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การศึกษาวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) 
เพ่ือศึกษาแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม  ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าว
อุดม และ 3) เพ่ือศึกษาผลลัพธ์จากการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าว
อุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใช้วิธีการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารสนเทศต่าง ๆ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงใช้
วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่  และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการประชุม
ปรึกษาหารือประจ าเดือนระหว่างตัวแทนของผู้ประกอบการท่าเรือเอกชนในพ้ืนที่กับคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือบ้านอ่าวอุดม 

จากการศึกษาพบว่าแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
ในช่วงแรก เป็นช่วงของการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิธีจัดการกับปัญหาจากท่าเทียบเรือท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เช่น
ปัญหาด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สร้างเครื่องมือขึ้นที่เรียกว่า 4 รู้ ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดการพูดคุยและรับ
ฟังกัน มีเป้าหมายหลักเพ่ือหาทางออกและอยู่ร่วมกัน โดยรูปแบบการปรึกษาหารือ ในช่วงแรกเป็นไปใน
แบบเวทีอภิปรายปัญหา (Issue Forums) และช่วงหลังจากการเกิดขึ้นของธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
มีลักษณะของการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการเพ่ือท างานติดตามและตรวจสอบการท างานของท่าเรือ สร้าง
พ้ืนที่ในการพูดคุยระหว่างการเป็นประจ าทุกเดือน กล่าวคือ รูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
ในช่วงที่ 2 เป็นไปในรูปแบบของการปรึกษาหารือแบบวงเสวนาปัญหาชุมชน  (Study Circles) อีกทั้ง
จากการศึกษาพบว่าเงื่อนไขส าคัญที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
คือ ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่มีผลต่อชุมชนบ้านอ่าวอุดมที่ในที่สุดน าไปสู่กระบวนการน า
ปัญหามาพูดคุยและแก้ปัญหา  โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง ร่วมกัน รวมถึงการมีเครื่องมือที่ดีและ
การมีเป้าหมายร่วมกัน ความเข้มแข็งของกลุ่มแกนน า เงื่อนไขของระยะเวลา Time - space สร้าง 
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Trust ลักษณะทางกายภาพของชุมชน ท่าทีของบริษัท และการเปิดท่าเรือให้คนในชุมชนสามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้ และประการสุดท้ายคือ เครือข่ายภายนอก ซึ่งมีผลต่อการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ และผลลัพธ์จากประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดมและการเกิดขึ้นของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือบ้านอ่าวอุดม  และ
ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาในเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรึกษาหารือดังกล่าว  ตัวอย่างเช่นการ
ขยายขอบเขตของค าว่า “ชุมชน” ที่หมายรวมถึงท่าเรืออุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่ด้วย อีกทั้งการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการเมืองภาคประชาชน เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนา และคุณค่าที่เกิดจากการพูดคุยและรับฟังกันด้วยเหตุผล 
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Deliberative Democracy of Ban Ao Udom Community, Thung Sukla Subdistrict, 

Sriracha District, Chonburi Province is a qualitative research which has 3 objectives: 1) to 

study trends of the deliberative democracy in Ban Ao Udom community, Thung Sukla 

subdistrict, Sriracha district, Chonburi province; 2) to investigate conditions causing the 

deliberative democracy in Ban Ao Udom community; and 3) to study outcome of 

applying deliberative democracy in Ban Ao Udom community, Thung Sukla subdistrict, 

Sriracha district, Chonburi province. This research method which its data were collected 

from documents, relevant researches, and other information materials. Interview, non-

participant observation with people in the area, and participant observation in the 

monthly meeting of representatives of the private port entrepreneurs in the area and 

the Environmental and Health Impact Audit Committee of the Port of Ban Ao Udom 

were also applied. 

The research found the deliberative democracy approach in Ban Ao Udom 

community in early stage was to adjust the ways to deal with problems caused by the 
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port to the community, such as health and environmental problems. The tool called 

‘4 Roo’ was created for promoting public discussion and understanding among each 

other. It was mainly aimed to find solutions and live together. The deliberative 

democracy in the early stage therefore was in the form of Issue Forums, discussion for 

identifying problems. After the Charter of Ban Ao Udom Community had been made, 

the committee was established to monitor and examine the operation of the port by 

opening public space for discussion in every month. Hence, the deliberative democracy 

in the second stage was about the community problem talking and looking for 

problem-solving approaches (Study Circles). In addition, the finding showed major 

conditions causing deliberative democracy in Ban Ao Udom community were: the 

impact of area development policy; which finally brought about conjoint discussion 

and problem solving, the good mechanisms for solving problems and shared goals 

between sides, politic and the community economic structure, the strength of core 

leaders in the community, the time-space provision, the trust-making among 

stakeholders, the geographical characteristics of the community, the reactions of the 

participant company, the permitting of the port owner for public examining done by 

the people in the community and the supports of external networks. All these 

conditions ultimately paved the way for the deliberative democracy in Ban Ao Udom 

Community.   Moreover, there were concrete outcomes of applying deliberative 

democracy in Ban Ao Udom community, such as Ban Ao Udom Community Welfare 
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Fund, the establishment of the Environmental and Health Impact Audit Committee of 

the Port of Ban Ao Udom. There were value-outcomes happened from the 

deliberation, such as the extension of the scope of the term ‘Community’ that covered 

industrial ports in the area, strengthening of public politic to be a role model for other 

communities affected by the development, and rational discussion and hearing. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การศึกษาวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม  ต าบลทุ่งสุขลา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาคือ ต้องการให้งานศึกษาใน
ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงวิจัยจบที่เกิดประโยชน์กับผู้วิจัยเพียงผู้เดียว หากแต่มีความตั้งใจที่จะให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้ อ่ืน กับสังคม หรืออย่างน้อยที่สุดเกิดประโยชน์กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเฉก
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านอ่าวอุดม สามารถน าผลการศึกษาที่ผู้วิจัยพบไปประยุกต์ใช้แก้ไขจัดการกับปัญหา
ภายในชุมชนของตน โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นและส าเร็จลุล่วงลงได้ ค า ๆ แรกที่ผู้วิจัยนึกถึงคือค า
ว่า “ขอบคุณ” 

ขอขอบคุณการให้ “โอกาส”ทุนการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และความ
เชื่อมั่นของคณะพัฒนาสังคมที่คัดเลือกให้ทุนสนับสนุนการศึกษาจนจบหลักสูตรแก่ผู้วิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไม่อาจส าเร็จลงได้ หากปราศจากความช่วยเหลือ ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ส าหรับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์กับ
งาน ท าให้ผู้วิจัยมีมุมมองที่รอบด้านและชัดเจนยิ่งขึ้น คอยให้ค าปรึกษา ผลักดันจนงานชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วง
ได้ในที่สุด อีกทั้งขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะพัฒนาสังคม โดยเฉพาะคุณจินตนาพร 
วิชัยดิษฐ์ (พ่ีก้อย) ที่อ านวยความสะดวก ตอบข้อซักถาม ช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการ
ศึกษาวิจัยจนแล้วเสร็จ 

ต้องขอขอบคุณทุกก าลังใจ ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมสาขา โดยเฉพาะกมลทิพย์ บุญสุข (มัส) ใน
การลงพ้ืนที่ ไปไหนไปกันเสมอ ขอบคุณกฤศ์ติญญาดา ผาสุข (กระแต) ที่คอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะ
แนวทางในการจัดท ารูปเล่มวิจัยอย่างใส่ใจเสมอ  ขอขอบคุณเพ่ือนต่างสถาบัน ก้องการ ฉริยะพงศ์พันธุ์ 
(คีม) เพ่ือนคนส าคัญที่คอยช่วยเหลือ จุดประเด็นและแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านวิชาการกับผู้วิจัย และ
ขอบคุณคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร ศิลปินที่เป็นต้นแบบของความพยายาม อีกทั้งก าลังใจจากเพ่ือนใน
โลกออนไลน์ที่คอยเอาใจช่วยและส่งพลังให้เสมอ และขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ยอมแพ้ แม้จะมีวันที่ท้อ 
ถอดใจ หรือหยุดพักไปบ้าง แต่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาพยายามอีกครั้ง และอีกครั้งจนส าเร็จ ขอบคุณทุก ๆ 
การเดินทางท่องเที่ยวและผู้คนที่พบเจอในทุกครั้งที่ออกเดินทาง หลายครั้งท าให้ผู้วิจัยได้รับพลังกลับมาสู้
ต่อ กลับมาทบทวนเป้าหมายของตนเองอยู่เสมอ 

และขอขอบคุณและแสดงความเคารพไปถึงผู้ให้ข้อมูลที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถร้อยเรียงเรื่องราว
จนออกมาเป็นงานศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ สมนึก จงมีวศิน ที่จุด
ประกายให้ผู้วิจัยสนใจและต้องการศึกษาวิถีทางที่เกิดขึ้นภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดม  ขอขอบคุณชาว
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ซึ่งหมายรวมถึงท่าเรือพาณิชย์ในพ้ืนที่และคนในชุมชน โดยเฉพาะน้าอู้ด น้าส.ท.ผู้

 



 ช 

 

คอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ปรึกษาหารือทุกครั้ง  อีกทั้งถ่ายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้และการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการกับปัญหาภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
อย่างตั้งใจ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท าการวิจัย 

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณก าลังใจที่เป็นเบื้องหลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญที่สุดของผู้วิจัย  คุณ
พ่อ คุณแม ่น้องชาย น้องสาว ครอบครัวของผู้วิจัย ที่รับฟัง คอยเอาใจช่วย อ านวยความสะดวกในการลง
พ้ืนที่วิจัย และช่วยคิดแก้ปัญหาเสมอ อีกท้ังยังสนับสนุนและยอมรับในหนทางที่ผู้วิจัยเลือกเสมอมา 

 
สุวิตา มะมา 

มกราคม 2563 
 

 

 



 

สารบัญ 

  หน้า 
บทคัดย่อ ........................................................................................................................................... ก 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... ค 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ซ 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฏ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฐ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฑ 

บทที่ 1  บทน า .................................................................................................................................. 1 

1.1 ที่มาและความส าคัญ .............................................................................................................. 1 

1.2 ค าถามการวิจัย ...................................................................................................................... 5 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย ............................................................................................................. 5 

1.4 ขอบเขตการศึกษา ................................................................................................................. 5 

1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา ............................................................................................................ 5 

1.4.2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา...................................................................................................... 6 

1.4.3 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย ................................................................................................. 6 

1.4.4 ขอบเขตเวลา ............................................................................................................... 6 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..................................................................................................... 6 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................................... 7 

1.6.1 แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ............................................................... 7 

1.6.2 การเมืองภาคพลเมือง .................................................................................................. 7 

1.6.3 ชุมชน .......................................................................................................................... 7 

 



   ฌ 

1.6.4 ท่าเรือพาณิชย์ ............................................................................................................. 7 

บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ....................................................................... 8 

2.1 แนวคิด Deliberative Democracy ..................................................................................... 9 

2.1.1 พัฒนาการและรูปแบบของประชาธิปไตย .................................................................... 9 

2.1.2 หลักการของประชาธิปไตย ........................................................................................ 11 

2.1.3 ที่มาของของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ( Deliberative Democracy) ............. 13 

2.1.4 ความส าคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ....................................................... 15 

2.1.5 นิยามของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ................................................................ 17 

2.1.6 เงื่อนไขท่ีน าไปสู่การสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ......................................... 19 

2.1.7 ลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ............................................................. 20 

2.1.8 รูปแบบของประชาธิปไตยของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ.................................. 28 

2.1.9 ข้อจ ากัดของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ............................................................ 41 

2.2 แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง............................................................................................... 43 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ............................................................................................. 46 

2.4 แนวคิดบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) หรือปทัสถานทางสังคม .............................. 49 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................. 52 

บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ............................................................................................... 61 

3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา ....................................................................................................... 62 

3.2 วิธีการศึกษา ........................................................................................................................ 63 

3.2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) ............................................................. 63 

3.2.2 การสังเกต (Observation) ........................................................................................ 64 

3.2.3 การสัมภาษณ์ ............................................................................................................ 64 

3.3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ .................................................................................. 65 

3.3.1 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ............................................................. 65 

 



   ญ 

3.3.2 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key - informants) .................................................................... 65 

3.4 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................... 66 

3.5 แนวประเด็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ............................................................................... 67 

บทที่ 4 ผลการศึกษา ....................................................................................................................... 70 

4.1 บริบทพื้นฐานของชุมชน ...................................................................................................... 70 

4.1.1 บริบทพื้นฐานจังหวัดชลบุรี ........................................................................................ 70 

4.1.2 บริบทพื้นฐานของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ....................................................................... 71 

4.1.3 ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่เกิดข้ึนกับชุมชนบ้านอ่าวอุดม ............................. 73 

4.1.4 การจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน ............................................................... 84 

4.2 แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ..................................... 86 

4.2.1 ช่วงที่ 1 หลงทาง ค้นหา เพ่ือค้นพบ .......................................................................... 87 

4.2.2 ช่วงที่ 2 " เราจะเดินไปด้วยกัน" ............................................................................... 100 

4.3 เงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ......................... 121 

