับสนุน	ช่วยเหลือและแนะนำา	รวมทั้งการรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	ข้อมูลโครงการของรัฐ	ข้อมูลสรุปผลการรับฟัง	

ความคิดเห็นของประชาชน	และข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ	ที่เก่ียวข้อง)	ทำาให้

ขาดระบบในการขับเคลื่อนการดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินการท่ีสรุปมาข้างต้น	

สำานักงานกิจการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	(ม.ป.ป.:	5)	วิเคราะห์ไว้อย่าง

สอดคล้องกับการศึกษาของปกรณ์	นิลประพันธ์	(2555)	ว่าเกิดจากสาเหตุ

สำาคัญ	5	ประการ	ดังนี้
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1.	การเลือกวิธีการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่มีความเหมาะสมหรือ

ไม่ครอบคลุมเพียงพอ

สภาพปัญหาของการเลือกวิธีการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่มี	

ความเหมาะสมหรือไม่ครอบคลุมเพียงพอที่พบอยู่เสมอ	คือ	ประการแรก	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบมักดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อประกอบการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติโดยใช้การจัดประชุมกลุ่มย่อย		

(focus	group)	หรือการสัมมนาเป็นวิธีการหลัก	และใช้การรับฟัง	

ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานและการแสดงความคิดเห็น

ทางไปรษณีย์เป็นวิธีการเสริม	อย่างไรก็ตาม	หน่วยงานส่วน	ใหญ่มักเลือก

ใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อยมากกว่าการสัมมนา	เพราะต้นทุนตำ่ากว่าและ

สามารถดำาเนินการได้รวดเร็วกว่า	นอกจากนี้	การประชุมกลุ่มย่อยและ	

การสัมมนามักจัดเพียงคร้ังเดียวในเวลาราชการและในสถานที่ที่สะดวก

ต่อการจัดงานของเจ้าหน้าท่ีมากกว่าการพิจารณาถึงความสะดวกใน	

การเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน	ทำาให้เป็นการยากที	่

ผู้เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติน้ันจะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้เพราะ

เป็นเวลาทำางานของประชาชนเช่นกัน	ดังนั้น	ในทางปฏิบัติแล้วผู้เกี่ยวข้อง

จึงไม่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง	และทำาให้เกิด

อคติว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีความจริงใจที่จะรับฟังความคิดเห็น	เป็นเพียง

การจัดให้ครบกระบวนการที่กฎหมายกำาหนดเท่านั้น

ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์และการแสดง	

ความคิดเห็นทางไปรษณีย์นั้น	หน่วยงานผู้รับผิดชอบมักเปิดให้มีการแสดง

ความคิดเหน็ผ่านเวบ็ไซต์ของแต่ละหน่วยงาน	โดยการนำาร่างพระราชบญัญตัิ

ที่จัดทำาข้ึนแล้วประกาศบนเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน	แล้วให้ประชาชน

ส่งความคิดเห็นผ่านทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ	
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบมักจะไม่มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับฟังความคิดเห็น	

ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง	ในขณะที่การเข้าถึง

อินเตอร์เน็ตของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำากัด	ส่วนการแสดงความ

คิดเห็นทางไปรษณีย์	หน่วยงานผู้รับผิดชอบมักมีการให้ข้อมูลเพียงช่องทาง	

(ที่อยู่)	ในการส่งจดหมายเพื่อแสดงความคิดเห็น	โดยที่ผู้แสดงความคิดเห็น

ต้องรับผิดชอบต้นทุนการส่งไปรษณีย์เองซึ่งเป็นภาระและไม่สะดวก	

ประการที่สอง	หน่วยงานผู้รับผิดชอบใช้วิธีนำาตัวร่างพระราช

บัญญัติไปรับฟังความคิดเห็น	และหากเป็นการจัดประชุมหรือสัมมนา		

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามักจะได้รับตัวร่างพระราชบัญญัติซ่ึงเป็นเอกสาร

ประกอบการประชุมสัมมนาเมื่อไปถึงสถานที่ประชุมสัมมนา	โดยไม่ได้รับ

ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาอันเป็นที่มาของร่างพระราชบัญญัตินั้น	

ตลอดจนสรุปหลักการอันเป็นสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ	ทำาให้	

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาไม่มีโอกาสในการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผล

ความจำาเป็นและหลักการอันเป็นสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติอย่าง

เพียงพอและถ่องแท้	เป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็น	

เกี่ยวกับถ้อยคำาในร่างกฎหมายแทนที่จะเป็นการให้ความเห็นเกี่ยวกับ	

หลักการของกฎหมาย	ทำาให้การรบัฟังความคดิเหน็ไม่บรรลตุามวตัถปุระสงค์

อย่างแท้จริง

2.	การขาดหลักเกณฑ์และวิธีการสำาหรับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย	(stakeholder	analysis)

การดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ

สำานักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชน	พ.ศ.	2548	

มักอาศัยดุลพินิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นจาก	

ผู้เกี่ยวข้อง	เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง	(Stakeholder		

01-142 PublicConsult_ok.indd   140 22/6/2562 BE   17:26



การปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) : แนวคิด ประสบการณ์  
และข้อเสนอรูปแบบสำาหรับการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 141

analysis)	 เกี่ยวกับร่างกฎหมายเป็นแนวทางให้ปฏิบัติ	 หน่วยงาน	

ผู ้รับผิดชอบมักจะเลือกเชิญผู ้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง	และ	

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นเป็นหลัก	ทำาให้

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอื่นมักไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น		

ทั้งที่วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ผู้ได้รับผลกระทบ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเข้าสู่กระบวนการ

รับฟังความคิดเห็น	ทำาให้การรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาไม่สามารถได้รับ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่รอบด้าน	

3.	ระยะเวลาในการรบัฟังความคดิเหน็ไม่เพยีงพอและมคีวามล่าช้า	

ไม่ทันการณ์	

ปัญหาความไม่เพียงพอและทันการณ์ของการรับฟังความคิดเห็น	

ที่ผ่านมาเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐมักจัดการรับฟังความคิดเห็นโดย

การนำาตัวร่างพระราชบัญญัติที่จัดทำาเสร็จแล้วออกรับฟังความคิดเห็น	

โดยที่ไม่มีการนำาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา	ตลอดจน	

หลักการอันเป็นสาระสำาคัญของกฎหมายท่ีจะจัดทำาข้ึนออกรับฟังความคิดเห็น	

ก่อนจัดทำาร่าง	ทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึก	

ว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีคำาตอบหรือแนวทางในการจัดทำากฎหมายที่

ต้องการอยู่แล้ว	เพียงแต่มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นไปเพื่อให้ครบ

ตามขั้นตอนเท่านั้น

4.	การขาดกระบวนการเปิดเผยและชี้แจงเพ่ือสร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจต่อผลการรับฟังความคิดเห็น

ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว	หน่วยงาน	

ผู ้รับผิดชอบมักจะเสนอร ่างพระราชบัญญัติที่นำาออกรับฟังนั้นต ่อ	
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คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการต่อไปโดยไม่มีการเปิดเผยสรุป	

ผลการรับฟังความคิดเห็น	และไม่มีการชี้แจงหรือให้ความเห็นตอบต่อ	

ความคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้อง	ทำาให้ผู ้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจผิดว่า	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่ใส่ใจต่อความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	และไม่มี

การนำาความคดิเหน็ท่ีได้จากการจดัการรบัฟังความคดิเหน็ผ่านช่องทางต่างๆ		

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ

5.	การขาดการวางแผนในการรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่มีการวางแผนในการรับฟังความคิดเห็น		

ไม่มีการกำาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมทั้งในแง่เวลา	งบประมาณ	และ

การบรหิารจดัการ	ทำาให้การจดัการรบัฟังความคดิเหน็ทีผ่่านมาไม่มคุีณภาพ	

ขาดการมีส่วนร่วม	และไม่เป็นท่ียอมรับ

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาปรากฏชัดเจนขึ้น

อีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2560	และได้นำามาซึ่งการกำาหนดแนวทางการจัดทำาและการเสนอร่าง

กฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา	77	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดำาเนินการตามดังท่ีได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้าน้ี		

ในบทถัดไปจะได้ทำาการศึกษาและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการจัด

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำากฎหมายภายหลังการประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	ผ่านกรณีศึกษา:	

การดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ	(ร่าง)	พระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ของกระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 7
กรณีศึกษา: การด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....17

บทนี้น�ำเสนอผลกำรศึกษำบทเรียนท่ีได้รับจำกกำรวิเครำะห ์

กรณีศึกษำกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำย 

ภำยหลังกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 

2560 ผ่ำนกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ: กำรด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ต่อ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

(1) ควำมเป็นมำของกรณศีกึษำและเหตผุลในกำรเลือกกรณีศกึษำ 

(2) สรุปเก่ียวกับรูปแบบและวิธีกำรจัดกระบวนกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยของกรณีศึกษำ 

(3) ผลที่เกิดข้ึนและบทเรียนที่ได้รับ 

17 เนื้อหำในบทนี้ปรับปรุงจำกสติธร ธนำนิธิโชติและคณะ (2560) และสติธร ธนำนิธิโชต ิ
และเอกวีร์ มีสุข (2560)
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(4) บทสังเครำะห์ประเด็นพื้นฐำนส�ำหรับกำรจัดกระบวนกำร 

รับฟังควำมเห็นภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะที่เหมำะสม

ส�ำหรับประเทศไทย

ความเป็นมาของกรณีศึกษาและเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา

พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 เป็น

กฎหมำยท่ีมีเจตนำรมณ์เพื่อให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่

มีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ และผู้ยำกไร้มีสิทธิได้รับกำรรักษำพยำบำล

จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตำมที่กฎหมำย

บัญญัติ กฎหมำยฉบับนี้น�ำมำสู่กำรขยำยระบบประกันสุขภำพให้ครอบคลุม

ประชำชนทกุคนทัว่ประเทศ ส่งผลให้ประชำชนมำกกว่ำร้อยละ 95 อยูภ่ำยใต้ 

กำรดูแลของระบบประกันสุขภำพระบบใดระบบหนึ่ง (สุรจิต สุนทรธรรม,  

2555: 84) ซึ่งควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวช่วยเพิ่มจ�ำนวน

ผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภำพและจ�ำนวนกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ โดยใน  

พ.ศ. 2559 มีประชำชนที่มีสิทธิในระบบดังกล่ำวมำกถึง 48.37 ล้ำนคน 

(ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ, 2560: 9) อย่ำงไรก็ตำม กำร

ด�ำเนินโครงกำรหลักประกันสุขภำพประสบปัญหำบำงประกำรในหลำยด้ำน

ที่สมควรได้รับกำรแก้ไขและพัฒนำระบบให้มีประสิทธิภำพและตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชนมำกข้ึน (สุรจิต สุนทรธรรม, 2555: 175-177) 

จึงมข้ีอเสนอให้แก้ไขพระรำชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิพ.ศ. 2545 

ซึ่งใช้มำเกือบ 15 ปีแล้วและเป็นกฎหมำยฉบับหนึ่งที่รัฐบำลเห็นควรให้มี

กำรพิจำรณำทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้อง

กับสภำพกำรณ์ในปัจจุบันมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสำธำรณสุข โดย 

คณะกรรมกำรยกร่ำงพระรำชบญัญัตหิลกัประกนัสุขภำพแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่..)  
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พ.ศ. .... จึงได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำ (ร่ำง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรจัดระบบ

ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 

นอกจำกนี้  เ พ่ือให ้กำรด� ำ เนินกำรปรับปรุ งกฎหมำยมี

ควำมสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 77 วรรคสอง คณะกรรมกำรฯ จึงได้มีกำรแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์ (ร ่ำง)พระรำชบัญญัติ 

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพื่อรับผิดชอบในกำร

ออกแบบและด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์หรือรับฟังควำมเห็นต่อ (ร่ำง) 

พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กำรด�ำเนิน

กำรรับฟังควำมคิดเห็นดังกล่ำวมีควำมน่ำสนใจสมควรน�ำมำเป็นกรณีศึกษำ 

ส�ำหรับกำรจดักระบวนกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ในกำรจดัท�ำกฎหมำยภำยหลงั 

กำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  

ด้วยเหตุผล 3 ประกำร คือ

ประกำรแรก กำรรับฟังควำมคิดเห็นต ่อ (ร ่ำง)  

พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 

.... ของกระทรวงสำธำรณสุข นอกจำกจะมีกำรด�ำเนินกำรท่ี

ครบถ้วนตำมแนวทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำม

บทบัญญัติมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

แล้ว ยังได้เพิ่มเติมวิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นรูปแบบอื่นๆ ขึ้นมำ

อีก 2 รูปแบบ ได้แก่ กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกเวทีรับฟังควำม

คิดเห็น 4 ภูมิภำค และกำรจัดเวทีปรึกษำสำธำรณะ (ดังที่จะได้

น�ำเสนอรำยละเอียดในส่วนถัดไป)
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ประกำรที่สอง กำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร ่ำง)  

พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่  . . )  

พ.ศ. .... ของกระทรวงสำธำรณสุข เป็นกำรด�ำเนินกำรภำยใต้

ควำมร่วมมือของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหลำยฝ่ำยทั้งที่เก่ียวข้อง

กับเนื้อหำในร่ำงกฎหมำยโดยตรง ได้แก่ กระทรวงสำธำรณสุข 

และส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และหน่วยงำนที่ไม่

เกี่ยวข้องกับเน้ือหำในร่ำงกฎหมำยโดยตรง แต่มีควำมเชื่ยวชำญ

และ/หรือมปีระสบกำรณ์ในกำรจัดกระบวนกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ 

ของประชำชน อำทิ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

ส�ำนกังำนกฤษฎกีำ ส�ำนกังำนกิจกำรยตุธิรรม (กระทรวงยตุธิรรม) 

และสถำบันพระปกเกล้ำ

ประกำรที่สำม ผู ้มีส ่วนในกำรด�ำเนินกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่ง

ชำต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มคีวำมมุ่งมัน่ตัง้ใจทีจ่ะให้กำรด�ำเนนิกำร

ในครั้งนี้สำมำรถพัฒนำไปเป็นแนวทำงต้นแบบในกำรด�ำเนินงำน

รับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือประกอบกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยในระดับ

พระรำชบัญญัติที่หน่วยงำนของรัฐอ่ืนๆ สำมำรถน�ำไปพิจำรณำ

ประยุกต์ใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม 

กำรศึกษำบทเรียนจำกกำรด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ  

(ร่ำง) พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงมี

ควำมน่ำสนใจและมคีวำมส�ำคัญต่อกำรพฒันำรปูแบบ (Model) กระบวนกำร

รับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยในประเทศไทยซึ่งเป็นเป้ำหมำย

หลักประกำรหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ โดยกรอบที่ใช้ในกำรพิจำรณำบทเรียน 
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จำกกำรด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นต ่อ (ร ่ำง) พระรำชบัญญัติ 

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... น้ัน พัฒนำขึ้นจำกกำร 

ทบทวนประสบกำรณ์กำรออกแบบและจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ในกำรจัดท�ำกฎหมำยของสหภำพยุโรป ประเทศอังกฤษ และประเทศ

สหรัฐอเมริกำ และบทเรียนและประสบกำรณ์กำรจัดกระบวนกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยในประเทศไทยดังที่ได้ท�ำกำรศึกษำ

ทบทวนไปในบทท่ี 3 และบทท่ี 4 ตำมล�ำดับ (ภำพ 7.1) ดังนี้

1. กำรบรรลผุลตำมภำรกจิในกำรจดักระบวนกำร คอื กำรวเิครำะห์

กำรด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำร

ประชำพิจำรณ์ฯ ตั้งแต่ในช่วงก่อน (กำรวำงแผนและเตรียมกำร) ระหว่ำง 

(กำรจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็น) และหลัง (กำรสรุป รำยงำนผล และ

ประเมินผล) กำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ 

2. กำรบรรลุผลตำมแนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ คือ  

กำรวิเครำะห์กำรด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติ

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคณะอนุกรรมกำร

ด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์ฯ ตำมหลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ 3 ประกำร ได้แก่ 

(1)  กำรก�ำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ 

กำรรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงแท้จริง 

(2)  กำรด�ำเนินกระบวนกำรแบบมุ่งเป้ำและสำมำรถเข้ำถึงได้ 

และ 

(3)  กำรบรรลุตำมผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรได้รับกำรสนับสนุน

กระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ
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 ที่มำ: พัฒนำขึ้นโดยผู้เขียน

ภาพ 7.1

กรอบในการวิเคราะห์กรณีศึกษา: การด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ของคณะอนุกรรมการด�าเนินการประชาพิจารณ์ฯ

1. การบรรลุผลตาม
ภารกิจในการจัด

กระบวนการ

2. การบรรลุผลตาม
แนวคิดการปรึกษา
หารือสาธารณะ

• ก่อน (กำรวำงแผนและ
เตรียมกำร)
• ระหว่ำง (กำรจัดกระบวนกำร
รับฟังควำมคิดเห็น)
• หลัง (กำรสรุป รำยงำนผล 
และกำรประเมินผล)

• กำรก�ำหนดเป้ำหมำยเพื่อ
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำง
แท้จริง 
• กำรด�ำเนินกระบวนกำรแบบ
มุ่งเป้ำและสำมำรถเข้ำถึงได้
• กำรบรรลุตำมผลลัพธ์ที่ได้
จำกกำรได้รับกำรสนับสนุน
กระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ
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สรุปเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

ในการจัดท�ากฎหมายของกรณีศึกษา

วัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์หรือรับฟัง 

ควำมเห็นต่อ (ร่ำง)พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... ที่ก�ำหนดโดยคณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์ฯ คือ

กำรได้มำซึ่งควำมเห็นในเวทีประชุมหำรือ/ถกแถลง/วิพำกษ์ ร่ำง พรบ.

ตำมประเด็นส�ำคัญที่ก�ำหนดส�ำหรับพิจำรณำร่วมกัน โดยเป็นควำมเห็น

ของผู้เข้ำร่วมประชุม ในกำรประชุมที่จัดเป็นระบบ และอย่ำงมีส่วนร่วม  

ซึ่งเป็นหลักกำรส�ำคัญของกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม  

ภำยใต้หลักกำรส�ำคัญ 3 ประกำร ดังนี้

1. หลักกำรเรียนรู้อย่ำงสมำนฉันท์ หมำยถึง ผู้เข้ำเวที/ประชุม

ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้จำกกำรเสนอและรับฟังควำมเห็นระหว่ำง

กันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่มุ่งไปที่กำรวิพำกษ์วิจำรณ์บุคคล องค์กร หน่วยงำน 

หรือเครือข่ำยใด ๆ หรือเป็นลักษณะกำรโต้เถียงกัน 

2. หลักควำมเป็นระบบ หมำยถึง กำรด�ำเนินงำนเวที/ประชุมที่

มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรประชุมไว้อย่ำงชัดเจน โดยผู้เข้ำร่วมประชุม 

ผู้ด�ำเนินกำรประชุม และผู้เกี่ยวข้องในกำรประชุมปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์

ที่ก�ำหนดไว้ 

3. หลักกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกัน หมำยถึง ผู้เข้ำประชุม

ทุกคนมีสิทธิในกำรเสนอควำมเห็นต่อร่ำง พ.ร.บ. อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์ฯ ก�ำหนดรูปแบบ

ของกำรจัดรับฟังควำมคิดเห็นไว้ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย (1) กำรจัด 

รับฟังควำมเห็นผ่ำนเวทีออนไลน์ (online) ส�ำหรับประชำชนทั่วไปโดยใช้
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เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ประชำชนเข้ำถึงได้ เพื่อทรำบท่ำทีควำมคิดเห็น 

ของสำธำรณชน (Public opinion) (2) กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์ (public 

hearing) ส�ำหรับประชำชนทั่วไป (3) กำรจัดเวทีปรึกษำสำธำรณะ (public 

consultation) เป็นกำรถกแถลงควำมเห็นผ่ำนตัวแทนจำกภำคส่วนต่ำงๆ 

โดยประยกุต์หลกักำรของสมชัชำสุขภำพ ประชำเสวนำ (citizen dialogue) 

และกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ (public deliberation) โดยในแต่ละ 

รูปแบบมีขั้นตอนและองค์ประกอบในกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) การจดัรบัฟังความเหน็ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (online) 

รูปแบบและวิธีกำรของกำรจัดรับฟังควำมเห็นผ่ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศหรือเวที online เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น (ร่ำง)พระรำชบัญญัติ

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกำรเปิดช่องทำง 

กำรรับฟังควำมคิดเห็นส�ำหรับประชำชนท่ัวไปผ่ำนเว็บไซต์ www.law-

amendment.go.th โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและช่วงเวลำใน

กำรเปิดให้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ เช่น  

Facebook และเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย เช่น สปสช. ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น  

ส่วนวิธีกำรเสนอควำมเห็นน้ัน ได้ก�ำหนดให้ผู้ประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็น 

ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ระบุบนหน้ำเว็บไซต์ เริ่ม

จำกกำรสมัครสมำชิกซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรได้ 3 ช่องทำง ได้แก่ กำรใช้

อีเมลในกำรยืนยันตัวตน กำรใช้ข้อมูลจำก Facebook และกำรสมัครผ่ำน

เว็บไซต์กลำงภำครัฐ และใช้ชื่อสมำชิกและรหัสผ่ำนที่ได้รับเข้ำสู่ระบบเพื่อ

แสดงควำมคิดเห็น18 

18 รำยละเอยีดกำรใชง้ำนสำมำรถศึกษำเพิม่เตมิไดจ้ำกเว็บไซต์กำรรบัฟงัควำมคดิเห็นกฎหมำย
ไทย (http://www.lawamendment.go.th/index.php/login?view=registration) 
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ส�ำหรับเอกสำรประกอบกำรเสนอควำมเห็นนั้นได้มีกำรจัดท�ำ

เอกสำรตำมข้อก�ำหนดแนวทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำม

บทบัญญัติมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ที่ส�ำนัก

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเวียนถึงหน่วยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย 

เอกสำรท่ีระบุถึง (1) สภำพปัญหำและสำเหตุของปัญหำ (2) ควำมจ�ำเป็น

ที่ต้องตรำกฎหมำยขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหำ (3) หลักกำรอันเป็นสำระส�ำคัญ

ของกฎหมำยที่จะตรำขึ้น และ (4) ประเด็นท่ีจะรับฟังควำมคิดเห็นหรือ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติ โดยเอกสำรทุกรำยกำรสำมำรถเข้ำถึงผ่ำน linked 

หรือ download ได้

(2) การจัดเวทีประชาพิจารณ์ (public hearing)

คณะอนกุรรมกำรฯ ก�ำหนดให้มกีำรจดัเวทปีระชำพจิำรณ์ส�ำหรบั

ประชำชนทั่วไปที่เป็นรูปแบบเดียวกันใน 4 ภูมิภำค ได้แก่ ภำคใต้ที่จังหวัด

สงขลำ ในวันเสำร์ท่ี 10 มิถุนำยน 2560 ภำคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน

อำทิตย์ที่ 11 มิถุนำยน 2560 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น 

ในวันเสำร์ท่ี 17 มิถุนำยน 2560 และภำคกลำงที่กรุงเทพมหำนคร ในวัน

อำทิตย์ท่ี 18 มิถุนำยน 2560 ก�ำหนดขนำดของเวทีรับฟังควำมคิดเห็นใน

แต่ละเวทีประมำณ 300 คน โดยเวลำเปิดเวทีประชุมรับฟังควำมคิดเห็นอยู่

ระหว่ำง 09.00-16.30 น. และได้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ำร่วมเวที

ประชำพจิำรณ์โดยลงทะเบยีนล่วงหน้ำ เพือ่เตรยีมกำรด้ำนเอกสำรประกอบ

กำรประชุม สถำนที่และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก/ควำมช่วยเหลือเพิ่มส�ำหรับ

ผู้ที่ต้องกำร ส่วนกรณีที่วันจัดกิจกรรมมีจ�ำนวนผู้สนใจเข้ำร่วมเวทีมำกกว่ำ

ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ ผู ้ลงทะเบียนล่วงหน้ำจะได้รับกำรพิจำรณำแสดง 

ควำมคิดเห็นได้ก่อน หำกพื้นที่ไม่เพียงพอให้พิจำรณำกำรเพิ่มพื้นที่/ 

ห้องประชุมโดยกำรใช้ระบบวงจรปิด รวมทั้งกำรเตรียมเอกสำรประกอบ

กำรประชุมท่ีสำมำรถดำวน์โหลดได้ทำงอินเตอร์เน็ต
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องค์ประกอบของผู้ท�ำหน้ำที่ต่ำงๆ ในกำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์

แต่ละคร้ัง ประกอบด้วย (1) ประธำนที่มำจำกกำรเสนอชื่อของอนุกรรมกำร

จัดรับฟังควำมเห็น (2) ทีมวิชำกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่เกี่ยวข้อง) ท�ำหน้ำที่

เป็นผูใ้ห้ข้อมลู เม่ือมกีำรซกัถำมประเดน็และประธำนเชญิให้ชีแ้จงในประเดน็

ที่เกี่ยวข้อง และท�ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรคอยช่วยเหลือประธำนและ

จัดล�ำดับกำรแสดงควำมคิดเห็น เนื่องจำกมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำของร่ำง 

พ.ร.บ. เป็นอย่ำงดี (3) ทีมบันทึกประเด็น เป็นผู้ท�ำหน้ำที่บันทึกในรูปแบบ

จดบันทึกแบบละเอียด (verbatim record) รวมทั้งสอบทำนกับควำมเห็น

ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้เข้ำร่วมประชุมที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นใน

ที่ประชุม เพื่อรวบรวมจัดท�ำสรุปควำมคิดเห็นต่อไป (4) ทีมสนับสนุนกำร

ประชุมอื่นๆ เช่น กำรจับเวลำ กำรรวบรวมเอกสำรแสดงควำมคิดเห็นที่ 

เป็นลำยลักษณ์อักษร กำรเดินไมโครโฟน (ถ้ำจ�ำเป็น) กำรบันทึกเสียงและ

ภำพ กำรลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุม เป็นต้น

ส�ำหรับขั้นตอนกำรรับฟังควำมเห็นในแต่ละเวทีนั้นจะเริ่มต้นจำก

กำรชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีกำรประชุมโดยประธำนกำรรับฟัง กำรให ้

ข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรแสดงควำมคิดเห็น โดยประธำนฯ เป็นผู้แจ้ง

ต่อที่ประชุมถึงประเด็นที่จะต้องพิจำรณำ โดยให้คณะท�ำงำนวิชำกำรน�ำ

เสนอข้อมูลสถำนกำรณ์และประเด็นส�ำคัญของประเด็นที่จะพิจำรณำ

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจร่วมกัน และอำจเปิดให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ซักถำมเพื่อ

ท�ำควำมเข้ำใจแต่ยงัไม่แสดงควำมคิดเหน็ โดยใช้เวลำในช่วงนีไ้ม่เกนิ 30 นำที  

จำกนั้นเป็นกำรอธิบำยกติกำกำรแสดงควำมคิดเห็นโดยเลขำนุกำรหรือ

ผู้ที่ประธำนมอบหมำยจะเป็นผู้อ่ำนวิธีกำรแสดงควำมคิดเห็น กฎกติกำ 

มำรยำทในกำรประชุม รวมถึงข้อควรปฏิบัติในกำรประชุมรับฟังควำมเห็น

ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
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“1) กำรประชุมเป็นกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชนทั่วไป 

โดยอำจไม่ได้มีควำมเป็นตัวแทนหน่วยงำน/สังกัด/กลุ่ม/เครือข่ำยใดๆก็ได้ 

2) ทุกคนมีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นบนพื้นฐำนของข้อเท็จจริง/

ข้อมลูอ้ำงองิ/หลกัฐำนกำรรบัฟังและเคำรพควำมคดิเหน็คนอืน่ตำมหลกักำร 

ประชำธิปไตย จึงไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำร่วมประชุมตอบโต้หรือวิพำกษ์ควำม

เห็นของผู้เข้ำร่วมประชุมคนอื่นๆ หำกมีกำรใส่ร้ำยหรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ 

ผู้แสดงควำมคิดเห็นดังกล่ำวต้องรับผิดชอบเองหำกมีผู้เสียหำยฟ้องร้อง  

โดยข้อควำมควำมคิดเห็นที่แสดงในห้องประชุมจะถูกบันทึกเป็นลำยลักษณ์ 

อักษร บันทึกเสียงและภำพกำรประชุม และกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนสื่อ 

ช่องทำงต่ำงๆ 

3) กำรรับฟังควำมเห็นจะไม่มีกำรโหวต (vote) ไม่ต้องเป็น 

กำรหำฉันทมติ เพรำะควำมคิดเห็นทั้งประเด็นสนับสนุน เห็นด้วย คัดค้ำน 

หรือเพิ่มเติม จะถูกบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือรวบรวมจัดหมวดหมู่

สรุปเป็นรำยงำน

4) หำกเกิดกรณีที่ผู้เข้ำประชุมไม่ปฏิบัติตำมกฎกติกำ หรือท�ำให้

กำรประชุมไม่สำมำรถด�ำเนินต่อไปได้ ประธำนมีสิทธิเชิญผู้เข้ำร่วมประชุม

คนนั้นออกจำกห้องประชุมไป และ/หรืออำจพักกำรประชุมชั่วครำวก่อนได้

5) ส�ำหรับผู ้เข้ำร่วมรับฟังที่ไม่ประสงค์จะแสดงควำมเห็นใน

เวทีหรือยังไม่ได้แสดงควำมคิดเห็นเนื่องจำกข้อจ�ำกัดของเวลำกำรประชุม  

ทำงผู้จัดจะเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้หน้ำห้องประชุมเพ่ือให้สำมำรถรับฟัง

ควำมคิดเห็นทำง online แทนได้” (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ 

แห่งชำติ, 2560: 10-11) 
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เมื่อผู้เข้ำร่วมเวทีได้รับฟังข้อควรปฏิบัติในกำรประชุมฯ ข้ำงต้น

แล้ว ประธำนฯ เป็นผู้แจ้งเปิดให้ผู้เข้ำร่วมเวทีเริ่มอภิปรำยแสดงควำมเห็น 

ก�ำหนดเวลำ ครั้งละไม่เกิน 3 นำที (มีอักษรวิ่งเตือนบนจอภำพ เมื่อเหลือ

เวลำ 30 วินำทีก่อนหมดเวลำ และเตือนอีกคร้ังเมื่อหมดเวลำ) โดยให้แสดง 

ควำมเห็นตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม เรียงตำมล�ำดับหมำยเลขที่

ประธำนฯ หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำยขำนเรียก ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้ำร่วม

เวทีต้องกำรเสนอควำมคดิเหน็มำกกว่ำ 1 ครัง้เพือ่อภปิรำยหรอืให้ข้อคดิเหน็ 

เพ่ิมเติม สำมำรถกระท�ำได้โดยให้รอจนผู้เข้ำร่วมเวทีที่ประสงค์จะเสนอ

ควำมเห็นได้แสดงควำมคิดเห็นรอบแรกจนครบทุกคนก่อน เมื่อประธำนฯ 

เปิดให้มีกำรเสนอควำมคิดเห็นเพิ่มเติมได้ให้ยกมือแสดงสัญลักษณ์เพ่ือให้

ประธำนเชิญผู้แสดงควำมเห็นเพ่ิมเติมตำมล�ำดับและตำมเวลำที่เอื้ออ�ำนวย 

(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธำนฯ)

ในกำรเสนอควำมเห็นของผู้เข้ำประชุม มีแนวทำงให้ผู้เข้ำร่วม

ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ให้ผู้เข้ำร่วมประชมุแนะน�ำตนเอง หน่วยงำน/สงักดั/ภมูลิ�ำเนำ 

(เพื่ออ้ำงอิงกำรจดบันทึกของทีมบันทึกประเด็น โดยไม่เกี่ยวกับควำมเป็น

ตัวแทนของหน่วยงำน/สังกัด/ภูมิล�ำเนำนั้น) 

(2) ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเสนอควำมเห็นด้วย หรือเห็นต่ำง โดยให้

ระบหุน้ำ ข้อควำม หมำยเลข ย่อหน้ำ และข้อควำมทีต้่องกำรแสดงควำมเหน็  

พร้อมเหตุผลประกอบ ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดหรือประธำนเห็นชอบ

(3) หลังเสนอควำมเห็น ให้ผู ้เข้ำร่วมประชุมส่งแบบบันทึก 

ควำมเห็น เหตุผล หรือข้อมูลหลักฐำนประกอบ พร้อมระบุช่ือผู้เสนอเป็น 

ลำยลักษณ์อักษร เพ่ือรวบรวมไว้สอบถำมกำรบันทึกของทีมบันทึกประเด็น

และเป็นเอกสำรอ้ำงอิงของกำรแสดงควำมคิดเห็น (กรณีที่ผู ้อภิปรำย 

ไม่ส่งแบบกำรบันทึกข้อควำม ให้ถือข้อควำมท่ีบันทึกของทีมบันทึกประเด็น
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เป็นส�ำคัญ) 

เมื่อไม ่มีผู ้แสดงควำมเห็นเหลืออยู ่แล ้วหรือหมดเวลำกำร

ประชุมตำมที่ก�ำหนด ในขั้นตอนสุดท้ำย เป็นกำรสรุปและปิดกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็น โดยประธำนกล่ำวปิดโดยไม่ต้องมีข้อสรุปหรือฉันทมติ 

ในประเด็นท่ีแสดงควำมคิดเห็น

เอกสำรประกอบกำรประชุมรับฟังควำมเห็นท่ีมีกำรเปิดให้ผู ้

ประสงค์เข้ำร่วมเวทีสำมำรถดำวน์โหลดได้ล่วงหน้ำเมื่อได้ท�ำกำรลงทะเบียน 

และมีกำรแจกจ่ำยให้แก่ผู ้เข้ำร่วมที่หน้ำงำนในวันจัดกิจกรรม มีเนื้อหำ

ที่ประกอบด้วย (1) สภำพปัญหำและสำเหตุของปัญหำ (2) ควำมจ�ำเป็น

ที่ต้องตรำกฎหมำยขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำ (3) หลักกำรอันเป็นสำระส�ำคัญ

ของกฎหมำยที่จะตรำขึ้น และ (4) ประเด็นท่ีจะรับฟังควำมคิดเห็นหรือ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติ

(3) การจัดเวทีปรึกษาสาธารณะ (public consultation)

กำรจัดเวทีปรึกษำสำธำรณะส�ำหรับตัวแทนจำกภำคส่วนต่ำงๆ 

ด�ำเนินกำรภำยใต้หลักกำรที่มุ่งให้เป็นกำรประชุมปรึกษำหำรือของตัวแทน

หน่วยงำน/ภำคส่วน ดงัน้ันผูเ้ข้ำร่วมประชมุต้องมคีวำมเป็นตวัแทนหน่วยงำน/ 

สังกัด/กลุ่ม/เครือข่ำย คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์ฯ จึงเริ่ม 

