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การประชาเสวนาหาทางออก
ในระบอบประชาธิปไตย

      

 

ถ้า   ท่านคุ้นเคยกับมูลนิธิเคเธอริ่งหรือเวทีประเด็นแห่งชาติ 
(National Issues Forum) ท่านคงเคยทราบถึงการประชาเสวนา  
หาทางออก “Public Deliberation” การตัดสินใจด้วยการเสวนา  
หาทางออก (Deliberative Decision Making) และการเมืองของ
การเสวนาหาทางออก “Deliberative Politics” ทัง้นีเ้พราะแนวคดินี ้
มคีวามหมายทีแ่ตกตา่งสำหรบัประชาชนทีต่า่งกนั 

มูลนิธิพยายามอธิบายว่าความหมายของการประชาเสวนา  
หาทางออก และการเมืองของการเสวนาหาทางออกในสื่อต่างๆ ของ
มูลนิธิมากมาย แต่ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงการเกริ่นสั้นๆ เท่านั้น 

จุดเน้นด้านการวิจัยของเคเธอริ่ง เป็นเรื่องประชาธิปไตยและ
โดยเฉพาะบทบาทของพลเมืองความสำคัญของการเสวนาหาทางออก
เป็นสิ่ งที่ เห็นชัดเจนในบริบทของการปกครองตนเองตามวิถี
ประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี ยังมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการเสวนา  
หาทางออก 

 ๏ การเสวนาหาทางออกเป็นหนึ่งในหลายเทคนิคหรือวิธีการ
สำหรับการเอื้อกระบวนการอภิปรายกลุ่ม 
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 ๏ คุณค่าของการเสวนาหาทางออกแยกออกจากกระบวนการ
ของมัน ความบกพร่องที่สำคัญในความเข้าใจว่า วิธีนี้ เป็น  
วิธีการที่มีเป้าหมายไม่แน่นอนและมีการโต้แย้งว่ามันเป็น  
วิธีที่ใช้จัดการกับปัญหาในโลกความจริง เช่น ความยากจน 
และความไม่ยุติธรรม 

 ๏ การเสวนาหาทางออกเป็นแนวคิดทางตะวันตกหรือของ
อเมริกัน และยังมีอีกแนวคิดใหม่ของความเชื่อคือการเสวนา
หาทางออกเป็นวิธีการเฉพาะของมูลนิธิเคเธอริ่ง 

 ๏ การเสวนาหาทางออกต้องใช้ทักษะเฉพาะและการอบรมที่
ครอบคลุมหรือในทางตรงข้ามการเสวนาหาทางออกจะเกิด
ขึ้นถ้าประชาชนเพียงแต่เต็มใจที่จะมาอภิปรายในปัญหาเรื่อง
พฤติกรรมของคน 

 ๏ การเสวนาหาทางออกเป็นวิธีการของการตัดสินใจที่มีเหตุผล  
หรือการเสวนาหาทางออก เป็นการอภิปรายที่มีปรัชญาของ
เรื่องค่านิยมของจุดยืนในประเด็นใหญ่ๆ ที่มนุษย์เผชิญอยู่ 

 ๏ การเสวนาหาทางออกเป็นแนวทางการตัดสินใจ แต่ไม่ใช่การ
กระทำ สองสิ่งนี้ค่อนข้างแตกต่างหรือการเสวนาหาทางออก
เป็นวิธีการของการเลือกคำตอบเฉพาะสำหรับคำถามเฉพาะ 

 ๏ เพื่อเป็นเรื่องการเมืองที่สำคัญ การเสวนาหาทางออกต้องนำ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ในนโยบายของรัฐ 
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ถึงแม้ว่า มีการตีความที่ผิดๆ ของสิ่งที่เคเธอริ่งกำลังจะบอก 
มูลนิธิได้ค้นพบว่าการเสวนาหาทางออกมีความที่สำคัญเพื่อจัดการกับ
การรู้สึกที่แปลกแยกของกลุ่มพลเมืองที่รู้สึกว่าถูกปิดกั้นจากระบบ
การเมือง ถ้าพลเมืองที่เราต้องการช่วยเหลือเข้มแข็งมากขึ้น ถือว่า
เป็นการปรับเพื่ออนาคตของพวกเขา แต่อาจไม่เห็นว่าพวกเขา
สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไร 