4.3.1 ผลกระทบจากการพัฒนาที่มีผลต่อชุมชนบ้านอ่าวอุดม ที่ในที่สุดน าไปสู่กระบวนการน า
ปัญหามาพูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน ...................................................................... 121 

4.3.2 เครื่องมือที่ดี และการมีเป้าหมายร่วมกัน ................................................................. 122 

4.3.3 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง ........................................................................... 125 

4.3.4 ความเข้มแข็งของกลุ่มแกนน า ................................................................................. 127 

4.3.5 Time - space สร้าง Trust .................................................................................... 128 

4.3.6 ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศวิทยาของอ่าวอุดม .......................................... 130 

4.3.7 ท่าทีของบริษัท และการเปิดท่าเรือให้คนในชุมชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ......... 131 

4.3.8 เครือข่ายภายนอก ................................................................................................... 134 

4.4 ผลลัพธ์ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม .................................. 140 

4.4.1 สิ่งที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม .................................................................................. 140 

 



   ฎ 

4.4.2 คุณค่าบางอย่างที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรึกษาหารือ ........................................... 145 

4.5 อภิปรายผล........................................................................................................................ 148 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ .................................................................................. 153 

5.1 สรุปผลการศึกษา ............................................................................................................... 153 

5.1.1 แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ...................... 153 

5.1.2 เงื่อนไขของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ....................... 154 

5.1.3 ผลลัพธ์ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ....................... 155 

5.2 ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................... 155 

5.2.1 หน่วยงานของรัฐ ...................................................................................................... 155 

5.2.2 ท่าเรือพาณิชย์ ......................................................................................................... 156 

5.2.3 ชุมชน ...................................................................................................................... 156 

5.2.4 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ ............................ 156 

5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป.................................................................................. 157 

ภาคผนวก...................................................................................................................................... 158 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................. 162 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 167

 



 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ 2. 1 สรุปลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ...................................................... 26 

ตารางที่ 2. 2 (ต่อ) ........................................................................................................................... 27 

ตารางที่ 4. 1 ท่าเรือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม……………………………………………………………………………..73 
ตารางที่ 4. 2 รูปแบบการปรึกษาหารือในช่วงหลงทาง ค้นหา เพ่ือค้นพบ ...................................... 100 

ตารางที่ 4. 3 รูปแบบการปรึกษาหารือในช่วง “เราจะเดินไปด้วยกัน” .......................................... 118 

ตารางที่ 4. 4 เครือข่ายภายนอก…………………………………………………………………………………………134 

 



 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ 2. 1 แสดงสรุปแนวคิดหลัก ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ..................................... 42 

ภาพที่ 3. 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา……………………………………………………………………………….62
ภาพที่ 4. 1 รูปแบบการเคลื่อนไหว จัดการกับปัญหาแบบเดิมของชุมชนบ้านอ่าวอุดม………….……...86 
ภาพที่ 4. 2 รูปแบบการเคลื่อนไหว จัดการกับปัญหาแบบเดิมของชุมชนบ้านอ่าวอุดม .................... 89 

ภาพที่ 4. 3 แสดงถึง เอกสารอ่าวอุดมก าลังจะหายไป.......................................................................91 

ภาพที่ 4. 4 แสดงถึง เอกสาร “อ่าวอุดมอันอุดม” ........................................................................... 93 

ภาพที่ 4. 5 แสดงถึง ประกาศร่วมรับฟังการเสวนาโต๊ะกลม “สุขที่ได้คุยกัน” .................................. 95 

ภาพที่ 4. 6 แสดงถึง รายละเอียดแนบบันทึกข้อตกลง เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน ...................................................................................................... 102 

ภาพที่ 4. 7 แสดงถึง รายละเอียดแนบบันทึกข้อตกลง เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน ...................................................................................................... 103 

ภาพที่ 4. 8 แสดงถึง รายละเอียดแนบบันทึกข้อตกลง เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน ...................................................................................................... 104 

ภาพที่ 4. 9 แสดงถึง รายละเอียดแนบบันทึกข้อตกลง เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน ...................................................................................................... 105 

ภาพที่ 4. 10 การปรึกษาหารือของท่าเรือ A.K. Marine ................................................................ 110 

ภาพที่ 4. 11 การปรึกษาหารือของคณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
ท่าเทียบเรือ A.K. Marine ............................................................................................................. 112 

ภาพที่ 4. 12 การปรึกษาหารือของคณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
ท่าเทียบเรือ Thai Marine ............................................................................................................ 114 

ภาพที่ 4. 13 การปรึกษาหารือของคณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
ท่าเทียบเรือ K.R. Logistic ............................................................................................................ 116 

ภาพที่ 4. 14 สรุป: แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ................ 119 



   ฑ 

สารบัญภาพ 

ภาพที่ 4. 15 เครื่องมือ 4 รู้ 5 ร่วม ................................................................................................ 122 

ภาพที่ 4. 16 สรุปเครื่องมือที่ดี และเป้าหมายที่มีร่วมกัน ............................................................... 125 

ภาพที่ 4. 17 กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากความขัดแย้งมาสู่การพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ........... 137 

ภาพที่ 4. 18 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ............................................................................ 147 

ภาพที่ 4. 19 คุณค่าบางอย่างที่เกิดขึ้น .......................................................................................... 147 

ภาพที่ 4. 20 แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาหลังจากท าการศึกษาในพ้ืนที่จริง……………………………………152 

 

 



 

บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ใฝ่ฝันของชาวโลก เพราะเชื่อกันว่าเป็นระบบการ
ปกครองที่ให้ประโยชน์และท าให้มีความสุขกันถ้วนหน้า ยอมรับเสียงส่วนใหญ่และเคารพเสียงส่วน
น้อย เป็นการปกครองที่เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้รับการยอมรับว่า มีข้อบกพร่องน้อยกว่าการปกครองในระบอบอื่น ๆ แม้จะมีจุดอ่อน
ในหลาย ๆ ด้านก็ตาม (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2552) หนึ่งในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตย
และเริ่มถูกตั้งถามจากทั่วโลก คือ “ความล้มเหลวของการปกครองโดยใช้ระบบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน” (ธีรยุทธ บุญมี, 2540) ตัวอย่างของความล้มเหลวดังกล่าว เช่น เรื่องของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ขาดหายไป (ปรีชา อุยตระกูล และคณะ, 2552) และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพียงเฉพาะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งผลที่ตามมาคือการที่ได้ตัวแทนที่ไม่ใช่ตัวแทนที่
แท้จริงของผู้คนในสังคม (ช านาญ จันทร์เรือง, 2553) 

“การเจ็บป่วยของประชาธิปไตย” ในข้างต้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการท าให้ประชาธิปไตยมี
ความเข้มข้นมากขึ้น การท าให้ประชาธิปไตยหนักแน่นมากขึ้นเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหา หนทาง
ของการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยจึงไม่ใช่หาทางออกด้วยการยกเลิกประชาธิปไตย แต่กลับจะต้อง
แก้ไขอาการป่วยไข้ของประชาธิปไตยด้วยการท าให้เป็นประชาธิปไตยที่ดุดันมากขึ้น (ธเนศ วงศ์ยาน
นาวา, 2549)   

ดังจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่าง
สหรัฐอเมริกา ที่เกิดเหตุการณ์ครั้งส าคัญขึ้นบนท้องถนน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในนามของ 
การเคลื่อนไหว“Occupy Wall Street”โดยประชาชนกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปยึดครองพ้ืนที่สวนZuccotti 
Park ซึ่งอยู่บนถนนWall Street ของมหานครนิวยอร์ค นับว่าเป็นการยึดครอง“พ้ืนที่สาธารณะ”ที่
ส าคัญในประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวมวลชนของโลก ในวันนั้นได้มีการจัดตั้ง“สภาประชาชน”เพ่ือ
เปิดการอภิปรายปัญหาความไม่เสมอภาค ความไม่เป็นธรรมในสังคมอเมริกัน ผู้คนร้อยละ99 ของ
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ประชาชนทั้งหมด ลุกขึ้นมาวิพากษ์ความเลวร้ายของระบบทุนนิยม ซึ่งมีกลุ่มคนเพียงร้อยละ 1 ของ
ประเทศครอบครองและได้รับผลประโยชน์ โดยขบวนการเคลื่อนไหวดังกล่าวเน้นจิตวิญญาณแห่ง
ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) โดยอภิปรายปัญหาเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่เป็น
ธรรมในสังคม (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2555) 

ในกรณีของประเทศไทย ที่ปัจจุบันอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน มีเป้าหมายส าคัญ คือ ต้องการที่จะ
ปฏิรูปประเทศและพยายามแสวงหารูปแบบของประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
เช่นกัน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนระยะเปลี่ยนผ่านคือ เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหลากหลาย
กลุ่มที่ลุกขึ้นมาตั้งค าถาม และบางกลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกคืนอ านาจจากนักการเมืองผู้ท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของตน มีการเรียกร้องจนน าไปสู่ การพยายามเรียกร้องให้เกิด "สภาประชาชน" ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในข้างต้น คือวิกฤตการณ์ “ความล้มเหลวของการปกครองโดยใช้ระบบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน” (ธีรยุทธ บุญมี, 2540) จนท้ายที่สุด น าไปสู่การแสวงหารูปแบบหรือวิถีของประชาธิปไตยที่
เหมาะสม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมมากกว่าที่เป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น การกลับไปค้นหาแนวทาง
ประชาธิปไตยทางตรง หรือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เป็นต้น 

การแสวงหาแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมและเพ่ิมความหนักแน่นของประชาธิปไตยดังกล่าว 
ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกระท าการในระดับประเทศเท่านั้น แม้แต่ในระดับจังหวัดก็มีความพยายาม
แสวงหาวิถีทางหรือรูปแบบของประชาธิปไตยที่มีความเหมาะสมกับถิ่นที่ของตนเช่นกัน เช่น ชุมชน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นภาคที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม และมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคตะวันออก ในปี 
พ.ศ. 2557 ที่สูงถึง 2,333,201 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) แต่ปัญหาอันเกิดจากความเจริญทาง
ตัวเลขเศรษฐกิจก็มีตามมามากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมลภาวะเป็นพิษ
เนื่องจากอุตสาหกรรม ปัญหารุกล้ าที่ดินสาธารณะโดยภาคธุรกิจ เป็นต้น (ฉันทนา บรรพศิริโชติ, 
2544) ดังนั้นเอง ในหลายท้องถิ่นของภาคตะวันออก จึงพยายามค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
ผลกระทบที่ได้รับการจากการพัฒนา ค้นหาแนวทางที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน ตัวอย่างเช่น การ
พยายามผลักดันให้เกิดการจัดการตนเองของจังหวัดระยอง หรือที่เรียกว่า "ระยองจัดการตนเอง" ซึ่ง
เป็นหนึ่งในรูปแบบประชาธิปไตยโดยวิธีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง คือวิถีทางที่คนระยอง
เชื่อว่าเหมาะสมกับจังหวัดของตน 

ในระดับท้องถิ่น มีการค้นหาวิถีทางหรือน าแนวทางของประชาธิปไตยที่เหมาะกับชุมชนของตน
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนเช่นกัน ชุมชนหนึ่งที่มีความน่าสนใจคือ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีการน าวิถีทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมา
จัดการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน โดยชุมชนบ้านอ่าวอุดมเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มาของชื่อชุมชนบ้านอ่าวอุดม มาจากการที่ในสมัยก่อนบริเวณ
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ดังกล่าวนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่เดิมเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม ชาวบ้านท าประมง
พ้ืนบ้านหาเลี้ยงชีพเป็นหลัก โดยการท าโป๊ะ อวนกุ้ง อวนปู เนื่องจากเป็นอ่าวที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์
น้ านานาชนิด  โดยจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญของชุมชนบ้านอ่าวอุดม เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐที่เรียกว่า 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program: 
ESB) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐทางด้านเศรษฐกิจและด้านอุตสาหกรรม ที่ต้องการขยายฐานการผลิตใน
เขตกรุงเทพมหานคร กระจายความเจริญให้กับส่วนภูมิภาค โดยพ้ืนที่บริเวณแหลมฉบัง (รวมถึงบ้าน
อ่าวอุดม) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ที่ได้ก าหนดพ้ืนที่แหลม
ฉบังเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา เป็นชุมชนเมืองใหม่ ด้วยการก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชน (อรทัย บุญ
ใคร่, 2555) 