กระบวนกำรท�ำงำนจำกขัน้ตอนกำรวเิครำะห์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและคดัเลอืก

ผู้เข้ำร่วมเวทีก่อน กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อคัดเลือกผู้เข้ำร่วมเวที

ได้มีกำรพิจำรณำเพื่อให้ได้ตัวแทนผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรปรึกษำหำรือของ

เวทีจำกหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่ม ที่แบ่งออกเป็น 3 ภำคส่วน ได้แก่ ภำครัฐ/

ภำคกำรเมือง ภำควิชำกำร/วิชำชีพ ภำคประชำสังคม โดยมีกำรเชิญผู้แทน

หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่ม ของแต่ละภำคส่วน ดังนี้
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ตาราง 7.1 รายนามหน่วยงาน/สังกัด/กลุ่ม/เครือข่ายจากการ

วิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาครัฐ/ภาคการเมือง 
(รวม 40 คน)

ภาควิชาการ/วิชาชีพ
(รวม 21 คน)

ภาคประชาสังคม
(รวม 40 คน)

ผู้ตรวจรำชกำร สธ 13 
เขต (1)

แพทยสภำและองค์กรภำย
ใต้แพทยสภำ (1)

ตัวแทนศูนย์ประสำนงำน
หลักประกันภำคประชำชน 
(4) 

สถำบันพระปกเกล้ำ (1) สภำกำรพยำบำล (1) หน่วยรับเรื่องรำวร้องเรียน 
มำตร 50(5) (4)

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรพฒันำสงัคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ (1)

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทย (TDRI) (1)

ตั ว แ ท น อ นุ ก ร ร ม ก ำ ร 
หลักประกันระดับพื้นที่ (4)

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้ อ ง ถิ่ น  ก ร ะ ท ร ว ง
มหำดไทย (1)

ส�ำนกัวจิยัสงัคมและสขุภำพ 
(สวสส.) (1)

ตวัแทนอนคุวบคมุมำตรฐำน
ระดับเขต (4) 

ส� ำ นั กปลั ดก ระทรว ง
ศึกษำธิกำร กระทรวง
ศึกษำธิกำร (1)

โครงกำรประเมนิเทคโนโลยี
และนโยบำยด้ำนสุขภำพ 
(HITAP) (1)

กลุ่ มคนรักหลักประกัน
สุขภำพ (1) 

ส�ำนักงำนประกันสังคม 
กระทรวงแรงงำน (1)

สถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล (สรพ.) (1) 

เครือข่ำยผู้เสียหำยทำงกำร
แพทย์ (1) 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
ยตุธิรรมกระทรวงยตุธิรรม 
(1) 

ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำย
สุขภำพระหว่ำงประเทศ 
(IHPP) (1)

มูลนิธิพัฒนำกำรแพทย์  
แผนไทย (1) 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน กระทรวงแรงงำน 
(1)

สภำเภสัชกรรม (1) มูลนิธิเครือข่ำยครอบครัว 
(1) 
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ภาครัฐ/ภาคการเมือง 
(รวม 40 คน)

ภาควิชาการ/วิชาชีพ
(รวม 21 คน)

ภาคประชาสังคม
(รวม 40 คน)

กรมบัญชีกลำง กระทรวง
กำรคลัง (1)

มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ 
(มสช.) (1)

สมำคมโรงพยำบำลเอกชน 
(1)

ส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) (1)

สถำบันวิจัยระบบ
สำธำรณสุข (สวรส.) (1)

สมำคมกำรค้ำกลุ่มยำและ
เวชภัณฑ์ (1)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
สขุภำพแหง่ชำต ิ(สช.) (1)

สถำบันสร้ำงเสริมสุขภำพ
คนพิกำร (สสพ.) (1) 

ชมรมเพื่อนโรคไต (1) 

สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชำติ (1)

สภำเทคนิคกำรแพทย์ (1) สมำคมนักข่ำวนัก
หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย (1) 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค (1)

ทันตแพทยสภำ (1) สถำบันอิศรำ (1) 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
สทิธมินษุยชนแหง่ชำต ิ(1)

สภำกำยภำพบ�ำบัด (1) เครื อข่ ำยด้ ำน เด็ กและ
เยำวชน (1): สภำเด็กและ
เยำวชนแห่งประเทศไทย

ส�ำนักงบประมำณ (1) ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำ
ระบบสขุภำพชมุชน (สพช.) 
(1) 

เครือข่ำยด้ำนสตรี (1) 

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน (1)

สภำกำรแพทย์แผนไทย (1) เครือข่ำยด้ำนผู้สูงอำยุ (1): 
สมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่ง
ประเทศไทยฯ
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ภาครัฐ/ภาคการเมือง 
(รวม 40 คน)

ภาควิชาการ/วิชาชีพ
(รวม 21 คน)

ภาคประชาสังคม
(รวม 40 คน)

คณะกรรมำธิกำร
สำธำรณสุข สภำนิติ 
บัญญัติแห่งชำติ (1)

สภำกำรสำธำรณสุข (1) เครื อข่ ำยด้ ำนผู้ ติ ด เชื้ อ 
เอชไอวหีรอืผูป้ว่ยเรือ้รงั (1): 
เครือข่ำยผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ ประเทศไทย

สมำคมสันนิบำตเทศบำล
แห่งประเทศไทย (1) 

ผูแ้ทน consortium แพทย ์
(1) 

เครือข่ำยด้ำนคนพิกำรหรือ
ผู้ป่วยจิตเวช (1): คณะ
กรรมกำรสุขภำพคนพิกำร 

สมำคมองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย (1)

ผู้ แ ท น  c o n s o r t i u m 
พยำบำล (1)

เครือข่ำยด้ำนผู้ใช้แรงงำน 
(1 ) :  เครือข่ ำยส่ ง เสริม
คุณภำพชีวิตแรงงำน

สมำคมองค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบลแห่งประเทศ 
ไทย (1) 

ผูแ้ทน consortium PT (1) เครือข่ำยด้ำนชุมชนแออัด 
(1) 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (1)

ผู้แทน U-Hos Net (1) เครือข่ำยด้ำนเกษตรกร (1) 

ผู้แทนโรงพยำบำลศูนย์ 
(รพศ.) (1)

เครือข่ำยด้ำนชนกลุ่มน้อย 
(1) 

ผู้แทนโรงพยำบำลทั่วไป 
(รพท.) (1)

สมำคมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขกรุงเทพเพื่อ
สังคม (1)

ผู้แทนโรงพยำบำลชุมชน 
(รพช.) (1)

สมำคมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขภำคเหนือ (1)

ผูแ้ทนโรงพยำบำลสง่เสรมิ 
สุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) 
(1)

ชมรมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขภำคใต้ (1)
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ภาครัฐ/ภาคการเมือง 
(รวม 40 คน)

ภาควิชาการ/วิชาชีพ
(รวม 21 คน)

ภาคประชาสังคม
(รวม 40 คน)

ผู้แทนโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงกลำโหม (1)

สมำคมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขภำคกลำง 
เพื่อสังคม (1) 

ผู้แทนโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงมหำดไทย (1)

สมำคมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ (1)

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข กระทรวง
สำธำรณสุข (1)

เครือข่ำยสภำองค์กรชุมชน 
(1) ประสำน พอช.

กรมควบคมุโรค กระทรวง
สำธำรณสุข (1)

กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข (1)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข (1) 

กรมวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข (1)

องค์กำรเภสัชกรรม (1) 

กรมกำรแพทย์ กระทรวง
สำธำรณสุข (1)
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ภาครัฐ/ภาคการเมือง 
(รวม 40 คน)

ภาควิชาการ/วิชาชีพ
(รวม 21 คน)

ภาคประชาสังคม
(รวม 40 คน)

กรมพัฒนำกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์
ท ำ ง เลื อก  กระทรวง
สำธำรณสุข (1)

กรมสุขภำพจิต กระทรวง
สำธำรณสุข (1)

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข (1)

โรงพยำบำลต�ำรวจ (1)

ผู้แทน สปสช. ส่วนกลำง 
(1)

ผู้แทน สปสช. เขต 1 คน 
(1)

ตัวเลขใน ( ) คือจ�ำนวนคนที่มีกำรเชิญของแต่ละหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่ม

นอกจำกนี ้ผูจ้ดักจิกรรมยังได้เชญิผูท้รงคณุวฒุเิข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์

กระบวนกำรด้วย โดยพจิำรณำจำกผูท้ีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒิด้ำนระบบสำธำรณสขุ

และระบบหลักประกันสุขภำพ และเป็นผู้ที่ติดตำมควำมเคล่ือนไหวของ

ระบบหลักประกันสุขภำพของประเทศ

เมื่อท�ำกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว คณะอนุกรรมกำรฯ  

ได ้ท�ำกำรออกแบบกระบวนกำรปรึกษำหำรือของผู ้ เข ้ำร ่วมในเวที  
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โดยก�ำหนดให้มช่ีวงเวลำของกำรเปิดเวทแีละชีแ้จงวตัถปุระสงค์โดยประธำน

คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์ฯ กำรให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับ

กำรปรึกษำหำรือ กำรแนะน�ำเอกสำรและอธิบำยภำพรวมผลเบื้องต้นของ

กำรด�ำเนินงำนรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง)พระรำชบัญญัติหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

ส ่วนรูปแบบในกำรปรึกษำหำรือนั้น ได้ให้ควำมส�ำคัญกับ 

กำรแสดงควำมคิดเห็นในกลุ่มย่อย โดยทีมเลขำฯ จัดกำรประชุมเป็น 

ผูจ้ดัแบ่งรำยช่ือสมำชกิในกลุม่ย่อยประมำณกลุม่ละ 10 คน ให้มคีวำมสมดุล 

ทั้งภำครัฐ-วิชำกำร-ประชำสังคม กำรปรึกษำสำธำรณะในกลุ่มย่อยก�ำหนด

รูปแบบที่แตกต่ำงจำกเวทีประชำพิจำรณ์ โดยเป็นกำรสนทนำกลุ่มย่อย

บนควำมคิดเห็น/ข้อเท็จจริง/ข้อมูลอ้ำงอิง เคำรพสิทธิและควำมคิดเห็น 

คนอืน่ตำมหลกักำรประชำธปิไตย อย่ำงไรกต็ำม ผูเ้ข้ำร่วมประชมุสำมำรถให้ 

ควำมเห็นด้วย/เห็นต่ำงกันได้ ในลักษณะกำรสนทนำได้ ในกำรแบ่งกลุ่ม

ย่อยเพื่ออภิปรำยควำมคิดเห็นตำม 14 ประเด็นจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ให้กลุ่มอภิปรำยเพิ่มเติมเหตุผลกำรเห็นด้วย/เห็นต่ำงของแต่ละประเด็น

เพื่อให้กำรรับฟังได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้ำนมำกข้ึน ทั้งนี้ จะต้องไม่ตัด

เหตุผลเดิมที่ได้รวบรวมมำจำกกำรรับฟังเวทีประชำพิจำรณ์ล่วงหน้ำนั้นแล้ว  

จำกนั้นเลือกตัวแทนน�ำเสนอผลกำรสนทนำกลุ่มย่อยของตนเองในเวทีกลำง

เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มควำมคิดเห็นระหว่ำงกลุ่มย่อย

ผลที่เกิดขึ้นและบทเรียนที่ได้รับ

ผลที่เกิดขึ้นและบทเรียนที่ได้รับจำกกำรด�ำเนินกำรจัดรับฟัง 

ควำมคดิเหน็ต่อ (ร่ำง)พระรำชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่..)  

พ.ศ. .... 3 รูปแบบดังท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
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(1) การจดัรบัฟังความเห็นผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Online) 

	 ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการต่างๆ

ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรจัดรับฟังควำมเห็นผ่ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศหรือเวที online ส�ำหรับประชำชนทั่วไปดังกล่ำว พบว่ำ  

กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำน เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th  

ได ้มีกำรจัดด�ำเนินกำรระหว ่ำงวันที่  2-19 มิถุนำยน พ.ศ.2560  

โดยคณะอนุกรรมกำรประชำพิจำรณ์ฯ ได้มีกำรจัดท�ำสื่อในรูปแบบ 

อินโฟกรำฟิกส์ (infographics) เพื่อประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนท่ัวไป 

ได้รับทรำบถึงข้ันตอนต่ำงๆ และช่วงเวลำในกำรเปิดให้เข้ำร่วมแสดง 

ควำมคิดเห็นและเชิญชวนให้ผู ้สนใจร่วมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ 

www.lawamendment.go.th โดย ป้ำยประชำสมัพนัธ์แบบอนิโฟกรำฟิกส์  

และป้ำยประชำสัมพันธ์ออนไลน์ ได้มีกำรน�ำไปประชำสัมพันธ์ผ่ำน 

ช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ต่ำงๆ เช่น Facebook เว็บไซต์ ฯลฯ ของ 

หน่วยงำนภำคีเครือข่ำย ได้แก่ สปสช. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ

แห่งชำติ (สช.) กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น

นอกจำกน้ี คณะอนุกรรมกำรประชำพิจำรณ์ฯ ยังได้มีกำร

ประชำสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงช่องทำงอื่นๆ 

เพิ่มเติม เช่น กำรแถลงขำ่ว กำรให้สัมภำษณ์สื่อมวลชน กำรพูดออกรำยกำร

โทรทัศน์ (เช่น รำยกำรเดินหน้ำประเทศไทย) และกำรประกำศเชิญชวน 

ทุกคร้ังที่มีจัดเวทีประชำพิจำรณ์ใน 4 ภูมิภำค เป็นต้น

ในขั้นตอนกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงออนไลน์นั้น ได้ม ี

กำรด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงทีผู่ดู้แลเวบ็ไซต์ (www.lawamendment.go.th)  

ถือปฏิบัติอยู ่และเป็นแนวทำงที่ใช้กับร่ำงกฎหมำยทุกฉบับที่น�ำเข้ำสู ่

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงนี้ โดยก�ำหนดให้ผู้ประสงค์

จะแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ด�ำเนินกำร ดังนี้
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•  ให้ระบุชื่อ-สกุลตนเอง พร้อมหมำยเลขบัตรประชำชน  

(ใช้เพือ่อ้ำงองิตัวตนเท่ำนัน้ โดยไม่เก่ียวกับควำมเป็นตวัแทน

ของหน่วยงำน/สังกัด/ภูมิล�ำเนำนั้น) 

•  เสนอควำมเหน็ด้วย หรือเหน็ต่ำง โดยให้ระบหุน้ำ ข้อควำม 

หมำยเลข ย่อหน้ำ และข้อควำมท่ีต้องกำรแสดงควำมเห็น 

พร้อมเหตุผลประกอบ

•  ข้อควำมควำมเห็นควรใช้ค�ำสุภำพ โดยข้อควำมควำมเห็น

ทั้งหมดจะถูกบันทึกส�ำหรับอ้ำงอิงในกำรจัดท�ำรำยงำน 

สรุปผลกำรรับฟัง

ส่วนเอกสำรประกอบกำรเสนอควำมเห็นที่ได้มีกำรเผยแพร่บน

หน้ำเว็บไซต์ ประกอบด้วยเอกสำรใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

(1)  ร่ำง พ.ร.บ.ใหม่ ที่มีกำรปรับปรุงแก้ไข 

(2)  เอกสำรแนวคิดกำรแก้ไข (concept paper) 14 ประเด็น 

และ 

(3)  ตำรำงเปรยีบเทยีบกำรแก้ไขรำยมำตรำ พร้อมกบัค�ำแนะน�ำ

ในกำรอ่ำนเอกสำรเพ่ือท�ำควำมเข้ำใจกบัประชำชนทีเ่ข้ำมำ

แสดงควำมคิดเห็น 

เมื่อปิดกำรรับฟังควำมเห็นผ่ำนช่องทำงออนไลน์ตำมก�ำหนด  

17 วัน ปรำกฏว่ำ มีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นทั้งสิ้น 739 ควำมคิดเห็น โดย

วันที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นมำกที่สุดคือ วันที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

จ�ำนวน 218 ควำมคิดเห็น รองลงมำคือวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

จ�ำนวน 162 ควำมคิดเห็น ผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่รวบรวมได้มี

กำรประมวล วิเครำะห์ และสรุปผลโดยคณะท�ำงำนวิชำกำร ร่วมกับผล 

กำรรบัฟังควำมเหน็ผ่ำนช่องทำงอืน่ๆ และจดัท�ำเป็น “รำยงำนผลกำรด�ำเนนิ
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กำรรบัฟังควำมคดิเห็นต่อ (ร่ำง)พระรำชบญัญัตหิลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ  

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....” โดยได้ท�ำกำรส่งมอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรพจิำรณำ 

(ร่ำง)พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อ

วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

	 บทเรียนที่ได้รับ

ผลกำรวิเครำะห์บทเรียนกำรด�ำเนินกำรจัดรับฟังควำมเห็น 

ผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศหรอืเวที online ส�ำหรบัประชำชนทัว่ไป สรปุได้ว่ำ  

กำรจดัรบัฟังควำมคดิเหน็ผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศหรือเวท ีonline สำมำรถ

บรรลุตำมภำรกิจโดยสำมำรถด�ำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนตำมแผนงำนและ

กิจกรรมที่วำงไว้ อย่ำงไรก็ตำม มีข้อสังเกตจำกผู้เกี่ยวข้องในเรื่องระยะเวลำ

ที่ก�ำหนดให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของ

ประชำชนทีส่นใจเข้ำร่วมแสดงควำมคดิเหน็ กำรประชำสมัพนัธ์ทีย่งัไม่ทัว่ถงึ 

ท�ำให้ประชำชนจ�ำนวนมำกไม่ได้รับทรำบว่ำมีกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็น

ทำงออนไลน์ กำรแสดงเนื้อหำและช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นไม่น่ำ

สนใจ ไม่ดึงดูด และไม่เป็นมิตรกับผู้ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นเท่ำที่ควร  

มกีำรให้กรอกข้อมูลพืน้ฐำนในกล่องเมนตู่ำงๆ ท�ำให้เป็นกำรเพิม่ภำระให้กบั

ผู้เข้ำมำแสดงควำมเห็น นอกจำกนี้ จ�ำนวนของผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น 

น้อยเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบ 

เกือบหำ้สิบลำ้นคน ในขณะที่ควำมเห็นบำงส่วนที่ได้รับสะท้อนว่ำประชำชน

ทั่วไปจ�ำนวนมำกไม่สำมำรถร่วมแสดงควำมคิดเห็นในบำงประเด็นได้ 

เน่ืองจำกขำดกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเพิ่มเติมแก่ประชำชนให้เกิด 

ควำมชัดเจน และเพียงพอ 
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กำรจดักระบวนกำรรบัฟังควำมเหน็ผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศหรอื

เวที online สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมควำมคำดหวังของจัดกระบวนกำร 

ภำยใต้หลักกำร 3 ข้อ หลำยประกำร อำทิ กำรเสนอควำมเห็นมีควำม 

หลำกหลำยและเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของผู้รับผิดชอบ

แก้ไข พ.ร.บ. มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรแสดงควำมคิดเห็นไว้อย่ำง

ชัดเจน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยทั้งผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ผู้รับผิดชอบ

จัดกำรรับฟัง และผู้ดูแลเว็บไซต์มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้  

ในขณะท่ีเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th เป็นช่องทำงสำธำรณะ

ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลประโยชน์จำกกำรแก้ไข พ.ร.บ. มีสิทธิ

ในกำรเข้ำไปเสนอควำมเห็นได้ทุกคน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกรูปแบบของ 

กำรรบัฟังควำมเหน็ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือเวท ีonline ที่ด�ำเนินกำร 

ในครัง้น้ีมลีกัษณะเป็นกำรสือ่สำรทำงเดยีวท�ำให้ผูเ้ข้ำร่วมแสดงควำมคดิเหน็  

ไม่มีโอกำสเรียนรู้จำกผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นคนอ่ืนๆ นอกจำกนี้  

ขั้นตอนกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน www.lawamendment.go.th  

มีควำมซับซ้อนและยุ่งยำกในกำรเข้ำถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับ 

ผลประโยชน์จำกกำรแก้ไข พ.ร.บ. มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นได ้

ไม่เท่ำเทยีมกนัเนือ่งจำกข้อจ�ำกดัในเรือ่งทรพัยำกรทีไ่ม่เท่ำกนั ควำมไม่ทัว่ถงึ 

ในกำรกระจำยข่ำวสำร ควำมไม่หลำกหลำยของช่องทำงกำรเข้ำถึงและ

ควำมไม่สอดคล้องกบัวถีิชวีติของคนในพืน้ทีห่่ำงไกลของรูปแบบในกำรรบัฟัง 

ควำมคิดเห็น และผลกำรรับฟังท่ีได้รับจำกระบบน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ยำก 

ต้องมีกระบวนกำรประมวลและวิเครำะห์ผลเพิ่มเติม 

เมื่อพิจำรณำถึงกำรบรรลุตำมหลักกำรของกำรจัดกระบวนกำร

รับฟังควำมคิดเห็นภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำสำธำรณะ กระบวนกำรรับฟัง 

ควำมเห็นผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือเวที online ที่จัดท�ำขึ้นนับว่ำ 

มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในกำรท�ำให้กำรรับฟังควำมเห็นออนไลน์เป็น 
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ช่องทำงกำรรับฟังควำมเห็นที่มีควำมหมำย ทันเวลำ มีควำมสมดุลในเน้ือหำ 

และมีเป้ำหมำยเพื่อน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีข้ึนและควำมเข้ำใจที่มำกขึ้นของ 

ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรจัดช่องทำงกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือเวที online ยังเป็นเรื่องใหม่

ส�ำหรับประเทศไทย ท�ำให้ปรำกฏปัญหำในเรื่องกำรอ�ำนวยควำมสะดวก

ของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ และกำรประสำนงำนระหว่ำง 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องอยู่บ้ำง ส่งผลให้กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและผู้ได้รับผลกระทบยังไม่กว้ำงขวำงเท่ำที่ควร นอกจำกนี้ พื้นที่ใน 

กำรแสดงควำมคิดเห็นออนไลน์ที่เปิดให้แก่ประชำชนทั่วไปยังถูกท�ำให ้

กลำยเป็นช่องทำงในกำรช่วงชิงควำมได้เปรียบในกำรเสนอควำมคิดเห็น

ของฝ่ำยต่ำงๆ ที่ยังมีควำมขัดแย้งกันจนอำจมีผลต่อควำมน่ำเช่ือถือของ

ข้อมูลที่ได้รับ

(2) การจัดเวทีประชาพิจารณ์ส�าหรับประชาชนทั่วไป 

	 ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด�าเนินการต่างๆ

กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์ส�ำหรับประชำชนทั่วไปได้มีกำรด�ำเนิน

กำรครบทั้ง 4 เวทีตำมที่วำงแผนไว้ อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์

ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นขำดควำมสมบูรณ์ของ 

กำรด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนรับฟังควำมเห็นท่ีก�ำหนดไว้ เนื่องจำกมีผู้เข้ำร่วม

เวทีบำงกลุ่มแสดงกำรคัดค้ำนต่อกระบวนกำรเมื่อเร่ิมกำรประชำพิจำรณ์ 19  

กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์ส�ำหรับประชำชนทั่วไปมีกำรประชำสัมพันธ์

19 กำรแสดงออกถึงกำรคดัคำ้นตอ่กำรแกไ้ข พ.ร.บ. และกำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์เกิดข้ึนใน
ทกุภมูภิำคแตมี่รปูแบบในกำรแสดงออกและระดบัของผลกระทบตอ่กำรจดักจิกรรมทีแ่ตกตำ่ง
กนั กลำ่วคอื เวทีประชำพจิำรณ์ในภำคใต้ท่ีจงัหวดัสงขลำและเวทปีระชำพจิำรณใ์นภำคเหนอื
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แสดงกำรคัดค้ำนได้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นตำมกติกำกำรประชุมอยู ่
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ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนร่วมจัดและสื่อสำธำรณะ

ต่ำงๆ เกี่ยวกับวัน เวลำ และสถำนที่จัดเวที และมีกำรเชิญชวนให้ผู้สนใจ

ลงทะเบียนเข้ำร่วมออนไลน์เวทีล่วงหน้ำ

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนมีกำรด�ำเนินกำรใน 2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบแรก กำรลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ำโดยผู้ท่ีลงทะเบียนมำจะไม่รู้

ล�ำดับในกำรแสดงควำมคิดเห็นของตัวเอง แต่กำรจัดล�ำดับจะเป็นควำม 

รับผิดชอบของคณะท�ำงำนโดยใช้หลักกำรใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อน

แต่จะมีกำรสลับล�ำดับกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมกลุ่มของผู้ลงทะเบียน

เข้ำร่วมเวที ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภำครัฐ กลุ่มภำควิชำกำร และ

กลุ่มภำคประชำชน/เอกชน โดยไม่ถือว่ำแต่ละคนที่แสดงควำมเห็นเป็น

ตัวแทนของกลุ่มดังกลำ่วแต่อย่ำงใด กำรแจ้งล�ำดับในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

จะมีบอร์ดรำยช่ือบอกล�ำดับในกำรแสดงควำมคิดเห็นในบริเวณที่จัดเวที

ประชำพิจำรณ์ และมีระบบคอมพิวเตอร์ให้สืบค้นรำยชื่อและล�ำดับกำรน�ำ

เสนอของผู้เข้ำร่วมเวทีแต่ละคนด้วย

รูปแบบที่สอง กำรลงทะเบียน ณ จุดที่จัดเวทีประชำพิจำรณ์

ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้ำ โดยใช้หลักกำรในกำรจัดล�ำดับใน

กำรแสดงควำมคิดเห็นเช่นเดียวกันกับกำรลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ำ  

อย่ำงไรก็ตำม กรณีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมำล่วงหน้ำอำจไม่ได้รับเอกสำร 

ประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่เป็นเล่มถ้ำมีจ�ำนวนผู้มำลงทะเบียน 

เกินกว่ำจ�ำนวนที่ผู้จัดคำดกำรณ์ไว้ ดังนั้น หำกเอกสำรหมดจะแนะน�ำให ้

ผู ้ เข ้ำร ่วมเวทีดำวน ์โหลดจำกเว็บไซต ์ ส ่วนล�ำดับคิวในกำรแสดง

(ต่อ) ระยะหนึ่งจึงแสดงกำรประท้วงด้วยกำรเดินออกจำกที่ประชุม (walk out) เพื่อไปแถลง
ข่ำว/ประกำศเจตนำรมณ์ภำยนอกห้องประชุม ส่วนเวทีภำคกลำงที่กรุงเทพมหำนครผู้แสดง
กำรคดัคำ้นถกูควบคมุโดยกองก�ำลงัต�ำรวจและทหำรทีม่กีำรสง่ใหเ้ขำ้มำดแูลสถำนกำรณภ์ำย
หลังเหตุกำรณ์ที่จังหวัดขอนแก่น 
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ควำมคิดเห็นจะอยู ่ต ่อจำกคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้ำมำคนสุดท้ำย  

กรณีมีผู ้สนใจเข้ำร่วมเวทีมำกและเวลำในกำรแสดงควำมคิดเห็นด้วย 

กำรพูดไม่เพียงพอ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในแบบฟอร์มที่คณะท�ำงำน 

จัดเตรียมไว้ให้ได้ เพื่อไม่ให้ผู้ประสงค์เข้ำร่วมเวทีที่ได้เดินทำงมำที่หน้ำงำน

แล้วเสียโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงไรก็ตำม ผู ้ ท่ีไม ่ลงทะเบียน ไม่รับล�ำดับในกำรแสดง 

ควำมคิดเห็น จะไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นในแบบฟอร์มได้ เพรำะจะมี

ผลต่อกำรสรุปผลกำรรับฟังควำมเห็นผ่ำนเวทีประชำพิจำรณ์ ซึ่งต้องกำร 

ควำมชัดเจนในเรื่องจ�ำนวนผู ้ลงทะเบียน จ�ำนวนผู ้แสดงควำมคิดเห็น  

จ�ำนวนควำมเห็นที่เห็นพ้อง/เห็นต่ำง/เห็นเพิ่มเติมต่อร่ำง พ.ร.บ. ท่ีมีกำร 

แก้ไข ส่วนคนท่ีแสดงควำมคิดเห็นในแบบฟอร์มจะไม่มีกำรเผยแพร่ว่ำเป็น 

ควำมเห็นของใครแต่จะเก็บไว้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงหำกมีกำรร้องขอให้มี 

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของผลกำรรับฟังควำมเห็น

ผลกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน ปรำกฏว่ำมีผู้สนใจลงทะเบียน 

เข้ำร ่วมกำรประชำพิจำรณ์และแสดงตัวที่เวทีรับฟัง ตำมเป้ำหมำย  

(ประมำณเวทีละ 300 คน) 2 เวที คือ เวทีภำคเหนือมีผู้ลงทะเบียนออนไลน์ 

ล่วงหน้ำและแสดงตัวใช้สิทธิ จ�ำนวน 277 คน และผู้ลงทะเบียนที่เวทีรับฟัง  

จ�ำนวน 72 คน รวม 349 คน เวทีภำคกลำงมีผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ำ 

และแสดงตัวใช้สิทธิ จ�ำนวน 358 คน และผู ้ลงทะเบียนที่เวทีรับฟัง  

จ�ำนวน 269 คน รวม 627 คน ส่วนอีกสองเวทีมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ำร่วม 

และแสดงตัวใช้สิทธิน้อยกว่ำ 300 คน ได้แก่ เวทีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ำและแสดงตัวใช้สิทธิ จ�ำนวน 227 คน และ

ผู้ลงทะเบียนที่เวทีรับฟัง จ�ำนวน 50 คน รวม 277 คน และเวทีภำคใต ้

มีผู ้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้ำและแสดงตัวใช้สิทธิ จ�ำนวน 145 คน  

และผู้ลงทะเบียนท่ีเวทีรับฟัง จ�ำนวน 60 คน รวม 205 คน 
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กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์ในแต่ละภำคมีกำรชี้แจงวัตถุประสงค์

และวิธีกำรประชุมที่เน้นให้ผู้เข้ำร่วมเวทีได้ทรำบถึงหลักกำร 3 ประกำร

ที่กำรจัดเวทียึดถือ ได้แก่ ควำมสมำนฉันท์เรียนรู้ร่วมกัน ควำมเท่ำเทียม 

และควำมเป็นระบบ และขอให้ผู้เข้ำร่วมเวทีเคำรพกติกำเนื่องจำกเป็นเวที

สำธำรณะที่ทุกคนมีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นและเคำรพควำมคิดเห็นผู้อื่น

ไม่ต้องโต้เถียงกัน มีกำรน�ำเสนอสื่อวีดีทัศน์ในรูปแบบกรำฟิกส์เคลื่อนไหว 

(motion graphics) เพื่ออธิบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ต่อร่ำงฯ และประเด็นท่ีต้องกำรรับฟัง 

กำรชี้แจงในแต่ละเวทียังได้มีกำรกล่ำวถึงควำมจ�ำเป็นของ 

กำรรับฟังควำมเห็นตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 

2560 มำตรำ 77 โดยมีกำรรับฟังทั้งทำงออนไลน์และกำรประชำพิจำรณ์ 

มีกำรช้ีแจงกติกำและข้อปฏิบัติ กติกำส�ำหรับผู้แสดงควำมคิดเห็น รวมถึง 

กำรชี้แจงวิธีแสดงควำมคิดเห็น ได้แก่ กำรบอกกติกำและคู่มือส�ำหรับ 

ผู้เข้ำร่วมเป็นค�ำชี้แจงผู้เข้ำร่วมเวทีประชำพิจำรณ์ เวทีไม่มีกำรสรุป ไม่มีกำร

โต้เถียง จัดล�ำดับให้ผู้แสดงควำมคิดเห็นแต่ละภำคส่วนแสดงควำมคิดเห็น 

แบบสมดุล พูดได้คนละ 3 นำที ท�ำให้คนพูดได้ไตร่ตรองก่อนและพูดเฉพำะ

เรื่องที่ส�ำคัญ ผู้เข้ำร่วมเวทีสำมำรถน่ังในห้องประชุมได้ตำมอัธยำศัย ไม่มี

กำรจัดที่นั่งเฉพำะ และจะลุกเดินเข้ำ-ออกห้องประชุมเมื่อใดก็ได้ แต่เวที

จะด�ำเนินกำรต่อไป

กำรแสดงควำมคิดเห็นเป็นไปตำมล�ำดับคิวที่จัดไว้ ไม่สำมำรถ 

ยกสิทธิ (ล�ำดับในกำรแสดงควำมคิดเห็น) ของตนให้คนอื่นได้ กำรแสดง

ตนว่ำมำจำกหน่วยงำนหรือสังกัดใดถือว่ำไม่ส�ำคัญและไม่ใช่ตัวแทนของ 

หน่วยงำนหรือสังกัดน้ัน ถือว่ำทุกคนมีควำมเท่ำเทียมกัน ทุกควำมเห็น 

จะได้รับกำรบันทึกโดยทีมงำนซ่ึงจะยึดตำม 14 ประเด็นที่คณะยกร่ำงฯ 
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ต้องกำรรับฟังควำมเห็นเป็นหลักก่อน แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำประเด็นอ่ืนๆ 

จะพูดไม่ได้ แต่ให้อยู่ภำยในเวลำ 3 นำที กำรแสดงควำมเห็นจึงจะออกมำ 

3 ทำง คือ เห็นด้วย เห็นต่ำง และเห็นเพิ่มเติม 

องค์ประกอบทีส่�ำคญัในกำรจัดเวทปีระชำพจิำรณ์ส�ำหรบัประชำชน

ท่ัวไปแต่ละครั้ง คือ ผู้ด�ำเนินกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุม

รับฟังควำมเห็น ในส่วนของผู้ด�ำเนินกำรประชุม แต่ละเวทีจะมีกำรแบ่งทีม

ด�ำเนินกำรประชุมออกเป็นทีมงำนหลักๆ ได้แก่ ทีมงำนที่รับฟังควำมคิดเห็น 

บนเวท ีทีมบันทึก ทมีอ�ำนวยควำมสะดวกในห้องประชุม และทมีลงทะเบยีน 

หน้ำท่ีของทีมงำนคือช่วยกันเช็คคิวว่ำถึงผู้ประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็น

ล�ำดับใดแล้ว ในกำรแบ่งงำนกันท�ำทีมต่ำงๆ จะมีกำรแบ่งควำมรับผิดชอบ 

ของแต่ละทีมออกเป็นทีมงำนล�ำดับที่ 1 และทีมงำนล�ำดับที่ 2 เพื่อสำมำรถ

ท�ำงำนแทนกันได้ โดยในกำรปฏิบัติงำนจริง เจ้ำหนำ้ที่ของ สปสช. ท�ำหนำ้ที่

เป็นผู้ประสำนงำนหลักและคอยอ�ำนวยควำมสะดวกในเรื่องต่ำงๆ ส่วน 

เจ้ำหน้ำที่ของ สช. มีหน้ำที่หลักคือกำรบันทึกผลควำมคิดเห็นทั้งที่ผู้เข้ำร่วม

เวทีพูดและที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นในแบบฟอร์มตำมเอกสำรหมำยเลข 7 

และอำจเป็นผู้ให้กำรช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ ถ้ำมีควำมจ�ำเป็น

ในเรื่องเอกสำรประกอบกำรประชุมรับฟังควำมเห็น มีเอกสำร

ประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดไว้ในแนวทำง 

กำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ 77 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยได้รวมข้อมูลของเอกสำรไว้ใน 

เล่มเดียวกัน 6 รำยกำร ประกอบด้วย 

o แนวคิดในกำรแก้ไขเพิ่มเติม (concept paper) พระรำช

บัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (เอกสำรหมำยเลข 1) 

o (ร ่ำง) พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เอกสำรหมำยเลข 2) 
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o ตำรำงเปรียบเทียบระหว่ำง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพ 

แห่งชำต ิพ.ศ. 2545 กับ(ร่ำง) พระรำชบัญญตัิหลักประกนั

สุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เอกสำรหมำยเลข 3) 

o พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 

(เอกสำรหมำยเลข 4) 

o ค�ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตทิี ่37/2559 เร่ือง 

ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วข้องและจ�ำเป็นต่อกำรสนบัสนนุและส่งเสรมิ

กำรจดับรกิำรสำธำรณสขุและค่ำใช้จ่ำยอืน่ตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (เอกสำรหมำยเลข 5) 

o ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และ

เงือ่นไข กำรรบัเงิน กำรจ่ำยเงนิ กำรรักษำเงนิ และรำยกำร

ของค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นต่อกำรสนับสนุนและ 

ส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขและค่ำใช้จ ่ำยอื่น  

พ.ศ. 2559 (เอกสำรหมำยเลข 6) 

นอกจำกนี้ มีเอกสำรอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ 

o แบบแสดงควำมคดิเหน็ต่อเอกสำรกำรแก้ไข (ร่ำง) พระรำช

บัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(เอกสำรหมำยเลข 7) 

o เอกสำรค�ำชี้แจงผู้เข้ำร่วมเวทีประชำพิจำรณ์ควำมยำว  

2 หน้ำกระดำษพิมพ์บนกระดำษสี 

o เอกสำรแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนกำรรับฟังควำมคดิเหน็ (ร่ำง) 

พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่..)  