เพื่อสร้างความแตกต่างที่สำคัญ พลเมืองต้องมีพลังในการ
ดำเนินการร่วมกัน หรือทำงานด้วยกันในฐานะพลเมือง พวกเขาอาจ
ดำเนินการโดยการเลือกผู้แทนหรือโดยการผ่านสิ่งที่ริเริ่มโดยพลเมือง
ของเขาเอง ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ควรจะฉลาดและเหมาะสม 

ดังนั้น ทำอย่างไรประชาชนจะทำงานด้วยกันได้อย่างฉลาด ดังที่
เราต่างก็ทราบกันดีว่าพลเมืองสามารถทำการตัดสินใจที่ไม่ดีนักในการ
ใช้เหตุผลต่างๆ ประชาชนมักรีบเร่งที่จะสรุปโดยไม่ได้คิดผ่านการมอง
ผลลัพธ์ของสิ่งที่พวกเขากำลังทำ หรือพวกเขาพบว่าสิ่งที่พวกเขาได้
ตัดสินใจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีคุณค่า ดังนั้น ส่วนของ
การศึกษาที่เคเธอริ่ง คือ การที่ทำอย่างไรพลเมืองจะมีการตัดสินใจ  
ที่ดีได้ นั่นคือ การตัดสินใจที่นำไปสู่การกระทำต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
สิ่งที่ประชาชนพิจารณาว่าสำคัญ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันของ  
พวกเขา 
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วิธีการที่ ในการสร้างการตัดสินใจที่ดีคือโครงการเสวนา  
หาทางออกที่มีการค้นพบขึ้นและได้เคยมี คำพูดต่างๆ สำหรับการ
เสวนาหาทางออกร่วมกันมาแล้วในภาษาโบราณ ดังนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่
เปน็การดำเนนิการของเคเธอริง่ อเมรกิา หรือของประเทศตะวันตกแต่
มีมานานแล้ว 

ทำไมต้องเสวนาหาทางออก

 

กระบวนการประชาเสวนาหาทางออกมีประโยชน์เมื่อมีความ  
แตกต่างระหว่างอะไรกำลังเกิดขึ้นต่อประชาชน และอะไรที่พวกเขา
คิดว่าควรจะเกิดขึ้น – กระนั้นไม่มีข้อตกลงใดๆ ในเรื่องที่อะไรควรจะ
เกิดขึ้น ไม่ใช่ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บอกว่าอะไรควรจะเป็น แต่เป็นเรื่อง
ของการตัดสิน เพื่อให้การตัดสินเหมาะสม ประชาชนมีการชั่งน้ำหนัก
การกระทำที่เป็นไปได้กับสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีคุณค่า 
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การชั่งน้ำหนักนี้เป็นเรื่องหลักของการเสวนาหาทางออก จาก  
คำกล่าวของโทมัส เจฟเฟอสัน ว่า การประชาเสวนาหาทางออก
เป็นการให้ข้อมูลถึงการใช้ดุลยพินิจของพวกเรา 

อย่างไรก็ตาม การเสวนาหาทางออกไม่เหมือนการตัดสินใจ  
เชิงเหตุผลจริงๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ เห็นชัด การเสวนา  
หาทางออกที่เรากำลังกล่าวถึง เป็นเรื่องการพิจารณาถึงประสบการณ์
ที่เป็นเรื่องที่อยู่ภายในของบุคคล และสิ่งที่พวกเขาเห็นว่า มีค่าอย่าง
ชัดเจน ความจริงเป็นเรื่องสำคัญ แต่การพิจารณาว่าอะไรที่พวกเขา 
หมายถึง ก็มีความสำคัญด้วย เพราะการเสวนาหาทางออกเกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่ควรทำ อาจเรียกว่าการให้เหตุผลอย่างมีศีลธรรม ทั้งนี้การ
เสวนาหาทางออกไม่เพียงเป็นการถามแบบมีทฤษฎีหรือการตัดสินใจ
ที่มีการเยียวยา 

มี เหตุการณ์หลายครั้ ง เมื่อพวกเราเสวนาหาทางออกใน  
คณะลูกขุนในหน่วยงานนิติบัญญัติ และสมาคมเพื่อนบ้าน ประเภท
ของการเสวนาหาทางออกที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป หลักการ  
พื้นฐานเน้นในเรื่องการเสวนาหาทางออกในหมู่พลเมือง หรือการ
ประชาเสวนาหาทางออก ซึ่งถูกใช้เป็นสิ่งกระตุ้นการกระทำร่วมกันใน
ปัญหาที่มีร่วมกัน ขณะที่ที่มาของการเสวนาหาทางออก ได้ประโยชน์
มาจากการดำเนินการที่ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ  