จากการที่สภาพพ้ืนที่ของชุมชนอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็น
พ้ืนที่ติดทะเลน้ าลึก ซึ่งง่ายต่อการท ากิจการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมถึงการสร้างท่าเทียบเรือ
พาณิชย์ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน จากชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็น
ชุมชนที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีบริษัทอุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มเข้าใน
ชุมชน จึงเริ่มมีนายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้าน กลุ่มนายทุนที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินกลุ่มส าคัญ 
คือ กลุ่มของนายทุนซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในอ าเภอศรีราชาที่มากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านที่ท านา
และไร่มันส าปะหลัง ซึ่งพ้ืนที่ส าคัญที่ชาวบ้านขายให้กับนายทุน คือบริเวณหมู่ 1 บ้านอ่าวอุดม และถูก
ขายต่อให้กับกลุ่มบริษัทเอกชนที่มาสร้างท่าเรือเพ่ือขนส่งสินค้า ในปัจจุบัน มีท่าเรือในบ้านอ่าวอุดม 
รวมทั้งหมดจ านวน 6 บริษัท 8 ท่าเทียบเรือ (นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556) 
ซึ่งในปัจจุบันได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอ่าวอุดมอย่างรุนแรง จากการขนถ่ายสินค้า
แป้งมันส าปะหลัง โซดาแอช ปุ๋ยยูเรีย และถ่านหินหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ าถ่านโค้ก ท าให้ฝุ่นผง
ละอองที่เป็นมลพิษปลิวตามลมจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรทางทะเล (ผู้จัดการออนไลน์ , 2557) โดยการใช้ทรัพยากรในภาคตะวันออกมี
ความสัมพันธ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นต้นเหตุของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรแหล่งท ามา
หาเลี้ยงชีพของชาวบ้านในชุมชน ที่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านเป็นอย่างมาก (ฉันทนา บรรพศิริ
โชติ, 2544)  โดยสรุป จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านอ่าวอุดม คือชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 
และการขยายตัวของอุตสาหกรรม ท่าเรือพาณิชย์ จากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก(Eastern Seaboard Development Program: ESB) น าอุตสาหกรรมและท่าเรือพาณิชย์
เข้ามา ได้สร้างผลกระทบให้กับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือการประกอบ
อาชีพของคนในชุมชน 
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สิ่งที่มีความน่าสนใจของชุมชนบ้านอ่าวอุดม คือ การจัดการกับผลกระทบที่ได้รับจากการ
พัฒนาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น  ซึ่งแม้ในเบื้องแรกจะใช้วิธีการประท้วงคัดค้านเหมือนกับในหลายพ้ืนที่ 
แต่ในท้ายที่สุดได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด “เปลี่ยน Me เป็น We” ท าให้ท่าเรือพาณิชย์และชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข (ไทยพับลิก้า, 2557) การปรับเปลี่ยนวิธีคิดดังกล่าว น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิถีทางเพ่ือจัดการกับปัญหาระหว่างท่าเรือพาณิชย์และชุมชน หันมีใช้วิธีการพูดคุยด้วย
เหตุผล ด้วยข้อมูล โดยการจัดท าเอกสาร “อ่าวอุดมก าลังจะหายไป” หรือรายงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment:HIA) 
เรื่อง “อ่าวอุดมอันอุดม” และใช้วิธีการที่หลากหลายและรับฟังกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การประชุม
เพ่ือหาทางออก การเจรจาต่อรองระหว่างท่าเรือพาณิชย์กับชุมชนในเรื่องการขอขึ้นถ่านหิน หรือการ
จัดเสวนาโต๊ะกลม “สุขท่ีได้คุยกัน” เชิญตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ ทั้งผู้น าชุมชน แกนน ากลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
นักวิชาการชุมชน สมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนภาครัฐและตัวแทนจากบริษัทท่าเรือ มาร่วมพูดคุยเพ่ือ
หาทางออกร่วมกัน ณ ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ 
ท าหน้าที่เป็นคนกลางด าเนินการเสวนา (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ , 2556) จน
ท้ายที่สุดน าไปสู่การสร้างกติกาเพ่ืออยู่ร่วมกัน ระหว่างท่าเรือ รัฐ กับชุมชน ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ธรรมนูญ
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ บันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน (ไทยพับลิก้า, 2557)  

กล่าวได้ว่า วิถีทางที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมใช้ในการเคลื่อนไหว จัดการกับผลกระทบของการ
พัฒนา เป็นวิถีของการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันที่อยู่บนฐานของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มี
การสนทนาหรือแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางเลือก มิใช่การโต้แย้งเพ่ือเอาชนะ (ช านาญ จันทร์เรือง, 2553) 
มีเหตุมีผล มุ่งเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตัดสินใจอยู่บนฐานของฉันทา
มติ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2553) ซึ่งวิถีแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ท าให้ฉันทามติภายใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน จนท้ายที่สุดน าไปสู่การสร้างกติกาเพ่ืออยู่
ร่วมกัน สร้างสิ่งที่เรียกว่า ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม เพ่ือเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันและแก้ปัญหา
ร่วมกันระหว่างชุมชนและท่าเรือพาณิชย์ในฐานะของ “ชุมชนเดียวกัน” 

ด้วยเหตุผลในข้างต้นจึงเลือกศึกษาชุมชนบ้านอ่าวอุดม เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจ
ในเรื่องการจัดการกับผลกระทบจากการพัฒนาที่แตกต่างออกไป มีการใช้วิถีทางของประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือมาใช้ในการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกัน  ก าหนดข้อตกลงที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม โดยต้องการศึกษาเพ่ือหาค าตอบที่ว่าแนวทางที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมใช้ในการด าเนินวิถี
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็นอย่างไร เงื่อนไขใดที่ท าให้ชุมชนเกิดการใช้วิถีประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือขึ้นในชุมชน และผลลัพธ์จากการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือก่อให้เกิด
ผลลัพธ์อย่างไร และเป็นไปในทิศทางใดกับชุมชนบ้านอ่าวอุดม   
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1.2 ค าถามการวิจัย 

การด าเนินการด้วยวิถีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมีแนวทางอย่างไร รวมทั้งเงื่อนไขที่
ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่น าไปสู่การสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างท่าเรือ
พาณิชย์และชุมชน ประกอบไปด้วยเงื่อนไขใดบ้าง และผลลัพธ์จากการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือมีผลต่อแนวทางการพัฒนาของชุมชนบ้านอ่าวอุดมเป็นไปในลักษณะใด 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.3.1 เพื่อศึกษาแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
  1.3.2 เพ่ือศึกษาเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
  1.3.3 เพื่อศึกษาผลลัพธ์จากการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าว
อุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

    1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชน

บ้านอ่าวอุดม และศึกษาถึงเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
ว่ามีเงื่อนไขใดบ้างที่น าไปสู่การใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ซึ่ง
เงื่อนไขหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิถีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือดังกล่าวนี้ คือ 
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ท าให้เกิด
อุตสาหกรรมและท่าเรือพาณิชย์ขึ้นในชุมชนถึง 6 บริษัท 8 ท่าเทียบเรือ และท าให้เกิดปัญหาของ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ตามมา หลังจากชุมชน
เปลี่ยนวิถีจากประท้วงคัดค้านมาใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ชุมชนใช้กระบวนการ 
เช่น การต่อรอง หรือการเสวนา พร้อมกับการชี้แจงด้วยเหตุผลและข้อมูล จนน าไปสู่การสร้าง
เครื่องมือที่เรียกว่า “ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เกิดจากวิถีทางประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ จากการมีฉันทามติร่วมกันของฝ่ายชุมชน บริษัท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อีกทั้ งผลของฉันทามติ ซึ่งก็คือธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้สร้างกติกาและเปลี่ยนแปลง
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ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับทุนผู้ประกอบการท่าเรือพาณิชย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่ได้
ผลักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปเหมือนกับที่ผ่าน ๆ มา 
  1.4.2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

การเลือกพ้ืนที่ เพ่ือการศึกษาในครั้งนี้  ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selection) คือ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม หมู่ที่1 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจาก
เป็นชุมชนที่สามารถจัดการผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาที่มีลักษณะแตกต่างออกไปด้วยการใช้
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในการหาข้อตกลง ก าหนดกติกาในการอยู่ร่วมกัน เช่น
การเจรจาต่อรอง การเสวนาระหว่างท่าเรือพาณิชย์กับชาวชุมชน เป็นต้น 
   1.4.3 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้น าของชุมชนที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ประชาชน เครือข่ายภายนอกที่เข้ามาท า
หน้าที่เป็นคนกลางหรือสนับสนุนด้านข้อมูล และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพาณิชย์ในชุมชน จ านวน 
17 คน 
   1.4.4 ขอบเขตเวลา 

ท าการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นปีที่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
5 ซึ่ งมีการก าหนดโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard 
Development Program: ESB) ขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน (2560) และคาดว่าจะเป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนบ้านอ่าว
อุดม และน ามาสู่การรวมตัวและใช้วิถีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในการสร้างข้อตกลงและกติกา
ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม   

และระยะเวลาในการท าการศึกษาวิจัยค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนาม เริ่ม
ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เกิดความเข้าใจถึงแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ซึ่ง
เป็นแนวทางท่ี น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างทุนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

1.5.2 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่ามีเงื่อนไขใดบ้างที่จะท าให้ชุมชนสามารถด าเนินตามแนวทาง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือได้ ซึ่งอาจเป็นแนวทางให้กับชุมชนอ่ืน ๆ น าไปเป็นแนวทางในการ
สร้างวิถีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนของตน 

1.5.3 ค้นพบผลลัพธ์จากการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
ว่าเป็นไปในทิศทางใด และผลการใช้แนวทางดังกล่าวมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง เพ่ือเป็น



   7 

แนวทางหรือตัวอย่างให้กับชุมชนอ่ืนน าไปปรับใช้หรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แนวทาง
ดังกล่าว 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ หมายถึง การศึกษาถึงรูปแบบของ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าว
อุดม  

1.6.2 การเมืองภาคพลเมือง หมายถึง การเมืองที่เรียกร้องความร่วมมือจากพลเมืองในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณะ โดยการใช้พ้ืนที่สาธารณะเป็นเวทีหรือเป็นศูนย์รวมในการช่วยกันแก้ไข
ปัญหา โดยการเมืองภาคพลเมืองมักจะเห็นได้อย่างชัดเจนในชุมชน ตั วอย่างเช่น การอภิปราย
สาธารณะ เป็นต้น 

1.6.3 ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครแหลมฉบัง คือ ชุมชนบ้าน
อ่าวอุดม หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เท่านั้น 

1.6.4 ท่าเรือพาณิชย์ หมายถึง ท่าเรือพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในบ้านอ่าวอุดม จ านวน 3 ท่า ที่ลงนาม
และยอมรับในกฎกติกาที่มีร่วมกัน คือ ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม ได้แก่ ท่าเรือ A.K. Marine (นาม
สมมติ) ท่าเรือ K.R. Logistics (นามสมมติ) และท่าเรือ Thai Marine (นามสมมติ) 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ และความหยุดนิ่งไม่เคยมีอยู่จริง วิถีชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบันย่อมหนีกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่พ้นเช่นกัน ไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวิถีชีวิต เช่น การเปลี่ยนแปลงจากวิถีเกษตรกรรม ไปสู่วิถีชีวิตที่มีความเกี่ยวข้อง
กับความเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้านหนึ่งอาจเป็นการพัฒนา แต่อีก
ด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งจากการพัฒนา ไม่ว่าจะในมิติใดมิติหนึ่งย่อมส่งผลต่อแนวทาง วิถี 
หรือระเบียบกติกาที่เคยมีอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ๆ  ดังนั้นจึงต้องมีเปลี่ยนแปลงกติกาของสังคม สร้าง
กติกาใหม่ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งแนวทางในการสร้างกติกาใหม่จะเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจาก
ทุกภาคส่วนมากขึ้น เมื่อใช้แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) 
เนื่องจากเป็นแนวทางที่จะดึงคนในทุกภาคส่วน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาร่วมกันใช้
เหตุใช้ผลในการอภิปราย หาทางออก หรือก าหนดทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง 

ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นที่จะน าเสนอเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยจะอธิบายถึงแนวคิดน า
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นประเด็นแรก คือ แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative 
Democracy)  

2.1 แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) 
       2.1.1 พัฒนาการและรูปแบบของประชาธิปไตย 
      2.1.2 หลักการของประชาธิปไตย 
      2.1.3 ที่มาของของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
      2.1.4 ความส าคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
       2.1.5 นิยามของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
       2.1.6 เงื่อนไขที่น าไปสู่การสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
       2.1.7 ลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
       2.1.8 รูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  
       2.1.9 ข้อจ ากัดของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
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และแนวคิดดังต่อไปนี้ นับได้ว่ามีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากในการท า
ความเข้าใจแนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ  
   2.2 แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง 
   2.3 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม   
   2.4 แนวคิดเก่ียวกับบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) หรือ ปทัสถานทางสังคม 
   2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   

2.1 แนวคิด Deliberative Democracy 

2.1.1 พัฒนาการและรูปแบบของประชาธิปไตย 
Democracy หรือค าว่า “ประชาธิปไตย” ค่อนข้างเป็นพลวัต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลา และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2548) โดย
ประชาธิปไตยเป็นทั้งรูปแบบและหลักการปกครอง รวมตลอดถึงการมีวิถีชีวิตร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งค า
ว่า “Democracy” หรือประชาธิปไตย ถูกน ามาใช้ครั้งแรกในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช โดยนัก
ประวัติศาสตร์ชาวกรีกนามHerodotus ได้น าค าในภาษากรีก ค าว่า “Demos” ซึ่ งหมายถึง 
“ประชาชน” มารวมกับค าว่า“Kratein” ซึ่งหมายถึง “กติกา หรือกฎเกณฑ”์ (Holden, 1993)  

และจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยจากอดีตมาถึงปัจจุบัน  พบว่า ค าว่า  
“Democracy” ในช่วงแรกคือศตวรรษที่ 16 ประชาธิปไตยมีความหมายในเชิงลบ โดยถูกมองว่าเป็น
การปกครองของฝูงชน ประกอบด้วยคนจนและใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล (ชัยณรงค์ เครือนวน และ
และสิตางค์ เจริญวงศ์, 2556) จนกระทั่งในศตวรรษที่ 20 ประชาธิปไตยในความหมายเชิงบวกได้เริ่ม
ถูกน ามาใช้จริง ซึ่งคนโดยทั่วไปรับรู้ความหมายของประชาธิปไตยผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ของ
ประธานาธิบดี Abraham Lincon ในปี พ.ศ. 1864 ที่ว่าประชาธิปไตยคือ การปกครองของประชน 
โดยประชาชน และเพ่ือประชน (Government of People , By People and for the People) ใน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ผู้น าของโลก ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดี Woodrow Wilson 
ต่างสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ให้หันมาใช้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีความเชื่อว่าระบบ
การปกครองดังกล่าวนั้นจะไม่ท าให้เกิดสงครามอีก ซึ่งมีความแตกต่างจากการปกครองในระบอบเผด็จ
การซึ่งผู้ปกครองมีอ านาจในการก าหนดชะตาชีวิตของประเทศ ซึ่งเป็นเหตุให้น าพาไปสู่สงครามได้ง่าย 
แต่ระบบประชาธิปไตยนั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกชะตาชีวิตของตนเอง โดยการเลือกรัฐบาล
ให้มาปกครองตน  ซึ่งประชาชนย่อมที่จะเลือกรัฐบาลที่น าไปสู่การมีสันติภาพ มากกว่าที่จะน าไปสู่
สงคราม Magstadt (2009, อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2553)     
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ดังนั้น กล่าวได้ว่าพัฒนาการของประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 ยุคหลัก คือพัฒนาการของ
ประชาธิปไตยเริ่มในสมัยกรีกโบราณที่ประชาชนมาชุมนุมกัน เพ่ือลงมติในประเด็นส าคัญทางการเมือง 
(วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล, 2555)  

ยุคแรก เป็นสังคมที่เรียบง่ายและเป็นประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ตัวอย่าง
สังคมที่ใช้ประชาธิปไตยทางตรงคือนครเอเธนส์ ซึ่งเป็นนครรัฐที่มีประชากรประมาณ 250,000 คน 
แต่มีประชากรเพียง 40,000 คนเท่านั้นที่เป็นชาย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพลเมือง (Citizens) มีสิทธิที่จะ
เลือกตั้ง ที่เหลือคือผู้หญิงเด็กและทาสซึ่งไม่ใช่พลเมือง พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมสภาที่
มีประมาณปีละ 40 ครั้ง สภาท าหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องส าคัญ ๆ และผู้ที่เป็นพลเมืองทุกคนมีสิทธิ
จะแสดงความคิดเห็นและออกเสียง ฉะนั้น พลเมืองแต่ละคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงใน
กระบวนการตัดสินใจ (พัชรี สิโรรส, ม.ป.ป.)  

ยุคต่อมา เมื่อประชาชนมีจ านวนมากขึ้น ท าให้กระบวนการออกเสียงโดยตรงในทุกครั้งเป็น
เรื่องยากและสิ้นเปลือง จึงได้มีการพัฒนาจากประชาธิปไตยทางตรง เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
(Representative Democracy) แต่จากการมีตัวแทนหรือผู้แทน หากจะตัดสินใจใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน ควรจะกลับมาสอบถามความเห็นก่อนตัดสินใจ ดังนั้น ต่อมาจึงเกิดแนวทางเมื่อบัญญัติ
ออกมาเป็นกฎหมาย หรือ รฐัธรรมนูญจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงเกิดเป็นประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Democracy) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น การประชา
พิจารณ์ แต่การท าประชาพิจารณ์ก็กลายเป็นการกระท าหลังจากผู้มีอ านาจตัดสินใจว่าจะท าอะไร 
หรือมีการลงมติที่ตอบโจทย์เพียงรับหรือไม่รับเท่านั้นก่อให้เกิดการแตกแยก มีการเถียงเพ่ือหาผู้แพ้
ชนะ ที่มักจะน าไปสู่ความรุนแรง  ได้มีความพยายามที่จะหาแนวทางที่ดีกว่า และลงตัวของ
ประชาธิปไตย และค าตอบจึงมาอยู่ที่  ประชาธิปไตยแห่ งการสานเสวนาหาทางออก หรือ 
Deliberative Democracy (วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล, 2555)  

โดยสรุป ค าว่า Democracy มีความหมายที่ลื่นไหล มีความเป็นพลวัต ตัวอย่างเช่น ในยุคหนึ่ง
อาจมีความหมายในเชิงลบ แต่อีกยุคหนึ่งกลับมีความหมายในเชิงบวก โดยแบ่งเป็นสามยุคหลัก ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กับรูปแบบของประชาธิปไตย คือ ยุคของประชาธิปไตยทางตรง
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและแสวงหาแนวทางจนน าไปสู่ประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ 

นอกจากจะต้องเข้าใจพัฒนาการและความหมายของประชาธิปไตย ประเด็นส าคัญหนึ่งที่
จ าเป็นในการศึกษา เนื่องจากเป็นรากฐานของแนวคิดประชาธิปไตยทุกรูปแบบ รวมถึงแนวคิด
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือด้วย ได้แก่ หลักการของประชาธิปไตย อธิบายได้ดังนี้ 
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2.1.2 หลักการของประชาธิปไตย 
หลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตยในทัศนะของRanney (1993, อ้างถึงใน บูฆอรี ยีหมะ, 

2550) นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ อดีตประธานสมาคมรัฐศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย
หลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 

  1) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน คือ อ านาจสูงสุดในการตัดสินใจเป็นของ
ประชาชนทุกคนไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
    2) หลักความเสมอภาคทางการเมือง พลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการมี
ส่วนร่วมหรือตัดสินใจทางการเมือง 
    3) หลักการฟังความคิดเห็นของประชาชน คือ การตัดสินใจของรัฐบาลมาจากการ
รับฟังหรือค านึงถึงความต้องการของประชาชนทุกคนทุกกลุ่มว่าต้องการสิ่งใดหรือไม่ต้องการสิ่งใด 
   4) หลักเสียงข้างมาก เป็นการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล หากกรณีใดความ
ต้องการของประชาชนมีความแตกต่างกัน ไม่เป็นเอกฉันท์รัฐบาลต้องตัดสินใจบนพ้ืนฐานของคนส่วน
ใหญ่หรือเสียงข้างมาก 

จากหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตยทั้ง 4 ประการในข้างต้น ตามทัศนะของสมศักดิ์ 
สามัคคีธรรม (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2553) ได้สรุปลักษณะของแนวคิดของประชาธิปไตยเพ่ิมเติม 
โดยอธิบายว่ามีองค์ประกอบอยู่ 7 ประการคือ 
   1) อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (Popular Sovereignty) หมายถึงอ านาจ
สูงสุดในแผ่นดินเป็นของประชาชน แนวคิดดังกล่าวเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
แต่เนื่องจากประชาชนจ านวนมากไม่สามารถท าหน้าที่ในการปกครองประเทศได้ จึงน ามาสู่การ
เลือกตั้งตัวแทนเพ่ือท าหน้าที่ตัดสินใจ ก าหนดนโยบายสาธารณะ เรียกประชาธิปไตยแบบนี้ว่า
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) 
   2) สิทธิและเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ( Individuals Right, Liberty, 
and Equality) เป็นอุดมการณ์แห่งเสรีนิยมและสืบทอดต่อกันมาสู่อุดมการณ์ประชาธิปไตย ค าว่า
สิทธิแบ่งออกเป็น 
    (1) สิทธิพลเมือง (Civil Rights) คือ สิทธิที่จะไม่ถูกท าร้าย ไม่ถูกบังคับให้ใช้
แรงงาน ไม่ถูกจับกุมตามอ าเภอใจ ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม มีเสรีภาพทางความคิด ความ
เชื่อ การนับถือศาสนา รวมทั้งสามารถด าเนินชีวิตที่เป็นส่วนตัว 
     (2) สิทธิทางการเมือง (Political Rights) คือ มีเสรีภาพในการพูด การ
สมาคม การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ 
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    (3) สิทธิทางสังคม (Social Rights) คือสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาล 
ได้รับค่าจ้างเท่ากันในงานที่เหมือนกัน ได้รับการบริการจากการประกันสังคม มีงานท า นัดหยุดงานได้ 
มีที่อยู่อาศัยและได้รับการศึกษา  
    (4) สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) สิทธิที่จะมีอาหารกินและมี
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอ และค าว่าเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมทางกฎหมายและ
โอกาส (Equality before the Law and Opportunity) แต่ไม่ได้หมายถึงความเท่าเทียมในเรื่องของ
ผลแห่งการกระท า 
   3) ฉันทานุมัติ (Consent) เนื่องจากอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ประชาชน
ไม่ได้เข้ามามีอ านาจในการปกครอง โดยมอบให้ผู้ อ่ืนปกครองแทน ด้วยเหตุนี้  จึงมีความจ าเป็นที่
ผู้ปกครองจะต้องได้รับการยินยอมจากประชาชน โดยการให้ประชาชนเลือกผู้ปกครอง และอ านาจ
ตัดสินใจขั้นสุดท้ายกับนโยบายขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเป็นของประชาชน ซึ่ง
หมายความว่าผู้ปกครองใช้อ านาจโดยฝืนใจประชาชนไม่ได้ และประชาชนย่อมมีสิทธิเปลี่ยนแปลง
ผู้ปกครองที่ไม่ได้รับฉันทานุมัติได้ 
   4) เสียงส่วนใหญ่ (Majority Rule) เป็นการหาข้อยุติที่ดีที่สุด ในทางปฏิบัติค าว่า
เสียงส่วนใหญ่มีอยู่ 2 ประเภท คือ เสียงที่เกินว่าครึ่งหนึ่งของเสียงทั้งหมด (Absolute Majority) และ
เสียงมากกว่ากลุ่ ม อ่ืน ๆ แต่ยั งไม่ถึ งครึ่ งหนึ่ ง (Simple Majority)โดยที่ รูปแบบของระบอบ
ประชาธิปไตยจะมีการโหวตคะแนนเสียง และผู้ ได้เสียงส่วนน้อยจะต้องท าการเสียงส่วนใหญ่ แต่
จะต้องมีระบบปกป้องกันไม่ให้เสียงส่วนน้อยถูกรังแก 
   5) การเป็นตัวแทน (Representation) อุดมการณ์ประชาธิปไตยเชื่อในระบบ
ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งมีตัวแทนอยู่ 4 ประเภทคือ 
    (1) ตัวแทนที่มีอ านาจตัดสินใจและเป็นตัวแทนประชาชน 
    (2) ตัวแทนที่น าความคิดของประชาชนไปเป็นด าเนินการ 
    (3) ตัวแทนที่น าเสนอพันธะสัญญาก่อนกับประชาชน และเมื่อได้รับเลือกตั้ง
แล้วจะต้องน าพันธะสัญญาไปด าเนินการให้บรรลุผล 
    (4) ตัวแทนที่มาจากกลุ่มย่อยของสังคมตามสัดส่วน 
  6) การปกครองที่เปิดเผยและตรวจสอบได้ (Open and Accountable Government) การ
เปิดเผย หมายถึง ประชาชนสามารถรับทราบการท างานของรัฐบายโดยวิธีดังต่อไปนี้ 
    (1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐให้ประชาชนทราบ 
    (2) เปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าถึงเอกสารของรัฐบาลได้ 
    (3) เปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าฟังการประชุมของของได้ 
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    (4) รัฐบาลต้องปรึกษาหารือกับกลุ่มผลประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
และน านโยบายไป ด าเนินงาน รวมทั้งตีพิมพ์เผยแพร่ค าแนะน าที่ได้รับมาให้สาธารณชนได้รับทราบ 
   การตรวจสอบได้จะต้องประกอบไปด้วย 3 มิติ คือ การตรวจสอบได้ทางกฎหมาย 
(Legal Accountability) หมายถึง การด าเนินการโดยยึดหลักนิติธรรม การตรวจสอบได้ทางการเมือง 
(Political Accountability) หมายถึง ข้าราชการต้องรับผิดชอบนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและ
นักการเมืองต้องรับผิดชอบต่อประชาชนอีกทอดหนึ่ง และการตรวจสอบได้ทางการคลัง (Financial 
Accountability) หมายถึง การใช้จ่ายภาษีอากรของรัฐบาลให้เป็นไปตามจุดหมายที่ได้แถลงไว้ฝ่าย
นิติบัญญัติ โดยมีการตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐบาลจากองค์กรอิสระ 
    7) สาธารณประโยชน์ (Public Interests) เนื่องจากระบอบประชาธิปไตย เป็นการ
ปกครองเพ่ือประชาชน (Government for The People) ซึ่งหลักการนี้ ได้น าไปสู่แนวคิดเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคล 
  โดยสรุป หลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย คือ ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอ
ภาคกัน และอ านาจเป็นของประชาชน 
  จากหลักการของประชาธิปไตยในข้างต้นน าไปสู่การสร้างประชาธิปไตยในรูปแบบที่
หลากหลาย และหนึ่งในรูปแบบของประชาธิปไตยดังกล่าวคือ รูปแบบของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) 
 

2.1.3 ที่มาของของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ( Deliberative Democracy)  
Deliberative Democracy หรือ ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เป็นที่รู้จักในฐานะชุด

ความรู้ที่ถูกน ามาเผยแพร่และน าไปปฏิบัติการโดยประเทศตะวันตก ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ 
ในประเทศอเมริกามีการประชุมเมืองขึ้น (Town Meeting) โดยเฉพาะในแถบอเมริกาเหนือ อย่างไรก็
ตาม หลักแห่งการปรึกษาหารือเมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่า เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนามาอย่างยาวนาน ตัวอย่างเช่นค าสอนในทางศาสนาอิสลามที่มีการบัญญัติและอธิบายถึง
หลักในการปรึกษาหารือ (ชูรอ) ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อันเป็นบัญญัติสูงสุดของศาสนาอิสลาม
ในซเูราะห์ อัชชูรอ โองการที่ 38 อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ได้ตรัสไว้ 
 

بينهم شورى وأمرهم  
 

   ความว่า  “และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือกันระหว่างพวกเขา” 
   หรือในซูเราะห์อาลิอิมรอน โองการที่  159 อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ได้ตรัสไว้ 
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األمر في وشاورهم  
 

     ความว่า  “และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย....” 
 