พ.ศ. .... ทีจั่ดพมิพ์บนกระดำษอำร์ตสีส่แีละมภีำพประกอบ 

และ
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o โปสเตอร์สรุปประเด็นส�ำคัญที่จะรับฟัง 14 ประเด็น 

ในรปูแบบสัน้กระชบัมรีปูภำพและค�ำอธบิำยสัน้ๆ ประกอบ

ภำยในเนื้อหำ 1 หน้ำกระดำษ 

เมือ่ผูเ้ข้ำร่วมเวทไีด้แสดงควำมคิดเห็นตำมล�ำดบัจนไม่มผีูป้ระสงค์

จะแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมอีกแล้ว ในแต่ละเวทีจะมีกำรสรุปจ�ำนวน 

ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ำ ผู้ลงทะเบียนหน้ำงำน ผู้แสดงควำมคิดเห็นท้ังหมด 

รวมถึงประเด็นที่มีผู้แสดงควำมคิดเห็นมำกให้ผู้เข้ำร่วมเวทีทรำบ และกล่ำว

ปิดกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่รวบรวมได้จำกทั้งสี่ เวทีม ี

กำรประมวล วิเครำะห์ และสรุปผลโดยคณะท�ำงำนวิชำกำร ร่วมกับ 

ผลกำรรับฟังควำมเห็นผ่ำนช่องทำงอื่นๆ และจัดเป็นรำยงำนผลกำร

ด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง)พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพ 

แห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยได้ท�ำกำรส่งมอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

พิจำรณำ (ร่ำง)พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... เม่ือวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

	 บทเรียนที่ได้รับ

ผลกำรวิเครำะห์บทเรียนกำรด�ำเนินกำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์

ส�ำหรับประชำชนทั่วไป สรุปได้ว่ำ กำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์ได้มีกำรด�ำเนิน

กำรครบทั้ง 4 เวที (ภำค) ตำมที่วำงแผนไว้ อย่ำงไรก็ตำม ได้เกิดเหตุกำรณ์

ควำมวุ่นวำยจำกกำรท่ีมีผู้ท่ีไม่เห็นด้วยกับกำรแก้ไข พ.ร.บ. ในครั้งนี้ได้มำ

แสดงออกถึงกำรคัดค้ำนในทุกภำค จนถึงขั้นท�ำให้เวทีไม่สำมำรถด�ำเนินกำร

ได้อย่ำงสมบูรณ์ 1 เวทีที่จังหวัดขอนแก่น ในขณะที่เวทีภำคกลำงต้องจัด
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เวทีประชำพิจำรณ์ภำยใต้กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย 

ควำมมัน่คงอย่ำงเข้มงวด ดังนัน้ เมือ่พิจำรณำถงึกำรบรรลตุำมควำมคำดหวงั 

ของผู้จัดเวทีประชำพิจำรณ์ภำยใต้หลักกำรเรียนรู้อย่ำงสมำนฉันท์ หลัก 

ควำมเป็นระบบ และหลักกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกันแล้ว ได้ปรำกฏ

หลกัฐำนทีแ่สดงว่ำกำรด�ำเนนิกำรได้บรรลตุำมหลกักำรดังกล่ำวหลำยประกำร 

อำทิ ผู้จัดเวทีมีกำรประชุมเตรียมกำรของทีมงำน มีกำรวำงแผนรับมือกับ

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ และในขั้นตอนกำรจัดกำรรับฟังควำมคิดเห็นได้มีกำร

ชี้แจงขั้นตอนและวิธีด�ำเนินกำรประชุมแก่ผู้เข้ำร่วมเวทีหลำกหลำยรูปแบบ 

ในส่วนของผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นในเวทีประชำพิจำรณ์

แต่ละภำค ส่วนใหญ่แสดงควำมคิดเห็นด้วยเหตุผล สร้ำงสรรค์ และเคำรพ

กติกำ ทุกคนมีสิทธิในกำรเสนอควำมเห็นต่อร่ำง พ.ร.บ. อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

เนื่องจำกมีกำรก�ำหนดกติกำให้แสดงควำมคิดเห็นได้คนละ 3 นำที และ

สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมได้อย่ำงเต็มที่ผ ่ำนเอกสำรแสดง 

ควำมคดิเหน็ทีผู่จ้ดัเตรยีมไว้ให้ อย่ำงไรกต็ำม รปูแบบกำรแสดงควำมคดิเหน็ 

ที่ใช้ในเวทีท�ำให้ผู้เข้ำร่วมเวทีที่มีทักษะในกำรพูดและจับประเด็นน้อยกว่ำ 

รู ้สึกเสียเปรียบผู ้เข้ำร่วมเวทีคนอื่นๆ ที่มีทักษะมำกกว่ำในกำรแสดง 

ควำมคิดเห็น และผู้เข้ำร่วมเวทีบำงคนที่เขียนหนังสือไม่ได้และไม่ประสงค์

จะให้ผู้อื่นช่วยเขียนแทนไม่มีช่องทำงในกำรแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม

ในแง่ของกำรบรรลุตำมหลักกำรภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือ

สำธำรณะของกำรจัดเวทีประชำพิจำรณ์ในครั้งน้ี ถึงแม้ว่ำผู้จัดจะได้ก�ำหนด

เป้ำหมำยท่ีชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นในกำรที่จะท�ำให้เวทีประชำพิจำรณ์ที่จัดขึ้น 

เป็นเวทีที่ประชำชนทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมได้อย่ำงมีควำมหมำย  

มีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์เกี่ยวกับกลุ่มเป้ำหมำยและพยำยำมออกแบบ

กระบวนกำรรับฟังควำมเห็นให้ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผู้ได้รับผลกระทบ 

จำกร่ำง พ.ร.บ. สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก และเป็นระบบ และ 
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กำรจัดกำรต่ำงๆ ได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีจำกรัฐบำลและหน่วยงำน

ที่เก่ียวข้องโดยเฉพำะกระทรวงสำธำรณสุข สปสช. และ สช. แต่ด้วยกำร

ก�ำหนดเงื่อนไขในเรื่องช่วงเวลำกำรจัดกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่จ�ำกัด ท�ำให้

สำมำรถจัดเวทีประชำพิจำรณ์ได้เพียงภำคละ 1 ครั้ง กำรด�ำเนินกำรจึงถูก

วพิำกษ์วจิำรณ์ในเรือ่งควำมเร่งรดั ควำมไม่ทัว่ถงึและควำมไม่ครอบคลมุของ

กำรมีส่วนร่วมทั้งในเชิงภูมิศำสตร์และกำรกระจำยไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มต่ำงๆ นอกจำกนี้ ควำมขัดแย้งของฝ่ำยต่ำงๆ ต่อกำรแก้ไข พ.ร.บ.  

ในคร้ังนี้จนน�ำมำซ่ึงเหตุกำรณ์ควำมวุ่นวำยในแต่ละเวที และกำรท�ำงำน 

ในทำงปฏิบัติปรำกฏควำมไม่ไว้วำงใจกันระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผล

ให้เกิดข้อวิพำกษ์วิจำรณ์ต่อกระบวนกำรที่จัดขึ้นในเรื่องควำมเพียงพอ  

ควำมเปิดกว้ำง และควำมสมดุลของผู้เข้ำร่วมเวที ตลอดจนควำมไม่เชื่อมั่น

ต่อผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นท่ีได้รับ

(3) การจัดเวทีปรึกษาสาธารณะ

	 ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการด�าเนินการต่างๆ

กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคัดเลือกผู้เข้ำร่วมเวทีของ

คณะอนุกรรมกำรฯ ดังที่กล่ำวแล้วในส่วนก่อนหน้ำน้ีท�ำให้ในวันจัดกิจกรรม 

ผู ้เข้ำร่วมประชุมมีสัดส่วนและมีควำมหลำกหลำยในฐำนะตัวแทนจำก 

หน่วยบริกำรและหน่วยผู้รับบริกำร เช่น ตัวแทนจำกโรงพยำบำลในจังหวัด

ต่ำงๆ และผู้ที่ใช้บริกำรบัตรทอง เช่น กลุ่มผู้พิกำร และรวมไปจนถึงกลุ่ม

ภำคประชำสังคมที่มีส ่วนได้เสียในกำรใช้บริกำรบัตรประกันสุขภำพ 

แห่งชำติ เช่น กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภำพ ดังตำรำงสรุปจ�ำนวนผู้เข้ำร่วม 

เวทีปรึกษำสำธำรณะ จ�ำแนกตำมกลุ่ม ต่อไปนี้
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ตาราง 7.2 จ�านวนผู้เข้าร่วมเวทีปรึกษาสาธารณะจ�าแนกตามกลุ่ม

ภาครัฐ/
ราชการ

ภาคประชา
สังคม/
เอกชน

ภาค
วิชาการ

คณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/สช./

สถาบันพระปกเกล้า/ 
ผู้สื่อข่าว และอื่นๆ

รวม

24 32 8 135 199

ที่มำ: คณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์ฯ (2560: 35)

กำรจัดเวทีปรึกษำสำธำรณะเริ่มต้นจำกกำรเปิดเวทีและชี้แจง

วัตถุประสงค์ โดยประธำนคณะอนุกรรมกำรด�ำเนินกำรประชำพิจำรณ์ฯ ได้

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินงำน แต่ระยะเวลำในกำรชี้แจงน้อยมำก 

เนื่องจำกมีกิจกรรมสัมมนำของกระทรวงสำธำรณสุขในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติซึ่งประธำนฯ ได้รับเชิญให้

ไปเข้ำร่วมด้วยในช่วงเวลำเดียวกัน นอกจำกน้ี กำรให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับ

กำรปรกึษำหำรอืไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ในช่วงแรก เนือ่งจำกกลุม่ผูค้ดัค้ำน

กำรแก้ไข พ.ร.บ. ออกมำเรียกร้องขอยื่นหนังสือต่อประธำนคณะกรรมกำร

ยกร่ำงฯ ท�ำให้เวทีปรึกษำสำธำรณะต้องหยุดชะงักลงประมำณ 2 ชั่วโมง 

ควำมวุ ่นวำยดังกล่ำวท�ำให้แผนกำรจัดกิจกรรมต้องมีกำร 

ปรับเปลี่ยนจำกเดิมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของกำรจัดงำนได้ท�ำกำรแบ่งกลุ่ม 

โดยเฉลี่ยกลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดควำมสมดุลในแต่ละภำคฝ่ำยและในช่วงตอน  
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ลงทะเบียนกม็ำตำมทีไ่ด้ตัง้ไว้ แต่หลงัเหตกุำรณ์กำรยดึเวทปีรกึษำสำธำรณะ 

ในช่วงแรกก็ท�ำให้กลุ ่มเป้ำหมำยหำยไปจ�ำนวนหนึ่ง ท�ำให้สัดส่วน 

ควำมสมดุลของภำครัฐ ภำควิชำกำรและภำคประชำสังคมไม ่เกิด 

ควำมสมดุลตำมท่ีได้ตั้งใจไว้แต่แรก อย่ำงไรก็ตำม บรรยำกำศกำรแสดง

ควำมคิดเห็นในกลุ่มย่อยด�ำเนินไปได้ถึงแม้จะมีอุปสรรคในช่วงแรกของ

กระบวนกำรเวทีปรึกษำสำธำรณะแต่ก็สำมำรถท�ำตำมกระบวนกำรที ่

ได้ต้ังใจระดับหนึ่ง กำรพูดคุยกันระหว่ำงผู้เข้ำร่วมเวทีในแต่ละกลุ่มย่อย 

ใน 14 ประเด็นมีกำรรับฟังกันหลำกหลำยฝ่ำย ท้ังที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงและโดยอ้อม เช่น กรณีกำรจัดซื้อยำพิเศษ ยำแพง ยำเร่งด่วน  

เมื่อคุยตกผลึกในที่ประชุมกลุ่มย่อย ก็เห็นร่วมว่ำน่ำจะมีคณะกรรมกำร 

กำรจัดซื้อยำร่วมกันซึ่งมีตัวแทนของ สปสช. เข้ำไปนั่งด้วย เป็นต้น 

กำรน�ำเสนอในเวทีกลำง ส่วนใหญ่เป็นอำสำสมัครในกำรน�ำเสนอ

ประเด็นส�ำคญัภำยในกลุม่ แต่มบีำงกลุม่ให้ผูเ้อือ้กระบวนกำรออกไปน�ำเสนอ

แทน เช่น กลุ่มที่มำจำกภำคประชำสังคม ให้ผู้เอื้อกระบวนกำรน�ำเสนอ แต่

ตนเองกจ็ะนัง่ฟังและคอยกล่ำวเสรมิว่ำประเดน็ทีผู่เ้อือ้กระบวนกำรเสนอนัน้ 

ถูกต้องตำมเจตนำรมณ์ของกลุ่มหรือไม่ อย่ำงไร และถ้ำเห็นว่ำไม่ถูกต้อง 

(ไม่สอดคล้อง) จะขอมีควำมเห็นแย้งขึ้นมำทันที อย่ำงไรก็ตำม กำรสรุปผล

และปิดเวทีสำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น โดยผู้จัดเวทีได้ท�ำกำรสรุปผล

กำรจัดกำรจัดเวทีปรึกษำสำธำรณะส�ำหรับตัวแทนจำกภำคส่วนต่ำงๆ โดย

แบ่งกลุ่มกำรแสดงควำมคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

(1) กลุ่มประเด็นที่มีีกำรแสดงควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด ได้แก่ 

ประเดน็ท่ี 9 กำรร่วมจ่ำยค่ำบรกิำร และ ประเดน็ที ่13 กำรแยกเงนิเดอืน 

และค่ำตอบแทนของหน่วยบริกำรภำครัฐ ส่วนที่ซ�้ำซ้อนในกำรบริหำร

จัดกำรออกจำกเงินกองทุนฯ 
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(2) กลุ่มประเด็นที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นรองลงมำ ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 กำรจ่ำยเงินให้กับหน่วยงำน/องค์กรที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ใน

กฎหมำย ประเด็นที่ 6 กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริกำร

ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรให้บริกำรสำธำรณสุขครอบคลุมทุกสิทธิ 

กำรคุ้มครองผู้ให้บริกำร ประเด็นท่ี 7 กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่

ผู้รับบริกำรที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรให้บริกำรสำธำรณสุขครอบคลุม

ทุกสิทธิ และยกเลิกกำรไล่เบี้ย ประเด็นที่ 8 กำรจัดระบบหลักประกัน

สุขภำพให้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทย ประเด็นที่ 10 กำรจัดซื้อ 

ร่วมยำ/เวชภัณฑ์/ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ประเด็นที่ 11 คณะกรรมกำร

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (องค์ประกอบ จ�ำนวน อ�ำนำจหน้ำที่) 

ประเด็นที่ 14 กำรก�ำหนดให้งบบริหำรจัดกำรและเงินรำยได้ของ 

ส�ำนักงำนฯ และ 

(3) กลุ ่มประเด็นที่มีผู ้แสดงควำมคิดเห็นไม่มำกนัก ได้แก่ 

ประเด็นที่ 3 กำรจ่ำยเงินโดยตรงแก่บุคลำกรที่ให้บริกำร ไม่จ่ำยผ่ำน

หน่วยบริกำรตำมที่กฎหมำยก�ำหนด ประเด็นที่ 5 เร่ืองของค�ำนิยำม 

“บริกำรสำธำรณสุข” ประเด็นที่ 12 คณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพ

และมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข (องค์ประกอบ จ�ำนวน อ�ำนำจหน้ำท่ี) 

นอกจำกน้ี ยังมีประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจำก 14 ประเด็นหลัก 

ได้แก่ ประเด็นกำร ร่ำง พรบ. ที่ขัดกับหลักกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 

แหล่งท่ีมำและกำรจัดสรรงบประมำณ ควำมไม่ชัดเจนของหลักกำร 

มำตรฐำนของกำรรักษำพยำบำล โดยเฉพำะประเด็นกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนท่ีถูกกล่ำวถึงมำกท่ีสุด

ผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่รวบรวมได้จำกเวทีมีกำรประมวล 

วิเครำะห์ และสรุปผลโดยคณะท�ำงำนวิชำกำร ร่วมกับผลกำรรับฟัง 
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ควำมเห็นผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ และจัดท�ำเป็นรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นต่อ (ร ่ำง)พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยได้ท�ำกำรส่งมอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ 

(ร่ำง)พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

เม่ือวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

	 บทเรียนที่ได้รับ

ผลกำรวิเครำะห์บทเรียนกำรด�ำเนินกำรจัดเวทีปรึกษำหำรือ

สำธำรณะส�ำหรับตัวแทนจำกภำคส่วนต่ำงๆ สรุปได้ว่ำ กำรจัดเวทีปรึกษำ

หำรือสำธำรณะสำมำรถด�ำเนินกำรได้จนเสร็จสิ้นกระบวนกำร กำรวิเครำะห์ 

คัดเลือก และเชิญผู ้เข้ำร่วมเวทีที่ค�ำนึงถึงกำรได้ตัวแทนจำกภำคส่วน

ต่ำงๆ มำเข้ำร่วม ท�ำให้ในวันจัดกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมเวทีมีสัดส่วนและมี 

ควำมหลำกหลำยในฐำนะตัวแทนจำกหน่วยผู้ให้บริกำร หน่วยผู้ซื้อบริกำร 

และกลุ ่มภำคประชำสังคมท่ีมีส่วนได้เสียในระบบหลักประกันสุขภำพ 

แห่งชำติ อย่ำงไรก็ตำม ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ท�ำให้กำรเตรียม

กำรจัดกระบวนกำรขำดควำมสมบูรณ์จำกท่ีวำงแผนไว้ มีกำรปรับเปลี่ยน 

รปูแบบในกำรจดัเวทหีลำยคร้ัง และเมือ่จดักจิกรรมจรงิได้เกดิกำรเคลือ่นไหว

ของกลุ่มคัดค้ำนกำรแก้ไข พ.ร.บ. ท�ำให้เวทีต้องหยุดชะงักลงถึง 2 ชั่วโมง

ในช่วงต้นและต้องมีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบของเวทีไปตำมสถำนกำรณ์อีก

เมื่อพิจำรณำถึงกำรบรรลุตำมควำมคำดหวังของผู ้ จัดเวที 

ปรึกษำหำรือสำธำรณะภำยใต้หลักกำรเรียนรู้อย่ำงสมำนฉันท์ หลักควำม

เป็นระบบ และหลักกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกันแล้ว ได้ปรำกฏ 

หลักฐำนที่แสดงว่ำกำรด�ำเนินกำรจัดเวทีปรึกษำหำรือสำธำรณะได้บรรลุ

ตำมหลักกำรดังกล่ำวหลำยประกำร กล่ำวคือ กำรจัดเวทีมีกำรออกแบบ
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เวทีและวำงหลักเกณฑ์ในกำรปรึกษำหำรือไว้อย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้น

เป็นตอน ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้เสนอควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีตำม

กติกำและภำยใต้เวลำที่ก�ำหนด และผู้เข้ำร่วมประชุม ที่เข้ำร่วมกิจกรรม

ของเวทีจนจบได้มีโอกำสเรียนรู้จำกผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นคนอื่นๆ 

อย่ำงเต็มที่ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปิดเวทีจริงกลับปล่อยให้ผู้เข้ำร่วมเวทีบำง

กลุ่มแสดงบทบำทนอกกติกำที่ก�ำหนดไว้ท�ำให้เวทีหยุดชะงักไปในช่วงแรก 

และท�ำให้ผู้เข้ำร่วมเวทีคนอื่นๆ เกิดควำมรู้สึกว่ำถูกลิดรอนและละเมิดสิทธิ

ในกำรแสดงควำมคิดเห็น นอกจำกนี้ ในกำรปรึกษำหำรือในกลุ่มย่อยของ

บำงกลุ่มในบำงประเด็น บรรยำกำศในกำรแสดงควำมคิดเห็นค่อนข้ำงจะ

ตึงเครียดจนบำงครั้งมีลักษณะไม่สร้ำงสรรค์ 

ในแง่ของกำรบรรลุตำมหลักกำรภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือ

สำธำรณะของกำรจัดเวทีปรึกษำหำรือสำธำรณะในคร้ังน้ี ผู้จัดกระบวนกำร

มีควำมมุ่งหวังที่จะท�ำให้เวทีปรึกษำหำรือสำธำรณะเป็นกระบวนกำรท่ี

ตัวแทนจำกภำคส่วนต่ำงๆ สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมพูดคุยปรึกษำหำรือ

กันได้อย่ำงมีควำมหมำย และน�ำไปสู่กำรได้ข้อสรุปที่เกิดจำกควำมเห็น

พ้องต้องกันของทุกฝ่ำย อย่ำงไรก็ตำม จำกสภำพควำมวุ่นวำยที่เกิดขึ้น 

ท�ำให้เวทีเกิดควำมไม่สมบูรณ์ตำมที่ออกแบบไว้หลำยประกำร เช่น  

องค์ประกอบของผู้เข้ำร่วมเวทีไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ ขำดควำมเป็น

ตัวแทนที่มีควำมหลำกหลำย ผู้แทนที่เข้ำร่วมเวทีจ�ำนวนหนึ่งไม่มีควำมเป็น

ตัวแทน มีควำมพยำยำมของคนบำงกลุ่มที่มุ่งใช้เวทีปรึกษำหำรือสำธำรณะ

เป็นเวทีแสดงจุดยืนของตนเองโดยไม่เคำรพสิทธิของผู้อื่น เวทีท่ีจัดขึ้นถูก

ลดคุณค่ำจำกเวทีปรึกษำหำรือสำธำรณะท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับ 

ผลกระทบทุกฝ่ำยมีโอกำสเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดกว้ำงเป็น

เวทีส�ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มควำมคิดเห็นในแต่ละ

ประเด็นให้ครบถ้วน ควำมไม่สมบูรณ์ดังกล่ำวท�ำให้ผู้เก่ียวข้องฝ่ำยต่ำงๆ 
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เกิดควำมกังวลและไม่แน่ใจวำ่เวทีปรึกษำสำธำรณะที่จัดข้ึนจะเป็นกระบวน

กำรท่ีสำมำรถน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่มำกขึ้นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

เกี่ยวกับผลประโยชน์และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรแก้ไข พ.ร.บ. ครั้งนี ้

ได้จริง

บทสงัเคราะหป์ระเด็นพืน้ฐานส�าหรบัการจดักระบวนการรบัฟงัความเหน็ 

ภายใตแ้นวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะทีเ่หมาะสมส�าหรบัประเทศไทย

ดังที่ได้กล่ำวไว้แล้วในบทก่อนหน้ำน้ีเก่ียวกับแนวทำงกำรจัดท�ำ

และกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทยท่ีคณะรัฐมนตรีได้วำงแนวทำงให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ

กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยด�ำเนินกำรตำม ทั้งในเร่ืองช่องทำง ระยะเวลำ และ

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำม บทเรียนจำกกำรด�ำเนินงำนรับฟัง 

ควำมเห็นต่อ (ร่ำง)พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... ที่น�ำเสนอมำข้ำงต้นในบทนี้สะท้อนถึงควำมไม่สมบูรณ์ของ 

กำรด�ำเนินกำรจัดกำรรับฟังควำมเห็นตำมหลักกำรส�ำคัญของแนวคิด 

กำรปรึกษำหำรือสำธำรณะท่ีประเทศประชำธิปไตยทั่วโลกยึดถือใน  

5 ประเด็นปัญหำส�ำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

ประเด็นปัญหาแรก ความครอบคลุมทั่วถึง (inclusiveness)

กำรด�ำเนินงำนรับฟังควำมเห็นต่อ (ร่ำง)พระรำชบัญญัติหลัก

ประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งนี้ยังมีปัญหำเรื่องควำม

ไม่ครอบคลุมท่ัวถึงของกำรมีส่วนร่วม เนื่องจำกประชำชนจ�ำนวนมำกยังไม่

คุ้นเคยกับกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ ในขณะท่ีกำรใช้วิธีกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ ที่น�ำมำใช้ยังขำดกำรวิเครำะห์ผู ้เกี่ยวข้องซึ่ง
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ต้องพิจำรณำทั้งในมิติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบอย่ำง 

หลำกหลำยรอบด้ำนและเป็นท่ียอมรับ ท�ำให้ผลที่ได้รับจำกกำรจัด

กระบวนกำร/กิจกรรมรับฟังควำมเห็นไม่สำมำรถยืนยันได้อย่ำงหนักแน่น

ว่ำเป็นเสียงหรือควำมคิดเห็นที่สะท้อนจำกผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ 

จำกกำรแก้ไข พ.ร.บ. ครั้งนี้อย่ำงครบถ้วน 

ประเด็นปัญหาที่สอง ความสามารถในการอธิบายหรือตอบ

ค�าถาม (accountability)

ปัญหำควำมไม่ครอบคลุมของกำรจัดกระบวนกำร ท�ำให  ้

ผู ้รับผิดชอบในกำรจัดกำรรับฟังควำมเห็นต่อ (ร่ำง)พระรำชบัญญัติ 

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งนี้ยำกที่จะอธิบำยได้

ว่ำผลที่ได้รับเป็นไปตำมที่ผู้จัดคำดหมำยและให้ค�ำมั่นสัญญำไว้ โดยเฉพำะ

ควำมคำดหมำยท่ีต้องกำรให้กระบวนกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน

ท่ีจัดท�ำขึ้นสำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดท�ำกฎหมำยที่มี

ควำมหมำยและทุกฝ่ำยมีส่วนเป็นเจ้ำของ

ประเด็นปัญหาที่สาม ความโปร่งใส (transparency)

ปัญหำควำมไม่ครอบคลุมทั่วถึงของกระบวนกำรจนท�ำให้ผล

ที่ได้รับจำกกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ไม่เป็นไปตำมที่ผู ้จัดคำดหวัง น�ำไปสู ่

ควำมเคลือบแคลงสงสัยและกำรตั้งค�ำถำมของผู ้เก่ียวข้องโดยเฉพำะ 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู ้ได้รับผลกระทบโดยตรงจำก (ร่ำง)กฎหมำย  

ในเรื่องควำมโปร่งใสของกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ 

ผลกำรรับฟังควำมเห็นทั้งหมดที่ได้รับ ทั้งๆ ที่แนวทำงกำรจัดท�ำและ

กำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

รำชอำณำจักรไทยที่คณะรัฐมนตรีวำงกรอบให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ด�ำเนินกำรได้ระบุอย่ำงชัดแจ้งให้หน่วยงำนของรัฐต้องประกำศวิธีกำรรับฟัง
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ควำมคิดเห็น ระยะเวลำเริ่มต้นและส้ินสุดในกำรรับฟังควำมคิดเห็น รวมทั้ง

เปิดเผยข้อมูลประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็น ซ่ึงอย่ำงน้อยประกอบด้วย  

(1) สภำพปัญหำและสำเหตุของปัญหำ (2) ควำมจ�ำเป็นท่ีต้องตรำกฎหมำย

ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำนั้น (3) หลักกำรอันเป็นสำระส�ำคัญของกฎหมำยที่จะ

ตรำขึ้น และ (4) ประเด็นที่จะรับฟังควำมคิดเห็นหรือร่ำงพระรำชบัญญัติที่

จะรับฟังควำมคิดเห็นแล้วก็ตำม แต่ในทำงปฏิบัติ กำรประกำศหรือเผยแพร่

ข้อมูลดังกล่ำวยังคงด�ำเนินกำรในช่องทำงที่จ�ำกัดกำรเข้ำถึง เช่น กำรน�ำไป

ขึ้นไว้ในเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th หรือเว็บไซต์ของหน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบในลักษณะเป็นข้อควำมท่ีใช้ภำษำกฎหมำยหรือภำษำวิชำกำร

ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ยำก และอยู่ในรูปแบบที่ไม่น่ำสนใจหรือไม่เชิญชวน 

ให้อ่ำน นอกจำกน้ี ยังคงพบว่ำหน่วยงำนผู้รับผิดชอบได้เร่ิมต้นกระบวนกำร

รับฟังควำมคิดเห็นเมื่อได้มีกำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติเสร็จสิ้นแล้ว ท�ำให ้

ควำมเคลือบแคลงสงสัยและกำรต้ังค�ำถำมของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพำะผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบต่อกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ย่ิงมีมำกขึ้น 

ประเด็นปัญหาที่สี่ ความรับผิดชอบ (responsiveness)

ควำมกังวลสงสัยต่อควำมโปร่งใสของกระบวนกำรและข้ันตอน 

กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรตรำกฎหมำยท�ำให้กำรน�ำผลจำกกำรรับฟัง 

ควำมเห็นไปใช้ไม่มีหลักประกันท่ีชัดเจนเพียงพอว่ำควำมห่วงกังวลของ 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับกำรพิจำรณำ (ร่ำง) 

พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อย่ำง

รอบด้ำน และผลของกำรพิจำรณำดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงได้โดยผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสยีและผูไ้ด้รบัผลกระทบจำกกฎหมำย ทัง้ๆ ทีแ่นวทำงกำรจดัท�ำ 

และกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทยท่ีคณะรัฐมนตรีวำงกรอบให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ด�ำเนินกำรได้ก�ำหนดให้เม่ือสิ้นสุดระยะเวลำกำรรับฟังควำมคิดเห็น  

ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น โดย

ในรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  

(1) วิธีกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็น (2) จ�ำนวนครั้งและระยะเวลำใน 

กำรรับฟังควำมคิดเห็นแต่ละครั้ง (3) พื้นที่หรือกลุ่มเป้ำหมำยในกำรรับ

ฟังควำมคิดเห็น (4) ประเด็นที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็น (5) ข้อคัดค้ำน

หรือควำมเห็นของหน่วยงำนและผู ้เ ก่ียวข้องในแต่ละประเด็น และ  

(6) ค�ำชี้แจงเหตุผลรำยประเด็น และ (7) กำรน�ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

มำประกอบกำรพิจำรณำจัดท�ำร่ำงกฎหมำย แต่ท่ีผ่ำนมำ กำรเผยแพร่

รำยงำนดังกล่ำวยังไม่ปรำกฏเป็นที่รับรู้ของสำธำรณชนในวงกว้ำงเท่ำที่ควร

ประเด็นปัญหาที่ห้า ความมุ่งมั่น (commitment)

ควำมไม่สมบูรณ์ของกระบวนกำรท่ีน�ำไปสู ่กำรต้ังค�ำถำมต่อ

ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และควำมรับผิดชอบในกำรน�ำผลกำรรับฟังไป

ใช้ประโยชน์ดังที่กล่ำวมำ เมื่อรวมเข้ำกับกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรจัดท�ำ 

และกำรเสนอร่ำงกฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทยของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำกฎหมำยที่

สะท้อนกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนข้ันต�่ำ เช่น กำรอำศัย

เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th เป็นช่องทำงเดียวในกำรเปิดรับฟัง 

ควำมคิดเห็น และก�ำหนดระยะเวลำในกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นตำมระยะ

เวลำขั้นต�่ำ (15 วัน) ตำมท่ีระบุไว้แนวทำงทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำง

กฎหมำยตำมบทบัญญัติฯ เท่ำนั้น ท�ำให้เป็นไปได้ยำกที่จะท�ำให้ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเชื่อมั่นในควำมมุ่งมั่นของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในกระบวนกำรตรำกฎหมำยโดยภำพรวมในอันที่จะน�ำพำและ

ทุม่เททรพัยำกรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมเพือ่บรรลภุำรกจิในกำรจดัท�ำกฎหมำย

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ประเด็นปัญหำควำมไม่สมบูรณ์ของกำรด�ำเนินกำรจัดกำรรับฟัง 

ควำมเห็นตำมหลักกำรส�ำคัญของแนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะท่ีสรุป

สังเครำะห์ได้ทั้งห้ำประกำรนี้ เมื่อรวมเข้ำกับผลกำรศึกษำในบทก่อนหน้ำ 

แล้วจะน�ำไปสู่กำรจัดท�ำข้อเสนอร่ำงรูปแบบ (Model) กระบวนกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยของประเทศไทย ดังที่จะได้น�ำเสนอใน

บทถัดไป
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ส่วนที่ส่ี

สรุปและเสนอแนะ

จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์ ทบทวนองค์ควำมรู้ ละข้อมูลต่ำงๆ  

ตลอดจนกำรถอดบทเรียนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำ

กฎหมำยในต่ำงประเทศและของประเทศไทยในบทที่ผ่ำนๆ มำของหนังสือ 

เล่มนี ้แสดงให้เหน็ถงึควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องมกีำรพฒันำรปูแบบ (model) ของ

กำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกระบวนกำรจัดท�ำกฎหมำยท่ีเป็น

ระบบ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พทุธศกัรำช 2560 มำตรำ 77 เนือ่งจำกกำรจดักระบวนกำรรับฟังควำมคดิเหน็ 

ต่อร่ำงกฎหมำยภำยใต้แนวคิดว่ำด้วยกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะเป็น 

กระบวนกำรที่ประเทศประชำธิปไตยทั่วโลกให้ควำมส�ำคัญและพยำยำมวำง

หลกักำรทีเ่ป็นสำกล ในขณะทีบ่ทเรยีนทีไ่ด้รบัจำกกำรจดักระบวนกำรรบัฟัง 

ควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยของสหภำพยุโรป อังกฤษ และ

สหรัฐอเมริกำได้สะท้อนผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันว่ำกำรจัดท�ำกฎหมำยที่

ผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผูเ้กีย่วข้องอย่ำงรอบด้ำนตัง้แต่ก่อน ระหว่ำง 

และภำยหลังกระบวนกำรยกร่ำงกฎหมำยช่วยสร้ำงควำมชอบธรรมให้แก่

กฎหมำยท่ีประกำศใช้ได้เป็นอย่ำงดี
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ส่วนนีเ้ป็นกำรสรปุผลกำรศกึษำและน�ำเสนอร่ำงรปูแบบ (model) 

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยของประเทศไทย  

โดยแบ่งเน้ือหำออกเป็น 2 บท ได้แก่ 

บทที่ 8 ท�ำกำรสรุปบทเรียนทั้งที่ได้รับผ่ำนกำรศึกษำแนวคิด

และกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะของสหภำพยุโรป อังกฤษ และ

สหรัฐอเมริกำ และกำรทบทวนประสบกำรณ์กำรจัดกระบวนกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นในอดีตของประเทศไทยและสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น 

บทที่ 9 น�ำเสนอ “ร่ำงรูปแบบ (Model) กระบวนกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยของประเทศไทย” ที่พัฒนำขึ้นจำก 

กำรทบทวนปัญหำและบทเรียนกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ในกำรจัดท�ำกฎหมำยของประเทศไทย และกำรศึกษำกระบวนกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นในต่ำงประเทศ
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บทที่ 8
สรุป: ประสบการณ์ในต่างประเทศ

และการด�าเนินการท่ีผ่านมาของไทย

กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะของสหภาพยุโรป อังกฤษ และ

สหรัฐอเมริกา: แนวคิดและมุมมองเชิงเปรียบเทียบ

กำรปรึกษำหำรือสำธำรณะในควำมหมำยอย่ำงกว ้ำงคือ

กระบวนกำรแสวงหำข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป 

เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยหรือกฎหมำยที่มีผลกระทบต่อผู ้คน 

กลุ่มต่ำงๆ หรือประชำกรท้ังหมดโดยภำพรวมเพ่ือน�ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ

สำธำรณะ กำรด�ำเนินกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะจึงต้องให้ควำมส�ำคัญกับ

ศักยภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องและกำรน�ำข้อคิดควำม

เห็นดังกล่ำวมำพิจำรณำตอบสนองอย่ำงมีนัยยะส�ำคัญโดยรัฐบำลในฐำนะ

ตัวแทนผู้ใช้อ�ำนำจของประชำชน อย่ำงไรก็ตำม ในควำมหมำยที่เฉพำะ

เจำะจงมำกขึ้น กำรปรึกษำหำรือสำธำรณะอำจมีรูปแบบในกำรด�ำเนินกำร

ท่ีแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับเป้ำหมำยของกำรรับฟังควำมคิดเห็น ดังที่ในส่วน

ที่ 2 ของหนังสือเล่มนี้ได้เรียนรู้ว่ำรูปแบบของกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ

สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
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(1)  กำรปรึกษำหำรือสำธำรณะเต็มรูปแบบซึ่งหมำยถึงกำรจัด

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยกับ 

ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ำย ด้วยวธิกีำรทีโ่ปร่งใส เปิดกว้ำง และเป็น

ที่รับรู้และเข้ำถึงของสำธำรณะตลอดกระบวนกำร 

(2)  กำรปรึกษำหำรือแบบเจำะกลุ ่มเป้ำหมำยหรือกำรจัด

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยกับ 

ผูไ้ด้รบัผลกระทบโดยตรงทุกฝ่ำยอย่ำงเปิดเผยเป็นท่ีรบัรูใ้น

ทำงสำธำรณะอย่ำงกว้ำงขวำง 

(3)  กำรปรึกษำหำรอืแบบรกัษำควำมลบัคอืกำรจัดกระบวนกำร

รับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยในประเด็นที่ม ี

ควำมอ่อนไหวละเอียดอ่อนกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเท่ำท่ี 

เป็นไปได้ ด้วยวิธีกำรแบบปิดลับไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ

จนกว่ำจะถึงเวลำที่สมควร และ 

(4)  กำรปรึกษำหำรอืหลงักำรตดัสนิใจซ่ึงเป็นกำรจดักระบวนกำร

รับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยภำยหลังจำกที่ 

ได้มีกำรประกำศนโยบำยหรือกฎหมำยต่อสำธำรณะแล้ว  

แต่ยงัไม่มกีำรน�ำนโยบำยหรอืกฎหมำยดงักล่ำวไปปฏบิติัใช้ 
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นอกจำกนี ้กำรน�ำแนวคดิกำรปรกึษำหำรอืสำธำรณะไปใช้ออกแบบ

และด�ำเนินกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยของ

ประเทศต่ำงๆ ก็มีควำมแตกต่ำงกันตำมบริบทและควำมจ�ำเป็น ดังท่ีใน

บทที่ 3-5 ของหนังสือเล่มน้ีได้น�ำเสนอตัวอย่ำงกระบวนกำรและรูปแบบ 

ในกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยของ 

สหภำพยุโรป อังกฤษ และสหรัฐอเมริกำ และค้นพบว่ำกระบวนกำรและ 

รูปแบบของแต่ละประเทศมีจุดเด่นและข้อจ�ำกัดที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ  

จดุเด่นของกระบวนกำรรบัฟังควำมคิดเหน็ต่อร่ำงกฎหมำยของสหภำพยโุรป

คือยึดตำมหลักกำรท่ีว่ำกำรรับฟังควำมคิดเห็นต้องด�ำเนินกำรก่อนที่จะมี

กำรยกร่ำงกฎหมำย ดังนั้น กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำย

ของสหภำพยุโรปจะให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกกับขั้นตอนในกำรวำงแผนและ

เตรียมกำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะที่อำศัยกำรจัดท�ำแผน 

ที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกำรระบุประเภท/ลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เก่ียวข้องหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยในแต่ละประเด็น

อย่ำงเป็นระบบ จำกนั้นจึงเลือกวิธีกำรและเครื่องมือส�ำหรับใช้ในกำรจัด

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยท่ีเหมำะสม ก่อนท่ีจะท�ำ 

กำรวิเครำะห์ผล รำยงำนผล และประเมินผลกระบวนกำรปรึกษำหำรือ

สำธำรณะตำมล�ำดับข้ันตอน แตกต่ำงจำกกรณขีององักฤษและสหรัฐอเมรกิำท่ี

จะมกีำรจดัท�ำร่ำงกฎหมำยขึน้มำก่อนจงึเข้ำสู่ขัน้ตอนของกำรจดักระบวนกำร

ปรึกษำหำรือสำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม ในกระบวนกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย

ของทั้งอังกฤษและสหรัฐอเมริกำนั้นจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและหน่วยงำน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมถึงกำรแสวงหำและรวบรวมข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อกำรตัดสินใจ 

และ/หรือให้ควำมเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเข้มข้นด้วย (ตำรำง 8.1) 
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ตาราง 8.1 กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะของสหภาพยุโรป

เปรียบเทียบกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอน สหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

1. ก่อนเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือ

- จัดท�าร่าง
กฎหมาย

• จัดท�ำร่ำงกฎหมำย 
โดยมีกำรประชุมรับ
ฟังควำมคิดเห็นจำก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
และหน่วยงำน/องค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง

• จัดท�ำร่ำงกฎหมำย
และข้อมูลประกอบ
กำรจัดท�ำร่ำงฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
• หนว่ยงำนทีต่อ้งกำร
จัดท�ำกฎหมำยอำจ
เ ลื อ ก เ ผ ยแพร่ ข้ อ
สงัเกตลว่งหนำ้ตอ่รำ่ง
กฎหมำย (ANPRM) 
เพื่อรับฟังควำมคิด
เห็นจำกสำธำรณะ
ก่อนจัดท�ำและเผย
แพร่ร่ำงกฎหมำยก็ได้
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ขั้นตอน สหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

2. ระหว่างกระบวนการปรึกษาหารือ

2.1 วางแผนและ
เตรียมการ

•  ก� ำหนดเป้ ำหมำย
ในกำรปรึกษำหำรือ
สำธำรณะ
• จดัท�ำแผนทีผู่ม้สีว่นได้
ส่วนเสีย
•  เ ลื อกวิ ธี ก ำ รและ 
เครือ่งมอืทีเ่หมำะสมกบั
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ปรึกษำหำรือสำธำรณะ
• ก�ำหนดระยะเวลำใน
กำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ปรึกษำหำรือสำธำรณะ
ทีม่คีวำมเหมำะสมทัง้ใน
ช่วงก่อน ระหว่ำง และ
ภำยหลังกระบวนกำร
ปรึกษำหำรือ

• ก�ำหนดวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้ำหมำยของ
กำรปรึกษำหำรือ
• เตรียมข้อมูลส�ำหรับ
กำรปรึกษำหำรือ ได้แก่

o ร่ำงกฎหมำย
o ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
o ประเด็นค�ำถำมที่

ต้องกำรขอควำม
คิดเห็น

• ก�ำหนดชว่งเวลำในกำร
ปรึกษำหำรือสำธำรณะ
ที่เหมำะสม (อย่ำงน้อย 
12 สัปดำห์)

• ประชำสัมพันธ์ช่วง
เวลำของกำรเปิดรับ
ฟังควำมคิดเห็นและ
ขั้ นตอนต่ ำ งๆ  ให้  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้
เข้ำใจกันอย่ำงชัดเจน
ก่อนเริ่มกระบวนกำร 
(โดยทั่วไปช่วงเวลำที่
เปิดให้มีกำรแสดง
ควำมคิดเห็นจะอยู่
ระหว่ำง 30 ถึง 60 
วัน)
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ขั้นตอน สหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

• จัดท�ำเว็บไซต์ส�ำหรับ
ก ำ ร ป รึ ก ษ ำ ห ำ รื อ
สำธำรณะ
• จดัท�ำระบบลงทะเบยีน 
ส�ำหรับองค์กรที่มีควำม
เปน็ตวัแทนผลประโยชน์
แยกจำกกำรแสดงควำม
คิดเห็นของบุคคลทั่วไป
• จัดท�ำข้อควำมที่แสดง
ถงึกำรใหค้วำมส�ำคญักบั
กำรรกัษำควำมปลอดภยั
ของข้อมูลและประกำศ
ต่อสำธำรณะอย่ำงชัด
แจ้ง
•  เลือกเครื่ องมือใน 
กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำร 
เข้ำถึงในกระบวนกำรที่
สะดวกและเป็นที่รับรู้ 
ในวงกว้ำง
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ขั้นตอน สหภาพยุโรป อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

2.2 จัด
กระบวนการ
ปรึกษาหารือ
สาธารณะ

•  จั ด ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ปรึกษำหำรือสำธำรณะ
โดยเลือกวิธีกำรและ
เครือ่งมอืทีเ่หมำะสมกบั
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

o กำรปรึกษำหำรือ
ส ำ ธ ำ ร ณ ะ แ บ บ
ออนไลน์

o  ก ำ ร จั ด ท� ำ ก ำ ร
ส�ำรวจควำมคดิเหน็

o กำรจัดประชุม/
ประชำพิจำรณ์

o  กำรประชุม เชิ ง
ปฏิบั ติ ก ำ ร /กำร
สัมมนำ

o กำรประชุมกลุ่ม
o กำรสัมภำษณ์

• จดักระบวนกำรปรกึษำ
หำรือโดยอำศัยช่อง
ทำงกำรได้มำซึ่งควำม
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์
และกำรเสำะแสวงหำ
จำกบุคคลที่เหมำะสม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่ม เช่น

o เว็บไซต์
o ส่งจดหมำยไปยัง

หน่วยงำน/บุคคล
เพือ่ขอรบัค�ำปรกึษำ

• จัดเวทีสำธำรณะโดย
กำรเชิญตัวแทนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ำร่วม

• เผยแพร่ “ข้อสังเกต
ต่อร่ ำ งกฎหมำยที่
เสนอ” หรือ Notice 
of Proposed Rule-
making (NPRM) ลง
ในวำรสำร Federal 
Register และบน
เวบ็ไซต ์Regulations. 
gov 
• เปิดให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแสดงควำม
คิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่อข้อเสนอของ
หน่วยงำนรัฐในร่ำง
กฎหมำยที่ ยกร่ ำ ง
ขึ้นมำ ผ่ำนช่องทำง
เวบ็ไซต ์Regulations. 
g o v  โ ด ย ไ ม่ มี ข้ อ
ก�ำหนดใหผู้ท้ีต่อ้งกำร
แสดงควำมคิดเห็น
ต้องลงทะเบียนเพื่อที่
จะเขำ้ไปมสีว่นรว่มใน
กระบวนกำรดังกล่ำว
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•  เ ปิ ด โ อ ก ำ ส ใ ห้
ประชำชนสำมำรถ
ส่งควำมคิดเห็นของ
ตนมำทำงช่องทำง
ไปรษณีย์หรื อทำง
อีเมล
•  จั ด เ ว ที ป ร ะ ช ำ
พิ จ ำรณ์  (pub l i c  
h e a r i n g )  ใ น 
รูปแบบต่ำงๆ เช่น 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติ
กำร เวทีชี้แจงข้อมูล
โดยหน่วยงำนผู้รับ
ผิดชอบและภำคส่วน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3 วิเคราะห์
และรายงานผล
การรับฟังความ
คิดเห็น

• กำรวิเครำะห์ผลโดย 
(1) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูร้ว่มแสดงควำมคดิเหน็ 
(2) วิ เครำะห์เนื้อหำ
ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ 
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ

• สรุปแนวทำงที่ได้รับ
จำกกำรปรึกษำหำรือ
ส ำ ธ ำ รณะจน ได้ ข้ อ
ยุติจำกทุกฝ่ำยก่อนที่ 
เผยแพร่ต่อสำธำรณะ

• เผยแพร่กฎหมำย
ฉบับสุดท้ำยที่ผ่ำน
กำรพิจำรณำแล้วใน  
Federal Register 
( 30 -60  วั น  ก่ อน
ที่กฎหมำยจะมีผล
บังคับใช้จริง) 
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• รำยงำนผลโดย 
(1) น�ำเสนอรำยงำนสรปุ
ควำมคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะทีไ่ดร้บัจ�ำแนก
ตำมรูปแบบ/วิธีกำรรับ
ฟังที่ใช้ในกระบวนกำร
ปรึกษำหำรือสำธำรณะ 
(2) น�ำเสนอค�ำอธิบำย
เกี่ยวกับกำรน�ำควำม 
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
ที่ได้รับมำพิจำรณำ

• เผยแพร่ค�ำตอบของ
รฐับำลตอ่ผลกำรปรกึษำ
หำรือสำธำรณะบนหน้ำ
เว็บ ไซต์ เดี ยวกันกับ
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล
ภำยใน 12 สปัดำห ์(หรอื
มีกำรอธิบำยเหตุผล
กรณี ไม่สำมำรถเผย
แพร่ผลลัพธ์ได้ภำยใน
ระยะเวลำดั งกล่ ำว )  
โดยระบุเนื้อหำที่ชัดเจน
ในประเด็นต่อไปนี้

o จ�ำนวนควำมคดิเหน็
หรือข้อเสนอแนะที่
ได้รับ

o ประเด็นต่ำงๆ ที่
ได้รับจำกผู้ ให้ค�ำ
ปรึกษำ

o ผลของควำมคดิเหน็
หรือข้อเสนอแนะ
ในแต่ละประเด็น 
ที่ มี ต่ อน โยบำย/ 
ข้อกฎหมำยที่ก�ำลัง
พิจำรณำกันอยู่

โดยมีหั วข้อส� ำคัญ 
ได้แก่

o กฎหมำยที่ผ่ำน
กำรพิจำรณำ 

o สรุปประเด็นที่
ได้จำกกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของ
ประชำชน 

•  ค� ำ ป ร ำ ร ภ ที่ มี
ข้อควำมระบุอย่ำง
ชัดเจนว่ำ หน่วยงำน
ของรัฐได้น�ำข้อเสนอ
แนะและข้อห่วงกังวล
ของประชำชนมำปรบั
ใช้หรือไม่  อย่ำงไร 
และปรำกฏหลักฐำน
อยู่ ใ น ส่ ว น ใ ดขอ ง
กฎหมำยที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ
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• แจ้งเตือนให้ผู้ที่ได้เข้ำ
ร่วมกระบวนกำรรับฟัง
ควำมคดิเหน็ไดร้บัทรำบ
ถงึกำรเผยแพรร่ำยงำนฯ

3. หลังกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ

3.1 ประเมิน
ผลกระบวนการ
ปรึกษาหารือ
สาธารณะ

• ประเมินผลโดยกำร
ตอบค�ำถำม ดังนี้
( 1 )  กลยุทธ์ ส� ำหรับ
กระบวนกำรปรึกษำ
หำรือที่วำงไว้ตั้งแต่ต้น
ท�ำงำนได้ดีหรือไม่ 
(2) กระบวนกำรปรกึษำ
หำรอืทีด่�ำเนนิกำรไปนัน้
ประสบควำมส�ำเร็จหรือไม่ 
(3) กระบวนกำรปรกึษำ
หำรอืสำธำรณะไดก้อ่ให้
เกิดผลกระทบอะไรบ้ำง
• จัดส่งแบบสอบถำม
ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
กระบวนกำรปรึกษำ
หำรือสำธำรณะไปยัง 
ผู้ เข้ำร่วมแสดงควำม 
คิดเห็นเพื่ อประเมิน
ควำมพึงพอใจและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

•  แต่ งตั้ งผู้ ประสำน
งำนกำรปรึกษำหำรือ 
( C o n s u l t a t i o n  
Coordinator) เพื่อ
ท�ำหน้ำที่รับค�ำวิจำรณ์
และข้อเสนอแนะต่อ
กระบวนกำรปรึกษำ
หำรือสำธำรณะและ 
น� ำ ค� ำ วิ จ ำ ร ณ์
แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ 
ดงักลำ่วไปปรบัปรงุและ
พฒันำกำรด�ำเนนิกำรจดั
กระบวนกำรให้ดียิ่งขึ้น

• ส�ำนักงำน Federal  
Register ท�ำหน้ำที่
เก็บรวบรวมข้อมูล
และสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ
กำรจัดกระบวนกำร
ป รึ ก ษ ำ ห ำ รื อ
สำธำรณะในเว็บไซต์
เพื่อเป็นฐำนข้อมูล
กลำงและแหลง่ขอ้มลู
ส� ำหรับหน่ วยงำน
ผู้ รับผิดชอบจัดท�ำ
ร่ำงกฎหมำยใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำร
ด�ำเนินกำร
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3.2 ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของกระบวนการ
ปรึกษาหารือ
สาธารณะ

• ก�ำกับ ติดตำม และ
ตรวจสอบกระบวนกำร
โดยคณะกรรมำธิกำร
ยุโรป

• กรณีที่มีข้อทักท้วง
เกี่ ยวกับปัญหำหรือ
ควำมไม่ถูกต้องในกำร
ด�ำ เนินกระบวนกำร
ปรึ กษ ำห ำ รื อ อย่ ำ ง
เป็นทำงกำรของหน่วย
งำนผู้รับผิดชอบ คณะ
กรรมำธิกำรร่วมของ
รัฐสภำอำจพิจำรณำ
จัดกระบวนกำรปรึกษำ
หำรือ เพิ่ ม เติมในขั้น
ตอนกำรพิจำรณำร่ำง
กฎหมำยก่อนเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของรัฐสภำ 
( p r e - l e g i s l a t i v e  
consultation) ได้

• ประชำชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และกลุ่ม
ผลประโยชน์ร้องขอ
ต่อศำลหำกเห็นว่ำ 
มีกำรด�ำเนินกำรที่ไม่
ถูกต้องตำมขั้นตอน
ของกระบวนกำร 
รับฟังควำมคิดเห็น

 

ที่มำ: สรุปโดยผู้เขียน
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 นอกจำกนี้ จุดเด่นของกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะของ

อังกฤษคือกำรให้ควำมส�ำคัญกับหลักควำมรับผิดชอบและส�ำนึกรับผิดชอบ 

ผ่ำนกำรก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนโดยกำรออกคู่มือปฏิบัติและวำงหลักกำร 

ส�ำคัญส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะ 

กำรก�ำหนดให้กำรด�ำเนินกระบวนกำรปรึกษำหำรือของหน่วยงำนต้องม ี

กำรแต่งตั้งผู้ประสำนงำนกระบวนกำรปรึกษำหำรืออย่ำงเป็นทำงกำรและ 

แจ้งให้สำธำรณะรับทรำบอย่ำงทั่วถึง เพื่อท�ำหน้ำท่ีอ�ำนวยกำรให้หลักกำร 

และแนวปฏิบัติ ในกำรจัดกระบวนกำรรับฟ ังควำมคิดเห็นต ่อร ่ำง

กฎหมำยถูกน�ำไปใช้อย่ำงถูกต้องและติดตำมตรวจสอบได้ ในขณะที่ 

จุดเด่นของกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยผ่ำนเว็บไซต์  

Regulations.gov ของสหรัฐอเมริกำ คือ กำรเป็นช่องทำงที่เปิดกว้ำง

ส�ำหรับผู้สนใจทุกฝ่ำยสำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นได้

โดยไม่ต้องลงทะเบียนและภำยในกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน โดยวิธีกำรแสดง

ควำมคิดเห็นนั้นได้อำศัยรูปแบบที่ไม่ยุ่งยำก ผู้ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็น 

ไม่ต้องเสียเวลำในกำรตอบค�ำถำมในลักษณะของกำรตอบแบบสอบถำม 

และไม่จ�ำเป็นต้องอ้ำงอิงข้อมูลหรือค้นหำหลักฐำนที่นำ่เชื่อถือมำใช้ประกอบ

กำรแสดงควำมคิดเห็นแต่อย่ำงใด กำรพิจำรณำควำมถูกต้องของข้อมูล

จะเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบจัดท�ำร่ำงกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม  

ข้อจ�ำกัดของกระบวนกำรที่เปิดกว้ำงที่มีกำรน�ำไปใช้ในกรณีของสหภำพ

ยุโรป อังกฤษ และสหรัฐอเมริกำคือภำระของหน่วยงำนผู ้รับผิดชอบ 

กำรยกร่ำงกฎหมำยในกำรตอบสนองต่อควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ต่ำงๆ ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้กระบวนกำรออกกฎหมำยแต่ละฉบับต้อง 

ใช้เวลำค่อนข้ำงยำวนำน ในขณะทีก่ระบวนกำรปรกึษำหำรอืสำธำรณะจ�ำเป็น

ต้องพึ่งพำกลไกกำรสนับสนุนที่เป็นระบบและมีกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำของ 

รัฐบำล
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รูปแบบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประเทศไทยและ 

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ประเทศไทยมีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำกระบวนกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อร่ำงกฎหมำยและนโยบำยของรัฐมำโดยล�ำดับ  

ดังที่ผลกำรศึกษำในบทที่ 6 ของหนังสือเล่มนี้ พบวำ่ กำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ของประชำชนต่อร่ำงกฎหมำยและโครงกำรของรัฐตำมบทบัญญัติท่ีก�ำหนด

แนวทำงไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ โดยเฉพำะระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 และระเบียบ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 

2548 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรทบทวนประสบกำรณ์กำรจัดกำรรับฟังควำม

คิดเห็นทำงด้ำนกฎหมำยของประเทศไทยภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องดังกล่ำว ปรำกฏว่ำ ยังมีปัญหำและอุปสรรคของกำรด�ำเนินกำร 

หลำยประกำร ต้ังแต่ขั้นตอนของกำรวำงแผนและเตรียมกำรที่ยังขำด

กำรวำงแผนในกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่เหมำะสม และยังขำดหลักเกณฑ์

และวิธีกำรส�ำหรับกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับร่ำง

กฎหมำย ส่งผลให้ในขั้นด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกิดกำรเลือกใช้ 

วิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ครอบคลุมเพียงพอ 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบจึงใช้วิธีน�ำตัวร่ำงพระรำชบัญญัติที่จัดท�ำขึ้นเองไป

รับฟังควำมคิดเห็น ภำยในระยะเวลำของกำรเปิดกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ที่จ�ำกัดและบ่อยครั้งมีควำมล่ำช้ำไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ ในขณะที่กำรจัดท�ำ 

สรุปและรำยงำนผลก็ไม่มีกระบวนกำรเปิดเผยและชี้แจงเพื่อสร้ำงกำรรับรู ้

และควำมเข้ำใจต่อผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น ที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่ง 

ก็คือ กำรไม่มีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่เป็นระบบ  

ขำดกำรสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

จัดท�ำร่ำงกฎหมำยและ/หรือจัดท�ำโครงกำรของรัฐ
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นอกจำกนี้ ถึงแม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำดังท่ี 

กล่ำวมำ ภำยหลังกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

พุทธศักรำช 2560 โดยได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำง

กฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐด�ำเนินกำรตำม แต่จำกกำรศึกษำบทเรียนกรณี 

กำรด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงสำธำรณสุขที่ได้น�ำเสนอ 

ไปในบทที ่7 ของหนงัสอืเล่มนี ้ปรำกฏว่ำ ปัญหำและอปุสรรคหลำยประกำร

ยังด�ำรงอยู่โดยเฉพำะในกำรด�ำเนินกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์  

www.lawamendment.go.th ที่รัฐบำลจัดท�ำข้ึนมำเพื่ออ�ำนวย 

ควำมสะดวกให้แก่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย ปัญหำ

และอุปสรรคท่ีส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

1 .  หน ่วยงำนเลือกเป ิดรับฟ ังควำมคิดเห็นผ ่ำนเว็บไซต ์ 

www.lawamendment.go.th ตำมกรอบเวลำขั้นต�่ำ (15 วัน) ซึ่งไม่ 

เพียงพอ 

2. มีกำรจดัท�ำสือ่ประชำสมัพันธ์เชญิชวนให้ประชำชนทัว่ไปเข้ำมำ

แสดงควำมคิดเห็นตำมเวลำที่ก�ำหนด ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น Facebook 

website ของหน่วยงำน แต่กำรประชำสมัพนัธ์ยงัไม่ท่ัวถงึ ประชำชนจ�ำนวน

มำกไม่ได้รับทรำบว่ำมีกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็น ท�ำให้มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วม

แสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยค่อนข้ำงน้อย

3. ข้ันตอนกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน www.lawamendment.

go.th มีควำมซับซ้อนและยุ่งยำกในกำรเข้ำถึงหลำยประกำร เช่น กำรให้

กรอกข้อมูลพื้นฐำนในกล่องเมนูต่ำงๆ ท�ำให้เป็นกำรเพิ่มภำระแก่ผู้เข้ำมำ

แสดงควำมเห็น กำรแสดงเนื้อหำและช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
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ไม่น่ำสนใจ ไม่ดึงดูด และยังไม่เป็นมิตรกับผู้ต้องกำรแสดงควำมคิดเห็น 

เท่ำที่ควร ประชำชนทั่วไปจ�ำนวนมำกไม่สำมำรถร่วมแสดงควำมคิดเห็น

ในบำงประเด็นได้ เนื่องจำกขำดกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มเติมแก่

ประชำชนให้เกิดควำมชัดเจน และเพียงพอ เป็นต้น

4. ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ ได ้รับจำกระบบที่ เว็บไซต์  

www.lawamendment.go.th ส่งให้แก่หน่วยงำนยังอยู่ในรูปแบบที่น�ำไป

ใช้ประโยชน์ได้ยำก ต้องมีกระบวนกำรประมวลและวิเครำะห์ผลเพิ่มเติม

5. รัฐบำลยังมิได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลที่ชัดเจนและ

สะดวกในกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ส�ำหรับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
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ตาราง 8.2 ปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นในประเทศไทย เปรียบเทียบก่อนและหลัง 

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 

ขั้นตอน

ปัญหาและอุปสรรค

ก่อนประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญ 2560

หลังประกาศใช ้
รัฐธรรมนูญ 2560

(เฉพาะช่องทางเว็บไซต์)

1. วางแผน 
และเตรียมการ

• ขำดกำรวำงแผนในกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นที่เหมำะสม
• ขำดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยีและผูเ้กีย่วข้องกบั
ร่ำงกฎหมำย

• หน่วยงำนเลือกเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ 
www.lawamendment.
go.th ตำมกรอบเวลำขั้นต�่ำ 
(15 วัน) ซึ่งไม่เพียงพอ
• กำรประชำสัมพันธ์ยังไม ่
ท่ัวถึง ประชำชนจ�ำนวนมำก
ไม่ได้รบัทรำบว่ำมีกำรเปิดรบั
ฟังควำมคิดเห็น แม้จะมีกำร
จัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ประชำชนทัว่ไปเข้ำมำ
แสดงควำมคิดเห็นตำมเวลำ
ทีก่�ำหนด ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
เช่น Facebook website 
ของหน่วยงำน
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ขั้นตอน

ปัญหาและอุปสรรค

ก่อนประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญ 2560

หลังประกาศใช ้
รัฐธรรมนูญ 2560

(เฉพาะช่องทางเว็บไซต์)

2 .  ด� า เ นิ น ก า ร 
รบัฟังความคิดเห็น

• เลือกวิธีกำรรับฟังควำมคิด
เห็นที่ไม่มีควำมเหมำะสมหรือ
ไม่ครอบคลุมเพียงพอ
• หน่วยงำนผูรั้บผดิชอบใช้วธินี�ำ
ตัวร่ำงพระรำชบัญญัติไปรับฟัง
ควำมคิดเห็น
• ระยะเวลำในกำรรับฟังควำม
คิดเห็นไม่เพียงพอและมีควำม
ล่ำช้ำไม่ทันกำรณ์

• ขั้นตอนกำรแสดงควำมคิด
เหน็ผ่ำน www.lawamend-
ment.go.th มคีวำมซับซ้อน
และยุ่งยำกในกำรเข้ำถึง
• กำรให้กรอกข้อมูลพื้นฐำน
ในกล่องเมนูต ่ำงๆ ท�ำให้
เป็นกำรเพิม่ภำระแก่ผู้เข้ำมำ 
แสดงควำมเห็น
• กำรแสดงเนื้อหำและช่อง
ทำงในกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ 
ไม่น่ำสนใจ ไม่ดึงดูด และ
ยังไม่เป็นมิตรกับผู้ต้องกำร
แสดงควำมคิดเห็นเท่ำท่ีควร
• ประชำชนทั่วไปจ�ำนวน
มำกไม่สำมำรถร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นในบำงประเด็น
ได้ เนื่องจำกขำดกำรสร้ำง
ควำมรูค้วำมเข้ำใจเพิม่เตมิแก่
ประชำชนให้เกดิควำมชดัเจน 
และเพียงพอ
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ขั้นตอน

ปัญหาและอุปสรรค

ก่อนประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญ 2560

หลังประกาศใช ้
รัฐธรรมนูญ 2560

(เฉพาะช่องทางเว็บไซต์)

3. สรุปและ
รายงานผล

• ขำดกระบวนกำรเปิดเผย
และชี้แจงเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ 
และควำมเข้ำใจต่อผลกำร 
รับฟังควำมคิดเห็น

• ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ที่ ได้รับจำกระบบน�ำไปใช้
ป ระ โ ยชน์ ไ ด้ ย ำก  ต้ อ งมี
กระบวนกำรประมวลและ
วิเครำะห์ผลเพิ่มเติม

4. ประเมินผล • ไม่มีกำรประเมินผลอย่ำง
เป็นระบบ

• ขำดแนวทำงในกำรประเมิน
ผลที่ชัดเจนและสะดวกใน
กำรน�ำไปประยุกต์ใช้ส�ำหรับ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

ที่มำ: สรุปโดยผู้เขียน
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บทที่ 9
ข้อเสนอรูปแบบ (Model) กระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นในการจัดท�ากฎหมาย

ส�าหรับประเทศไทย

กำรทบทวนองค์ควำมรูแ้ละบทเรยีนต่ำงๆ ดงัทีก่ล่ำวมำในหนงัสอื

เล่มนี้สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำหัวใจส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรจัด

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อกฎหมำยคือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ

กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงแท้จริงมำกกว่ำกำรจัด

เพียงเป็น “พิธีกรรม” เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนของทำงรำชกำร 

กำรด�ำเนินกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นแต่ละคร้ังจึงต้องมี 

กำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีชัดเจนและครอบคลุม และมีช่องทำงให้กลุ่ม 

เป้ำหมำยดงักล่ำวซึง่เป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชน์หรอืผลกระทบจำกร่ำงกฎหมำย

สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรได้โดยมีข้อจ�ำกัดให้น้อยที่สุด ที่ส�ำคัญและ 

ขำดไม่ได้อีกประกำรหนึ่งคือกำรได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกระบวนกำร 

รับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยอย่ำงเป็นระบบจำกรัฐบำลและ

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ได้รับ

ประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ำยต่อกำรจัดกระบวนกำรและผลลัพธ์

ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ส�ำหรับประเทศไทย กำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็น 
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ในกำรจัดท�ำกฎหมำยภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะควรด�ำเนิน

กำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน โดยแบ่งกำรด�ำเนินกำรออกเป็น  

2 ระดับที่มีกำรประสำนเชื่อมโยงกันระหว่ำงระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติ (ภำพ 9.1)

1. ระดับนโยบาย

รัฐบำลควรจัดตั้งหน่วยงำนกลำงขึ้นมำเพ่ือท�ำหน้ำที่สนับสนุน 

ก�ำกับติดตำม ตรวจสอบ และพัฒนำกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ

ร่ำงกฎหมำยภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะของหน่วยงำนผู ้

รับผิดชอบจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำย หน่วยงำนดังกล่ำวอำจอยู่ภำยใต ้

กำรก�ำกับของนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และมีควำมอิสระและ 