การเสวนาหาทางออกเป็นการกระทำที่เป็นธรรมชาติ เมื่อ
ประชาชนมาทำการตัดสินใจที่ เหมาะสม พวกเขามัก เสวนา  
หาทางออกกับครอบครัวและเพื่อน ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือกงานทำ 
พวกเขาจะชี้น้ำหนักทางเลือกที่แตกต่างกับสิ่งทั้งหมดที่มีความสำคัญ
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ต่อพวกเขา การเสวนาทางการเมืองที่มีความทันสมัย มักไม่ใช่ตัวแบบ
การเสวนาหาทางออก แต่สมาชิกในเวที เสวนาหาทางออก  
มักต้องการเพียงผู้คอยเตือนว่าเป้าหมายของการเสวนาหาทางออกคือ
การมาสนทนากัน เมื่อประชาชนทำการเสวนาหาทางออกพวกเขาจะ
เล่าเรื่อง การสนทนาของพวกเขามันจะเคลื่อนจากหลังและหน้า  
ไปมามากกว่าการเคลื่อนไปในรูปของเส้นตรงเพื่อได้ข้อสรุป  

ถึงแม้เพียงเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ได้หมายความว่า  
มันต้องง่าย การตัดสินใจร่วมกันยากเพราะประชาชนมีความห่วงกังวล
มากมายและต้องตัดสินใจว่าความห่วงกังวลใดของพวกเขามีความ
เกี่ยวข้องกับความสนใจของพลเมืองในมิติต่างๆ มากที่สุด อาทิ การ
กระทำที่อาจทำให้เรามีความมั่นคงปราศจากอันตราย อาจนำมาซึ่ง
การเข้มงวดในเรื่องเสรีภาพของพวกเรา เสวนาหาทางออกช่วยเรา
จัดการกับความเครียดนี้ พลเมืองมาร่วมกันพิจารณาว่าพวกเขาให้
คุณค่ามากมายกับสิ่งเดียวกัน แม้กระทั่งความแตกต่างกันในเรื่องที่
อะไรมีคุณค่าที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งอาจทำให้ลดความนิยมลง 
และกีดกันการกระทำที่สร้างความร่วมมือ แต่การประชาเสวนา  
หาทางออก นานๆ ครั้งก่อให้เกิดความตกลงร่วมเช่นกัน แต่กระนั้น
มันสามารถสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อการกระทำเพื่ออนาคตได้ 
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การเมืองของการเสวนาหาทางออก
(DeliberativePolitics)

  
ถึงแม้สิ่งสำคัญของการประชาเสวนาหาทางออก คือ การ  

เปรียบเทียบ น้ำหนักของการกระทำที่เป็นไปได้ต่อสิ่งที่มีคุณค่าลึกๆ 
ต่อพวกเราทั้งหมด (อย่างน้อยที่ระดับใดระดับหนึ่ง) การให้คุณค่านี้
ต้องเกิดขึ้นก่อนและหลังการชั่งน้ำหนัก 

การตัดสินใจด้วยการเสวนาหาทางออกเกี่ยวข้องกับเรื่อง  
ทุกเรื่องเริ่มจากการคิดว่าอะไรคือประเด็น และมีการระบุทางเลือก
สำหรบัการดำเนนิการและทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นระหวา่งการดำเนนิการ 
ประชาชนควรจะมีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอจากประสบการณ์ของ
พวกเขา โดยพื้นฐานแล้วพวกเราได้เรียกสิ่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
เสวนาหาทางออกสาธารณะว่ า “การเมืองของการเสวนา
หาทางออก” ซึ่งหมายถึง การเมืองในแนวคิดที่กว้างที่สุด 