โดยค าว่า “ชูรอ” ตามกระบวนทัศน์ของอิสลาม หมายถึง การประชุมโดยคณะบุคคลเพ่ือหามติ
ในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานราชการแผ่นดิน หรือการบริหารจัดการ
ในชุมชนเพ่ือความยุติธรรมและสงบ ชูรอคือการคัดเลือกความคิดที่มีความหลากหลายจากการ
น าเสนอ โดยสมาชิก ชูรอ ในปัญหาใดปัญหาหนึ่งเพ่ือจะได้บรรลุเป้าหมายที่ดีกว่าและเพ่ือจะได้ปฏิบัติ
ตาม โดยที่กระบวนการชูรอจะต้องมีเป้าหมายคือ ต้องด าเนินการชูรอด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง อีก
ทั้งเป็นการด าเนินการเพ่ือตอบสนองประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธประโยชน์ส่วนตน กลุ่มตนหรือเผ่าพันธุ์
ของตน ต้องปราศจากการพูดโกหก  หลอกลวง และมีคุณธรรมสูงส่งในการด าเนินการชูรอ เพราะการ
ด าเนินการชูรอเปรียบเสมือนอามานะฮ์ (หน้าที่) ให้เกียรติผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนถึงแม้จะไม่ชอบใจ และยอมรับมติที่ประชุมหรือเสียงข้างมาก ถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วย (มะเสาวดี 
ไสสากา และคณะ, 2552) 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท าให้ระบบปรึกษาหารือหรือชูรอในศาสนาอิสลาม กับแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative democracy) มีความแตกต่างกัน คือ 
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะอภิปรายในขอบเขตของประเด็นสาธารณะ จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับประเด็นทางศาสนา ซึ่งต่างไปจากแนวทางของศาสนาอิสลามที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์
กับศาสนา เป็นวิถีชีวิต ไม่ได้แยกศาสนาออกจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ในมิติของทฤษฎีหรือแนวคิด ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative democracy) 
เกิดขึ้นเพ่ือปิดจุดอ่อนของการตัดสินใจด้วยเสียงข้างมากเป็นใหญ่ (Majority Decision) โดยมองว่า 
แก่นแท้ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียง และการเมืองใน
ระบบตัวแทนเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจส าคัญของประชาธิปไตย คือ การถกแถลง ปรึกษาหารือโดยอยู่
ภายใต้หลักการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งแนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือได้รับการรับรอง ท าให้เป็น
ที่รู้จักโดยนักทฤษฎีทางการเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 คือ John Rawls และ
Jürgen Habermas (Chappell, 2012) ซึ่งJürgen Habermas คือบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็น“สถาปนิก
แห่งส านักวิพากษ์แนวใหม่” (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) ภายใต้ความเชื่อที่ว่า
การปฏิบัติด้านการสื่อสาร (Communication Action) ผ่านการอภิปราย ถกแถลง โต้แย้งอย่างเป็น
เหตุเป็นผล (Rationality) และอิสรเสรีในพ้ืนที่สาธารณะ จะเป็นหนทางส าคัญในการที่จะปลดปล่อย 
(Emancipation) และน าพาสังคมไปสู่สังคมท่ีมีเหตุผล อิสรภาพ เสรีภาพ  
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ความคิดที่ฮาเบอร์มาสน าเสนอดังกล่าว ในระยะเวลาต่อมาได้ถูกท าให้กลายเป็นตัวแบบหนึ่ง
ของการเคลื่อนไหวแนวใหม่ (New Social Movement) ผ่านการปฏิบัติการต่อต้าน การควบคุมและ
ครอบง าจาก“ระบบ”ในรูปของการเสนอให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการเมืองโดยตรง เพ่ือ
ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบ และฟ้ืนฟูหรือขยายพ้ืนที่ของประชาสังคม เพ่ือเสริมสร้างพลังในการ
ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสังคม (Habermas, 1998, อ้างถึงใน ชัยณรงค์ เครือนวน และสิตางค์ เจริญ
วงศ์, 2556) และรากฐานของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือวางอยู่บนฐานคติของ  Rawls ในเรื่อง 
“การร่วมประชุมหารืออย่างมีเหตุผล” (Reasonable Discussion) (Rawls, 1989, อ้างถึงใน บูฆอรี  
ยีหมะ, 2551)  

จากที่มาของของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือมีความเป็นมาอย่างยาวนาน เห็นได้จากในค าสอนของศาสนาที่มีการกล่าวถึงการ
ปรึกษาหารือทั้งในพุทธศาสนาและในค าสอนของศาสนาอิสลาม ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบชูรอ เป็น
แนวทางการปรึกษาหารือที่มีบัญญัติไว้ในคัมภีร์ของศาสนาอิสลาม ส่วนในประเด็นทางทฤษฎี 
Deliberative Democracy เกิดขึ้นเพ่ือปิดจุดอ่อนของประชาธิปไตยแบบตัวแทน และเสริมสร้างให้
ความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมมีความเข้มข้นขึ้น โดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกแนวคิด
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ได้แก่ สองนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 20 คือ Jürgen 
Habermas ในประเด็นของการปฏิบัติการสื่อสารบนฐานของเหตุผล และJohn Rawl ในเรื่องการร่วม
ปรึกษาหารืออย่างมีเหตุผล   
 

2.1.4 ความส าคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ได้พยายามอธิบายว่า แก่นแท้ของ

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียง หรือการใช้ระบบตัวแทน หากแต่
แก่นแท้หรือหัวใจส าคัญของประชาธิปไตยคือการเสวนาปรึกษาหารือ โดยอยู่ภายใต้หลักการการ
ตัดสินใจร่วมกัน (Chappell, 2012)  

ความส าคัญของการน าแนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มาใช้นอกจากจะสามารถ
แก้ไขข้อจ ากัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทน ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ขาดหายไป 
การด าเนินการจะสามารถสร้างความชอบธรรม เป็นการสร้างกระบวนการที่ยุติธรรม ส่งเสริมให้
เกิดผลลัพธ์ที่มีความชอบธรรม เพราะทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามาหารือกันด้วยความเท่าเทียม
กัน เกิดการตัดสินใจที่อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล การตัดสินใจที่ เป็นผลมาจากกระบวนการ
ปรึกษาหารือสาธารณะจะต้องอาศัยเหตุผลในการหารือกัน แม้จะไม่สามารถสร้างข้อยุติที่สมานฉันท์
แต่ถือว่ายุติธรรม เพราะเป็นผลของการสร้างความร่วมมือกัน และท้ายที่สุดเป็นการตัดสินใจที่
รอบคอบและรอบด้าน หลังจากกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะที่เปิดเผยและยุติธรรมแล้ว ข้อมูล
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ที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้วิจารณญาณที่ดีและชัดเจน และเป็นข้อมูลที่ตกผลึกแล้วจะ
ส่งผลให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย (ปรีชา อุยตระกูล และคณะ, 2552) 

โดยสรุป ความส าคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ คือ สามารถสร้างความชอบธรรม
ให้กับกระบวนการ ผลลัพธ์ของกระบวนการ และการด าเนินการ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่น าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมาร่วมรับรู้ เลือกแนวทาง และอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลร่วมกัน   

นอกจากความส าคัญในเรื่องความชอบธรรมของกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
ใน ข้ า งต้ น แ ล้ ว  ต าม ทั ศ น ะขอ งAmy Gutmann and Dennis Thompson (Gutmann and 
Thompson, 2004, อ้างถึงใน สติธร ธนานิธิโชติ , 2552) ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะช่วย
เสริมสร้างให้พลเมืองและกระบวนการทางการเมืองมีความเข้มแข็งขึ้น อย่างน้อยที่สุด 4 ประการ 
ได้แก่ ประการแรก ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือช่วยส่งเสริมให้การตัดสินใจร่วมกันของผู้คนใน
สังคมมีความชอบธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สังคมก าลังเผชิญกับปัญหาที่ไม่มีทางออก 
และยากต่อการหาค าตอบที่น่าพึงพอใจให้แก่คนทุกฝ่าย ด้วยเหตุที่ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
เป็นแนวคิดที่เชื่อในเรื่องการโต้แย้งกันด้วยหลักเหตุผล และเหตุผลที่ใช้มุ่งแสวงหาความร่วมมือที่ เป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย มากกว่ามุ่งเอาชนะกัน การตัดสินใจร่วมกันผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ จึงเป็น
กระบวนการที่พิจารณาทางเลือกและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน ผ่านการรับฟัง
เสียงสะท้อนของสมาชิกในสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ประการที่สอง ประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือช่วยปลุกจิตวิญญาณสาธารณะ (Public Spiritedness) ของผู้คนในสังคม โดยการ
กระตุ้นให้มีการถกเถียงพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ท าให้ประชาชนเริ่ม
หันมาพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพูดคุยเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะเพียงอย่างเดียวมิได้ท าให้พลเมืองมีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพ่ิมขึ้นในทุกกรณี 
การออกแบบกระบวนการปรึกษาหารือที่ เหมาะสมจึงมีความส าคัญอย่างมาก โดยในทัศนะของ 
Gutmann and Thompson กระบวนการปรึกษาหารือที่ ดีจะต้องเป็นกระบวนการที่  1) ให้
ความส าคัญกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม  
2) รวมเอาผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายจากทุกกลุ่มในสังคมมาพูดคุยกัน และ 3) มุ่งรักษาความ
ดีงามในสังคมมากกว่าอ านาจต่อรองทางการเมือง ประการที่สาม ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือช่วย
ส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจที่ทุกฝ่ายเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน ประการสุดท้าย 
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือการด าเนิน
นโยบายสาธารณะได้ เนื่องจากเป็นแนวคิดท่ีมองการก าหนดนโยบายสาธารณะเป็นกระบวนการที่เป็น
พลวัต การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ผลจากการน าข้อตกลงหรือการตัดสินใจร่วมกันไปสู่การปฏิบัติ
ภายใต้กระบวนการที่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้งและให้ความส าคัญกับการเคารพซึ่งกันและ
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กันจะช่วยให้คนในสังคมมีโอกาสมองเห็นข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นและเข้าร่วมแก้ไขข้อผิดพลาด
เหล่านั้นด้วยความเต็มใจ 

โดยสรุป ความส าคัญของแนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือคือ การสร้างความชอบธรรม
ให้กับกระบวนการ ผลลัพธ์ของกระบวนการ และการด าเนินการ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่น าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมาร่วมรับรู้ เลือกแนวทาง และอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลร่วมกัน ถึงแม้อาจไม่
เกิดการเห็นด้วยไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด แต่จะรับฟังกันมากขึ้น และยอมรับในทางเลือกอ่ืน  ๆ
มากขึ้น หากทางเลือกดังกล่าวนั้นมีความสมเหตุสมผล อีกทั้งประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะช่วย
เสริมสร้างให้พลเมืองและกระบวนการทางการเมืองมีความเข้มแข็งข้ึน    
 

2.1.5 นิยามของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) เป็นทั้งแนวคิด

และเครื่องมือที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเมืองภาคประชาชน มีการแปลเป็นภาษาไทยในหลายค า 
เช่น ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณ ,ประชาวิจารณญาณ, ประชาธิปไตยแบบ
ใคร่ครวญ,ประชาธิปไตยแบบถกแถลง,ประชาธิปไตยแบบไตร่ตรอง หรือประชาธิปไตยแบบสานเสนา
หาทางออก (ปรีชา อุยตระกูล และคณะ, 2552) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Deliberative Democracy มีผู้ให้ค านิยามไว้อย่างหลากหลาย แต่ทว่า
ผู้ให้ค านิยาม มีการให้นิยามความหมายที่สอดคล้องและมีจุดร่วมกันใน 2 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็น
ความเท่าเทียมกันของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุย อภิปรายและร่วมกันหาออก ได้แก่ 
Gutmann and Thompson (1996, อ้ า ง ถึ ง ใน  ส ติ ธ ร  ธ น านิ ธิ โ ช ติ , 2552) ได้ อ ธิ บ า ย ว่ า 
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เป็นรูปแบบของการปกครองที่เปิดกว้างให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
เท่าเทียมกัน สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินใจในเชิงนโยบายร่วมกับตัวแทนผู้ใช้อ านาจรัฐ 
โดยทั้งสองฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเหตุผลที่ทุกฝ่ายยอมรับและคนทั่วไปสามารถ
เข้าใจได้ เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุดส าหรับสังคมในสถานการณ์นั้น และไม่ปิดโอกาสให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตในประเด็นของความเท่าเทียมกันของผู้พูดและแสดงความคิดเห็น
ทุกฝ่าย 