คล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

ภำรกิจหลกัของหน่วยงำนกลำงท่ีจดัตัง้ขึน้ควรพจิำรณำในประเดน็ 

ดังนี้

(1) การสนับสนุนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในเร่ืองที่

จ�ำเป็นต่อกำรบรรลุตำมหลักกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ เช่น องค์ควำมรู้ 

แนวทำงในกำรปฏิบัติ ฐำนข้อมูล ช่องทำงกำรมีส่วนร่วม และทรัพยำกรทำง 

กำรบริหำรต่ำงๆ (งบประมำณ บุคลำกร เครื่องมือ/อุปกรณ์) เป็นต้น

(2) การก�ากับติดตามกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นตั้งแต่ 

หน่วยงำนเริ่มมีแนวคิดในกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำย เพ่ือให้หน่วยงำน 

ผู ้รับผิดชอบจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยด�ำเนินกระบวนกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นได้อย่ำงถูกต้องตำมแนวทำงที่รัฐบำลก�ำหนด ภำยใต้แนวคิด 

ที่มุ ่งกระตุ้นส่งเสริมมำกกว่ำกำรจับผิด โดยอำศัยวิธีกำรทั้งในเชิงรุก  
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เช่น กำรส่งผู้แทนของหน่วยงำนกลำงเข้ำร่วมเป็นคณะท�ำงำนหรือที่ปรึกษำ

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น และแบบตั้งรับ เช่น กำรเปิดช่องทำง

ให้ประชำชนและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอแนะควำมคิดเห็นต่อกำรจัด

กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น และมีกลไกในกำรเข้ำไปช่วยแก้ไขปรับปรุง

หำกเกิดปัญหำหรือควำมไม่ถูกต้องข้ึนในกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ที่จัดด�ำเนินกำรอยู่ เป็นต้น

(3) การตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของกระบวนกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นโดยกำรเปิดช่องทำงให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำมำรถร้องคัดค้ำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นได้ในอย่ำงน้อย  

2 สำเหตุ คอื สำเหตแุรก กำรร้องคัดค้ำนผลกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ ในกรณนีี้  

หน่วยงำนกลำงอำจมีค�ำแนะน�ำไปยังหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำ

หรือปรับปรุง ทบทวนรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นใหม่ และ

อำจเสนอให้มีกำรเปิดเวทีสำธำรณะเพื่อช้ีแจงท�ำควำมเข้ำใจ และ/หรือ 

เปิดรับควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปพร้อมกัน สำเหตุที่สอง 

กำรร้องคัดค้ำนกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นว่ำไม่ถูกต้องหรือขำด 

ควำมสมบรูณ์ ในกรณนีี ้หน่วยงำนกลำงต้องด�ำเนนิกำรตรวจสอบกระบวนกำร

รับฟังควำมคิดเห็นตำมค�ำร้องคัดค้ำน และหำกตรวจพบไม่ถูกต้องหรือ

ควำมไม่สมบูรณ์ตำมค�ำร้อง หน่วยงำนกลำงแจ้งให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

ไปด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เกิดควำมสมบูรณ์ครบถ้วน โดยอำจมี

กำรก�ำหนดเง่ือนไขในเร่ืองระยะเวลำที่ต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จและ 

กำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไข รวมถึงกำรมีบทบัญญัติในเรื่องกำรรับผิด

ในทำงอำญำและ/หรือในทำงปกครองหำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบละเลย 

ไม่ด�ำเนินกำรหรือด�ำเนินกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นไม่ถูกต้อง

หรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยก็ได้
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ขั้นตอน วางแผนและ 
เตรียมการ

ด�าเนินการ สรุป รายงานผล 
และประเมินผล

ระ
ดับ

ปฏ
ิบัต

ิ: ห
น่ว

ยง
ำน

ผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

จัด
ท�ำ

หร
ือป

รับ
ปร

ุงก
ฎห

มำ
ย

( 1 )  ก่ อ น น� ำ ร่ ำ ง
ก ฎ ห ม ำ ย เ ข้ ำ สู่
กระบวนกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น

( 1 . 1 )  ก� ำ ห น ด
วตัถุประสงค์ วำงแผน 
แ ล ะ จั ด เ ต รี ย ม
ทรัพยำกรที่จ�ำเป็น
(1.2) ประชำสัมพันธ์
ขอบเขต แนวทำงใน
กำรด�ำเนินงำน และ
ชอ่งทำงกำรมสีว่นรว่ม

( 1 . 3 )  จั ด เ ว ที
ส ำ ธ ำ ร ณ ะ เ พื่ อ  
( ก )  รณรงค์ ส ร้ ำ ง
ควำมตระหนัก (ข) 
ประชำสัมพันธ์และ
ชี้แจงเพิ่มเติม และ 
(ค) รับฟังควำมคิด
เหน็และข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น

( 1 . 4 )  จั ด ท� ำ ร่ ำ ง
ก ฎ ห ม ำ ย โ ด ย
กระบวนกำรมีส่วน
ร่วม

(2) เม่ือร่ำงกฎหมำย
เข้ำสู่กระบวนกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็น

( 2 . 1 )  ก� ำ ห น ด
วัตถุประสงค์
(2.2) กำรระบุและ
จ�ำแนกแยกแยะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

(2.3) เลอืกใชร้ปูแบบ
กำรรบัฟงัควำมเหน็ที่
สอดคลอ้งกบักลุม่เป้ำ
หมำย
(2 .4 )  ก� ำหนดวัน
เวลำและระยะเวลำ
ท่ีเหมำะสมในกำรจัด
กิจกรรมกำรรับฟัง
ควำมเห็น
( 2 . 5 )  ให้ ข้ อมู ลที่
จ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอ
และรอบด้ำน

(2.6) ตอบสนองต่อ
ผลกำรจัดกำรรับฟัง
ควำมเห็นอยำ่งโปร่งใส
และมคี�ำอธบิำยอยำ่ง
มีเหตุมีผล
( 2 . 7 )  ท บ ท ว น
ประเมินผลกำรจัด
กระบวนกำรปรึกษำ
หำรอืสำธำรณะอยำ่ง
เป็นระบบ

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

หน่วยงานกลาง + หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ที่มำ: พัฒนำโดยผู้เขียน
ภาพ 9.1

รูปแบบเชิงโครงสร้างและกระบวนการจัดการรับฟังความเห็นในการ 
จัดท�ากฎหมายภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือ ส�าหรับประเทศไทย

ระดับนโยบาย: หน่วยงานกลาง

สนับสนุน ก�ำกับติดตำม ตรวจสอบ
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2. ระดับปฏิบัติ

รัฐบำลควรก�ำหนดแนวทำงให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบจัดท�ำหรือ

ปรับปรุงกฎหมำยด�ำเนินกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำง

กฎหมำยอย่ำงสอดคล้องกับแนวคิดและหลักกำรส�ำคัญของกำรปรึกษำ

หำรือสำธำรณะ โดยอำจแยกกำรด�ำเนินกำรออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 ก่อนกำรน�ำร่ำงกฎหมำยเข้ำสู ่กระบวนกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ มีกิจกรรมส�ำคัญ

ที่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบจัดท�ำหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยควรพิจำรณำ

ด�ำเนินกำรอย่ำงน้อย 4 ข้ันตอน (ภำพ 9.2)

•  ก�ำหนดวัตถุประสงค์ วำงแผน และจัดเตรียม
ทรัพยำกรที่จ�ำเป็น

•  ประชำสัมพันธ์ขอบเขต แนวทำงในกำรด�ำเนินงำน  

และช่องทำงกำรมีส่วนร่วม

•  จัดท�ำร่ำงกฎหมำยโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม

•  จัดเวทีสำธำรณะเพื่อ (1) รณรงค์สร้ำงควำมตระหนัก (2) 
ประชำสัมพันธ์และชี้แจงเพิ่มเติม และ (3) รับฟังควำม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้น

1

3

2

4
   ที่มำ: พัฒนำโดยผู้เขียน

ภาพ 9.2
ขั้นตอนส�าคัญก่อนการน�าร่างกฎหมายเข้าสู ่กระบวนการ 

รับฟังความคิดเห็นภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะ
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	 		 ขั้นตอนท่ี	1 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ วำงแผน และ 

จัดเตรียมทรัพยำกรท่ีจ�ำเป็น (งบประมำณ บุคลำกร  

สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก) ส�ำหรบักำรขับเคลือ่นกระบวนกำร

ปรึกษำหำรือสำธำรณะ

	 		 ข้ันตอนท่ี	2 ประชำสัมพันธ์ให้กลุ่ม/องค์กรที่

เกี่ยวข้องและประชำชนทั่วไปได้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ 

ขอบเขตและแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนจัดท�ำหรือปรับปรุง

แก้ไขกฎหมำยตั้งแต่ขั้นตอนแรก (กำรริเริ่มแนวคิดใน 

กำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำย) จนถึงขั้นตอนสุดท้ำย  

(เมื่อกฎหมำยได้รับควำมเห็นชอบและประกำศใช้) รวมถึง

ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรดังกลำ่ว

	 		 ขั้นตอนที	่3 จัดเวทีสำธำรณะเพื่อ (1) รณรงค์ให้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไปตระหนักถึง 

ควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นในกำรจัดท�ำหรือปรับปรุง

แก้ไขกฎหมำย (2) ประชำสัมพันธ์และช้ีแจงเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทำงในกำรด�ำเนิน

งำนจัดท�ำหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย และ (3) รับฟัง 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้นส�ำหรับน�ำไปใช้

ประกอบกำรยกร่ำงกฎหมำย

	 		 ขั้นตอนที่	4 จัดท�ำร่ำงกฎหมำยและข้อมูลที่ 

เกี่ยวข้องโดยน�ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ

จำกขั้นตอนท่ี 3 มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงมีนัยยะ

ส�ำคญั และอำจมกีำรเชญิผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียและผู้แทนกลุ่ม 

ผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงมำรว่มประชมุใหค้วำมคดิเหน็ 

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยก็ได้
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ระยะท่ี 2 กำรน�ำร่ำงกฎหมำยเข้ำสู่กระบวนกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ 

ภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ มีกิจกรรมส�ำคัญที่หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบจัดท�ำหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยควรพิจำรณำด�ำเนินกำร

อย่ำงน้อย 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ 

กำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะให้ชัดเจน (2) กำรระบุและ

จ�ำแนกแยกแยะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงครบถ้วน (3) กำรเลือกใช้รูปแบบ

กำรรับฟังควำมเห็นท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย (4) กำรก�ำหนดวันเวลำ

และระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรจัดกิจกรรมกำรรับฟังควำมเห็น (5) กำรให้ 

ข้อมูลท่ีจ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอและรอบด้ำน (6) กำรตอบสนองต่อผลกำรจัด 

กำรรับฟังควำมเห็นอย่ำงโปร่งใสและมีค�ำอธิบำยอย่ำงมีเหตุมีผล และ  

(7) กำรทบทวนประเมินผลกำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ

อย่ำงเป็นระบบเพื่อปรับปรุงกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ให้ดียิ่งขึ้น (ภำพ 9.3)

143-282 PublicConsult_ok.indd   211 22/6/2562 BE   17:21



212

วางแผนและเตรียมการ
(1) ก�ำหนดวัตถุประสงค์
(2) กำรระบุและจ�ำแนก

แยกแยะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเมินผล
(7) ทบทวนประเมินผลกำร

จัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือ
สำธำรณะอย่ำงเป็นระบบ

ด�าเนินการ
(3) เลือกใช้รูปแบบกำรรับฟัง 

ควำมเห็นที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย
(4) ก�ำหนดวันเวลำและระยะเวลำ 

ที่เหมำะสมในกำรจัดกิจกรรม 
(5) ให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอ

สรุปและรายงานผล
(6) ตอบสนองต่อผลกำรจัดกำร
รับฟังควำมเห็นอย่ำงโปร่งใส

และมีค�ำอธิบำยอย่ำงมีเหตุมีผล

ที่มำ: พัฒนำโดยผู้เขียน

ภาพ 9.3

ขั้นตอนส�าคัญเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู ่กระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นภายใต้แนวคิดการปรึกษาหารือสาธารณะ
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ข้อพิจำรณำและแนวทำงเบ้ืองต้นส�ำหรับกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน 

ทั้ง 7 ประกำร เพื่อให้กำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็นในกำรจัดท�ำ

กฎหมำยสอดคล้องกับแนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ สรุปได้ดังนี้ 

(1) กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 

กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็น

ภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะต้องมีควำมชัดเจนเพียงพอที่จะ

ให้ค�ำตอบว่ำกำรด�ำเนินงำนรับฟังควำมเห็นท่ีจัดข้ึนมุ่งที่จะปรึกษำหำรือ

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบจำกกฎหมำยในลักษณะใด 

เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะอำจมีได้ต้ังแต่เพ่ือ

ระดมและรวบรวมควำมคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อส�ำรวจสภำพปัญหำหรือข้อมูล

เชิงประจักษ์ที่สะท้อนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน�ำข้อเสนอหรือแนวทำง

กำรปรับปรุงกฎหมำยที่ยกร่ำงขึ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมพิจำรณำให้

ควำมเห็น ไปจนถึงเพื่อประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนผ่ำนมุมมองของ

ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ำย ดังนั้น กำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ

ที่ดีต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและแจ้งให้แก่ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

ได้รับทรำบและเข้ำใจตรงกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆ ของกระบวนกำร 

ตรำกฎหมำย โดยควำมชัดเจนดังกล่ำวมิได้หมำยควำมว่ำวัตถุประสงค์ของ

กำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือจะต้องก�ำหนดไว้อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเท่ำนั้น 

แต่ในกำรตรำกฎหมำยฉบับหนึง่ๆ อำจมปีระเดน็ทีต้่องกำรรบัฟังควำมคดิเหน็

หรอืขอค�ำปรกึษำจำกผูเ้ก่ียวข้องท่ีหลำกหลำย กำรก�ำหนดวตัถปุระสงค์ของ

กำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือจึงต้องก�ำหนดโดยค�ำนึงถึงควำมยำกง่ำย 

ควำมละเอียดอ่อน หรือควำมซับซ้อนของประเด็นที่ต้องกำรรับฟังควำมเห็น 

หรือขอค�ำปรึกษำจำกผู้เกี่ยวข้องด้วย
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กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนจะช่วยให้กำรจัดกระบวนกำร

ปรึกษำหำรือสำธำรณะสำมำรถก�ำหนดหรือวำงกรอบในกำรพิจำรณำว่ำ

ใครบ้ำงที่ต้องรับฟังควำมเห็นหรือขอค�ำปรึกษำ ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร และ

ในช่วงเวลำใด

(2) กำรระบแุละจ�ำแนกแยกแยะผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่ำงครบถ้วน 

กำรจดักระบวนกำรรบัฟังควำมเหน็ภำยใต้แนวคดิกำรปรึกษำหำรอื

สำธำรณะต้องมกีำรวเิครำะห์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่ำงเป็นระบบและรอบด้ำน 

โดยกำรจ�ำแนกแยกแยะให้ชัดเจนว่ำ มีใครบ้ำงที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ 

โดยตรง ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม และใครเป็นผู้ที่มีโอกำสได้รับ

ผลกระทบ นอกจำกน้ี ในกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเอำใจใส่

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะอ่ืนๆ ได้แก่ ผู้มีควำมรู้เก่ียวกับเรื่องหรือ

ประเด็นที่จะมีกำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ กลุ่มหรือองค์กร

ท่ีคำดหมำยได้ว่ำจะเคล่ือนไหวแสดงออกอย่ำงแข็งขันว่ำเป็นผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย ผ่ำนกำรรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูล/ควำมเห็นเกี่ยวกับประเด็น

ที่จะมีกำรปรึกษำหำรือ20 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น

ระบบและมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยให้กำรจัดกระบวนกำร

รับฟังควำมคิดเห็นที่ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่มีประสิทธิภำพและเป็นกำรเตรียม 

ควำมพร้อมส�ำหรับกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่มีประสิทธิผล

ย่ิงขึ้นในอนำคต

กำรระบุและจ�ำแนกแยกแยะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงครบถ้วน 

จะช่วยให้ผู้จัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะสำมำรถเลือกรูปแบบ

กำรรับฟังควำมเห็นท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสม

20 แนวทำงท่ีสำมำรถน�ำมำเป็นตัวอยำ่งในกำรวิเครำะห์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดอ้ย่ำงเปน็ระบบ
แนวทำงหนึง่คอืวิธีกำรวิเครำะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสียในกำรจดักระบวนกำรปรกึษำหำรอืสำธำรณะ
ในกำรจัดท�ำกฎหมำยท่ีดีของคณะกรรมำธิกำรยุโรปท่ีได้น�ำเสนอไว้แล้วในบทท่ี 3 ของหนังสือเล่มน้ี
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(3) กำรเลือกใช้รูปแบบกำรรับฟังควำมเห็นที่สอดคล้องกับ 

กลุ่มเป้ำหมำย

กำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็นภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำ

หำรือสำธำรณะต้องมีกำรเลือกใช้รูปแบบกำรรับฟังควำมเห็นท่ีหลำกหลำย

สอดคล้องกับผู้เก่ียวข้องแต่ละกลุม่ โดยหน่วยงำนผูรั้บผดิชอบสำมำรถด�ำเนนิ

กำรรับฟังควำมคิดเห็นผำ่นเว็บไซต์กลำง (www.lawamendment.go.th) 

ที่รัฐบำลจัดไว้ให้ อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนผู้รับผิดชอบควรท�ำงำนร่วมกับ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์อย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้กำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์กลำง

เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสมและไม่ก่อภำระในกำรเข้ำถึงช่องทำง 

กำรรับฟังควำมคิดเห็น นอกจำกนี้ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบควรน�ำเทคนิค

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เช่น กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสนทนำกลุ่ม 

กำรจัดท�ำกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น ฯลฯ21 มำประยุกต์ใช้ร่วมกับกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์เพื่อให้กระบวนกำรสำมำรถได้รับควำมคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจำกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงเจำะลึกและกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น 

กำรเลอืกใช้รปูแบบกำรรับฟังควำมเหน็ยังสำมำรถน�ำกระบวนกำร

ภำยใต้แนวคดิประชำธปิไตยแบบปรกึษำหำรือ (deliberative democracy) 

มำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมตำมขนำดของกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรรับฟัง

ควำมเห็นได้ เช่น กำรใช้กระบวนกำรลูกขุนพลเมือง (citizen juries) ใน

ประเด็นท่ีมีควำมขัดแย้งสูงและต้องกำรควำมลุ่มลึกรอบด้ำนของข้อมูล

ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นกับกลุ่มผู้เข้ำร่วมประมำณ 12-24 คน กำรใช้

กระบวนกำรสภำพลเมือง (citizen assembly) หรือเวทีอภิปรำยประเด็น

ปัญหำ (issue forum) ในประเด็นเชิงเทคนิคที่ต้องกำรกำรมีส่วนร่วมอย่ำง

กว้ำงขวำงในกำรคิดและออกแบบแนวทำงข้อเสนอแนะกับกลุ่มผูเ้ขำ้รว่มที่มี

21 ดูเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในภำคผนวก ข ของหนังสือเล่มนี้ 
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ควำมเป็นตวัแทนเชิงภูมศิำสตร์ประมำณไม่เกนิ 200 คน กำรใช้กระบวนกำร

ประชุมเมือง (town meeting) หรือกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นแบบปรึกษำ

หำรือ (deliberative polling) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจ�ำนวนมำก 

(เช่น ทั้งประเทศ) หรือมีผลกระทบต่อพื้นที่หรือชุมชนขนำดใหญ่เพื่อสร้ำง

กำรยอมรับและข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มผู้เข้ำร่วมหลำยร้อยถงึหลำยพนัคน22  

ที่ส�ำคัญและเป็นส่ิงที่หน่วยงำนของรัฐสมัยใหม่ต้องมีกำรเตรียม 

ควำมพร้อมคือกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีกำรสื่อสำรต่ำงๆ อย่ำงมี

ประสทิธภิำพและคุม้ค่ำ โดยเฉพำะกำรใช้ประโยชน์จำกเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน 

ให้เกิดประโยชน์มำกกว่ำกำรรับฟังควำมเห็นแบบทำงเดียว แต่ควรก�ำหนด

ให้เป็นช่องทำงในกำรส่ือสำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ท�ำกำรปรึกษำ

หำรือ ควำมเคล่ือนไหวหรือควำมคืบหน้ำของกระบวนกำรปรึกษำหำรือ

สำธำรณะ รวมถึงกำรเปิดช่องทำงให้มีกำรสื่อสำรสองทำง (interactive 

communication) ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และระหว่ำง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับผิดชอบกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย 

กำรเลือกใช้รูปแบบกำรรับฟังควำมเห็นท่ีสอดคล้องกับกลุ่ม 

เป้ำหมำยอย่ำงหลำกหลำยและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีกำรสื่อสำร

ต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำนอกจำกจะช่วยให้กำรด�ำเนินกำร 

จัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะมีคุณภำพแล้วยังมีส่วนส�ำคัญต่อ

กำรก�ำหนดในเรื่องวัน เวลำ และระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรรับฟัง 

ควำมเห็นได้อย่ำงเหมำะสมอีกทำงหนึ่ง

22 ด ูเกีย่วกบักระบวนกำรภำยใตแ้นวคดิประชำธปิไตยแบบปรกึษำหำรอืเหลำ่นีใ้นภำคผนวก ค  
ของหนังสือเล่มนี้ และดูเพิ่มเติมกระบวนกำรรูปแบบอื่นๆ ได้ใน สติธร ธนำนิธิโชติ และ 
วิชุดำ สำธิตพร (2559: บทที่ 3)
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(4) กำรก�ำหนดวันเวลำและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรจัด

กิจกรรมกำรรับฟังควำมเห็น 

กำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็นภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำ

หำรือสำธำรณะต้องมีกำรก�ำหนดวันเวลำและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำร

จัดกิจกรรมกำรรับฟังควำมเห็นอย่ำงสมเหตุสมผล โดยพิจำรณำระยะเวลำ 

ให้เพียงพอที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบจะสำมำรถแสดง 

ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่และสิ้นสงสัย ซึ่งหมำยควำมว่ำระยะเวลำต้อง

ยำวนำนพอที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับข้อมูลอย่ำง

ครบถ้วน มีโอกำสได้ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจในประเด็นต่ำงๆ พิจำรณำให้

เพียงพอ รวมถึงสำมำรถอภิปรำยถกเถียงหรือปรึกษำหำรือกันภำยใน

องค์กร/กลุ่มของตนจนได้ข้อสรุปและมีข้อเสนอแนะในนำมองค์กร/กลุ่มต่อ

ประเด็นต่ำงๆ ทั้งนี้ ระยะเวลำมำตรฐำนที่ประเทศต่ำงๆ ถือปฏิบัติกันคือ

ประมำณ 2-12 สัปดำห์ 23 ข้ึนอยู่กับระดับของผลกระทบที่ร่ำงกฎหมำยมี

ต่อประชำชน และควำมซับซ้อนอ่อนไหวของประเด็นต่ำงๆ ที่มีกำรหยิบยก

ขึ้นมำพิจำรณำ รวมถึงบรรยำกำศควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หรือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มต่ำงๆ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรก�ำหนดวันเวลำและระยะเวลำที่เพียงพอมิได้

หมำยควำมว่ำระยะเวลำที่ยำวจะดีกว่ำระยะเวลำท่ีสั้นเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับ 

ลักษณะเฉพำะของประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมำแต่ละประเด็นมำกกว่ำ  

กล่ำวคือ บำงครั้งระยะเวลำที่ยำวนำนเกินไปอำจไม่เหมำะกับกำรรับฟัง

23 ดู ประสบกำรณ์ของประเทศตำ่งๆ เช่น สหภำพยุโรป (European Commission, 2015) 
องักฤษ (National Audit Office, 2001) ออสเตรเลีย (Office of Best Practice Regulation, 
2016) เป็นต้น
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ควำมเห็นในประเด็นที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ส่วนระยะเวลำที่สั้นเกินไป 

ย่อมไม่เหมำะสมกับกำรรับฟังควำมเห็นในประเด็นที่ซับซ้อนเข้ำใจยำก  

ดังนั้น กำรก�ำหนดวันเวลำและระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรจัดกิจกรรม 

กำรรับฟังควำมเห็นจะต้องมีควำมยืดหยุ ่นสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำม

สถำนกำรณ์ และบำงครั้งอำจมีควำมจ�ำเป็นต้องมีกำรก�ำหนดเพิ่มเติม

เพื่อสื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบำงกลุ่มที่เข้ำถึงยำกหรือ 

ขำดโอกำสในกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจสำธำรณะ

(5) กำรให้ข้อมูลท่ีจ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอและรอบด้ำน 

กำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็นภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำ

หำรือสำธำรณะต้องมีกำรให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอและรอบด้ำน โดย

ต้องด�ำเนินกำรโดยค�ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และผู้ได้รับผลกระทบให้มำกที่สุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ โดยใช้ภำษำท่ีเรียบง่ำย 

และชัดเจน มีกำรย่อยข้อมูลเชิงสถิติตัวเลขหรือกำรสรุปสังเครำะห์ผล 

กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องน�ำเสนอให้ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรได้รับทรำบอย่ำงครบ

ถ้วน สิ่งส�ำคัญและขำดไม่ได้อีกประกำรหนึ่งก็คือ กำรให้ข้อมูลที่ชัดเจน

เก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไปภำยหลังจำกที่ได้จัดกระบวนกำร 

รบัฟังควำมเหน็ไปแล้ว กำรให้ข้อมลูทีช่ดัเจนในส่วนนีจ้ะช่วยให้กระบวนกำร

ปรึกษำหำรือสำธำรณะที่จัดขึ้นมีควำมโปร่งใส เป็นท่ียอมรับ และท�ำให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็น

แรงกดดันให้ผู้รับผิดชอบกำรในกำรพิจำรณำจัดท�ำร่ำงกฎหมำยมีควำม 

รับผิดชอบ และมีกำรตอบสนองต่อผลกำรจัดกำรรับฟังควำมเห็นอย่ำงมี

เหตุมีผล 

(6) กำรตอบสนองต่อผลกำรจัดกำรรับฟังควำมเห็นอย่ำงโปร่งใส

และมีค�ำอธิบำยอย่ำงมีเหตุมีผล
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กำรตอบสนองต่อผลกำรจัดกำรรับฟังควำมเห็นเป็นข้ันตอนที่มี

ควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งส�ำหรับกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็น

ภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ โดยในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว

อย่ำงน้อยต้องมีกำรด�ำเนินกำรใน 2 ส่วน ได้แก่ 

   ส่วนแรก คือ กำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟัง 

ควำมคิดเห็นซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีเนื้อหำตำมหัวข้อหลักที่

ก�ำหนดไว้ในแนวทำงกำรจัดท�ำและกำรเสนอร่ำงกฎหมำย

ตำมบทบญัญตัมิำตรำ 77 ของรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักร

ไทย ประกอบด้วย (1) วิธีกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็น  

(2) จ�ำนวนครัง้และระยะเวลำในกำรรบัฟงัควำมคิดเหน็แตล่ะ

ครั้ง (3) พื้นที่หรือกลุ่มเป้ำหมำยในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

(4) ประเด็นท่ีมีกำรแสดงควำมคิดเห็น (5) ข้อคัดค้ำนหรือ

ควำมเห็นของหน่วยงำนและผู้เก่ียวข้องในแต่ละประเด็น  

(6) ค�ำชีแ้จงเหตุผลรำยประเด็น และ (7) กำรน�ำผลกำรรบัฟงั 

ควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำจัดท�ำร่ำงกฎหมำย 

   ส่วนทีส่อง คือ กำรเผยแพรผ่ลสรปุท่ีได้จำกกำรจัด

กระบวนกำรรับฟังควำมเห็นทั้งในรูปแบบรำยงำนสรุปผล 

กำรรับฟังควำมคิดเห็นและในรูปแบบที่ประชำชนท่ัวไป

สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย เช่น กำรจัดท�ำเป็นตำรำงสรุปที่ให้

ขอ้มูลวำ่มีผูร้ว่มแสดงควำมคดิเห็นจ�ำนวนเทำ่ไร มปีระเดน็

ส�ำคัญๆ อะไรบ้ำงที่มีกำรเสนอควำมคิดเห็นเข้ำมำ และ 

ควำมเห็นและประเด็นต่ำงๆ ได้รับกำรพิจำรณำโดยผู้ 

รบัผดิชอบในกำรตรำกฎหมำย หรือไม่ อย่ำงไร เพรำะเหตใุด  

และจะมีกำรด�ำเนินกำรใดๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับผลกำรรับฟัง

ภำยหลังจำกนี้อีกหรือไม่ อย่ำงไร (ถ้ำมี) เป็นต้น 
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(7) กำรทบทวนประเมินผลกำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือ

สำธำรณะอย่ำงเป็นระบบเพื่อปรับปรุงกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ให้ดียิ่งขึ้น

กำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมเห็นภำยใต้แนวคิดกำรปรึกษำ

หำรือสำธำรณะต้องมีกำรทบทวนประเมินผลเมื่อกระบวนกำรต่ำงๆ ด�ำเนิน

กำรแล้วเสร็จและน�ำผลกำรประเมินทบทวนดังกล่ำวประกอบเป็นส่วนหนึ่ง 

ของรำยงำนผลกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะฉบับสมบูรณ์ โดยในกำรทบทวน

ประเมินผลกำรจัดกระบวนกำรกำรด�ำเนินงำนรับฟังควำมเห็นนั้นอย่ำงน้อย 

ที่สุดจะต้องมีกำรพิจำรณำกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินงำน 

รับฟังควำมเห็น ควำมเหมำะสมของวิธีกำรรับฟังควำมเห็นต่ำงๆ ที่ได้

น�ำมำใช้ และควำมคุ้มค่ำระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยและผลที่ได้รับ นอกจำกนี้  

กำรทบทวนประเมินผลกำรจัดกระบวนกำรกำรด�ำเนินงำนรับฟังควำมเห็น 

จะต้องมีกำรถอดบทเรียนที่ได้จำกกำรด�ำเนินกำรและแบ่งปันบทเรียนที่ได้

รับดังกล่ำวแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนผู้สนใจเพื่อเป็นข้อมูล

ส�ำหรับกำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะในอนำคต
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ตาราง 9.3 รูปแบบ (Model) กระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

ในการจัดท�ากฎหมายของประเทศไทย

ขั้นตอน
แนวทาง/สิ่งที่ 
ต้องด�าเนินการ

ข้อควรค�านึงถึง & วิธีการ/เครื่องมือ
ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้

(1) การก�าหนด
วัตถุประสงค์

• กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ต้องมี
ควำมชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะให้ค�ำตอบ
ว่ำกำรด�ำเนินงำนรับฟังควำมเห็น
ที่จัดขึ้นมุ่งที่จะปรึกษำหำรือกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผล 
กระทบจำกกฎหมำยในลกัษณะใด
• วตัถปุระสงคข์องกำรปรกึษำหำรอื
สำธำรณะ:

o เพื่อระดมและรวบรวมควำม
คิดเห็นใหม่ๆ 

o เพื่อส�ำรวจสภำพปัญหำหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อน
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

o เพื่อน�ำข้อเสนอหรือแนวทำง 
กำรปรับปรุงกฎหมำยทีย่กร่ำง
ขึน้ให้ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งไดร้ว่ม
พิจำรณำให้ควำมเห็น 

o เพื่อประเมินผลกระทบที่
อำจเกิดขึ้นผ่ำนมุมมองของ 
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ำย

• แจ้งให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้
รบัทรำบและเขำ้ใจตรงกนัเกีย่วกบั
วัตถุประสงค์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆ 
ของกระบวนกำรตรำกฎหมำย

• ในกำรตรำกฎหมำยฉบบัหนึง่ๆ อำจ
มปีระเดน็ทีต่อ้งกำรรับฟงัควำมคดิเหน็
หรือขอค�ำปรึกษำจำกผู้เกี่ยวข้องที่
หลำกหลำย กำรก�ำหนดวตัถปุระสงค์
ตอ้งก�ำหนดโดยค�ำนงึถงึควำมยำกงำ่ย 
ควำมละเอยีดออ่น หรอืควำมซบัซ้อน
ของประเดน็ทีต่อ้งกำรรบัฟงัควำมเหน็
หรอืขอค�ำปรกึษำจำกผูเ้กีย่วข้องดว้ย
• กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
จะชว่ยใหก้ำรจดักระบวนกำรปรกึษำ
หำรอืสำธำรณะสำมำรถก�ำหนดหรอื
วำงกรอบในกำรพจิำรณำวำ่ใครบำ้งที่
ตอ้งรบัฟงัควำมเหน็หรอืขอค�ำปรกึษำ 
ดว้ยวธิกีำรอยำ่งไร และในชว่งเวลำใด
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(2) การระบแุละ
จ�าแนกแยกแยะ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

• วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
เป็นระบบและรอบด้ำนโดยกำร
จ�ำแนกแยกแยะให้ชัดเจนวำ่: 

o  มี ใ คร บ้ ำ งที่ เ ป็ นผู้ ไ ด้ รั บ 
ผลกระทบโดยตรง 

o ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบ 
โดยอ้อม 

o ใครเป็นผู้ที่มีโอกำสได้รับ 
ผลกระทบ

o ใครเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
เรื่องหรือประเด็นที่จะมีกำร
จดักระบวนกำรปรกึษำหำรอื
สำธำรณะ 

o กลุ่มหรือองค์กรใดที่คำด
หมำยได้ว่ำจะเคล่ือนไหว
แสดงออกอยำ่งแขง็ขนัวำ่เปน็ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่ำนกำร 
รณรงค์และเผยแพร่ข้อมูล/
ควำมเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่
จะมีกำรปรึกษำหำรือ

• กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่ เป็นระบบและมีกำร
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
• กำรระบุและจ�ำแนกแยกแยะผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีอยำ่งครบถว้นจะชว่ย
ให้ผู้จัดกระบวนกำรปรึกษำหำรือ
สำธำรณะสำมำรถเลือกรูปแบบ
กำรรับฟังควำมเห็นที่สอดคล้องกับ 
กลุ่มเปำ้หมำยได้อย่ำงเหมำะสม

(3) การเลือกใช้
รูปแบบการรับ
ฟังความเห็นที่
สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย

• ด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ผ่ำนเว็บไซต์กลำงที่รัฐบำลจัดให้ 
(www.lawamendment.go.th)
• เลือกใช้รูปแบบกำรรับฟังควำม
เห็นที่หลำกหลำยสอดคล้องกับ 

• เทคนิควิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัย เช่น 

o กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
o กำรสนทนำกลุ่ม 
o กำรจดัท�ำกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น
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• ด�ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ผ่ำนเว็บไซต์กลำงที่รัฐบำลจัดให้ 
(www.lawamendment.go.th)
• เลือกใช้รูปแบบกำรรับฟังควำม
เห็นที่หลำกหลำยสอดคล้องกับ 
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม โดย:

o น�ำเทคนคิวธิกีำรเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูวิจัยและรูปแบบกำรจดั
เวทีสำธำรณะภำยใต้แนวคิด
ประชำธิปไตยแบบปรึกษำ
หำรือมำประยุกต์ใช้

o ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
กำรสื่อสำรต่ำงๆ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำโดย
เฉพำะกำรใช้ประโยชน์จำก
เว็บไซต์ของหน่วยงำน (หรือ
จดัท�ำขึน้ใหมโ่ดยเฉพำะ) เพือ่
เป็นช่องทำงส�ำหรับ:
-  กำรใ ห้ข้อมูล เ ก่ียวกับ

ประเด็นที่ท�ำกำรปรึกษำ
หำรือ 

- กำรแจ้งสถำนกำรณ์ควำม
เคลื่อนไหวหรือควำมคืบ
หน้ำของกระบวนกำร
ปรึกษำหำรือสำธำรณะ

• เทคนิควิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัย เช่น 

o กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
o กำรสนทนำกลุ่ม 
o กำรจดัท�ำกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น

• รูปแบบกำรจัดเวทีสำธำรณะ
ภำยใต้แนวคิดประชำธิปไตยแบบ
ปรึกษำหำรือ  (del iberat ive  
democracy) เช่น 

o กระบวนกำรลูกขุนพลเมือง  
(citizen juries) 

o กระบวนกำรสภำพลเมือง  
(citizen assembly)

o เวทีอภิปรำยประเด็นปัญหำ  
(issue forum) 

o กระบวนกำรประชุมเ มือง  
(town meeting) 

o  ก ำ รส� ำ ร วจคว ำมคิ ด เ ห็ น 
แ บ บ ป รึ ก ษ ำ ห ำ รื อ  
(deliberative polling)
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-  กำรสือ่สำรสองทำง ระหวำ่ง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม 

-  กำรสือ่สำรสองทำง ระหวำ่ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับ
ผิดชอบกำรจัดท� ำร่ ำ ง
กฎหมำย

(4) การก�าหนด
วั น เ ว ล า แ ล ะ
ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมการ
รับฟังความเห็น

• พิจำรณำระยะเวลำให้เพียงพอ 
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับ
ผลกระทบจะสำมำรถแสดงควำม
คดิเหน็ไดอ้ยำ่งเตม็ทีแ่ละสิน้สงสยั 
โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจะต้อง:

o ได้รับข้อมูลอย่ำงครบถ้วน 
o มโีอกำสได้ศกึษำท�ำควำมเขำ้ใจ

ในประเด็นตำ่งๆ 
o มีข้อมูลเพียงพอส�ำหรับกำร

อภปิรำยถกเถยีงหรอืปรกึษำ
หำรอืกนัภำยในองคก์ร/กลุม่
ของตนจนไดข้้อสรุปและมขีอ้
เสนอแนะในนำมองคก์ร/กลุม่
ต่อประเด็นตำ่งๆ

• ระยะเวลำต้องมีควำมเหมำะสม
o ระยะเวลำท่ียำวนำนเกินไป

อำจไม่เหมำะกับกำรรับฟัง
ควำมเห็นในประเด็นท่ีมีกำร

• ระยะเวลำมำตรฐำนท่ีประเทศ
ตำ่งๆ ถอืปฏบิตักินัคอืประมำณ 2-12 
สปัดำห ์ขึน้อยูก่บัระดบัของผลกระทบ 
ท่ีร่ำงกฎหมำยมีต่อประชำชน และ
ควำมซับซ้อนอ่อนไหวของประเด็น
ตำ่งๆ ทีม่กีำรหยบิยกขึน้มำพจิำรณำ 
รวมถึงบรรยำกำศควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือ 
ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มตำ่งๆ
• กำรก�ำหนดวันเวลำและระยะเวลำ
ต้องมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถปรับ
เปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์ 
• บำงครั้งจ�ำเป็นต้องมีกำรก�ำหนด
ระยะเวลำเพิม่เตมิเพือ่สือ่สำรท�ำควำม
เข้ำใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบำงกลุ่ม
ที่เข้ำถึงยำกหรือขำดโอกำสในกำร
มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจสำธำรณะ
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   เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
o ระยะเวลำที่สั้นเกินไปไม่ 

เหมำะสมกบักำรรบัฟงัควำม
เหน็ในประเดน็ทีซ่บัซอ้นเขำ้ใจ
ยำก

( 5 )  ก า ร ใ ห้
ข้อมูลที่จ�าเป็น
อย่างเพียงพอ
และรอบด้าน

• ค�ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำ
ถึงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้
รับผลกระทบให้มำกที่สุดเท่ำที่จะ
เป็นไปได้ โดย:

o ใชภ้ำษำทีเ่รียบง่ำยและชดัเจน 
o มกีำรยอ่ยขอ้มลูเชงิสถติติวัเลข

หรือกำรสรุปสังเครำะห์ผล
กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องน�ำเสนอ
ให้ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรได้
รับทรำบอย่ำงครบถ้วน

o น�ำเทคโนโลยกีำรผลติสือ่ดิจทิลั
เขำ้มำใชใ้นกำรน�ำเสนอขอ้มลู 
เชน่ กำรน�ำเสนอเปน็คลิปวิดโีอ 
กรำฟคิส ์เคลือ่นไหว (motion  
graphics) กรำฟิกส์ข้อมูล 
(infographics) ฯลฯ

o มีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียว
กับกำรด�ำเนินกำรในระยะ
ต่อไปภำยหลังจำกที่ได้จัด
กระบวนกำรรบัฟงัควำมเหน็
ไปแล้ว

• ประโยชน์ของกำรใหข้อ้มลูทีชั่ดเจน 
คือ 

o ช่วยใหก้ระบวนกำรปรกึษำหำรอื
สำธำรณะทีจ่ดัขึน้มคีวำมโปรง่ใส 
เป็นที่ยอมรับ 

o ท�ำให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องสำมำรถ
ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิกำรไดอ้ยำ่ง
ต่อเนื่อง 

o เป็นแรงกดดันให้ผู้รับผิดชอบ
กำรในกำรพิจำรณำจัดท�ำร่ำง
กฎหมำยมคีวำมรบัผดิชอบ และ
มกีำรตอบสนองตอ่ผลกำรจดักำร
รบัฟงัควำมเหน็อยำ่งมเีหตมุผีล
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(6) การตอบ
ส น อ ง ต่ อ ผ ล
การจัดการรับ
ฟังความเห็น

• จัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น
• เผยแพร่ผลสรุปที่ได้จำกกำรจัด
กระบวนกำรรับฟังควำมเห็นใน
รปูแบบท่ีประชำชนทัว่ไปสำมำรถ
เข้ำใจได้ง่ำย เช่น กำรจัดท�ำเป็น
ตำรำงสรุป ตำรำงเปรียบเทียบ 
แผนภูมิ แผนภำพ ฯลฯ

• รำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิด
เห็นอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
(1) วิธีกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
(2) จ�ำนวนคร้ังและระยะเวลำในกำร
รับฟังควำมคิดเห็นแต่ละครั้ง 
(3) พื้นที่หรือกลุ่มเป้ำหมำยในกำร 
รับฟังควำมคิดเห็น 
(4) ประเดน็ทีม่กีำรแสดงควำมคดิเหน็ 
(5) ข้อคัดค้ำนหรือควำมเห็นของ
หน่วยงำนและผู้เก่ียวข้องในแต่ละ
ประเด็น 
(6) ค�ำชีแ้จงเหตผุลรำยประเดน็ และ 
(7) กำรน�ำผลกำรรบัฟงัควำมคดิเหน็
มำประกอบกำรพิจำรณำจัดท�ำร่ำง
กฎหมำย
• หวัขอ้หลกัในกำรจดัท�ำเอกสำรหรอื
สื่อเพ่ือเผยแพร่ อย่ำงน้อยต้องตอบ
ค�ำถำม ดังนี้

o มีผูร่้วมแสดงควำมคดิเหน็จ�ำนวน
เทำ่ไร 

o มีประเด็นส�ำคัญๆ อะไรบ้ำงที่มี 
กำรเสนอควำมคิดเห็นเข้ำมำ 

o ควำมเห็นและประเด็นต่ำงๆ 
ได้รับกำรพิจำรณำโดยผู้รับผิด
ชอบในกำรตรำกฎหมำยหรอืไม ่
อย่ำงไร เพรำะเหตุใด
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o  จะมี ก ำ รด� ำ เ นิ น ก ำ ร ใ ดๆ 
เพิ่มเติมเ ก่ียวกับผลกำรรับ
ฟั งคว ำม คิด เ ห็นภำยห ลั ง
จำก น้ี อีกหรื อ ไม่  อย่ ำ ง ไร  
(ถำ้มี) เป็นต้น

(7) การทบทวน
ประเมินผล

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จเป็นส่วน
ประกอบที่ขำดมิได้ของรำยงำน
ผลกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะ 
ฉบับสมบูรณ์

ประเด็นหลักที่ต้องมีกำรทบทวน
ประเมินผล ประกอบด้วย

o กำรพิจำรณำกำรบรรลุตำม
วตัถปุระสงคข์องกำรด�ำเนนิงำน 
รับฟังควำมเห็น 

o ควำมเหมำะสมของวธิกีำรรบัฟงั
ควำมเห็นต่ำงๆ ที่ได้น�ำมำใช้ 

o ควำมคุม้คำ่ระหวำ่งคำ่ใชจ้ำ่ยและ
ผลที่ได้รับ 

o กำรถอดบทเรียนที่ได้จำกกำร
ด�ำเนนิกำรเพือ่เปน็ขอ้มูลส�ำหรบั
กำรจัดกระบวนกำรปรึกษำหำรอื
สำธำรณะในอนำคต

ที่มำ: สรุปโดยผู้เขียน
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 ความส่งท้าย

ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นใน

กำรจัดท�ำกฎหมำยในอดีตของประเทศไทยคือกำรขำดกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีควำมหมำยในกระบวนกำรริเริ่ม 

จัดท�ำกฎหมำย ดังที่ปรำกฏข้อวิจำรณ์อยู่เสมอว่ำหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

มักน�ำร่ำงกฎหมำยที่จัดท�ำข้ึนล่วงหน้ำมำขอรับทรำบควำมคิดเห็นของ

ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีกำรที่รวบรัด ในระยะเวลำที่จ�ำกัด 

และไม่เปิดกว้ำงครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบอย่ำง

แท้จริง รูปแบบ (model) กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำ

กฎหมำยของประเทศไทยทีห่นงัสอืเล่มนีพั้ฒนำขึน้จำกกำรส�ำรวจองค์ควำมรู้ 

และทบทวนประสบกำรณ์ทั้งของประเทศไทยและต่ำงประเทศพยำยำม

แก้ไขปัญหำและลดอุปสรรคดังกล่ำว 

อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำรูปแบบกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ

หนงัสอืเล่มนีจ้ะถกูพฒันำขึน้ด้วยฐำนควำมรูแ้ละเจตนำทีด่เีพยีงใด กำรท�ำให้

เกิดกำรยอมรับและน�ำไปสู่กำรปฏิบัติจริงจ�ำเป็นต้องอำศัยกระบวนกำรม ี

ส่วนร่วมเพือ่สร้ำงควำมเป็นภำคหีุน้ส่วนระหว่ำงรัฐบำล หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบ 

ในกำรจัดท�ำหรือปรับปรับปรุงกฎหมำย และผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน สิ่งที่

ต้องมกีำรด�ำเนนิกำรในระยะต่อไปคอืกำรน�ำรปูแบบ (model) กระบวนกำร
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รับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำกฎหมำยของประเทศไทยท่ีหนังสือเล่มน้ี

พัฒนำขึ้นไปทดลองใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกระบวนกำรมีส่วนร่วม เพ่ือที่

ในท้ำยที่สุด หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำและจัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติ

ส�ำหรับกำรด�ำเนินกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะส�ำหรับหน่วยงำนที่

เกีย่วข้องน�ำไปพจิำรณำประยกุต์ใช้ขึน้มำจริงๆ แล้ว คูม่อืแนวปฏิบติัดังกล่ำว

จะได้เป็นที่ยอมรับและมีกำรน�ำไปใช้อย่ำงเข้ำใจและตระหนักรู้ถึงคุณค่ำ 

ของ “ทุกเสียง” ที่สะท้อนผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นภำยใต้แนวคิด 

กำรปรึกษำหำรอืสำธำรณะ ซึง่คำดหวงัได้ไม่ยำกว่ำควำมเข้ำใจและตระหนกัรู้

ดงักล่ำวจะช่วยให้กระบวนกำรจดัท�ำกฎหมำยของประเทศไทยในอนำคตเป็น 

กระบวนกำรที่สำมำรถตอบสนองผลประโยชน์สำธำรณะและควำมต้องกำร

ของผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นรูปธรรม 
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เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย

ส�าหรับการรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การสนทนากลุ่ม (Focus group)24

กระบวนกำรสนทนำกลุ่มได้รบักำรพฒันำโดยวงกำรธรุกจิกำรวจิยั 

ในฐำนะที่เป็นทำงเลือกแทนกำรใช้กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นที่มีรำคำสูง  

กำรสนทนำกลุ่มเป็นกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย ๆ ของผู้เข้ำร่วมที่ได้รับเลือกมำ

ทั้งจำกวิธีกำรสุ่มมำหรือตำมกำรประมำณกำรจำกลักษณะทำงประชำกร

ของชุมชนหรือตลำดเป้ำหมำย และเมื่อไม่นำนมำนี้ กำรสนทนำกลุ่มได้ถูก

น�ำไปใช้โดยนักวิชำกำรด้ำนกำรแพทย์ สังคมวิทยำและกำรเมือง เพื่อสืบค้น

พลวัตของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ควำมขัดแย้งและควำมเห็นร่วม

ระหว่ำงกลุ่ม กำรสนทนำกลุ่มไม่ใช่กำรสัมภำษณ์แบบกลุ่ม ซ่ึงกำรสนทนำ

กลุ่มผู้เข้ำร่วมจะอภิปรำยค�ำถำมหรือประเด็นสนทนำเดียวกัน กำรสนทนำ

กลุ่มจะมุ่งเน้นกำรอภิปรำยที่เท่ำเทียมของผู้เข้ำร่วมในสถำนกำรณ์เดียวกัน 

หรืออัตลกัษณ์เดยีวกนั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรสนทนำกลุม่ควรให้ควำมส�ำคญั 

กับทัศนคติ ควำมรู้สึก ควำมเช่ือ ประสบกำรณ์และปฏิกิริยำ ในวิธีกำร

ที่ไม่สำมำรถท�ำได้โดยวิธีกำรอื่นๆ เช่น กำรสังเกตกำรณ์ กำรสัมภำษณ์ 

หรือแบบสอบถำม ส่วนบทบำทของผู้วิจัยในกำรสนทนำกลุ่มคือกำรเป็น 

ผู้อ�ำนวยควำมสะดวก (Facilitator) ซึ่งจะท�ำหน้ำที่เชิญผู้เข้ำร่วม จัดเตรียม

สถำนท่ี เครื่องดื่ม และของที่ระลึก เป็นผู้เริ่มกำรสนทนำกลุ่ม เป็นผู้ด�ำเนิน

กระบวนกำร 

24 เนื้อหำส่วนนี้ปรับปรุงจำก Pierce (2008)
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ในกำรจดักำรสนทนำกลุ่มผู้วจิยัต้องแน่ใจว่ำสิง่ท่ีได้รบัหรอืผลลพัธ์

ต้องเป็นประโยชน์ส�ำหรับงำนวิจัย กล่ำวคือ สำระที่ได้จำกกำรสนทนำ

กลุ่มหรือข้อมูลที่บันทึกได้ต้องสำมำรถใช้ตอบค�ำถำมงำนวิจัยที่ต้ังไว้ได้  

ในระหว่ำงกำรสนทนำกลุ่มผู้วิจัยต้องพยำยำมให้เกิดกำรสนทนำ โดยผู้วิจัย 

จะมีบทบำทในตอนต้นกำรสนทนำ คือ จะให้มีกำรแนะน�ำตัว และกล่ำวถึง 

จดุประสงค์ของกำรสนทนำกลุม่ ต่อมำผูว้จิยัจะเริม่กำรสนทนำโดยตัง้ค�ำถำม

หรอืประเดน็ 2-3 ประเดน็ในกำรสนทนำให้กบัผูเ้ข้ำร่วมเพือ่ให้ทกุคนได้ตอบ 

หรืออภิปรำยควำมคิดเห็นหรือควำมรู ้สึกต่อประเด็นนั้นๆ ค�ำถำมหรือ

ประเด็นท่ีก�ำหนดควรเป็นค�ำถำมกว้ำง เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสนทนำใช้ทัศนคติ

ที่หลำกหลำยในกำรตอบค�ำถำม หำกค�ำถำมหรือประเด็นแคบทัศนะหรือ

ควำมเห็นบำงอย่ำงอำจไม่สอดคล้องกับกำรตอบค�ำถำมได้ กำรต้ังค�ำถำม

ในเชิงกว้ำงจะให้โอกำสผู้เข้ำร่วมสนทนำแต่ละคนได้แสดงควำมคิดเห็น

และประสบกำรณ์ของแต่ละคน โดยบทบำทของผู้วิจัยอำจจะน้อยในแง่

ของกำรอภิปรำยควำมคิดเห็นในกำรสนทนำ แต่จะมีบทบำทในแง่ของ

กำรระวัง ป้องกันกำรออกนอกประเด็นค�ำถำมกำรสนทนำของผู้เข้ำร่วม

สนทนำ หรือหำกมีกำรนอกประเด็นผู้วิจัยก็จ�ำเป็นต้องย�้ำในจุดประสงค์

ค�ำถำมเดินหรืออำจจะถำมซ�้ำ

กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมในกำรสนทนำกลุ่ม จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมที่

เหมำะสมท่ีสุดคือระหว่ำง 5-8 คน เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้วิจัยจะได้มุมมองและ

เปิดโอกำสให้แต่ละบุคคลได้พูดแสดงควำมคิดเห็น สถำนท่ีในกำรสนทนำ

กลุม่ทีผู่เ้ข้ำร่วมสำมำรถนัง่สบำยได้นำนถงึสองช่ัวโมง ควรจัดทีน่ั่งเป็นวงกลม 

แต่นักวิจัยหลำยคนเห็นว่ำผู้คนจะรู้สึกมั่นใจมำกขึ้นเมื่อนั่งเป็นวงกลมที่นั่ง 

ได้ง่ำยหรือถ้ำไม่สำมำรถนั่งเป็นวงกลมรอบโต๊ะได้ผู้วิจัยควรจะนั่งลงก่อน

และอนญุำตให้สมำชิกในกลุ่มนัง่ตรงท่ีแต่ละคนต้องกำร รปูแบบกำรนัง่น่ำจะ 

สะท้อนถึงกำรประเมินต�ำแหน่งทำงสงัคมของพวกเขำ ดงันัน้ สมำชกิทีค่ดิว่ำ 

143-282 PublicConsult_ok.indd   251 22/6/2562 BE   17:21



252

ตัวเองมีควำมส�ำคัญและสำมำรถพูดได้มักจะนั่งอยู่ด้ำนหน้ำ ตรงกันข้ำมกับ

สมำชิกที่มีควำมมั่นใจน้อยอำจจะนั่งอยู่ด้ำนข้ำง 

ในกำรสนทนำกลุ่ม ในขั้นเริ่มแรกผู้วิจัยควรเริ่มโดยกำรอธิบำย

ลักษณะและกติกำในกำรสนทนำกลุ่ม ในกรณีที่มีหัวข้อหลักในกำรวิจัยแล้ว 

ผู้วิจัยควรเชิญกลุ่มผู้เข้ำร่วมที่มีควำมเฉพำะในด้ำนนั้นๆ หรือผู้วิจัยควรถำม

กลุ่มในประเด็นที่มีควำมส�ำคัญที่สุดส�ำหรับผู้เข้ำร่วม โดยกำรสนทนำกลุ่ม 

ควรจะถูกด�ำเนินกำรโดยผู้เข้ำร่วม แต่ในทำงปฏิบัติ บำงครั้งกำรแทรกแซง

กำรสนทนำโดยผู ้วิจัยก็เป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพำะเมื่อสมำชิกไม่แสดง 

ควำมคิดเห็น ผู้วิจัยจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นของเขำ 

หรือเมื่อผู้เข้ำร่วมเริ่มนอกประเด็นกำรสนทนำ ดังนั้น ผู้ด�ำเนินกำรสนทนำ

กลุ่มจะต้องมีทักษะกำรเป็นผู้น�ำและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ในกำรสนทนำ

กลุ่มนอกจำกจะได้เรียนรู้ผลประโยชน์และประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล

และมุมมองของกลุ่มว่ำเป็นอย่ำงไรแล้ว กำรสนทนำกลุ่มสำมำรถเป็นเวที

ที่ส�ำคัญ “เป็นเวทีเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง” ท่ีช่วยแก้ไขปัญหำของพวกเขำได้  

ในสถำนกำรณ์เช่นนีผู้้วิจยัควรจะต้องเตรียมควำมพร้อมทีจ่ะให้ควำมช่วยเหลอื 

โดยกำรหำข้อมูลและรำยงำน ฯลฯ ส�ำหรับผู้เข้ำร่วม

 กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมสนทนำ ควรแยกบุคคลผู้มีบทบำท

และทัศนคติที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำกหรืออำจแตกต่ำงกันอย่ำงส้ินเชิงให้

อยู่คนละกลุ่มสนทนำ ไม่ว่ำทัศนคติหรือบทบำทที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำกนี ้

จะเกี่ยวข้องประเด็นปัญหำที่ใช้ส�ำหรับกลุ่มสนทนำ เว้นแต่ว่ำจุดประสงค์

ของกำรสนทนำกลุม่จะมเีพือ่ให้ผูว้จิยัเห็นภำพของปฏสิมัพนัธ์ (Interaction)  

ระหวำ่งกลุ่มที่มีควำมแตกตำ่งกันอย่ำงมำกในเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับประเด็นสนทนำก็อำจจ�ำเป็นท่ีจะต้องรวมกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้ไว้ใน

กลุ่มสนทนำเดียวกัน แต่หำกจุดประสงค์ของงำนวิจัยไม่ได้ต้องกำรพิจำรณำ

ปฏิสัมพันธ์ก็น่ำจะแยกกลุ่มสนทนำดังกล่ำว เพรำะหำกมีกำรรวมบุคคลท่ีมี
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ควำมแตกต่ำงเช่นน้ีไว้ในกลุม่สนทนำเดยีวกนัอำจเกิดผลเสยีในแง่ของผลลพัธ์

ของเน้ือหำสำระของทัศนคติและควำมคิดเห็นที่มำกเกินกว่ำจะสำมำรถ 

พูดคุยในหน่ึงกลุ ่มสนทนำได้ นอกจำกนี้ ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน 

อย่ำงมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมคิดเห็นที่ขัดแย้งกันอย่ำงสิ้นเชิงอำจจะ

ส่งผลลบต่อกำรสนทนำกลุ่มหรืออำจมีช่วงเวลำที่เบี่ยงเบนไปจำกประเด็น

ค�ำถำมตำมวัตถุประสงค์ของกำรสนทนำกลุ่ม เช่น กำรสนทนำกลุ่มใน

ประเด็นเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะของรัฐในกำรสร้ำงโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

อำจจ�ำแนกกลุ่มผู้เข้ำร่วมได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในภำครัฐ  

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในภำคธุรกิจ และกลุ่มประชำชน/ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับ

ผลกระทบจำกนโยบำย (พิษณุ เสงี่ยมพงษ์, 2558, 86-87)

กำรสนทนำกลุ่มจะท�ำให้ผู้วิจัยสำมำรถสังเกตกำรณ์สนทนำและ

ปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วมได้ เช่น กำรคล้อยตำมเชิงทัศนคติ ควำมคิดเห็น 

ร่วมกันหรือเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยผู้เข้ำร่วมอำจมีปฏิสัมพันธ์ใน

ลักษณะของกำรสนับสนุนเสริมประเด็นหรือข้อมูลควำมคิดซ่ึงกันและกัน

ในบำงประเด็นหรือในทำงตรงกันข้ำมอำจมีควำมขัดแย้งทำงควำมคิด

ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมสนทนำ ซึ่งปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วมอำจเป็นประโยชน์

โดยตรงของกำรสนทนำกลุ่มในกำรเก็บข้อมูลและเป็นสิ่งที่ผู ้วิจัยควรใช้

ให้เกิดประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ เช่น กำรตีควำมกำรเห็นคล้อยกันหรือ 

กำรพยำยำมระบุปัญหำหรือกำรพยำยำมค้นหำปัญหำบำงอย่ำงอยู่เป็น

เวลำนำน ผู้วิจัยอำจสังเกตและบันทึกท่ำทำงจำกกำรพูดคุยระหว่ำงผู้ร่วม

สนทนำ นอกจำกนี้ กำรสนทนำกลุ่มยังท�ำให้ได้ข้อมูลจ�ำนวนมำกและเร็ว 

เพรำะมจี�ำนวนคนภำยในกลุม่ถงึ 6-8 คน ท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมลูผ่ำนกำรพดูคยุกัน  

และมีกำรกล่ำวถึงส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องกำรทรำบผ่ำนค�ำถำมท่ีต้ังข้ึนแก่กลุ่มสนทนำ 

และกำรสนทนำกลุ่มยังมีประโยชน์ในแง่ของกำรได้ข้อมูลที่ผู้วิจัยอำจไม่ได้

ถำม ในขณะทีข้่อมลูนัน้มคีวำมส�ำคัญทีอ่ำจเป็นประโยชน์ในกำรตอบค�ำถำม
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งำนวิจัยโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกรณีของค�ำถำมที่ตั้งขึ้นส�ำหรับกำรสนทนำที่

กว้ำง มีกำรอภิปรำยค่อนข้ำงมำกและกำรอภิปรำยที่มีรำยละเอียดมำกนั้น

อำจเป็นที่มำของข้อมูลที่ผู้วิจัยไม่ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและประโยชน์

ของข้อมูลนั้นมำก่อน (พิษณุ เสงี่ยมพงษ์, 2558, 88)

2. การสัมภาษณ์ (interview) 

กำรเลือกรูปแบบค�ำถำมในกำรสัมภำษณ์ประกอบด้วย 3 รูปแบบ  

ได้แก่ 

1) กำรสัมภำษณ์แบบใช้โครงสร้ำง (Structured interview) 

เป็นกำรสัมภำษณ์ท่ีมีกำรเตรียมค�ำถำม/ชุดค�ำถำมไว้ล่วงหน้ำ กำรเตรียม

ค�ำถำมล่วงหน้ำจะให้โอกำสผู้สัมภำษณ์/ผู้วิจัยตั้งค�ำถำมที่สอดคล้องกับ 

งำนวจิยั ซึง่กค็อืกำรตัง้ค�ำถำมทีเ่อือ้ต่อค�ำตอบทีค่ำดหวงัว่ำจะเป็นประโยชน์

ในกำรตอบค�ำถำมงำนวิจัย โดยเฉพำะในกรณีท่ีผู้ให้สัมภำษณ์อำจกล่ำว

ถึงที่ไม่น่ำจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับกำรตอบค�ำถำมในงำนวิจัย กำรเตรียม 

ค�ำถำมล่วงหน้ำจะท�ำให้ผู ้สัมภำษณ์มีทิศทำงหรือแนวทำงท่ีชัดเจนใน 

กำรสมัภำษณ์และจะช่วยให้กำรสนทนำระหว่ำงผูส้มัภำษณ์และผูใ้ห้สมัภำษณ์

อยู่ในประเด็นท่ีต้องกำร 

2) กำรสัมภำษณ์แบบไม่ใช้โครงกำร (Unstructured interview) 

รปูแบบโครงสร้ำงนีจ้ะตรงกบัข้ำมกับกำรสมัภำษณ์แบบใช้โครงสร้ำง กล่ำวคอื  

ไม่มีกำรเตรียมค�ำถำมหรือชุดค�ำถำมส�ำหรับกำรสัมภำษณ์ไว้ แต่จะใช้

สำมัญส�ำนึกแทน ซึ่งกำรมีโครงสร้ำงค�ำถำมท่ีตำมตัวอำจไม่ใช่เรื่องท่ีดีนัก 

เนื่องจำกผู้ให้สัมภำษณ์อำจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องำนวิจัยที่ผู้วิจัยคำด

ไม่ถึง ในขณะที่กำรเตรียมค�ำถำมก่อนพบผู้ให้สัมภำษณ์อำจจะไม่ได้เตรียม
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ค�ำถำมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในข้อมูลกำรให้

สัมภำษณ์ ดังนั้น จึงเกิดรูปแบบกำรสัมภำษณ์รูปแบบที่ 3 ขึ้น

3. กำรสมัภำษณ์แบบกึง่มโีครงสร้ำง (Semi-structure interview) 

ซึ่งมีลักษณะคือ มีกำรเตรียมค�ำถำมไว้ก่อนล่วงหน้ำและในขณะเดียวกัน 

กเ็ปิดโอกำสให้ควำมเป็นไปได้ทีจ่ะได้รับข้อมลูจำกผูใ้ห้สมัภำษณ์ทีไ่ม่เกีย่วข้อง

กับค�ำถำมที่เตรียมไว้ล่วงหน้ำโดยตรง แต่เป็นข้อมูลที่คิดว่ำน่ำสนใจและ 

ผูส้มัภำษณ์/ผูว้จิยัจ�ำเป็นต้องตัง้ค�ำถำมใหม่ในระหว่ำงกำรสมัภำษณ์ เทคนคิ

วิธีกำรสัมภำษณ์ลักษณะนี้จะอยู่ตรงกลำงระหว่ำงกำรมีโครงสร้ำงกับไม่มี

โครงสร้ำงค�ำถำม ซึ่งกำรสัมภำษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้ำงน่ำจะเป็นประโยชน์

แก่งำนวิจัยท่ีสุด เพรำะประยุกต์ท้ังสองวิธีกำรสัมภำษณ์เข้ำด้วยกัน

หลักกำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง ในเบื้องต้นภำพลักษณ์

หรือกำรปฏิบัติตนของผู้สัมภำษณ์/ผู้วิจัยควรดูเป็นมืออำชีพหมำยถึงดูแล้ว 

ทรำบว่ำอยู่ในวงกำรวิชำกำร ส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญของภำพลักษณ์กำรเป็น

มืออำชีพคือมีควำมรู้ในภำพรวมของงำนวิจัย สำมำรถพูดคุยกับกับผู้ให้

สัมภำษณ์ได้ท�ำให้ผู้ให้สัมภำษณ์รู้สึกว่ำผู้สัมภำษณ์มีควำมรู้ในระดับหนึ่ง

เกี่ยวกับค�ำถำมท่ีใช้สัมภำษณ์ ซึ่งจะท�ำให้ผู้สัมภำษณ์รู้สึกอยำกพูดคุยกับ 

ผูส้มัภำษณ์มำกกว่ำผูส้มัภำษณ์ท่ีดูอ่อนด้อยในควำมรูเ้บ้ืองต้นเกีย่วกับประเดน็

สมัภำษณ์ นอกจำกนี ้อีกหนึง่ลกัษณะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสัมภำษณ์คอื 

ผู้สัมภำษณ์ควรปฏิบัติตนให้ดูมีทัศนคติเชิงบวกทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องที่

เกีย่วข้องกบัหวัข้องำนวจัิย และกำรทีผู่ส้มัภำษณ์มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่กีจ็ะเป็น

ส่วนช่วยในกำรสนทนำประกอบกับกำรมีภำพลักษณ์ที่เป็นผู้ใฝ่รู้และสนใจ

ในประเด็นที่อยู่ในกำรสัมภำษณ์ก็น่ำจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน โดยภำพลักษณ์ 

ดังกล่ำวเหล่ำนี้ผู้สัมภำษณ์ควรระลึกถึงในขั้นตอนกำรเตรียมกำรและขณะ

สัมภำษณ์ซึ่งจะช่วยเอ้ือต่อกำรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยทั่วไปแล้ว  

งำนวิจัยเชิงคุณภำพมักจะใช้ค�ำถำมปลำยเปิดในกำรสัมภำษณ์แบบ 
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กึ่งโครงสร้ำง ในทำงตรงกันในงำนวิจัยเชิงปริมำณมักจะใช้รูปแบบค�ำถำม 

ปลำยปิดในกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 

2.1 กำรสัมภำษณ์ชนชั้นน�ำ (Elite Interviews) 25

กำรสมัภำษณ์ชนชัน้น�ำทำงกำรเมอืงเป็นกลุม่บคุคลทีเ่คลือ่นไหวที่

มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมหรือนโยบำยในงำนวิจัย โดยกลุ่มบุคคลใน

ชนชัน้น�ำทำงกำรเมืองอำจประกอบไปด้วยรฐัมนตร ีข้ำรำชกำรพลเรอืน ผูน้�ำ

ทำงธุรกิจ ผู้น�ำสหภำพ สถำบันทำงกำรเงิน เป็นต้น โดยกลุ่มบุคคลเหล่ำนี ้

อำจมีอิทธิพลแม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกำรสัมภำษณ์กลุ่มชนชั้นน�ำ

จะเป็นตัวช่วยเพิ่มเติมประเด็นหรือข้อมูลที่ส�ำคัญ หรือชี้แจงประเด็นที่มี 

ควำมคลุมเครือ ตรวจสอบควำมถูกต้องเอกสำรหรือข้อมูลท่ีมีอยู่ว่ำถูกต้อง 

หรือไม่ และยังช่วยให้ผู้วิจัยได้ท�ำควำมเข้ำใจแนวคิด มุมมอง ควำมเชื่อของ 

กลุ่มคนเหล่ำน้ี และยังเป็นส่วนช่วยในกำรระบุตัวแสดงอื่นๆ กลุ่มเครือข่ำย  

เป็นต้น

ในกำรสมัภำษณ์ ผูส้มัภำษณ์ควรมกีำรเตรยีมตวัล่วงหน้ำ ค้นหำภำพ 

ของผูใ้ห้สมัภำษณ์เพือ่ทีจ่ะได้รูจ้กัทนัททีีพ่บหน้ำ และมกีำรเตรยีมกำรสมัภำษณ์ 

แบบก่ึงโครงสร้ำง เตรียมบันทึกเสียง ในกำรสัมภำษณ์กลุ่มนักกำรเมือง 

มักจะยินดีในกำรให้บันทึกเสียง แต่ข้ำรำชกำรและหน่วยงำนท้องถิ่นมักจะ

ปฏเิสธในกำรให้บนัทกึเสยีง ในระหว่ำงกำรสมัภำษณ์ ผู้สัมภำษณ์ควรหลีกเล่ียง 

กำรจ้องตำผู ้ให้สัมภำษณ์ ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกำรสืบสวนสอบสวน 

ฝ่ำยตรงข้ำมมำกกว่ำ และท�ำตำมค�ำแนะน�ำของ Elton Mayo ดังนี้

 -  ให้ควำมสนใจกับผู้ให้สัมภำษณ์ 

 -  ฟังผู้ให้สัมภำษณ์ อย่ำพูดแทรก

25 เนื้อหำส่วนนี้ปรับปรุงจำก Pierce (2008)
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 -  อย่ำโต้เถียง อย่ำให้ค�ำแนะน�ำผู้ให้สัมภำษณ์

 -  ฟังว่ำผู้สัมภำษณ์ต้องกำรที่จะพูดอะไร ไม่ต้องกำรท่ีจะพูด

อะไร และสิ่งที่ผู้ให้สัมภำษณ์ไม่สำมำรถพูดได้โดยปรำศจำก 

ควำมช่วยเหลือ

 -  สรุปกำรสัมภำษณ์ และระมัดระวังกำรสรุปที่เข้ำใจง่ำยต้อง 

ไม่บิดเบือนและไม่เพิ่มเติมควำมคิดเห็น

ระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ผู้สัมภำษณ์ควรลดกำรจดบันทึกเพ่ือที่จะ

เรยีนรูผู้ใ้ห้สมัภำษณ์ พวกเขำอำจมแีนวโน้มทีพ่ดูช้ำลงเมือ่ต้องพจิำรณำอย่ำง

ดีในกำรให้สัมภำษณ์ กำรถำมค�ำถำมควรถำมอย่ำงมั่นใจแต่ไม่คุกคำมผู้ให้

สัมภำษณ ์พิจำรณำลักษณะทำ่ทำงผู้ให้สัมภำษณแ์ละควำมแตกตำ่งระหวำ่ง

ส่ิงท่ีผู้สัมภำษณ์กล่ำวและลักษณะภำษำกำย รักษำเวลำในกำรสัมภำษณ์

และกำรสรุปในตอนท้ำยผู้วิจัยอำจถำมผู้ให้สัมภำษณ์ว่ำยังมีค�ำถำมใดที่

ควรถำมและผู้วิจัยยังไม่ได้ถำมหรือไม่ 

โครงสร้ำงของกำรสัมภำษณ์กลุ ่มชนชั้นน�ำ โดยทั่วไปแล้ว  

กำรสัมภำษณ์จะใช้เวลำ 50 นำที และประกอบด้วยค�ำถำมปลำยเปิด  

5 ค�ำถำม และค�ำถำมเพิ่มเติมอีก 5 ค�ำถำม โดยโครงสร้ำงในกำรถำม

ค�ำถำมอำจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเริ่มจำกระดับที่ 1 อำจถำมค�ำถำม

ง่ำยๆ ที่ไม่เป็นกำรล่วงล�้ำหรือสรำ้งควำมไม่พอใจ แล้วค่อยเพิ่มระดับค�ำถำม 

โดยในระดับที่ 5 ผู้วิจัยควรจะสร้ำงควำมไว้วำงใจก่อนที่จะถำมค�ำถำมที ่

อำจจะสร้ำงควำมไม่พอใจหรือค�ำถำมท่ีเป็นประเดน็อ่อนไหว และในกำรถำม 

ค�ำถำมควรท่ียืดหยุ่น ไม่ควรถำมค�ำถำมโดยไม่ระมัดระวัง 

ส่วนกำรสัมภำษณ์บคุคลอืน่ๆ นอกจำกเหนอืจำกกลุม่ของชนชัน้น�ำ  

ผู้วิจัยอำจจะต้องกำรสัมภำษณ์ที่สำมำรถให้มุมมองอื่นที่ส�ำคัญได้ เช่น  

กำรท�ำวิจัยเรื่องกำรรวมกลุ่มทำงสังคม ผู้วิจัยอำจสัมภำษณ์แต่ละกลุ่มคนใน
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สังคมและผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยกลุ่มบุคคล

เหล่ำน้ีอำจรวมถึงคนไร้บ้ำน คนว่ำงงำน ผู้สูงอำยุ เครือข่ำยสังคม และ 

เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั เป็นต้น เพรำะในบำงครัง้กลุม่ชนชัน้น�ำทำงกำรเมอืงในกำร 

เข้ำถึงพวกเขำเหล่ำนั้นอำจจะเป็นเรื่องยำกและบุคคลกลุ่มเหล่ำนี้มักจะ

ระมัดระวังในกำรสัมภำษณ์ ไม่กระตือรือร้นท่ีจะให้ค�ำตอบ และระแวงว่ำ

อำจมีคนหำผลประโยชน์จำกกำรให้สัมภำษณ์ของพวกเขำ 

2.3 ลักษณะของค�ำถำมในกำรสัมภำษณ์

ลักษณะและประเภทของค�ำถำมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญ ลักษณะ

ในกำรตั้งค�ำถำมควรตั้งค�ำถำมในมุมกว้ำง (Grand tour questions) หรือ

ค�ำถำมเปิด เป็นกำรต้ังค�ำถำมให้ผู้ให้สัมภำษณ์ชี้แจงหรือแสดงควำมคิดเห็น

ในส่ิงหรือประเด็นท่ีมีควำมรู้ ซึ่งเป็นภำพกว้ำงๆ ในประเด็นที่จะศึกษำและ

สัมภำษณ์ โดยข้อมูลที่ได้และที่ต้องกำรมักเป็นข้อมูลที่มีรำยละเอียดมำก

และจะเป็นข้อมลูจำกกำรพรรณนำ ซึ่งกำรถำมค�ำถำมในลกัษณะในมมุกว้ำง

มักจะได้ข้อมูลในรูปแบบดังกล่ำวโดยอัตโนมัติเพรำะค�ำถำมในมุมกว้ำงจะ

ท�ำให้ผู้ให้สัมภำษณ์จ�ำเป็นที่จะต้องพรรณนำข้อมูลในปริมำณที่มำก แต่หำก

ต้องกำรให้ค�ำถำมมุมกว้ำงมีควำมจ�ำเพำะมำกขึ้น (Focused) อำจะก�ำหนด

ขอบเขตของค�ำถำมเพือ่ให้ผูต้อบได้ตอบค�ำถำมตอบทีก่�ำหนด ซึง่กำรก�ำหนด

ขอบเขตของค�ำถำมจะช่วยให้ผู้ตอบสำมำรถตอบค�ำถำมได้ง่ำยขึ้น และ 

อีกหนึ่งทำงเลือกของกำรตั้งค�ำถำมในมุมกว้ำง คือ กำรสัมภำษณ์ที่เป็น 

กำร “น�ำทัวร์ในภำพกว้ำง” (Guided grand tour) เป็นรูปแบบที่เป็นทั้ง 

กำรสังเกตกำรณ์และสัมภำษณ์ในเวลำเดียวกัน เช่น กรณีงำนวิจัยเก่ียวกับ 

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจในกำรลำดตระเวนรักษำควำมสงบ

เรียบร้อย ผู้วิจัยอำจขอควำมอนุเครำะห์จำกผู้ให้สัมภำษณ์ลงพื้นที่หรือ

สถำนกำรณ์ทีผู่ว้จิยัสนใจ และในขณะเดียวกนัก็อำจจะสัมภำษณ์ได้ด้วยเช่นกนั
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หลังจำกถำมค�ำถำมเปิดแล้ว ค�ำถำมถัดมำโดยปกติมักจะเป็น

ค�ำถำมท่ีมีควำมจ�ำเพำะมำกข้ึน และมักจะเป็นค�ำถำมที่เป็นแกนหลักของ

กำรศึกษำ เป็นค�ำถำมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงำนวิจัยหรืออำจจะท�ำให้

ค�ำถำมจ�ำเพำะขึ้นอีกโดยกำรใช้เทคนิควิธีกำรยกตัวอย่ำง จะท�ำให้ได้ควำม

จ�ำเพำะในเชิงรำยละเอียดมำกขึ้น อีกหลักกำรหนึ่งในกำรตั้งค�ำถำม หรือ

อำจมองว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค�ำถำม คือ ค�ำถำมเจำะ หรือค�ำถำมในลักษณะ

ติดตำม (probing) เป็นกำรตั้งค�ำถำมเจำะในบำงประเด็น หรือซักไซ้ไล่เรียง

ในประเด็นท่ีน่ำสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิจัย

จำกหลักกำรข้ำงต้นสำมำรถสรุปเป็นภำพรวมได้ดังนี้ ประกำร

แรก ในกำรสัมภำษณ์พยำยำมให้บทสนทนำมีน�้ำหนักอยู่ท่ีกำรให้ข้อมูล

ของผู ้ให้สัมภำษณ์มำกกว่ำกำรตั้งค�ำถำมของผู ้สัมภำษณ์ กล่ำวคือ  

ผู้ให้สัมภำษณ์ควรเป็นผู้พูดหลักในกำรสัมภำษณ์ซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่มี 

รำยละเอียดมำก ประกำรที่สอง จำกกำรตั้งค�ำถำมและบทสนทนำที่จะต้อง

เกีย่วข้องกบังำนวจิยัเป็นกำรตอบค�ำถำมและสมมตฐิำนงำนวิจัย กำรตัง้ค�ำถำม 

ในลกัษณะติดตำมเพือ่ให้ได้กำรตอบและถำมทีต่่อเนือ่งในลกัษณะบทสนทนำ 

กำรต้ังค�ำถำมเฉพำะเจำะจงก็จะมุ่งเน้นไปที่กำรตอบค�ำถำมและสมมติฐำน

งำนวิจัย ในส่วนวีธีกำรสัมภำษณ์ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของกำรสัมภำษณ์คือต้อง

ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์เป็นส�ำคัญหรือผู้วิจัยต้องระลึกเสมอ

ว่ำต้องกำรเรียนรู้อะไรจำกกำรสัมภำษณ์ ซึ่งก็คือกำรเชื่อมโยงกำรสัมภำษณ์

กับค�ำถำมและวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย ดังนั้น กำรเตรียมค�ำถำมก่อน 

ล่วงหน้ำเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อให้กำรสัมภำษณ์อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ค�ำถำมและวัตถุประสงค์งำนวิจัยเป็นหลัก หรือไม่ให้กำรสัมภำษณ์เบี่ยงเบน 

ไปจำกประเด็นกำรวิจัย แต่กำรสัมภำษณ์แบบไม่มีโครงสร้ำงชัดเจนจะ

ท�ำให้บทสัมภำษณ์จะเป็นกำรสนทนำที่มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงค�ำถำมและ
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ค�ำตอบอยู่ตลอดเวลำของกำรสัมภำษณ์ในลักษณะของกำรติดตำมอย่ำง 

ต่อเนื่องหรือมีกำรถำมถึงตัวอย่ำงของประเด็นพูดถึงก่อนหน้ำ (พิษณ ุ 

เสง่ียมพงษ์, 2558, 76-79 )

3. แบบสอบถาม (Questionnaire) 26 

กำรส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถำมจะเป็นกำรส�ำรวจโดยกำรเตรียม

ค�ำถำมเป็นชุดของค�ำถำมหรือเครื่องมือที่ใช้ส�ำรวจ (Survey instrument) 

ส�ำหรับชุดค�ำถำมใช้ส�ำหรับแบบสอบถำมส่วนมำกจะเป็นค�ำถำมปลำยปิด  

(closed question) ซ่ึงหมำยถึงมีกำรก�ำหนดตัวเลือกของค�ำตอบให้ผู้ตอบ 

แบบสอบถำมไว้ให้ผู ้ตอบค�ำถำมเลือกระบุค�ำตอบ ข้อดีของกำรท�ำ

แบบสอบถำมคือผู้ตอบมักใช้เวลำในกำรตอบค�ำถำมน้อยกว่ำวิธีกำรอื่น 

จึงเป็นกำรสะดวกในกำรตอบค�ำถำมส�ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม ดังนั้น 

โดยท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละคนจะใช้เวลำไม่นำนในกำรถำมและ

ตอบค�ำถำม โดยผู้ตอบเพียงพิจำรณำตัวเลือกของค�ำตอบและเลือกให้ตรง

กับทัศนคติ ควำมคิดเห็น หรือพฤติกรรม/กิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถำม

ให้มำกที่สุด 

อตัรำกำรตอบกลบัของผูต้อบแบบสอบถำมอำจขึน้อยูก่บั 4 ปัจจยั  

ดังนี้ กำรเข้ำถึง (Access) ซ่ึงในท่ีน้ีหมำยถึงกำรเขำถึงกลุ ่มประชำกร

กลุ่มตัวอย่ำง กล่ำวคือกลุ่มตัวแทนกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวิจัยสำมำรถเลือก

จำกที่อยู่และพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยสำมำรถแจกแบบสอบถำมถึงกลุ่มคนเหล่ำนี้ได้  

ในอังกฤษจะเข้ำถึงโดยวิธีกำรเลือกจำกบัญชีรำยชื่อผู้ลงทะเบียนเลือกตั้ง  

26 เนื้อหำส่วนนี้ปรับปรุงจำก Pierce (2008)
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และกำรโทรศพัท์โดยตรง กำรใช้บญัชรีำยช่ือจะท�ำให้ผูวิ้จยัสำมำรถทรำบทีอ่ยู่ 

และเข้ำถึงตัวบุคคลนั้นได้ นอกจำกนี้ ยังมีกำรเดินสุ่ม (random walk) และ

กำรส�ำรวจแบบสอบถำมจำกสถำนที่ต่ำงๆ กำรทดสอบ (Pilots) เมื่อมีกำร

ก�ำหนดจ�ำนวนกลุ่มตัวอยำ่งแล้ว ขั้นตอนต่อมำคือกำรทดสอบแบบสอบถำม

ที่ใช้ในกำรส�ำรวจ โดยจะท�ำกำรทดสอบในกลุ่มตัวอย่ำงเล็กๆ เพื่อทดสอบ

ค�ำถำมว่ำยำกเกินในกำรท�ำควำมเข้ำใจและยำกต่อกำรตอบค�ำถำมหรือไม่  

ซึ่งกำรทดสอบแบบสอบถำมจะช่วยให้ผู ้วิจัยได้ปรับปรุงค�ำถำมให้ดีข้ึน  

ซึ่ งค�ำถำมจะมีผลต ่อค�ำตอบท่ีจะได ้ รับ กำรจัดกำรแบบสอบถำม  

(Administering the questionnaire) กำรจัดกำรในที่นี้หมำยถึงกำรแจก

แบบสอบถำมให้กับผู้ตอบ แรงจูงใจ (Motivation) อัตรำกำรตอบกลับ 

และให้ควำมร่วมมืออำจะเกิดจำกประเด็นที่ท�ำให้ผู้ตอบมีควำมรู้สึกอยำก

ให้ควำมร่วมมือ โดยแรงจูงใจอำจหมำยกำรให้สิ่งจูงใจที่ส�ำคัญส�ำหรับ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ยอมให้เวลำ มุมมอง และรำยละเอียดส่วนบุคคล หรือ

แบบสอบถำมอำจเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ สำธำรณะ เป็นต้น 

กำรออกแบบค�ำถำมที่มีประสิทธิภำพ (Effective question design)  

กำรตั้งค�ำถำมและกำรจัดท�ำแบบสอบถำมส�ำหรับส�ำรวจมีควำมละเอียด

อ่อนมำก และอำจกล่ำวได้ว่ำกำรท�ำแบบสอบถำมที่ดีน้ันไม่ใช่เรื่องง่ำย  

โดยส่วนมำกข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นในกำรจัดท�ำแบบสอบถำมมักเกิดจำก 

กำรใช้ค�ำที่เป็นเชิงวิชำกำรมำกจนเกินไป ยำกที่จะท�ำควำมเข้ำใจ โดย

แนวทำงในกำรตั้งค�ำถำมโดยท่ัวไปควรด�ำเนินกำรดังนี้ 

-  ตั้งค�ำถำมโดยใช้ภำษำง่ำยๆ โดยค�ำนึงถึงผู้ตอบแบบสอบถำม

ที่สำมำรถเขำ้ใจค�ำถำมได้

-  ตั้งค�ำถำมสั้นๆ หลีกเลี่ยงกำรใช้ถ้อยค�ำหรือประโยคยำวๆ

-  หลีกเลี่ยงกำรมี 2 ค�ำถำมในค�ำถำมเดียวกัน
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-  หลีกเลี่ยงกำรตั้งค�ำถำมในเชิงชี้น�ำ

-  ระมัดระวังในกำรเลือกใช้ค�ำ

-  หลีกเลีย่งกำรถำมค�ำถำมทีม่รีำยละเอียดมำกหรอืค�ำถำมทีอ่ำจ

สร้ำงควำมไม่พอใจ

-  ไม่ควรถำมค�ำถำมมำกจนเกินไป

โดยปัญหำหลักของนักวิจัยในกำรต้ังค�ำถำมจ�ำเป็นกำรใช้ภำษำ

ที่เป็นเชิงวิชำกำรและใช้ศัพท์เทคนิคในกำรต้ังค�ำถำม

กำรเรียงล�ำดับของค�ำถำมในกำรวิเครำะห์จะเริ่มต ้นโดย 

กำรตรวจสอบสิ่งท่ีอำจเกิดขึ้นภำยใต้กรอบตัวอย่ำงของผู้วิจัย เช่น หำกท�ำ 

กำรส�ำรวจแบบสอบถำมในสถำนท่ีต่ำงๆ (Street surveys) ในประเด็น 

กำรสนับสนุนพรรคกำรเมือง หำกส�ำรวจในที่ท่ีเป็นศูนย์กลำงของเมืองอำจ

จะด�ำเนินกำรได้ยำก เนื่องจำกอำจมีบุคคลสัญชำติอื่น ดังนั้น ในกำรส�ำรวจ 

ควรเริ่มต้นด้วยกำรถำมแต่ละบุคคลว่ำ “ท่ำนเป็นคนในพื้นท่ีหรือไม่” 

 ในกำรส�ำรวจควรเริ่มต้นด้วยค�ำถำมง่ำยๆ โดยเหลือค�ำถำมที่อ่อนไหวและ

ก่อให้เกิดควำมไม่พอใจไว้ในตอนท้ำยๆ แบบสอบถำม ส่วนกำรจ�ำแนกกลุ่ม

ส�ำหรับใช้เป็นตัวแปร อำจจ�ำแนกเป็นเพศ กำรศึกษำ อำชีพ เป็นต้น

ในกำรถำมค�ำถำมที่เป็นประเด็นอ่อนไหวควรจะถำมในตอนท้ำย 

ผู้วิจัยควรระมัดระวังในกำรตั้งค�ำถำมและน�ำเสนอหรืออำจละเว้นไว้ เช่น  

ในสหรำชอำณำจกัร ประชำชนโดยทัว่ไป โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผูห้ญงิวยักลำงคน 

จะไม่เต็มใจท่ีจะบอกอำยุ แต่หำกเป็นผู้สูงอำยุจะภูมิใจที่จะบอกอำยุของ

พวกเขำ เป็นต้น ในกำรถำมค�ำถำมที่เป็นประเด็นอ่อนไหวอำจจะใช้ตัวบ่งชี ้

แทน (Proxy-indicators) และกำรใช้บัตรค�ำ (Show-cards)
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กำรใช้ตัวบ่งชี้แทน (Proxy-indicators) นับเป็นหนึ่งแนวทำงใน

กำรถำมค�ำถำมที่มีควำมอ่อนไหว เป็นทำงเลือกส�ำหรับกำรจัดหรืออธิปรำย

ตวัแปร เช่น ใช้กำรถอืครองเคหะสถำนแทนกำรวดัรำยได้ ซึง่กำรใช้ตวับ่งชีน้ี้ 

จะถือเป็นกำรประมำณกำรท่ีมีประสิทธิภำพ ผู้วิจัยสำมำรถถำมค�ำถำมใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัอำชพี กำรศกึษำ ในกำรถำมค�ำถำมควรเลีย่งกำรตัง้ค�ำถำม 

ที่มีอคติท่ีแสดงถึงนัยต่อผู้ตอบแบบสอบถำมว่ำควรท�ำอย่ำงไร 

กำรใช้บัตรค�ำ (show-cards) วิธีกำรนี้เป็นวิธีกำรหำข้อมูลใน 

ห้องประชุม โดยมักจะใช้บัตรค�ำในกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม หรือใช้กับ

ประเด็นท่ีมีควำมอ่อนไหว เช่น เมื่อถำมถึงรำยได้ของแต่ละบุคคล 

3.1 หน่วยกำรวิเครำะห์ (Unit of analysis)

หน่วยกำรวิเครำะห์ ประกอบด้วย 5 ประเภท ดังนี้ (พิษณุ  

เสง่ียมพงษ์, 2558, 94-97)

 1. ปัจเจกชน (Individual) เป็นหน่วยวเิครำะห์ทีเ่ป็นบคุคล 

โดยผู้วิจัยจะท�ำกำรสังเกตหรือส�ำรวจคุณสมบัติบำงอย่ำงของปัจเจกชน  

เช่น กำรตัดสินใจรับหรือไม่รับร่ำงรัฐธรรมนูญระดับกำรศึกษำ ตลอดจน

สถำนะทำงสังคม ฯลฯ ในกำรส�ำรวจจะใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือใน

กำรส�ำรวจ

 2. กลุ ่ม (Group) ซึ่งก็คือกลุ ่มทำงสังคม เช่น กลุ ่ม 

ผลประโยชน์ กลุม่กำรเมอืงทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่ำงไม่เป็นทำงกำร เช่น กลุ่มนกัศึกษำ

ที่สนใจประเด็นใดเป็นพิเศษและรวมตัวท�ำกิจกรรมหรือพูดคุยในประเด็น

กำรเมืองและสังคม ส�ำหรับงำนวิจัยทำงรัฐศำสตร์โดยทั่วไปส่วนมำกจะ

ให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มองค์กรพัฒนำเอกชนที่ในปัจจุบัน 

มีจ�ำนวนมำกข้ึนและมีกิจกรรมทำงกำรเมืองและสังคม 
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 3. หน่วยงำนหรือองค์กร (Organization) ซึ่งจะประกอบ

ด้วยคนทีเ่ป็นสมำชกิองค์กรเช่นเดียวกับสมำชกิกลุม่ แต่องค์กรจะมลัีกษณะ

ที่เป็นทำงกำรมำกกว่ำ เช่น อำจเป็นหน่วยงำนของรัฐ องค์กรภำคเอกชน 

องค์กรด้ำนกำรศึกษำ องค์กรกำรกุศลท่ีมีนัยทำงกำรเมืองเพรำะประกอบ

กิจกำรอันเกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐโดยไม่หวังผลก�ำไร หรืออำจเป็น

หน่วยงำน/องค์กรต่ำงประเทศ

 4. เอกสำร กิจกรรม หรือเหตุกำรณ์ทำงสังคม (Social  

interaction) เช่น กจิกรรมหรอืเหตกุำรณ์ทำงสังคมท่ีจะเป็นหน่วยวิเครำะห์ 

ทำงรัฐศำสตร์ได้ อำจเป็นบันทึกกำรประชุม มติคณะรัฐมนตรี ร่ำง 

พระรำชบัญญัติ กำรชุมนุมประท้วง สงครำม ซ่ึงลักษณะหรือคุณสมบัติ

บำงประกำรของเอกสำร กิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ทำงสังคมเหล่ำนี้จะเป็น

ตัวแปรของงำนวิจัยทำงรัฐศำสตร์ เช่น ระดับควำมรุนแรงของกำรชุมนุม

ประท้วง ปีที่ประกำศใช้พระรำชบัญญัติในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้น  

ซึ่งหน่วยวิเครำะห์นี้ผู้วิจัยอำจต้องใช้เวลำและควำมพยำยำมอย่ำงมำกที่

จะได้ข้อมูลตัวแปรทั้งหมดที่ต้องกำรและอำจต้องใช้ผู้ช่วยวิจัยเพื่อส�ำรวจ

ข้อมูลเก่ียวกับตัวแปรท้ังหมด

 5. ผลผลิตทำงสังคม (Social artifacts) เป็นหน่วย

วิเครำะห์ที่แพร่หลำยและสำมำรเข้ำถึงได้โดยทั่วไป เนื่องจำกอยู่ในสังคม/

สำธำรณะ เช่น รูปภำพ เพลงประเภทต่ำงๆ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์  

เว้นแต่บำงอย่ำงที่เป็นของส่วนบุคคล หรืออำจเข้ำถึงยำกกว่ำสิ่งอื่นๆ เช่น 

บนัทึกส่วนบคุคล เป็นต้น คณุสมบตัขิองหน่วยวเิครำะห์นีท้ีผู่ว้จัิยสนใจศกึษำ

อำจเป็นกำรสื่อสำรทำงสังคมของผลผลิตทำงสังคมที่มีกำรเหยียดผิวหรือ

แบ่งแยกทำงเพศ ประเด็นหรือนัยทำงกำรเมืองที่ส่ือสำรอยู่ในนิทำน ฯลฯ
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3.2 ลักษณะหรือประเภทของข้อมูลท่ีได้จำกกำรส�ำรวจโดย

แบบสอบถำม 

ลักษณะหรือประเภทของข ้อมูลที่ ได ้จำกกำรส�ำรวจโดย

แบบสอบถำมมี 5 อย่ำงที่ส�ำคัญ ดังนี้ (พิษณุ เสงี่ยมพงษ์, 2558, 97-100)

 1. ข้อเท็จจริง (Facts) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถำมหรืออำจเรียกว่ำเป็นข้อมลูเกีย่วกบัประชำกร (Demography)  

เช่น กำรศึกษำ อำชีพ ประวัติส่วนบุคคล (Personal history) ส่วน 

หน่วยวิเครำะห์ที่ไม่ใช่ปัจเจกบุคคลจะเป็นกำรส�ำรวจข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 

เก่ียวกับหน่วยวิเครำะห์นั้น เช่น จ�ำนวนบุคลำกรขององค์กร เป็นต้น

 2. กำรรับรู ้ (Perception) เป็นกำรส�ำรวจควำมรับรู ้

ประเด็นหรือเหตุกำรณ์บำงอย่ำงว่ำมีกำรรับรู้หรือไม่ และ/หรือรับรู้อย่ำงไร 

กำรส�ำรวจว่ำมีกำรรับรู้หรือไม่นั้นจะมีลักษณะคล้ำยกับกำรส�ำรวจควำมรู้ 

ที่มีในเรื่องหรือประเด็นหนึ่ง เช่น งำนวิจัยชิ้นหนึ่งอำจมีจุดประสงค์เพื่อ

ศึกษำกำรรับรู้หรือมีควำมรู้ของประชำชนในประเด็นที่รัฐบำลมีกำรด�ำเนิน

นโยบำยเปิดเสรีกำรค้ำกำรลงทุนกับสำธำรณรัฐประชำชนจีนว่ำประชำชน

รับรู ้หรือไม่ และกำรส�ำรวจว่ำรับรู ้อย่ำงไรจะเป็นกำรส�ำรวจลักษณะ

ของกำรรับรู้ เช่น ปัจเจกชนรับรู้สถำนกำรณ์บำงอย่ำงที่เกิดขึ้นอย่ำงไร  

หน่วยงำน/องค์กรรับรู้อย่ำงไร

 3. กำรส�ำรวจควำมคิดเห็น (Opinion) เป็นกำรศึกษำ 

กำรตัดสินใจ (Judgment) หรือกำรตัดสินใจ (Preference) ของบุคคลใน

เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ยกตัวอย่ำงค�ำถำมเช่น ท่ำนอย่ำงเห็นผู้สมัครคนใดได้รับ

กำรเลือกตั้งเป็นประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป ท่ำน

เห็นด้วยกับกำรให้สตรีสำมำรถเลือกที่จะให้แพทย์ท�ำแท้งหรือไม่ เป็นต้น  
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ดังนั้น ในแง่หนึ่งอำจมองได้ว่ำ กำรถำมถึงควำมคิดเห็นจะได้ข้อมูลเชิง 

ควำมนิยมหรือควำมช่ืนชอบซึ่งก็สำมำรถเป็นข้อมูลเชิงรัฐศำสตร์ได้ เช่น  

ควำมชื่นชอบในนักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมือง ควำมชอบในนโยบำย

สำธำรณะ ฯลฯ ซึ่งควำมนิยมเหล่ำนี้จะสะท้อนค�ำตอบออกมำในเชิง 

ควำมคิดเห็น ซึ่งอำจมองได้ว่ำควำมนิยมหรือควำมชื่นชอบเป็นส่วนของ

ควำมรู้สึกที่อำจมีหรือไม่มีเหตุผลรองรับที่ท�ำให้บุคคลนิยมหรือไม่นิยมก็ได้ 

 4. กำรส�ำรวจทัศนคติ (Attitude) กำรส�ำรวจควำมคิดเห็น 

อำจจ�ำแนกจำกกำรส�ำรวจทัศนคติได้ยำก เนื่องจำกมีควำมคล้ำยกัน

ระหว่ำงทัศนคติและควำมคิดเห็น โดยทัศนคติจ�ำเป็นกำรประเมินหรือกำรม ี

มุมมองต่อสถำนกำรณ์หรือแนวคิด ซึ่งเป็นกำรประเมินในมุมมองที่กว้ำงกว่ำ 

ควำมคิดเห็นท่ีเป็นกำรตัดสินใจในประเด็นเฉพำะ

 5. กำรส�ำรวจพฤติกรรม (Behavior report) ซ่ึงหมำยถึง 

ข้อเท็จจริงในเชิงพฤติกรรม เป็นข้อเท็จจริงในลักษณะของกำรกระท�ำ เช่น  

กำรถำมถึงกำรไปใช้สิทธิเลือกต้ัง หรือกำรรังฟังข่ำวสำรด้ำนกำรเมือง  

กำรบริหำรประเทศ ในส่วนขององค์กรอำจมีกำรถำมถึงกิจกรรมขององค์กร 

เช่น กำรมีกิจกรรมขององค์กรที่ด�ำเนินกำรร่วมกับองค์กรอื่น อำจเป็นกำร

ส�ำรวจเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงนัยกำรปฏิสัมพันธ์ ในกรณีที่ไม่มีพฤติกรรม

หรอืกจิกรรมดงักล่ำวอำจแสดงถงึแนวโน้มทีห่น่วยงำนมกัไม่ค่อยแลกเปลีย่น

ข้อมูลกับองค์กรอื่น
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รูปแบบต่างๆ ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

ในปัจจุบัน มีกำรจัดเวทีถกแถลงและกระบวนกำรปรึกษำหำรือ

สำธำรณะจ�ำนวนมำก เกิดขึ้นทั่วโลกโดยกำรจัดขององค์กรหลำกหลำย

ระดับตั้งแต่องค์กรภำคประชำสังคมไปจนถึงหน่วยงำนภำครัฐ ท้ังใน

รูปแบบที่ผู ้เข้ำร่วมกำรไตร่ตรองสำธำรณะมำพบหน้ำค่ำตำกัน (face-

to-face) และผ่ำนระบบออนไลน์ (online) บทควำมนี้น�ำเสนอรูปแบบ

กระบวนกำรประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือ 3 รูปแบบ เพื่อแสดงตัวอย่ำง

รูปแบบกระบวนกำรประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือที่มีขนำดของผู้เข้ำร่วม

กระบวนกำรแตกต่ำงกัน 3 ขนำด ดังนี้

1) กระบวนกำรลูกขุนพลเมือง (Citizens Jury) เป็นตัวอย่ำง

รูปแบบกระบวนกำรประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือแบบกลุ่มขนำดเล็ก 

(ก�ำหนดจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประมำณ 12-24 คน) 

2) สภำพลเมือง (Citizens Assemblies) เป็นตัวอย่ำงรูปแบบ

กระบวนกำรประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือแบบกลุ่มขนำดกลำง (ก�ำหนด

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมไม่เกินหลักร้อย) และ

3) กำรประชุมเมือง (Town Meeting) เป็นตัวอย่ำงรูปแบบ

กระบวนกำรประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือแบบกลุ่มขนำดใหญ่ (รองรับ

ผู้เข้ำร่วมได้หลำยพันคน)
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1) กระบวนการลูกขุนพลเมือง (Citizens’ juries)

กระบวนกำรลูกขุนพลเมืองเป็นเทคนิคที่ใช้ในสหรัฐอเมริกำ 

มำต้ังแต่ทศวรรษท่ี 1970s พัฒนำข้ึนโดย Ned Crosby ที่พยำยำมน�ำ 

วิธีกำรนี้ไปใช้อย่ำงแพร่หลำยในด้ำนกำรเกษตร กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ  

และนโยบำยสวัสดิกำรในระดับมลรัฐ และนโยบำยกำรปฏิรูประบบ

สำธำรณสุขในระดับชำติ กำรจัดสรรงบประมำณของประเทศ ถือเป็น 

กระบวนกำรทีอ่ำศยัแนวคดิประชำธปิไตยแบบปรกึษำหำรือทีไ่ด้รบัควำมนยิม

มำกกระบวนกำรหนึ่ง (Smith and Corinne, 2000) กำรจัดกระบวนกำร

ลูกขุนพลเมือง จะมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมจ�ำนวน 12-24 คน ที่จะมีบทบำท

เป็นคณะลูกขุน (juries) และมีระยะเวลำในกำรท�ำงำนหลำยวัน ส�ำหรับกำร 

พิจำณำแต่ละกรณี จะมีหลักเกณฑ์ต่ำงๆ เช่น ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นลูกขุน  

จะเป็นตัวแทนระดับย่อยของชุมชน (microcosm of the community) 

ได้แก่ จำกหมูบ้่ำน เมอืงและประเทศ โดยเป็นตวัแทนของอำย ุเพศ กำรศึกษำ  

ถิ่นที่อยู่อำศัย คณะลูกขุนจะนั่งฟังกำรให้กำรของพยำนฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีมำ

ให้กำร เช่น หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ผูท้ีไ่ด้รบัควำมเดือดร้อนจำกโครงกำร  

ผู้เชี่ยวชำญที่จะให้แง่มุมทำงเทคนิควิชำกำร เป็นต้น วัตถุประสงค์ในกำรจัด

คณะลูกขุนพลเมืองก็เพื่อต้องกำรสร้ำงควำมสมดุล ทั้งในด้ำนผู้เข้ำร่วมเป็น

คณะลูกขุน พยำน กำรใช้เวลำให้ปำกค�ำของแต่ละฝ่ำย เป็นต้น หลังจำก 

รับฟังค�ำให้กำรอย่ำงท่ัวถึงแล้ว จะมีกำรอภิปรำยโดยใช้เหตุผลและมีกำร

ตดัสนิใจร่วมกนัในหมูค่ณะลกูขนุเพือ่จดัท�ำข้อเสนอแนะต่อประเดน็ปัญหำที่

ได้รับมอบหมำยนั้น (Crosby and Nethercut, 2005) คณะลูกขุนพลเมือง 

จึงเป็นกำรสะท้อนให้เห็นหลักกำรของประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือที ่