วิธีการที่ประชาชนทำการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อพวกเขา  
ร่วมกันนั้นมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของการเมืองของพวกเขา ตัวอย่าง
เช่น ถ้าการตัดสินใจดำเนินการโดยกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆ และ  
ผลประโยชน์ของการตัดสินใจอยู่กับคนที่เลือกมาแล้วไม่กี่คน ระบบ
การเมืองจะมีคุณภาพในเรื่ อ งที่ เป็นที่ ชื่ นชอบของชนชั้ นนำ 
กระบวนการประชาเสวนานำคุณลักษณะที่ต่างกันมาสู่วงการเมือง 
อาทิ มันต้องใช้การพิจารณาความห่วงกังวลต่างๆ ที่ประชาชนนำเข้า
มาสู่การตัดสินใจ ดังนั้น มันส่งเสริมการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน  
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ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับการถูกทำให้มารวม แต่เพราะประชาชนไม่ค่อยจะ
มาร่วมกันในการใช้ความพยายามถ้าความห่วงกังวลของพวกเขาไม่ได้
รับการคำนึงถึง เช่นเดียวกัน ทางเลือกสำหรับการดำเนินการที่มาจาก
ความห่วงกังวลของประชาชนการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม
เพื่ อ ให้ เกิดผลของการเสวนาหาทางออกที่ ชอบธรรม ดั งนั้น  
การเสวนาหาทางออกก่อให้เกิดการยุติธรรม ประชาชนมักจะเสวนา
หาทางออกเพื่อให้การเมืองมีคุณภาพมากขึ้น พวกเขาอยากให้มี  
เช่นนั้น ไม่เพียงทำการตัดสินใจเกี่ยวกับว่าการกระทำอะไรที่พวกเขา
ควรทำหรือนโยบายอะไรที่พวกเขาควรสนับสนุน กล่าวอีกนัยหนึ่ง  
การเสวนาหาทางออกมีค่าในตัวของมัน คือ เกิดความพอใจในและ
ของตัวเอง และไม่ใช่เพียงแต่เทคนิคเท่านั้น นั่นคือเหตุผลสำหรับการ
ทำการเสวนาหาทางออกในประการแรก หลักการพื้นฐานที่ได้เรียนรู้
ว่าการประชาเสวนาหาทางออกเป็นส่วนที่ควบอยู่ในประชาธิปไตย
เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติและเพราะมันมีคุณค่าที่จำเป็น
ต่อการปกครองตนเอง (self - rule) 

 

กุญแจสู่การเสวนาหาทางออกสาธารณะ

 
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว การเสวนาหาทางออกเริ่มจากการ

ระบุธรรมชาติของปัญหาที่ทำให้ประชาชนกังวล ใครคือผู้ที่ต้องมา  
ระบุปัญหา และคำที่พวกเขาเคยใช้เพื่ออธิบายมัน คือสิ่งสำคัญ   
ถ้าความห่วงกังวลของประชาชนไม่ได้สะท้อนออกมาในปัญหา ถ้าสิ่งที่
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พวกเขาเห็นว่ามีค่าไม่ได้ถูกพิจารณาแล้วพวกเขาก็จะไม่รู้สึกว่าจะต้อง
เข้าไปร่วมด้วย โชคไม่ดีเสียเลย สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น เมื่อปัญหา
ต่างๆ ได้ถูกอธิบายในถ้อยคำของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีอุดมการณ์หรือ  
เลือกข้าง แม้ถ้อยคำเหล่านี้อาจถูกต้อง แต่กระนั้นก็ไม่ได้สะท้อน
ความห่วงกังวลที่เป็นพื้นฐานร่วมกันของประชาชน ความห่วงกังวล
ของพวกเขาเป็นพื้นฐานในลักษณะที่มันฝังรากในสิ่งที่มนุษย์ต้องการ
อยู่รอดร่วมกัน เช่น มีความมั่นคงปลอดภัยจากอันตราย ประชาชนมี
ความต้องการร่วมกันเพราะแต่ละคนมีความต้องการของตนเองเรื่อง
อาหารและที่อยู่อาศัย และพลเมืองมีความห่วงกังวลมากมาย ปัญหา
จึงมีมากกว่าประเด็นเดียว 

เนื่องจากปัญหาได้ถูกกำหนดขึ้นมา ทางเลือกต่างๆ เพื่อจัดการ
กับมันมักเกิดขึ้นต่อมา ทางเลือกเหล่านี้คือการตอบสนองต่อความ
ห่วงกังวลที่ประชาชนมีอยู่ ถ้าเรากังวลเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ได้รับการดูแล
จากผู้ใหญ่ เราอาจชอบที่จะติดตามโครงการดูแลหรือการให้ความรู้
กับพ่อแม่ เนื่องจากประชาชนมีความห่วงกังวลมากมาย พวกเขาจะ
เสนอมากกว่าหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาหนึ่งๆ การเสวนา  
หาทางออกเกี่ยวข้องกับการนำทางเลือกหลักๆ 3 หรือ 4 ทางเลือก
ออกมาวางดู และการมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ของแต่ละทาง
เลือก สิ่งนี้ทำให้เกิดกรอบสำหรับการแก้ปัญหาและก่อให้เกิดสิ่งที่ต้อง
ทำการตัดสินใจ 