Smith and Wales (2000, อ้างถึงใน ปรีชา อุยตระกูล และคณะ, 2552) ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ คือ ประชาธิปไตยที่เน้นความส าคัญของกระบวนการที่ท า
ให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการพูดให้คนอ่ืนรับฟังและรับฟังในสิ่งที่คนอ่ืน
พูด ไม่ว่าเราจะเรียกว่า การสนทนาทางการเมือง การร่วมอภิปรายสาธารณะ หรือการแลกเปลี่ยน
ความเห็นสาธารณะ ต่างเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายให้พลเมืองได้มีโอกาสมาสนทนาทางการเมือง
เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
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Carcasson and Sprain (2010, อ้างถึ งใน  สติธร ธนานิ ธิ โชติ , นิ ตยา โพธิ์นอก , ชลัท 
ประเทืองรัตนา, และวิชุดา สาธิตพร, 2558) ได้อธิบายว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือคือ วิถีทาง
การเมืองสมัยใหม่ที่มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีความหมาย ผ่านกระบวนการสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคม ซึ่งอาจจะเป็นประชาชนทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ก าหนดนโยบายก็ได้  

และ Fishkin (Fishkin, 2012) กล่าวว่า เป็นกระบวนการผนวกรวมกันของความเสมอภาคทาง
การเมืองและการปรึกษาหารือ คือนิยามของ James Fishkin ที่มีต่อประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  

และนักวิชาการด้านการจัดการความขัดแย้งของไทย วันชัย วัฒนศัพท์ (วันชัย วัฒนศัพท์ และ
ถวิลวดี บุรีกุล, 2555) ได้ให้นิยามความหมายที่สอดคล้องกับนักคิด นักวิชาการที่ได้อธิบายไว้ใน
ข้างต้นเช่นกัน โดยนิยามว่า Deliberative Democracy คือ ประชาธิปไตยแห่งการสานเสวนาหาทาง
ออก ที่รวมบุคคลหลากหลายกลุ่มทั้งนักการเมือง ข้าราชการและประชาชนมาประชาเสวนาหาทาง
ออกร่วมกันในปัญหายาก ๆ ที่เกิดขึ้น 

ในล าดับถัดมา นักคิดและนักวิชาการที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีจุดร่วมกันในประเด็นการให้
ความส าคัญในเรื่องของกระบวนการ ได้แก่ Nancy (1997, อ้างถึงใน ปรีชา อุยตระกูล และคณะ, 
2552) ได้ให้ความหมายค าว่า Deliberative Democracy คือ กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ 
(Public Deliberation) เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะ และ
หนทางที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ เป็นการสร้างเวทีที่ประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาในวงกว้างของภาคประชาชนว่าปัญหาที่มีอยู่จะถูกตีความอย่างไร ควรท า
ความเข้าใจอย่างไร และมีทางออกอย่างไรบ้าง และใครมีบทบาทในการแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นความ
พยายามที่จะท าซ้ า ๆ และเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการสื่อสารสองฝ่าย เพราะกระบวนการ
ปรึกษาหารือสาธารณะท าให้ผู้บริหารไม่เพียงแค่พบว่าประชาชนต้องการอะไร และพยายาม
ตอบสนองด้วยวิธีการที่ประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุด แต่กระบวนการนี้ยังให้ประชาชนก าหนดทางเลือก
ในสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นไปได้ โดยผ่านกระบวนการสนทนา 

Sirianni and Friedland (n.d., อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล , 2555) ได้
แสดงทัศนะว่า Deliberative Democracy เป็นแนวทางประชาธิปไตยที่ยืนอยู่บนความเชื่อที่ ว่า
พลเมืองและผู้แทนของพวกเขามาสานเสวนาหาทางออก (Deliberation) เกี่ยวกับปัญหาสาธารณะ
และหาทางออกภายใต้การตัดสินใจที่มองไปทีผ่ลประโยชน์สาธารณะ ที่ผ่านการกลั่นกรอง มีความเต็ม
ใจร่วมกัน ที่จะท าความเข้าใจค่านิยม มุมมอง และความต้องการหรือความห่วงกังวลของเขาทั้งหลาย
ใหม่ เพ่ือร่วมกันพิจารณาถึงจุดสนใจร่วมกันทางออกที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

และ Saxer (ศักซาร์, 2555) ผู้อ านวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ส านักงานประเทศไทย ให้
นิยามว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เป็นการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนกติกา และมุ่งบรรลุผล โดยการ
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ใช้เหตุผลของมหาชน เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีความ
รับผิดชอบส าหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

โดยสรุปค าว่าDeliberative Democracy มีการให้นิยามไว้อย่างหลากหลายในภาษาไทย 
ตัวอย่างเช่น ประชาธิปไตยแบบใคร่ครวญ, ประชาธิปไตยแบบถกแถลง, ประชาธิปไตยแบบไตร่ตรอง 
หรือประชาธิปไตยแบบสานเสนาหาทางออก โดยในวิจัยนี้จะใช้ค าว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
อาจสรุปความได้ว่า ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เครื่องมือและกระบวนที่ท าให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมในการตัดสินใจในทางสาธารณะ หรือในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่าง
เข้มข้นมากขึ้น โดยอยู่บนฐานของการใช้เหตุใช้ผล เจรจาและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 

2.1.6 เงื่อนไขท่ีน าไปสู่การสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
ในเบื้องต้นก่อนที่จะอธิบายถึงเงื่อนไขในเชิงทฤษฎีที่จะน าไปสู่การสร้างประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ คุณสมบัติหรือสภาพของสังคม เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในการเอ้ือให้เกิดเงื่อนไข
หรือสภาวการณ์ที่เหมาะสมในการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กล่าวคือ 

Cohen และสิริพรรณ นกสวน (2551, อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม , 2553) ได้เสนอ
คุณสมบัติ 5 ประการของสังคมที่จะท าให้  Deliberative Democracy มีความเป็นไปได้ ได้แก่  
1. เป็นสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มหรือสมาคมอิสระ 2. มีสถาบันที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการอภิปราย
ถกเถียงอย่างสม่ าเสมอ จนน าไปสู่การตัดสินใจของประชาคม 3. มีวัฒนธรรมที่เคารพต่อความ
แตกต่างและอดกลั้น  4. ตระหนักถึงความส าคัญ และเชื่อในความถูกต้องหรือชอบธรรมของการ
อภิปรายถกเถียงอย่างจริงจัง และ 5. สมาชิกเคารพในการใช้เหตุผลของกันและกัน  

อีกทั้ง Weeks (2000, อ้างถึงใน พัชรี สิโรรส, 2552) กล่าวว่า เงื่อนไขเบื้องต้นเพ่ือน าไปสู่
สภาพการมีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ได้แก่ การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง หมายถึงการมีส่วน
ร่วมของพลเมือง (Citizens) ที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม และต้องการทางเลือกนโยบาย ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้ามีการมีส่วนร่วมที่มีขนาดเล็กแต่เป็นตัวแทนที่ถูกต้องแม่นย า ย่อมสามารถเป็นตัวสะท้อนความ
ต้องการของชุมชนได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้การเป็นตัวแทนของสาธารณชนโดยทั่วไป การมีลักษณะเป็น
ตัวแทนจึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะถ้ามีการมีส่วนร่วมที่มีขนาดใหญ่ มีคนมาร่วมจ านวนมากแต่
พวกเขาเหล่านั้นมิได้เป็นตัวแทนของทุกกลุ่มที่เก่ียวข้อง ก็ไม่อาจสะท้อนข้อมูลที่ว่า ประชาชนต้องการ
ทางเลือกนโยบายอันไหนมากกว่ากัน ในทางตรงกันข้ามถ้ามีการมีส่วนร่วมที่มีขนาดเล็ก แต่เป็นตัว
แทนที่ถูกต้องแม่นย า ย่อมสามารถเป็นตัวสะท้อนความต้องการของชุมชนได้ดีกว่า อีกทั้งต้องมีการ
วินิจฉัยจากสาธารณะที่ รอบคอบ (Informed Public Judgment) เพราะประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยที่รอบคอบและรอบด้านของสาธารณะ ซึ่งเกิดขึ้นได้ เมื่อประชาชน
เฉลียวฉลาด มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะนั้น  ๆ รู้ว่าองค์ประกอบของปัญหามี
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ความสัมพันธ์กันอย่างไร ผลที่เกิดจากปัญหา และข้อมูลที่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการแต่ละแบบต้อง
เสียอะไรบ้าง และต้องแลกกับอะไรบ้างเป็นการขอแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งการวินิจฉัยที่รอบคอบจะไม่
สามารถเกิดขึ้น ได้อย่างสมบูรณ์  หากไม่มี โอกาสในการปรึกษาหารือ (Opportunities For 
Deliberation) เพราะข้อมูลข่าวสารแม้เป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่อาจไม่เพียงพอในการสร้างการวินิจฉัยจาก
สาธารณะที่รอบคอบ จ าเป็นต้องมีการปรึกษาหารือเก่ียวกับข้อมูลที่ได้รับมา คือ ต้องมีการประยุกต์ใช้
สติปัญญาที่สร้างสรรค์และการประเมินเชิงคุณค่า (Normative Evaluation) เพ่ือน าไปสู่การตัดสิน
วินิจฉัยของแต่ละบุคคล ฉะนั้น จึงต้องมีการออกแบบกระบวนการสานเสวนาหาทางออกสาธารณะ
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้ออาทรต่อกัน โดยกระบวนการท างานในลักษณะดังกล่าว จะเกิดกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่พลเมืองเริ่มเกิดทางเลือกต่าง ๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละทางเลือกและผลลัพธ์จากแต่ละทางเลือก เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสนทนาถกเถียงโดยใช้เหตุผล ซึ่งการสะท้อนออกมาเป็นการวินิจฉัย การ
สนทนาต่อหน้าดังกล่าว คือลักษณะที่ทรงพลังของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และเงื่อนไข
สุดท้ายคือต้องมีผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ (Credible Results) เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนมีคุณภาพ
และมีความน่าเชื่อถือ จ าเป็นต้องมีวิธีการจัดกระบวนการสานเสวนาหาทางออกสาธารณะที่ดี ซึ่ง
จะต้องมีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่สาธารณะให้ความเชื่อถือไว้ใจ และสามารถสื่อสารให้
ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจในกระบวนการ เนื้อหา และผลลัพธ์ 

และ Bohman (1996, อ้างถึงใน สุรางค์รัตน์ จ าเนียรพล, 2552) อธิบายว่า เงื่อนไขแรกของ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ คือ เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะไม่เผด็จการ เนื่องจาก 
ลักษณะเผด็จการเป็นข้อจ ากัดในกระบวนการปรึกษาหารือ เงื่อนไขที่สอง ความเสมอภาคเท่าเทียม 
หมายถึง ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยได้อย่างเท่า
เทียมกัน และเงื่อนไขที่ 3 คือ การปรึกษาหารือ จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่เมื่อมีลักษณะเป็น 
“สาธารณะ” 

โดยสรุป เงื่อนไขที่น าไปสู่การสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ คือต้องมีสภาพสังคมที่เอ้ือ
ต่อการสร้างและใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เช่น สังคมที่มีกลุ่มคนที่มีความอิสระ 
วัฒนธรรมของสังคมมีความเคารพต่อความแตกต่าง อีกทั้งต้องมีการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีการ
วินิจฉัยด้วยข้อมูลอย่างรอบคอบ และต้องมีโอกาสที่จะท าให้เกิดการปรึกษาหารือ เป็นต้น  
   

2.1.7 ลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
จากนักคิด หรือวิชาการที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ตัวอย่างเช่น Sirianni and Friedland, Nancy 