เชื่อว่ำพลเมืองธรรมดำๆ ที่มำจำกกำรสุ่มเลือก สำมำรถใช้เหตุผลในกำร

ตดัสนิใจอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทยีมผ่ำนกำรได้รบัข้อมลูทีเ่พยีงพอและรอบด้ำน
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กระบวนกำรลูกขุนพลเมือง เป็นวิธีกำรหนึ่งซ่ึงมีประสิทธิภำพใน

กำรจะน�ำประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรเสนอทำงออกให้กบัประเดน็ปัญหำ

สำธำรณะโดยผ่ำนกระบวนกำรรับฟังข้อมูลและควำมคิดเห็นอย่ำงละเอียด

รอบด้ำนและมีกำรพิจำรณำหำรือร่วมกันอย่ำงรอบคอบ คุณลักษณะพิเศษ

ของกระบวนกำรลูกขุนพลเมือง คือ กำรใช้เทคนิคทำงสถิติในกำรสุ่มเลือก

คณะลูกขุนจำกกลุ่มประชำกรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีจะน�ำเข้ำสู่

กำรพิจำรณำ ด้วยวิธีกำรคัดเลือกอย่ำงเป็นระบบตำมหลักควำมน่ำจะเป็น 

ทำงสถิติ คณะลูกขุนจึงมีควำมเป็นตัวแทนของสำธำรณะในภำพกว้ำง 

ได้เป็นอย่ำงด ีนอกจำกน้ี กำรจดัให้มผีูใ้ห้ข้อมูลแก่ลูกขุนท่ีเรียกว่ำพยำนเข้ำมำ

ช่วยฉำยภำพและแสดงทศันะมมุมองทีห่ลำกหลำยแก่ลกูขนุ มกีำรวำงพยำน

อย่ำงถ่วงดุลน�้ำหนักกัน ให้พยำนเป็นตัวแทนของข้อมูลและควำมคิดเห็น 

ที่รอบด้ำน เปิดโอกำสให้ลูกขุนซักถำม และพูดคุยกับพยำนได้อย่ำงเต็มที่

ท�ำให้ลูกขุนมีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจได้อย่ำงลึกซึ้ง  

ยิง่ไปกว่ำนัน้ ตลอดทัง้กระบวนกำร คณะลกูขนุพลเมอืงยงัมโีอกำสได้ร่วมกนั 

ไตร่ตรองผ่ำนรปูแบบกำรสนทนำ พดูคยุ และปรึกษำหำรอืหลำกหลำยรปูแบบ  

เพื่อให้ลูกขุนมีเวลำมำกพอส�ำหรับกำรพิจำรณำข้อมูลที่ได้รับ ตลอดจน 

ทุกๆ ควำมเห็นของลูกขุนแต่ละคนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน

องค์ประกอบและโครงสร้ำงหลักในกำรท�ำงำนส�ำหรับกำรจัด

กระบวนกำรลูกขุนพลเมืองโดยทั่วไปนั้น ประกอบด้วย (The Jefferson 

Center, 2004: 5-9) 

(1) คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ (advisory Committee) จ�ำนวน 

4-10 คน ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ในประเด็นที่ต้องกำรให้มีกำรไตร่ตรองร่วมกัน 

เป็นตัวแทนมุมมองและควำมคิดที่หลำกหลำย และสำมำรถเข้ำมำช่วยให้แง่

คดิและแจกแจงรำยละเอยีดส�ำคญัๆ เกีย่วกับประเดน็ได้ โดยในกระบวนกำร 

คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำจะท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำในเรื่องที่เกี่ยวกับ
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กำรตั้งประเด็น ก�ำหนดวำระ และกำรคัดเลือกพยำน

(2) กำรคดัเลอืกคณะลกูขนุ (jury Selection) คณะลกูขนุพลเมอืง

มำจำกกำรคัดเลือกโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้ 

คณะลกูขนุเป็นตวัแทนของประชำชนในประเดน็ทีต้่องกำรให้มกีำรไตร่ตรอง

ร่วมกันโดยภำพรวมได้อย่ำงแท้จริง โดยในกำรสุ่มตัวอย่ำงน้ันมักจะค�ำนึง

ถึงตัวแปรพื้นฐำนทำงประชำกรศำสตร์ 5 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับ

กำรศึกษำ ชำติพันธุ์ และที่อยู่อำศัยตำมภูมิศำสตร์ และตัวแปรเชิงทัศนคติ

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรปรึกษำหำรืออีก 1 ตัวแปร 

(ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปรท่ีได้จำกค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ) 

(3) กำรคัดเลือกพยำน (witness Selection) ประกอบไปด้วย 

ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลำง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ขับเคล่ือนผลักดันประเด็น

สำธำรณะที่เกี่ยวข้องจำกภำคส่วนต่ำงๆ ซ่ึงได้รับกำรเลือกสรรอย่ำง

ระมัดระวังเพื่อน�ำเสนอภำพของประเด็นท่ีมีควำมสมบูรณ์และถ่วงดุลกัน 

โดยบทบำทหลักของพยำนในกระบวนกำรลูกขุนพลเมือง คือ กำรอธิบำย

จุดยืนของตนเอง ดังนั้น คณะท�ำงำนจะต้องม่ันใจว่ำคณะลูกขุนจะได้รับฟัง 

พยำนจำกหลำกหลำยกลุ่ม และเป็นตัวแทนของมุมมองที่แตกต่ำงกันใน

ประเด็นปัญหำท่ีน�ำมำพิจำรณำ 

(4) หน้ำทีค่วำมรบัผิดชอบ (charge) เป็นสิง่ทีค่ณะลกูขนุพลเมอืง

ได้รับมอบหมำย ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของค�ำถำมหรือชุดของค�ำถำมที่ลูกขุนจะ

ต้องพิจำรณำและตอบ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบจะเป็นตัวก�ำหนดขอบเขต

ของกำรด�ำเนินกระบวนกำร และเป็นตัวช่วยช้ีแนะแนวทำงในกำรท�ำงำน 

ของลกูขุนและกำรให้กำรของพยำน หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบจงึเป็นองค์ประกอบ 

ทีม่คีวำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนนิกระบวนกำรให้เป็นไปอย่ำงรำบรืน่ ในลกัษณะ

ที่จะช่วยให้ลูกขุนมีกรอบในกำรพิจำรณำประเด็นปัญหำและสำมำรถพัฒนำ
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ข้อเสนอแนะได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรเอำใจใส่ใน 

กำรก�ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบไม่ให้กว้ำงหรือแคบจนเกินไป

(5) ข้ันตอนกำรรับฟัง (hearings) คณะท�ำงำน (project staff) 

จะวำงวำระ (agenda) ของกำรรับฟังอย่ำงรอบคอบ ซึ่งรวมถึงกำรวำง

ล�ำดับของพยำน ช่วงเวลำของกำรพิจำรณำไตร่ตรอง ช่วงพักรับประทำน

อำหำรและช่วงพักผ่อน เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไป กระบวนกำรลูกขุนพลเมือง

มักจัดให้มีข้ันตอนกำรรับฟัง เป็นระยะเวลำ 5 วันต่อเนื่องกัน คณะท�ำงำน

ต้องก�ำหนดให้ชัดเจนว่ำจะต้องท�ำอะไรบ้ำงในแต่ละวัน

(6) ข้อเสนอแนะ (recommendation) ในตอนบ่ำยของวนัสดุท้ำย

ของกำรจัดกระบวนกำรรับฟัง คณะลูกขุนพลเมืองจะออกรำยงำนขั้นต้นท่ี

มีเน้ือหำประกอบด้วยข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่เปิดเผยต่อสำธำรณะ

ได้ โดยคณะลูกขุนจะส่งตัวแทนออกมำน�ำเสนอข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม

ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมตั้งแต่ผู้ให้กำรสนับสนุนโครงกำร ประชำชนที่สนใจ ไปจนถึง

สื่อมวลชนและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หลังจำกน้ันภำยใน 3 สัปดำห์ รำยงำน

ฉบับสมบูรณ์ (final report) ซึ่งมีข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงกำร และ 

ข้อเสนอแนะของคณะลูกขุนในประเด็นที่พิจำรณำ ที่มีกำรกล่ันกรองในเชิง

เน้ือหำและภำษำ รวมทั้งได้รับกำรรับรองจำกคณะลูกขุน จะถูกน�ำเผยแพร่

ต่อสำธำรณชนท่ัวไป 

(7) กำรประเมินผลกระบวนกำร (evaluation) ลูกขุนพลเมืองจะ

เป็นผู้ประเมินกระบวนกำรและกำรท�ำงำนส่วนต่ำงๆ รวมไปถึงคณะท�ำงำ น 

โดยสิ่งส�ำคัญที่สุดที่กระบวนกำรต้องกำรเสียงสะท้อนจำกลูกขุนแต่ละคน 

คือ ควำมรู้สึกต่อกระบวนกำร โดยเฉพำะควำมรู้สึกว่ำกระบวนกำรมีอคติ

แอบแฝงอยู่หรือไม่ ผลของกำรประเมินและควำมคิดเห็นของลูกขุนแตล่ะคน 

จะถูกบรรจุเป็นเนื้อหำส่วนหนึ่งของรำยงำนฉบับสมบูรณ์ด้วย 
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ปัจจุบันกำรใช้คณะลูกขุนพลเมืองแพร่หลำยอยู่ในหลำยประเทศ 

ตั้งแต่อังกฤษ สวีเดน เอสโทเนีย เนเธอร์แลนด์ แคนำดำ สหรัฐอเมริกำ 

บำงเมืองในอินเดีย ออสเตรเลีย บรำซิล นิวซีแลนด์ เกำหลีใต้ ครอบคลุม

ขอบเขตตั้งแต่เมืองเล็กๆ ไปจนถึงปัญหำระหว่ำงประเทศ อย่ำงกำรจัดกำร

ลุ่มน�้ำในสวีเดน เอสโทเนีย และเนเธอร์แลนด์ 

2) สภาพลเมือง (Citizens Assemblies)

สภำพลเมืองพัฒนำข้ึนโดยพรรคเสรี (Liberal Party) ของมลรัฐ

บริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนำดำ 27 เพ่ือใช้ในกระบวนกำรปฏิรูประบบ 

กำรเลือกตั้ง โดยกำรน�ำตัวแทนประชำชนท่ีได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงตำมหลัก

ควำมน่ำจะเป็น (random sampling) ประกอบด้วยผู้ชำย 1 คน ผูห้ญงิ 1 คน  

จำกทุกเขตเลือกตั้งภำยในมลรัฐ ซึ่งในกรณีกำรประปฏิรูประบบเลือกต้ัง

ของมลรัฐบริติชโคลัมเบียมีผู ้ได้รับกำรสุ่มเลือกมำทั้งสิ้น 161 คน (รวม

โควต้ำท่ีจัดสรรให้กับตัวแทนประชำชนที่เป็นชนเผ่ำพื้นเมือง 2 ที่นั่ง และ

ประธำนสภำอีก 1 คน)

กระบวนกำรคัดเลือกสมำชิกสภำพลเมืองมีขั้นตอน ดังนี้

(1) กำรสุม่ตวัอย่ำงแบบช่วงชัน้โดยใช้อำยเุป็นเกณฑ์ก�ำหนด (age 

stratified) จำกประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต และเชิญประชำชน

ที่ได้รับกำรสุ่มเลือกเข้ำร่วมประชุมซึ่งจัดขึ้นในเขตเลือกต้ังนั้นๆ

27 รำยะละเอียดเก่ียวกับสภำพลเมืองของมลรัฐบริติชโคลัมเบีย และรำยงำนผลกำรด�ำเนิน
กำรสำมำรถดเูพ่ิมเตมิไดใ้นรำยงำนฉบับสมบรูณข์อง British Columbia Citizens’ Assembly 
on Electoral Reform (2004) และทำงเว็บไซต์ www.citizensassembly.bc.ca/public

143-282 PublicConsult_ok.indd   273 22/6/2562 BE   17:21



274

(2) ในกำรประชุม คณะท�ำงำนที่รับผิดชอบกำรจัดกระบวนกำร

สภำพลเมืองจะท�ำกำรช้ีแจงวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีกำร และข้อมูลส�ำคัญ

เกี่ยวกับสภำพลเมือง โดยเน้นย�้ำให้ผู้ได้รับกำรสุ่มเลือกทรำบว่ำ สมำชิก

สภำพลเมืองต้องเข้ำร่วมกิจกรรมและปฏิบัติหน้ำที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์

เป็นเวลำ 12 สัปดำห์ โดยกำรประชุมและกิจกรรมต่ำงๆ จะจัดข้ึนที่เมือง

แวนคูเวอร์

(3) เม่ือประชำชนที่ได้รับเชิญได้รับทรำบถึงกระบวนกำรและ

ขั้นตอนต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วนแล้ว รำยช่ือของประชำชนท่ีสมัครใจเข้ำร่วม

เป็นสมำชิกสภำพลเมืองจะถูกใส่ลงในหมวก จำกนั้นจะมีกำรจับชื่อผู้ได้รับ

เลือกเป็นสมำชิกสภำพลเมืองของเขตเลือกตั้งนั้นๆ ขึ้นมำเป็นชำย 1 คน 

และหญิง 1 คน

(4) กระบวนกำรตัง้แต่ข้อ 1-3 จะถกูด�ำเนนิกำรในรปูแบบเดยีวกัน

ในทุกเขตเลือกตั้งจนครบท้ัง 79 เขต 

กระบวนกำรสุ่มเลือกสมำชิกสภำพลเมืองหลำยขั้นตอนที่กลำ่วมำ  

ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำสภำพลเมืองที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยสัดส่วนสมำชิกท่ีมี

กำรกระจำยไปตำมช่วงอำยุและอำชีพซ่ึงเป็นภำพจ�ำลององค์ประกอบของ

ประชำชนในมลรัฐได้ในระดับหนึ่ง นอกจำกนี้ กำรก�ำหนดให้มีตัวแทนผู้ชำย  

1 คน ผูห้ญงิ 1 คน เท่ำกนัในแต่ละเขต สะท้อนถงึกำรค�ำนงึถงึควำมเสมอภำค 

กนัของหญงิ-ชำยได้เป็นอย่ำงด ียิง่ไปกว่ำนัน้ ขัน้ตอนทีเ่ปิดโอกำสให้ประชำชน

ที่ได้รับกำรสุ่มเลือกแสดงเจตจ�ำนงของตนเองโดยควำมสมัครใจเข้ำร่วม

กระบวนกำรที่ต้องใช้เวลำตลอดทั้งปีทั้งกำรเข้ำร่วมศึกษำเรียนรู้ พิจำรณำ

ไตร่ตรอง และตดัสนิใจในช่วงสดุสปัดำห์ถึง 12 ครัง้ และกำรเข้ำร่วมเวทรีบัฟัง 

ควำมคิดเห็นประชำชนอีกหลำยครั้ง แสดงให้เห็นว่ำสมำชิกสภำพลเมือง

ทุกคนท่ีได้รับเลือกจำกกระบวนกำรมีควำมยินดีและเต็มใจในกำรท�ำหน้ำที่

และปฏิบัติภำรกิจอันหนักหนำนี้ 
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กระบวนกำรของสภำพลเมืองมีกำรแบ่งกำรด�ำเนินกำรเป็น  

3 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 กำรเรยีนรู้ เป็นช่วงทีป่ระชำชนทีไ่ด้จำกกำรสุม่ตัวอย่ำง

เข้ำมำเป็นสมำชิกสภำพลเมือง เข้ำสู่กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 

ผู้เช่ียวชำญในด้ำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ระยะที ่2 กำรรับฟังควำมคดิเหน็จำกประชำชน (public hearing) 

เป็นช่วงทีส่มำชกิสภำพลเมอืงจะได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัปัญหำต่ำงๆ ในบรบิทของ

แต่ละท้องถ่ินผ่ำนกรระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนในพื้นที่

ระยะท่ี 3 กำรปรึกษำหำรือ (deliberation) เป็นช่วงเวลำที่

สมำชิกสภำพลเมืองมำร่วมพูดคุยเพื่อสังเครำะห์สิ่งที่สมำชิกได้เรียนรู้จำก

ระยะที่ 1 และ 2 และจัดท�ำข้อเสนอแนะต่อสำธำรณะ เพื่อน�ำไปสู่กำร 

ลงคะแนนเสียงต่อไป 

ในกรณีสภำพลเมืองเพ่ือกำรปฏิรูประบบกำรเลือกตั้งของมลรัฐ

บริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนำดำเม่ือ ค.ศ.2004 กำรด�ำเนินกำรระยะท่ี 

1 เกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนแรก โดยสมำชิกสภำพลเมืองเข้ำสู่กระบวนกำร

เรียนรู้ในเรื่องระบบกำรเลือกต้ังและกระบวนกำรทำงกำรเมืองกำรปกครอง

ในช่วงสุดสัปดำห์ รวม 6 ครั้ง จำกนั้นในช่วง 6 เดือนต่อมำ สมำชิกสภำ

พลเมืองแต่ละคนได้ไปเข้ำร่วมเวทีสำธำรณะซึ่งจัดข้ึนในพ้ืนที่ต่ำงๆ ทั่วทั้ง

มลรัฐ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีเข้ำร่วมเวทีและน�ำข้อเสนอท่ี

ประชำชนส่งให้แก่สภำพลเมืองมำพิจำรณำ ในช่วงสำมเดือนสุดท้ำยของปี  

สมำชกิสภำพลเมอืงใช้เวลำมำร่วมกระบวนกำรปรกึษำหำรือในช่วงสดุสปัดำห์  

อีก 6 ครั้ง เพื่อตัดสินใจว่ำมลรัฐบริติชโคลัมเบียต้องกำรระบบกำรเลือกต้ัง 

ใหม่หรือไม่ และถ้ำระบบกำรเลือกต้ังใหม่เป็นส่ิงจ�ำเป็น ระบบใดที่ม ี

ควำมเหมำะสมและสมควรน�ำมำใช้
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กำรจัดกระบวนกำรในรูปแบบสภำพลเมืองอำจถูกวิจำรณ์โดย

เฉพำะในเรื่องควำมรู้ควำมสำมำรถของสมำชิกสภำพลเมืองที่เกือบทั้งหมด

เป็นประชำชนธรรมดำที่อำจจะไม่มีควำมรู้ในเร่ืองที่ได้รับมอบหมำยให้

เรียนรู้ รับฟัง และตัดสินใจมำกนัก ดังเช่นกรณีของมลรัฐบริติชโคลัมเบียที่

เป็นกำรพิจำรณำเรื่องระบบกำรเลือกตั้งที่เหมำะสม ซึ่งเป็นเรื่องท่ีซับซ้อน

และต้องกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรค่อนข้ำงมำก ในช่วงแรกของกำรด�ำเนินกำร 

สภำพลเมืองของมลรัฐบริติชโคลัมเบียถูกต้ังค�ำถำมจำกสื่อมวลชนเก่ียวกับ

ควำมสำมำรถของสมำชิกในกำรเรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจกับควำมซับซ้อน

ของระบบกำรเลือกตั้งและผลลัพธ์ของกำรน�ำระบบกำรเลือกตั้งแต่ละระบบ

มำใช้ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อกระบวนกำรต่ำงๆ ของสภำพลเมืองขับเคลื่อนไป 

เสียงวพิำกษ์วิจำรณ์จำกสือ่มวลชนค่อยๆ เปลีย่นไปในทำงชืน่ชมและประทบั

ใจกับประเด็นสำระที่สภำพลเมืองหยิบยกข้ึนมำอภิปรำย ท�ำให้ควำมเช่ือถือ

ศรัทธำในควำมสำมำรถของประชำชนธรรมดำๆ ที่เข้ำมำท�ำหน้ำที่สมำชิก

สภำพลเมืองค่อยๆ เพิ่มมำกขึ้นตำมล�ำดับ สะท้อนให้เห็นว่ำทัศนคติเชิง

บวกที่สำธำรณะมีต่อสมำชิกและกระบวนกำรของสภำพลเมืองเป็นปัจจัย

ที่มีควำมส�ำคัญยิ่งในกำรชี้วัดควำมส�ำเร็จของสภำพลเมือง

ประสบกำรณ์กำรน�ำกระบวนกำรสภำพลเมืองไปใช้เร่ิมปรำกฏ

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศแคนำดำ เช่น โตรอนโต และ 

ทั่วโลก เช่น เนเธอร์แลนด์ 
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3) การประชุมเมือง (Town Meeting)

กำรประชุมเมืองในฐำนะรูปแบบหนึ่งของกระบวนกำรไตร่ตรอง

ร่วมกันสำธำรณะในท่ีน้ีมีควำมหมำยเฉพำะ ครอบคลุมกระบวนกำรที่มีชื่อ

ว่ำ 21st Century Town Meeting 28 ซึ่งพัฒนำขึ้นโดย AmericaSpeaks 

Center ให้เป็นรปูแบบทีเ่ป็นกำรน�ำประชำชนกลุม่ต่ำงๆ ทีม่คีวำมหลำกหลำย 

ทำงประชำกร และเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์/กลุ่มตำมสภำพปัญหำ

จ�ำนวนมำกต้ังแต่หลำยร้อยคนจนถงึประมำณ 5,000 คนเข้ำมำร่วมอภปิรำย

เกี่ยวกับประเด็นปัญหำและพิจำรณำหำทำงออกในกำรประชุมกลุ่มย่อย 

ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลำ 1 วันเต็ม โดยในกำรประชุมจะมีกำรเตรียมข้อมูล

พื้นฐำนเกี่ยวกับปัญหำที่เป็นกลำงและมีควำมสมดุลกันของแหล่งข้อมูล  

เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมน�ำไปใช้ประกอบกำรอภิปรำยและพิจำรณำทำง

เลือก พร้อมทั้งมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญและผู้ก�ำหนดนโยบำยมำน�ำเสนอข้อมูล 

ดงักล่ำวต่อผูเ้ข้ำร่วมประชุมในแต่ละกลุม่ย่อยด้วย ผลจำกกำรสนทนำอภปิรำย

เลือกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันในแต่ละกลุ่มจะมีกำรแบ่งปันให้กลุ่มใหญ ่

ได้รบัทรำบผ่ำนระบบเชือ่มโยงโครงข่ำยจำกเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีม่กีำรตดิตัง้ 

ประจ�ำในแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่งที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีกำรติดตั้งแป้นพิมพ์

แบบไร้สำยส�ำหรับลงมติ (wireless keypad polling) ไว้ด้วย จำกนั้นจะ

มีกำรประมวลผลข้อมูล จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ และรำยงำนต่อผู้ก�ำหนด

นโยบำยเมื่อกำรพูดคุยในวันดังกล่ำวสิ้นสุดลง

28 รำยะละเอียดเกี่ยวกับกระบวนกำร 21st Century Town Meeting สำมำรถดูเพิ่มเติม 
ได้ใน Lukensmeyer (2005) และทำงเว็บไซต์ www.kbs-frb.be และ www.viWTA.be
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กำรประชุมเมืองเหมำะส�ำหรับใช้ระหว่ำงที่นโยบำยสำธำรณะ

ก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่พื้นที่ทำงกำรเมืองก�ำลังเปิด

โอกำสส�ำหรับให้ทุกคนสำมำรถแสดงควำมต้องกำร ผ่ำนกำรส�ำรวจควำม

คิดเห็นของคนกลุ่มต่ำงๆ (cross section of public) ท�ำให้ได้ข้อมูลเชิง

ลึกที่เกี่ยวพันกับประเด็นสำธำรณะ กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน

ที่เข้ำร่วมกระบวนกำรทุกคนยังท�ำให้ทุกคนมั่นใจว่ำเสียงของพวกเขำซ่ึง

เป็นเสียงส่วนใหญ่ได้รับฟังและเป็นเสียงประชำมติที่แท้จริง ไม่มีเรื่องพรรค

พวก เพ่ือนพ้อง หรือนักกำรเมืองเข้ำมำเกี่ยวข้อง กำรประชุมเมืองจึงเป็น

แนวคิดในกำรเปิดพื้นที่ส�ำหรับกำรพูดคุย ถกเถียง และอภิปรำยที่เสียงของ

ผู้เข้ำมำมีส่วนร่วมทุกคนมีควำมเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำจำก

บริบท กำรประชุมเมืองจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกเมื่อน�ำไปใช้ในกำรตัดสิน

ใจร่วมกันของทุกฝ่ำยที่อำจอยู่กระจัดกระจำยไปตำมสภำพภูมิประเทศ

ขนำดใหญ่ โดยกำรน�ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์ผ่ำนกล้องวีดีโอ

ระบบดำวเทียมมำใช้ ท�ำให้สำมำรถเชื่อมโยงและจัดกำรประชุมได้ในเวลำ

เดียวกัน และสำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมๆ กันได้ในหลำยจุด ซึ่งน�ำไป

สู่กระบวนกำรปรึกษำหำรือพร้อมกันได้

ขั้นตอนของกำรจัดกำรประชุมเมืองมี 4 ขั้นตอน เริ่มจำก  

(1) กำรจัดเตรียมข้อมูลเชิงบริบท (2) กำรก�ำหนดควำมส�ำคัญของปัญหำ  

(3) กำรพัฒนำข้อเสนอแนะ และ (4) กำรน�ำเสนอรำยงำนสรุปผล 

กำรประชุม ในตอนท้ำยของกำรประชมุ ควำมคดิเหน็ทีแ่สดงออกมำจะถกูจดั 

เป็นกลุ่มใหญ่ตำมตัวแทนของประชำกรทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยระหว่ำง

กลุ่ม มีกำรบันทึกในประวัติกำรท�ำงำน และกำรใช้งำนตำมจริงของผู้ประชุม

ในกำรประชุมเมืองท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นผู้ประชุมท่ีเลิกประชุมก่อน หรือ  

ผู้ประชุมทีม่ส่ีวนร่วมในกำรประชมุตลอดงำน ขณะทีผู่ม้อี�ำนำจในกำรตดัสนิใจ 

ที่เข้ำมำร่วมประชุม จะเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ
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ในวนังำนประชมุ (Town Hall Event) กำรประชมุเมอืงจะเริม่ต้น 

ด้วยกำรต้อนรับผู้สนับสนุน กำรกล่ำวเปิดเวทีสั้นๆ โดยผู้น�ำทำงกำรเมือง

เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจเบือ้งต้นเกีย่วกบัประเดน็ทีจ่ะน�ำเข้ำสูก่ระบวนกำรปรกึษำ

หำรือร่วมกัน จำกนั้นผู้เข้ำประชุมท�ำกำรตอบค�ำถำมข้อมูลประชำกรโดยใช้

ปุ่มกดส�ำหรับลงมติ (keypad polling) เพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยกับเครื่องมือ

ท่ีจะน�ำมำใช้ในกระบวนกำร พร้อมๆ ไปกับกำรท�ำให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม

ได้ทรำบข้อมูลในเบื้องต้นว่ำมีใครท่ีเข้ำมำอยู่ในห้องประชุมร่วมกับตนบ้ำง  

จ�ำแนกตำมอำยุ เพศ เชื้อชำติ รำยได้ ภูมิประเทศ และตัวแปรอื่นๆ  

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีจะอภิปรำย 

ก่อนที่จะท�ำกระบวนกำรปรึกษำหำรือจะต้องมีกำรก�ำหนด 

ควำมชัดเจนว่ำ อะไรคือประเด็นหัวข้อที่ส�ำคัญที่ก�ำลังพิจำรณำ กล่ำวคือ 

กำรประชุมเมืองต้องกำรก�ำหนดล�ำดับแนวคิด และควำมสนใจของผู้เข้ำ 

ประชุมก่อน-หลัง รูปแบบของกำรประชุมเมืองนั้น จะมีอุปสรรคมำก 

ถ้ำผู้เข้ำร่วมประชุมไม่สำมำรถเข้ำใจประเด็นได้อย่ำงชัดเจน กำรอภิปรำย

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจกับประเด็นจะอยู่บนพ้ืนฐำนของกระบวนกำรปรึกษำ

หำรือประมำณ 4-5 ชั่วโมง

ระหว่ำงกำรจัดกำรประชุมตำมรูปแบบกำรประชุมเมือง ผู้เข้ำร่วม

ประชุมจะอยู่ในกลุ่มเล็กแบ่งตำมโต๊ะอภิปรำย ซึ่งโต๊ะอภิปรำยจะมีผู้ประชุม

ที่หลำกหลำย แบ่งตำมระดับอำชีพ ขนำดของกลุ่ม (10-12 คนต่อ 1 โต๊ะ) 

มีพ้ืนที่ปลอดภัย (safe space) ในกำรเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สำมำรถโต้ตอบ 

แนวคิด รับรู ้ข้อเท็จจริงจำกกำรแสดงควำมคิดเห็น และสุดท้ำยที่เป็น 

ควำมคำดหวังของสูงสุดของงำน คือกำรได้แนวคิดร่วมกัน (collective 

view) ซึ่งเป็นกำรแสดงถึงกำรบูรณำกำรมุมมอง และแนวควำมคิดของ

แต่ละคน ดังนั้น ผู้เอื้อกระบวนกำรต้องม่ันใจได้ว่ำทุกคนท่ีเข้ำร่วมประชุมมี

โอกำสในกำรแสดงกำรมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำรควำมเป็นประชำธิปไตย
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อำสำสมัครจะด�ำเนินกำรจดบันทึกกำรประชุมโดยใช้เครือข่ำย

คอมพวิเตอร์ท่ีมอียูต่ำมแต่ละโต๊ะประชมุ มกีระดำน Flipchart อเิลก็ทรอนกิส์ 

เพือ่ท�ำกำรบันทกึแนวควำมคดิทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลำในช่วงกำรอภปิรำย ข้อมูล

ที่เก็บได้จะส่งผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ไปยังทีมสรุปประเด็นซึ่งจะท�ำกำรจัด

ล�ำดับข้อมูลก่อน-หลัง ข้อแนะน�ำที่บ่งชี้เจำะจงจะได้รับกำรจัดเก็บตลอด 

กำรประชุม จะเป็นกระบวนกำรท�ำงำนแบบตอบสนอง และโต้ตอบ เพื่อ

ให้เกิดควำมชัดเจนและมีกำรปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ซ่ึงน�ำไปสู่กระบวนกำร

สุดท้ำย คือ กำรออกเสียง (voting) กำรสำนเสวนำระหว่ำงขนำดเล็ก และ

ใหญ่จะอยู่ในลักษณะ “กลับไป-กลับมำ” (Back and Forth) ต่อเนื่อง 

ตลอดเวลำ เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำข้อแนะน�ำ

กำรออกเสียงของผู้เขำ้ประชุมผ่ำนระบบกำรออกเสียงแบบไร้สำย

ด้วยปุ่มกดจะมีขึ้นต้ังแต่กำรประชุม ปุ่มกด (keypad) จะถูกใช้ในหลำยๆ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรออกเสียงตลอดกำรประชุม เช่น ผู้เข้ำประชุม

ระบุหัวข้อค�ำแนะน�ำที่พึงพอใจ กำรตัดสินใจในประเด็นหัวข้อที่จะประชุม

คร้ังต่อไป กำรเก็บข้อมูลทำงประชำกร และกำรประเมินผลกำรประชุม 

คอมพิวเตอร์และปุ่มกดเพื่อออกเสียงที่ท�ำงำนร่วมกันจะช่วยให้ได้ข้อมูล

ท่ีสำมำรถจ�ำแนกตำมกลุ่มประชำกร ซึ่งมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งส�ำหรับผู้มีอ�ำนำจ

ตัดสินใจ และสะดวกส�ำหรับส่ือมวลชนในกำรน�ำไปพัฒนำเป็นเร่ืองรำวเพื่อ

เผยแพร่ต่อสำธำรณะในวงกว้ำงต่อไป นอกจำกนี้ ปุ่มกดเพื่อออกเสียงยัง

ท�ำให้เกิดควำมโปร่งใสตลอดกำรประชุม และสำมำรถท�ำให้ผู้เข้ำประชุม 

ได้เห็นว่ำเสียง (voices) หรือควำมต้องกำรของพวกเขำก�ำลังได้รับฟังจำก

ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจและผู้เข้ำร่วมประชุมคนอื่นๆ
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ผู้เอื้อกระบวนกำร (lead facilitator) จะเป็นผู้น�ำโครงกำร ตั้งแต่

กำรจัดเวทีท่ีต้องมีจอภำพวีดีโอขนำดใหญ่สำมำรถแสดงข้อมูลโครงกำร

ประเด็นหัวข้อหรือสำระส�ำคัญ (theme) ข้อมูลจะแสดงผล และเก็บข้อมูล 

ทันที เมื่อข้อมูลของผู้เข้ำประชุมแสดงบนจอภำพ ผู้เข้ำประชุมจะได้รับ 

feedback ทันที ผลกำรประชุมจำกโต๊ะอภิปรำยจะถูกปรับให้เหมำะสม

ตลอดกำรประชุม กำรใช้จอภำพขนำดใหญ่จะท�ำให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึง 

และเห็นข้อมูลทั้งหมดพร้อมกัน ท�ำให้สำมำรถพัฒนำเนื้อหำร่วมกันได้อย่ำง

ละเอียด ท่ีละเล็กละน้อยได้ตลอดท้ังวัน

กำรแสดงรำยงำนกำรประชุม จะใช้เวลำ 30 นำทีในกำรประเมิน

ต่อวัน และมีกำรทบทวนขั้นตอนต่อไป รวมท้ังมีเวลำให้แก่ผู้มีอ�ำนำจในกำร

ตัดสินใจ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นว่ำอะไรที่พวกเขำได้ยินจำกผู้เข้ำประชุม ใน

กำรปิดกำรประชุม ทีมงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีเก็บประเด็นจะร่ำงรำยงำนเบื้องต้น

จำกข้อค้นพบ ประกอบด้วยรำยละเอียดของผลกำรประชุม และประเด็นท่ี

เกิดขึ้นจำกผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนกำรกดปุ่มเพื่อออกเสียง ทั้งนี้ ผู้เข้ำประชุม

ทุกคน ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจ และนักหนังสือพิมพ์จะได้รับรำยงำนดังกล่ำว

ทันทีเมื่อออกจำกกำรประชุม 

ที่ผ่ำนมำ มีกำรน�ำ 21st Century Town Meeting ไปใช้ 

ในกระบวนกำรร่วมไต่ตรองนโยบำยสำธำรณะที่ค่อนข้ำงหลำกหลำย เช่น  

กำรเสวนำระดับชำติเรื่องกำรประกันสังคม กำรวำงแผนฟื้นฟูและพัฒนำ 

พ้ืนที่ตึก World Trade Center ในมหำนครนิวยอร์ก และกำรจัดประชุม

วำงแผนยุทธศำสตร์ของวอชิงตัน ดี.ซี. (ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำปีละ 2 ครั้ง) 

เป็นต้น
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