การกำหนดประเด็น (Framing) ยังเกี่ยวข้องกับการระบุเรื่อง
การค้นหา ข้อเด่นข้อด้อยของความห่วงกังวลต่างๆ เช่น ความ
ตึงเครียดเกิดขึ้นเมื่อประชาชนไม่ได้คิดคนเดียวในเรื่องที่ว่าอะไรคือ  
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สิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ ผู้ที่หวังทำให้การตัดสินใจมีการ
ไตร่ตรองมากขึ้นและมีการต่อสู้กันน้อยลงจะบันทึกไว้ การเสวนา  
หาทางออกไม่เกิดขึ้นถ้ามีความตรึงเครียด และไม่ถูกคำนึงถึง   
ความตึงเครียดถ้าไม่ดำเนินการมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้ง  

ในบางกรณีความตึงเครียดต่างๆ อาจถูกเลี่ยงโดยตั้งใจ ด้วยกลัว
การโต้เถียงหรือมันอาจถูกอำพรางโดยไม่ตั้งใจ โดยการไปเน้นใน
ปัญหาอย่างกว้าง เช่น เรื่องอาชญากรรม การทุจริตและมะเร็งมาก
กว่าคำนึงว่าอะไรเป็นประเด็นทางการเมือง แต่ขณะที่อาชญากรรม
เป็นเรื่องจริงจัง ก็ไม่ได้มีฝ่ายที่คิดเป็นบวกต่อเรื่องนี้ที่จะทำให้เกิดการ
ฟังแบบเท่าเทียม นั่นคือ ไม่มีอะไรดีเลยในเรื่องอาชญากรรม แต่จะ
ทำให้ประชาชน (ผู้ก่ออาชญากรรมเอง) ต้องมีแนวคิดที่แตกต่าง   
ดังนั้น มันไม่มีประเด็นที่จะพิจารณาชี้ขาดในการเสวนาหาทางออก   
ถ้าประชาชนถูกขอให้ทำการตัดสินใจ เมื่อการตัดสินใจที่ต้องทำนั้น
ชัดเจนขึ้น หยุดอาชญากรรม, หยุดการทุจริต, รักษามะเร็ง พวกเขา
รู้สึกว่าถูกจัดการให้เป็นไปต่างหาก 

ความตึงเครียดต่อสิ่งพื้นฐานในเรื่องการอยู่รอดของมนุษย์  
ไม่ควรจะถูกทำให้สับสนไปกับการโต้แย้งในเรื่องคำตอบทางเทคนิค
ของปัญหาที่ชัดเจน เช่นจำนวนของการสนับสนุนที่ต้องมีเพื่อคงให้มี
การเชื่อมความสัมพันธ์ไว้ ทางเลือกหรือแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่
ตอบคำถามวา่ควร ไมใ่ชเ่รือ่งเดยีวกนักบัคำตอบทางเทคนคิ อยา่งไรกด็ ี
การโต้แย้งกันในเรื่องว่ามันคืออะไรเป็นเพียงเรื่องทางเทคนิคบางที  
ก็ไม่สามารถปิดบังความไม่เห็นด้วยในเรื่องที่ว่าอะไรมีค่ามากที่สุด 
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เมื่อมีการเสวนาหาทางออกด้วยกัน เป้าหมายจะไม่ใช่เลือก  
ทางเลอืก 1 ทาง และปฏเิสธทางเลอืกอืน่ๆ อยา่งทีท่ำกนัในการเลอืกตัง้ 
แต่เป็นการแสดงลำดับที่มีค่าสูงสุดขณะที่มีผลทางลบที่จะเกิดขึ้นน้อย
ที่สุด ผลที่เกิดเป็นกลยุทธ์สำหรับการแก้ปัญหาโดยรวมที่ไม่ใช่คำตอบ
เฉพาะประเมินใดๆ  

      

ลำดับขั้นการทำการตัดสินใจ

 
ถึงแม้การตัดสินใจสาธารณะในประเด็นใหญ่ๆ เช่นการปฏิรูป

เรื่องการดูแลสุขภาพ หรือระบบความมั่นคงทางสังคม ต้องใช้เวลา 
การเป็นพลเมืองจะเกิดขึ้นโดยผ่านลำดับขั้นที่แสดงให้ เห็นว่า
สาธารณชนอยู่ในกระบวนการของการเสวนาหาทางออกที่ช่วยทำให้
การทำการตัดสินใจขับเคลื่อนไปเพื่อที่สาธารณชนจะไม่มีข้อติดขัด
ใดๆ 