และ Saxcer จะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือให้ความส าคัญกับกระบวนการ ด้วยเหตุที่
แนวคิดนี้ถูกน าเสนอขึ้นมาเพ่ือให้เป็นทางเลือกภายใต้บริบทของความไม่พอใจต่อกระบวนการของ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงขาดหายไป ดังนั้น ในทัศนะของ
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ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ หากกระบวนการเป็นไปตามหลักการแล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็น
อย่างไรไม่ส าคัญ เพราะถือว่าผลลัพธ์ที่ได้มาจากกระบวนการที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันตัดสินใจ 
กล่าวได้ว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือยืนอยู่บนกรอบคิดที่ว่า ความชอบธรรมทางการเมืองของ
ระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่การยอมรับในเรื่อง “การให้ความสมเหตุสมผลแบบสาธารณะ” (Public 
Justification) โดยความสมเหตุสมผลจะต้องวางอยู่บน Rationality หรือ Reason ที่สมเหตุสมผลใน
เชิงศีลธรรมด้วย โดยสาธารณชนเองก็ยินดีที่จะรับฟัง หรือยอมรับการน าเสนอความคิดและหลักการ
ทางการเมืองต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลด้วยเช่นกัน ความสมเหตุสมผลที่สร้างความชอบธรรมทาง
การเมืองจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปกครองจึงไม่ใช่ผู้ที่รู้ดีที่สุด เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถ
ที่จะอ้างความเป็นผู้รู้และเจ้าของความรู้แต่เพียงผู้เดียว รากฐานทางความคิดของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนความคิดว่า “ประชาชนโง่” ในทางตรงกันข้าม พลเมืองแต่ละคนรู้ดีว่า
อะไรคือผลประโยชน์ สิ่ งที่ดีงามและทรงคุณค่าส าหรับตัวเอง ความชอบธรรมของระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่ที่ความสมเหตุสมผลแบบสาธารณะ ไม่ใช่ความสมเหตุสมผลส่วนตัว (Private 
Justification) ที่ตนเองมีอยู่แต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถท่ีจะมีร่วมกันกับคนอ่ืน ๆ ได้ (Gaus, 1996 
อ้างถึงใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2549)  

โดยประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะประกอบด้วย หลักการส าคัญ 2 ประการ ได้แก่  
1. หลักการให้ เหตุผล (Reasoning) ระหว่างบุคคล ซึ่ งแตกต่างจากการต่อรองระหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ 2. หลักการกระท าที่เปิดเผยและเป็นสาธารณะ (Public Act) กระบวนการให้
เหตุผล จะมีการให้เหตุผล การชั่งน้ าหนักเหตุผล การยอมรับ หรือไม่รับเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งต้องกระท า
อย่างเปิดเผย เป็นสาธารณะแตกต่างจากพฤติกรรมการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่เป็นเรื่องของแต่
ละบุคคลและท าเป็นเรื่องลับ (พัชรี สิโรรส, 2552) 

ซึ่งการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ หรือ Deliberative Democracy อยู่บน
พ้ืนฐานของค าถามสามข้อ ต่อไปนี้ (Fishkin, 2012) 

A. Who (ใคร): ใครคือคนที่กระท าการพูดหรืออภิปราย มีกระบวนการอย่างไรในการเลือกผู้
ที่ต้องพูด ผู้ที่กระท าการพูดมีขอบเขตแค่ไหน อย่างไรในฐานะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชาชนขนาด
ใหญ ่

B. How (อย่างไร): อะไรคือขอบเขต แนวทางที่ชัดเจนในเรื่องการปรึกษาหารือและความ
ปรารถนาให้ระบบการเมืองเป็นอย่างไร 

C. To what effect (ผลของมันคืออะไร): อะไรคือความแตกต่างและผลลัพธ์หลังการเสวนา
อภิปราย 

อีกทั้ง Fishkin (1991, อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์ และถวิลวดี บุรีกุล , 2558) ได้อธิบายถึง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในหนังสือ Democracy and Deliberation ความว่า ลักษณะของ



 22 

ประชาธิปไตยแบบDeliberative Democracy เป็นการบูรณาการสองพลังที่ เคยขัดแย้งกันใน
ประวัติศาสตร์ ที่ฝ่ายหนึ่งยืนยันว่า “อ านาจต้องกลับคืนสู่ประชาชน” โดยมองถึงความจ าเป็นของ
ประชาชนที่จะควบคุมชะตากรรมของตนเอง โดยการใช้ประชาธิปไตยทางตรงและการลงประชามติ 
อีกฝ่ายหนึ่งมอบอ านาจให้กับผู้แทนและเชื่อในสติปัญญาของผู้อาวุโสที่สร้างให้เกิดสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัย
การพิจารณาอย่างรอบคอบของผู้แทน อีกฝ่ายหนึ่งให้คุณค่ากับสาธารณชนแต่ไม่ได้ใช้การสานเสวนา
หาทางออก (Deliberation) อีกฝ่ายได้ให้ความส าคัญกับการปรึกษาหารือหาทางออก แต่ไม่ได้ท ากับ
ประชาชน การใช้ประชาธิปไตยของสาธารณชนในรูปแบบประชาเสวนาหาทางออก  หรือ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ได้น าเอาสองแนวคิดดังกล่าวเข้าด้วยกัน ท าให้การสานเสวนาหาทาง
ออกเป็นสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มที่ท าหน้าที่นิติบัญญัติ แต่จ าเป็นต้องใช้กับภาคประชาชนด้วย 
มีการฟังกันและกันมากข้ึน โดยเฉพาะผู้มีอ านาจที่ต้องฟังประชาชนพลเมืองมากขึ้น 

คุณลักษณะที่ส าคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือตามทัศนะของ Gutmann and 
Thompson (1996, อ้างถึงใน สติธร ธนานิธิโชติ และวิชุดา สาธิตพร, 2557) ได้แก่ 

ประการแรก ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็นกระบวนการการตกลงร่วมกันด้วยเหตุผล 
(Reason-Giving Requirement) ระหว่างพลเมืองและตัวแทนผู้ใช้อ านาจรัฐ โดยเหตุผลที่ทั้งสองฝ่าย
แสดงต่อกัน มิได้เป็นไปเพ่ือมุ่งรักษาผลประโยชน์ส่วนตน หรือมุ่งหักล้างเหตุผลของฝ่ายตรงข้าม แต่
เป็นเหตุผลที่ใช้ภายใต้ค่านิยมที่ยอมรับและเคารพในหลักการเรื่องเสรีภาพและความเท่าเทียมกันของ
บุคคล และมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน 

ประการที่สอง เหตุผลที่ใช้ในกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะต้องเป็นเหตุผล
ที่พลเมืองทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Accessible) อีกนัยหนึ่งคือเป็นเหตุผลที่เป็น “สาธารณะ” และ
เป็นสาธารณะในอย่างน้อยสองความหมาย กล่าวคือ 1.สาธารณะในความหมายที่ว่ากระบวนการ
ปรึกษาหารือโดยตัวของมันเอง ต้องเป็นกระบวนการที่กระท าอย่างเปิดเผยในพ้ืนที่สาธารณะมิใช่ใน
พ้ืนที่ส่วนตัว เช่น ภายในจิตใจของใครคนใดคนหนึ่ง และ 2.เหตุผลที่ใช้ในกระบวนการปรึกษาหารือ
ต้องเป็นเรื่องที่สังคมมีความห่วงใยและคนทั่วไปสามารถเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ หมายความว่า 
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะไม่สามารถเริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ได้เลย หากสาธารณชนยังไม่มี
ความเข้าใจอย่างชัดเจนในเนื้อหาของเหตุผลหรือประเด็นที่สังคมหยิบยกข้ึนมาถกเถียงกัน 

ประการที่สาม ผลผลิตที่ เกิดจากการจัดกระบวนการตามแนวคิดประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือมุ่งหมายคือ การตัดสินใจที่เป็นข้อผูกมัด (Binding) ให้เกิดการปฏิบัติตาม(อย่างน้อย
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง) ในความหมายนี้ ผู้เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือจึงมิได้เข้าสู่กระบวนการ
เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัว หากแต่การอภิปรายถกเถียงซึ่งเป็น
วิธีการส าคัญของกระบวนการปรึกษาหารือของผู้เข้าร่วมกระบวนการนั้นเป็นไปเพ่ือท าให้เกิดข้อสรุป
ร่วมกัน และข้อสรุปดังกล่าวจะต้องมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ (หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกา ร
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ตัดสินใจ) ของตัวแทนการใช้อ านาจรัฐในอันที่จะกระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวพันกับอนาคตของสังคมและผู้คนในวงกว้าง 

ประการสุดท้าย กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต
(Dynamic) เป็นกระบวนการที่ไม่ยึดติดตายตัวกับข้อสรุปหรือการตัดสินใจอันเป็นผลจากกระบวนการ
ปรึกษาหารือครั้งหนึ่งครั้งใด จนไม่อาจยอมรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปิดกว้างให้มี
กระบวนการสานเสวนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ไม่ว่าความเห็นเหล่านั้นจะเป็นข้อ
วิพากษ์วิจารณ์ ข้อท้วงติงหรือข้อเสนอแนะถือเป็นคุณลักษณะส าคัญของแนวคิดในอันที่จะท าให้
กระบวนการปรึกษาหารือน าไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  ทรงชัย ทองปาน  (2554, อ้างถึงใน ชัยณรงค์ เครือนวน และคณะ, 2556) อธิบายว่ารูปแบบ
ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) การปรึกษาหารือไม่ใช่แค่การคิดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเท่านั้น  
แต่เป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เรียกว่าความจ าเป็นเชิงผลประโยชน์สาธารณะ 
   2) ความคิดเกี่ยวกับการปรึกษาหารือแสดงนัยยะของการตัดสินใจในความหมายของ
การใช้เหตุผลที่เสนอโดยเข้ามามีส่วนร่วม (Participants) เป็นการเน้นความส าคัญของการอภิปราย
และการให้เหตุผลของพลเมืองหรือตัวแทนที่จะเข้ามาถกเถียงเชิงนโยบาย การให้เหตุผลในการอธิบาย
ภายใต้มุมมองของผู้มีส่วนร่วม และท าการตัดสินใจโดยค านึงถึงผลดีและผลเสียของเหตุผลนั้น ซึ่งการ
ถกเถยีงในรูปแบบดังกล่าวนั้นจะท าไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นเหตุผลที่พลเมืองทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ เป็นเหตุผลสาธารณะในสองความหมายคือ 

(1) ในความหมายที่ว่ากระบวนการปรึกษาหารือโดยตัวของมันเองจะต้อง
เป็นกระบวนการที่กระท าอย่างเปิดเผยในพ้ืนที่สาธารณะ มิใช่พื้นท่ีส่วนตัว 

(2) เหตุผลที่ใช้ในกระบวนการปรึกษาหารือจะต้องเป็นเรื่องที่สังคมมีความ
ห่วงใหญ่และคนทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระได้ ซึ่งหมายความว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
จะไม่สามารถเริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ได้เลย หากสาธารณะชนยังไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนใน
เนื้อหาของเหตุผลหรือประเด็นที่สังคมหยิบยกขึ้นมาเถียงกัน 

3) การปรึกษาหารือต้องเป็นการปรึกษาหารือสาธารณะ การปรึกษาหารือด้วย
ตนเองต้องเกิดในพ้ืนที่สาธารณะไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวหรืออยู่ในจิตใจของใคร คนใดคนหนึ่งพลเมือง
ต้องให้เหตุผลและมีการถกเถียงกับคนอ่ืน ๆ ในเวทีสาธารณะ เป็นการเปิดพ้ืนที่กับบางคนที่ต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมเรียกว่าเงื่อนไขของการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนตามสภาวะที่เปิดของเวที
สาธารณะ ส่วนการถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองระหว่างเพ่ือนหรือกลุ่มสมาชิกที่รวมกลุ่มกัน
ไม่ถือว่าเป็นการปรึกษาหารือ แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ ดังนั้นเมื่อพลเมืองได้เข้าร่วม
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ปรึกษาหารือในเวทีสาธารณะ พวกเขาไม่ได้สมัครใจที่จะลงมติในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัว แต่เป็น
ข้อเสนอโดยพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะ 

4) ความคิดของการปรึกษาหารือสาธารณะเน้นการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ดีและ
ครบถ้วนตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนและวิจารณ์ในมุมมองที่แตกต่างกันและมีเหตุผล และตัดสินใจ
ตามนั้นดังนั้นผลที่ได้จึงชี้ให้เห็นว่า พลเมืองจริง ๆ แล้วมีความสามารถในการปรึกษาหารือในประเด็น
ที่มีความซับซ้อนได้เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีความซับซ้อน 

5) วิธีการปรึกษาหารือสาธารณะ (Deliberative Approach) เน้นวิธีการตัดสินใจ
จากข้อมูลเชิงคุณภาพและมุมมองของการสนทนา มากกว่าการตัดสินในเชิงตัวเลข การออกแบบและ
การสร้างเวทีในการปรึกษาหารือมีเป้าหมาย 4 เป้าหมายคือ 

(1) เพ่ิมพูนความชอบธรรมที่สามารถอธิบายได้และส่งเสริมการเข้ามามีส่วน
ร่วม 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนมุมมองเชิงจิตวิญญาณสาธารณะ (Public-Spirited)  
ในประเด็นเชิงนโยบายของการท างานร่วมกัน 

(3) สนับสนุนการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม การเข้าร่วมด้วยกัน
และความสุภาพ 

(4) ส่งเสริมสนับสนุนคุณลักษณะของการตัดสินใจ ตลอดจนการถกเถียงที่
เชี่ยวชาญและอิสระ 

6) ความชอบธรรมเชิงสาธารณะ ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือใช้ความชอบธรรม
สาธารณะ จากการสนับสนุนของประชาชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกคนที่ท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงความคิดกับผลประโยชน์สาธารณะ โดยจะมุ่งไปก าหนดว่าอะไรคือ สิทธิ (Right) อะไรคือสิ่งดี 
(Good) ของชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมปรึกษาหารือจะต้องตัดผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาธารณะออกไป 