เมื่อเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากประชาชนมักเริ่มด้วย
การปฏิเสธการมีปัญหาหรือตำหนิความยุ่งยากของมันต่อบุคคลอื่น 
พวกเขาติดอยู่กับการปฏิเสธหรือตำหนิผู้อื่น พลเมืองสามารถถูกทำให้
หยุดความรู้สึกที่รุนแรงที่เกิดขึ้น เมื่อสิ่งที่พวกเขาต้องทำเพื่อแก้ปัญหา
มันเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นว่ามีค่า การเสวนาหาทางออกช่วยประชาชน
เป็นเจ้าของปัญหาของเขา และทำงานให้ผ่านทางตันที่เต็มไปด้วย
อารมณ์ได้ ไม่ใช่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าต้องทิ้งไป แต่เพื่อให้เข้าใจจุดที่
พลเมืองสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ พวกเขาอยู่ในสถานะ
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ต้องทำการตัดสินใจที่เหมาะสม ทำงานให้ลุล่วงคือ ถ้อยคำที่ดีเพราะ
มันชัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อประชาชนเคลื่อนจากการปฏิเสธหรือ
ตำหนิผู้อื่นไปสู่การเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลำบากที่อยู่ภายใน
ของการตัดสินใจสาธารณะทุกๆ เรื่อง      

 

การเสวนาหาทางออกเป็นการปฏิบัติ

 
อาจมีการแนะนำว่าการเสวนาหาทางออกเป็นการบำบัด

ทางการเมือง (Political Therapy) แต่มันไม่ใช่ การเสวนาหา
ทางออกจะสำเรจ็ไมไ่ดห้ากไมม่คีำถามตา่งๆ เกีย่วกบัวา่ใครตอ้งการทำ 
และทำอย่างไร อันที่จริงการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่พลเมืองทำในการ
เสวนาหาทางออก คือ สิ่งที่พวกเขาควรดำเนินการนั้นอยู่ในการ
ประชาเสวนาหาทางออกด้วย และไม่ใช่กิจกรรมที่แยกออกไป   
ผู้ทำงานการเมืองควรเป็นใคร ทรัพยากรอะไรที่พวกเขามี อะไรที่จะ
ทำให้พวกเขายอมให้ใช้ทรัพยากรของเขาเองและพวกเขาจะจัดการ  
ก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างไร ทั้งหมดเป็นสิ่งที่อยู่บนโต๊ะเมื่อประชาชน
มาช่วยชั่งน้ำหนักระหว่างทางเลือกต่างๆ และทำงานให้ผ่านความ
ตึงเครียดไปได้ การพิจาณาถึงการปฏิบัติการเป็นส่วนของการเมือง
เรื่องการเสวนาหาทางออก แม้การการเสวนาหาทางออกเป็นเพียง
การทำให้เกิดขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นก็ตาม 
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ผลลัพธ์

เมื่อการประชาเสวนาหาทางออกเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการกระทำร่วมกันของพลเมือง มันได้เกิดผลที่ชัดเจนต่อ
ชุมชนต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในเมืองซัมเทอร์ รัฐเซาท์คาโรไลนา วัยรุ่น
หลายคนจัดเวทีในเรื่องที่ต้องทำเกี่ยวกับยาเสพติด การประชุมทำให้  
ผู้เข้ามามีส่วนร่วมยอมผูกมัดตนเองต่อโครงการป้องกันต่างๆ ซึ่งใน
ที่สุดช่วยเยาวชนบางคนหางานทำและหาหนทางออกจากการใช้  
ยาเสพติดได้ นี้คือหนึ่งในหลายตัวอย่างและเหตุผลสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น
นี้ไม่ใช่สิ่งที่ยากที่จะเห็นอีกด้วย 

เมื่อประชาชนทำการเสวนาหาทางออก พวกเขาได้พัฒนาความ
รู้สึกที่ดีกว่าต่อประเด็นที่เขาเผชิญอยู่ เช่นเดียวกับการมีความเข้าใจที่
ดีขึ้นต่อผู้อื่นที่เผชิญกับประเด็นร่วมกับเขา การเสวนาหาทางออก  
มักก่อให้เกิดการนิยามปัญหาที่อยู่ในมือเสียใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดประตู
สู่สิ่งที่อยู่ภายในใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเสวนาหาทางออกที่จัดขึ้นซ้ำอีก ท่านหนึ่งกล่าวว่า 
พวกเขาจัดการกับประเด็นต่างๆ ได้ดีขึ้น นั่นคือ พวกเขาสามารถผลัก
ปัญหาเข้าสู่บริบทที่ใหญ่ขึ้นและเห็นความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
ปัญหาเหล่านั้น ประชาชนดูเหมือนจะกำหนดปัญหาทางนโยบายใน
ความเป็นจริงมากขึ้นด้วย ความสนใจส่วนตัวที่กว้างขึ้น และความห่วง
กังวลร่วมกันกลายเป็นสิ่งที่สามารถระบุขึ้นมาได้ง่ายขึ้น พลเมืองพูด
กันมากขึ้นเกี่ยวกับว่าพวกเขาควรทำอะไรและมาดูความเป็นอยู่  
ส่วนตัวที่ดีของเขากับความสัมพันธ์ที่มีกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น 
และการฟังคนอื่นช่วยพวกเขาในการพัฒนาความคิดที่ลึกซึ้งใหม่ๆ ขึ้น 
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รัฐบาลต่างๆ รวมทั้งชุมชนต่างๆ ยังได้ประโยชน์จากการเสวนา  
หาทางออก แม้ในการย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย  
พื้นฐาน มันก็ ไม่ค่อยสมจริง เท่าไรที่จะคาดหวังว่าการเสวนา  
หาทางออกทำให้มีผลทันทีแต่กระนั้นนักวิชาการได้เคยบันทึกว่าการมี
อิทธิพลแบบค่อยเป็นค่อยไปของการเสวนา 

 

หาทางออก
คือการปรับเปลี่ยนนโยบายสำคัญ

 
ผลที่เกิดขึ้นทันทีมาจากการให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในความเป็น

เอกลักษณ์ของเสียงสาธารณะ ที่เกิดจากการเสวนาหาทางออก   
เจ้าหน้าที่ที่ฟังประชาชนเสวนาสามารถได้ข้อมูลที่พวกเขาไม่สามารถ
หาได้จากการสำรวจ (ทำโพล) การประชุมกลุ่มหรือการประชุมกับ
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น การฟังพลเมืองกำหนดประเด็น
ในถ้อยคำของพวกเขาเองแสดงให้เห็นถึงความห่วงกังวลที่ลึก  
ลงไปของประชาชนได้ถูกนำมาแลกเปลี่ยนกัน และการเห็นว่า
ประชาชนทำงานให้ลุล่วงผ่านความขัดแย้งต่างๆ ได้แสดงถึงอะไรที่มี
ค่าที่สุดต่อสาธารณชน เช่นเดียวกับว่าอะไรเป็นประเด็นจริงๆ การ
เสวนาหาทางออกยังช่วยเจ้าหน้าที่กำหนดขอบเขตของการให้อนุญาต
ทางการเมือง อะไรที่ประชาชนจะทำและไม่ทำเพื่อแก้ปัญหา ขอบเขต
เหล่านั้นมีประโยชน์ที่จะรู้ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่คิดว่าพวกเขาต้อง
ก้าวข้ามมันไป 
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ทั้งรัฐบาล และชุมชนต่างก็ได้ประโยชน์ เมื่อการประชาเสวนา  
หาทางออกทำให้พลเมืองเดินหน้าไปมากกว่าการประทับใจครั้งแรก
จากการที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้สะท้อนความเห็น
มากกว่า หรือสิ่งที่บางคนเรียกว่า การตัดสินใจสาธารณะ(Public
Judgment) มันเพียงเกิดหลังจากที่พลเมืองได้มองที่ต้นทุนต่างๆ 
และผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวของการกระทำต่างๆ การตัดสินใจ
สาธารณะไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับความคิดเห็นที่เป็นที่ชื่นชอบโดยทั่วไป 
ซึ่งมักตรงข้ามและเป็นการคิดตื้นไป ถึงแม้การเสวนาหาทางออก 
ทำให้เกิดการตัดสินใจที่สะท้อนความคิดเห็นของส่วนรวมและ  
แลกเปลี่ยนได้มากขึ้น แต่มันก็ไม่ได้กำจัดความแตกต่างของความคิด 
ประชาชนยังคงมีประเด็นของตน แต่พวกเขาได้เข้าใจมากขึ้นว่า ทำไม
คนอื่นจึงมีความเห็นที่ต่างไป และความเข้าใจนั้นก็ไม่ใช่ผลประโยชน์
เพียงเล็กน้อยอีกต่อไป 

 ประสบการณ์ในการประชาเสวนาหาทางออกที่มีผลต่อวิธีทาง
ที่เยาวชนเข้าใจระบบการเมืองของเราและบทบาทของเขาที่มีต่อ
การเมืองด้วย ศาสตราจารย์ 2 ท่านจากมหาวิทยาลัยเวิร์ค ฟอเรส 
(Woke Forest University) คาธีแฮริงเจอร์และจิลแม็คมิลแลน
(KatyHarrigerandJil lMemillan)ใช้ เวทีกับการสอน  
ในห้องเรียนเพื่อค้นพบว่าผลที่จะเกิดกับความเข้าใจของนักศึกษา  
ในเรื่องประชาธิปไตยและเรื่องของตนเองในฐานะผู้ดำเนินการทาง  
การเมือง กว่า 4 ปีของการทำงานในวิทยาลัย นักเรียนที่อยู่ ใน
กระบวนการทดลองได้รับการแนะนำในเรื่องการเสวนาหาทางออก  
ในชุมชนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และในเมืองที่มหาวิทยาลัย 
ตั้งอยู่ หลังจากนั้น แฮริเจอร์และแม็คมิลแลนได้เปรียบเทียบว่าอะไรที่
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นักศึกษาเหล่านี้ได้เรียนกับอะไรที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนผู้ที่ไม่ได้สัมผัสกับ
การเสวนาหาทางออกหรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยได้เรียนรู้   
ผลกระทบของการทดลองที่ละเอียดได้ถูกเสนอสู่การพิจารณา  
ไม่เหมือนนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในการทดลอง ซึ่งการคิดถึงการเป็น
พลเมืองในลำดับแรกเป็นการดำเนินการใช้สิทธิของตนเอง ส่วนผู้ที่อยู่
ในชั้นเรียนของแฮริเจอร์และแม็คมิวแลนดูเหมือนจะคิดถึงการเป็น
พลเมืองในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆ และพวกเขาได้เรียนรู้  
วิธีการที่พวกเขาได้ดำเนินการตามความรับผิดชอบของพวกเขา   
จากการทำการตัดสินใจและปฏิบัติร่วมกัน 

เมื่อได้มีการเข้าถึงผลของเวทีเสวนาตามประเด็นต่างๆ กว่า 
1,000 ประเด็น เวทีในช่วงเวลา 25 ปี ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับการ
เสวนาหาทางออกที่ไม่เป็นทางการอีกมากมาย หลักการพื้นฐานที่  
ออกมากับการพบ คือ ผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของการประชาเสวนา  
หาทางออกที่อยู่ในพลังของมันเองที่เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของ
พลเมือง ไม่เพียงในหมู่นักศึกษาแต่อยู่ในชุมชน และในการเป็น
พลเมืองนั่นเอง สิ่งนี้คือประเภทของการเรียนรู้ว่าเป็นนวัตกรรม  
ที่เกิดขึ้นในทันที ในกรีกโบราณได้ระบุถึงการเสวนาหาทางออกว่า
เป็นการเสวนาที่เราใช้เพื่อสอนตัวเองก่อนที่เราจะสร้างประชาธิปไตย
ซึ่งขึ้นกับการเรียนรู้ร่วมกันเพราะขึ้นกับการตอบสนองที่มีจินตนาการ
ต่อสิ่งที่ท้าทายที่กำลังเปลี่ยนไป 
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สำหรับการอธิบายเรื่องการเสวนาหาทางออกโปรดดู
“PoliticsforPeople:FindingaResponsiblePublic
Voice”และ“Wehavetochoose:Democracyand
DeliberativePolitics”

มูลนิธิ เคเธอริ่งได้ผลิตหนังสือสำหรับผู้ เริ่มต้นการเสวนา  
หาทางออกสาธารณะด้วยตนเองในหนังสือสรุปประเด็นสำหรับ
พลเมืองที่ ครอบคลุมประเด็นต่ างๆ ที่ เป็นที่ห่ วงกั งวลทั่ ว ไป   
เป็นแนวทางสำหรับการเสวนาหาทางออกในลำดับของเวทีประเด็น
ระดับชาติ (National Issues Forum) องค์กรอื่นๆ เช่น American 
Bar Associationและ Southern Growth Board ได้ผลิตหนังสือ
สรุปประเด็นของตนเอง เช่นเดียวกับสถาบันนโยบายสาธารณะ  
อีกหลายแห่งตลอดจนองค์กรชุมชนหลายองค์กร 

๏๏๏