7) ความเท่าเทียมทางการเมือง การปรึกษาหารือในรูปแบบของประชาธิปไตย จะ
ขึ้นอยู่กับความเท่าเทียมทางการเมืองของประโยชน์ทั้งหมดที่ควรจะเข้าถึงกระบวนการและผู้ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมแต่ละคน ทั้งนี้ปัจเจกบุคคลไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือนี้ได้ในฐานะที่
ปัจเจกบุคคล แต่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในบริบทของการปรึกษาหารือแต่ละครั้งผ่านกลไกตัวแทนที่
จ าเป็นส าหรับการท างานของประชาธิปไตยสมัยใหม่โดยกระบวนการในการตัดสินใจจะต้องมีความ
ยุติธรรม ดังนั้นความไม่เสมอภาคที่เกิดจากความแตกต่างในเรื่องของความมั่นคงและสถานภาพเชิง
ระบบบนพ้ืนฐานของชนชั้นเชื้อชาติ ศาสนา เพศภาวะ จ าเป็นต้องถูกขัดขวางเพ่ือไม่ให้มารบกวนต่อ
การปรึกษาหารือ 

8) ผลผลิตที่ได้จากการจัดกระบวนการตามแนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
คือ การตัดสินใจที่เป็นข้อผูกมัดให้เกิดการปฏิบัติตาม อย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  โดยผู้เข้าร่วม
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กระบวนการปรึกษาหารือไม่ได้เข้ าสู่กระบวนการเพ่ือแสดงความคิดเห็น หรือเพ่ือเรียกร้อง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หากแต่การอภิปรายถกเถียงซึ่งเป็นวิธีการส าคัญของกระบวนการปรึกษาหารือ
ของผู้เข้าร่วมกระบวนการนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดข้อสรุปร่วมกัน และข้อสรุปดังกล่าวจะต้องมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของตัวแทนการใช้อ านาจรัฐ ในอันที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเก่ียวพันกับอนาคตของสังคมและผู้คนในวงกว้าง  

9) กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็นกระบวนการพลวัต (Dynamic) 
โดยเป็นกระบวนการที่ไม่ยึดติดตายตัวกับข้อสรุปหรือการตัดสินใจอันเป็นผลมาจากกระบวนการ
ปรึกษาหารือครั้งใดครั้งหนึ่ง จนไม่อาจยอมรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ การเปิดกว้างให้มีกระบวนการ
สานเสวนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ไม่ว่าความเห็นเหล่านั้นจะเป็นข้อวิจารณ์ ข้อ
ท้วงติง หรือข้อเสนอแนะ ถือเป็นคุณลักษณะส าคัญที่จะท าให้กระบวนการปรึกษาหารือน าไปสู่
ข้อตกลงที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  

โดยสรุป ลักษณะที่ส าคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ โดยสรุปคือต้องเป็น
กระบวนการที่ตกลงร่วมกันบนฐานของการใช้เหตุผล ผู้เข้าร่วมกระบวนการมีความเท่าเทียมเสมอ
ภาคกัน โดยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เปิดเผย เป็นสาธารณะ เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับ
การตัดสินใจที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าวนั้น  
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ตารางที่ 2.1 สรุปลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
 

 
ลักษณะของ

ประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ 

 
Fishkin, 
James 
(1991) 

 
ท ร ง ชั ย 
ทองปาน 
(2554) 

Amy 
Gutmann 
and Dennis 
Thompson 
(1996) 

 
Gerald F. 
Gaus 
(1996) 

 
พัชรี สิโร

รส 
(2552) 

      
1. ผลของการตัดสินใจที่
เป็นข้อผูกมัดให้ปฏิบัติตาม 
(ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง) 

 / /   

2. เป็ น เรื่ อ งที่ ทุ กคน ใน
สังคมให้ความสนใจ 

 / /   

3. เป็นหลักการใช้เหตุผล 
ที่อยู่บนหลักของศีลธรรม 
เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกัน 

 / / / / 

4. เป็นกระบวนการที่เป็น 
พลวัตไม่ยึดติด 

  / /  

5. เป็นการบูรณาการ
ระหว่างพลังของระบบ
ตัวแทนและการมีส่วนใน
การจัดการตนเองโดยตรง
ของประชาชน 

/  /   
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

 
ลักษณะของ
ประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ 

 
Fishkin, 
James 
(1991) 

 
ท ร ง ชั ย 
ทองปาน 
(2554) 

 
Gutmann 

and 
Thompson 

(1996) 

 
Gerald F. 
Gaus 
(1996) 

 
พัชรี  สิ โร
รส 
(2552) 

      
6.เป็นกระบวนการที่
เปิดเผยในที่สาธารณะ 
และหารือกันในเรื่อง
ผลประโยชน์ของสาธารณะ 

 
/ / / / 

7. อยู่บนหลักการของ
ความเคารพในเสรีภาพ 
และความเท่าเทียมกันของ
คนในสังคม 

 / / / / 

8. ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็น
อย่างมาก 

/ / / / / 

 

 
แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2559. 
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2.1.8 รูปแบบของประชาธิปไตยของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
กล่าวได้ว่ารูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมีรูปแบบที่หลากหลาย มีความแตกต่าง

กันทั้งในด้านกระบวนการและจ านวนผู้เข้าร่วมกระบวนการ โดยสติธร ธนานิธิโชติ (สติธร ธนานิธิโชติ, 
วิชุดา สาธิตพร, นิตยา โพธิ์นอก, และชลัท ประเทืองรัตนา, 2559) ได้แบ่งรูปแบบของกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็น 3 รูปแบบ โดยการแบ่งตามขนาดของผู้เข้าร่วมกระบวนการที่
มีความแตกต่าง ดังนี้ 
   1) กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแบบกลุ่มขนาดเล็ก  
(ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกินหลักสิบ) ได้แก่ กระบวนการลูกขุนพลเมือง การเสวนาหาฉันทามติ 
การสานเสวนาพิจารณาทางเลือก 

2) กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแบบกลุ่มขนาดกลาง  
(ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกินหลักร้อย) ได้แก่ เวทีอภิปรายประเด็นปัญหา วงเสวนาแก้ปัญหาชุมชน 
การส ารวจความคิดเห็นแบบปรึกษาหารือ สภาพลเมือง 

3) กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแบบกลุ่มขนาดใหญ่  
(รองรับผู้ เข้าร่วมได้หลายพันคน) ได้แก่  การประชุมเมืองจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือออนไลน์  
 2.1.8.1 กระบวนการลูกขุนพลเมือง 

กระบวนการลูกขุนพลเมือง เป็นกระบวนการที่น าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ทางออกในประเด็นปัญหาสาธารณะ โดยผ่านกระบวนการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 
และมีการพิจารณาปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ โดยเป็นรูปแบบการจัดกระบวนการปรึกษาหารือที่มี
การพัฒนาและน ามาใช้อย่างต่อเนื่องโดย The Jefferson center สหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงสร้างการ
ท างานส าหรับการจัดกระบวนการลูกขุนพลเมือง โดยทั่วไป มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory  Committee) เป็นผู้มีความรู้และสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างรอบด้านในประเด็นที่ปรึกษาหารือ จ านวน 4-10 คน ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการตั้งประเด็น วาระและการคัดเลือกพยาน 

2) การคัดเลือกคณะลูกขุน มาจากการสุ่มตัวอย่างประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยค านึงถึง
ตัวแปรพ้ืนฐาน 5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชาติพันธุ์ และที่อยู่อาศัยตามภูมิศาสตร์และ
ตัวแปรเชิงทัศนคติท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ปรึกษาหารืออีก 1 ตัวแปร (ส่วนใหญ่มาจากค าแนะน าของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา) 

3) การคัดเลือกพยาน ประกอบไปด้วยผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่อธิบายถึงจุดยืนของตนเอง เพ่ือให้คณะลู กขุน
ได้รับฟังข้อมูลที่หลากหลาย 
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4) การตั้งประเด็น 
5) การรับฟัง ขั้นตอนการรับฟังจะมีระยะเวลา 5 วันต่อเนื่อง คณะท างานจะต้องมี

การวางแผนให้ชัดเจนว่าในแต่ละวันจะมีการท าอะไรบ้าง มีล าดับการด าเนินการอย่างไรบ้าง  
   6) ข้อเสนอแนะ 

7) การประเมินผลกระบวนการ 
คุณลักษณะพิเศษของกระบวนการลูกขุนพลเมือง คือ การใช้เทคนิคทางสถิติในการสุ่มเลือก

คณะลูกขุนจากกลุ่มประชากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ปรึกษาหารือน าเข้าสู่การพิจารณา การ
จัดให้มีผู้ให้ข้อมูลแก่ลูกขุนที่เรียกว่าพยานเข้ามาช่วยฉายภาพและแสดงทัศนะมุมมองที่หลากหลายแก่
คุณลูกขุน มีการวางพยานอย่างถ่วงดุลน้ าหนักกัน ให้พยานเป็นตัวแทนของข้อมูลและความคิดเห็นที่
รอบด้าน เปิดโอกาสให้ลูกขุนซักถามและพูดคุยกับพยานได้อย่างเต็มที่  ท าให้ลูกคุณมีโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ตลอดทั้งกระบวนการ คณะลูกขุนพลเมือง
ยังมีโอกาสได้ร่วมกันปรึกษาหารือ รูปแบบการสนทนาพูดคุยและการปรึกษาหารือหลากหลายรูปแบบ
และมีเวลาที่มากเพียงพอส าหรับการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกด้วย 
  2.1.8.2 การเสวนาหาฉันทามติ (Consensus Conference)  

เป็นกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 
1960 เพ่ือแก้ไขปัญหา ต่อมาถูกพัฒนาโดย Danish of Technology และมีการน าศึกษาต่อยอดโดย 
National Academy of Sciences เป็นกระบวนการที่มีการน าตัวแทนของประชาชน จากการสุ่ม
เลือกจ านวน 14 คน เข้ามาเป็นคณะบุคคลทางภาคพลเมือง (Citizen Panelist) โดยมีการประชุม
ร่วมกันในช่วงสุดสัปดาห์จ านวนหลายครั้ง เพ่ือท าความเข้าใจประเด็นเชิงเทคนิคที่มีความซับซ้อน
ยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์  และผลกระทบการใช้
เทคโนโลยีและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ดังกล่าวต่อสังคมในวงกว้าง 

2.1.8.3 การสานเสวนาพิจารณาทางเลือก (Choicework Dailogue) 
การสานเสวนาพิจารณาทางเลือกถูกพัฒนาขึ้นโดย View Point Learning ในรูปแบบของ

การวิจัยเพ่ือรับทราบความคิดเห็นของประชาชนการเสวนาพิจารณาทางเลือกเป็นการน าประชาชนที่
ได้รับจากการสุ่มตัวอย่างจ านวนประมาณ 40 คนมาท างานร่วมกันเพ่ือตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ
โดยพิจารณาทางเลือกและสิ่งที่ต้องด าเนินการตามทางเลือกนั้น ๆ การสานเสวนาพิจารณาทางเลือก
เป็นวิธีการที่ผสมผสานรูปแบบการปรึกษาหารือโดยใช้ภาพอนาคตและการพูดคุยกันเพ่ือหาค่านิยม
ร่วมกันของสังคมหรือชุมชนซึ่งแตกต่างไปจากการพูดคุยเพ่ือค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียวใน
กระบวนการผู้เข้าร่วมการพูดคุยจะมาช่วยกันพัฒนาแนวทางการด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาที่ทุกคน
ยอมรับและอยู่ร่วมกันได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกระบวนการจะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสานเสวนาพิจารณาทางเลือกถูกออกแบบมาเพ่ือส ารวจความ
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คิดเห็นของประชาชนด้วยความเชื่อที่ว่า  ความคิดเห็นของประชาชนอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์และข้อเท็จจริงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การจัดกระบวนการสานเสวนาพิจารณา
ทางเลือกนอกจากต้องการทราบว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรแล้ว  ยังต้องการท าความเข้าใจ
ด้วยว่าท าไมความคิดเห็นของประชาชนจึงมีการเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร  

ด้วยเหตุนี้ การสานเสวนาพิจารณาทางเลือกจึงแตกต่างจากการส ารวจความคิดเห็นและการ
ประชุมกลุ่มโดยทั่วไป เนื่องจากการส ารวจความคิดเห็น และการประชุมกลุ่มท าให้เห็นเพียงภาพรวม
ของความคิดเห็นของประชาชน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงการสานเสวนาพิจารณาทางเลือกท าให้เกิด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่า สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางของความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ที่ส าคัญในอนาคต ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมขบวนการอาจยังไม่ได้คิดถึงในปัจจุบันหรือหัวข้อที่
เปลี่ยนแปลงไปตาม สถานการณ์ และพัฒนาเป็นประเด็นปัญหาหรือข้อท้าทายใหม่  ๆ ที่ท าให้เกิด
ความสนใจใหมข่ึ้นมา 

การสานเสวนาพิจารณาทางเลือกต้องการผู้เพ่ือกระบวนการที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี  
มีคู่มือการท างานที่สามารถอธิบายข้อมูลแบบสั้น ๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในคู่มือประกอบไปด้วยข้อมูล
พ้ืนฐานชุดของข้อมูลทางเลือกหรือภาพอนาคตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา 2-4 ทางเลือก หรือภาพ
อนาคต คู่มือจะเขียนในภาษาท่ีเข้าใจง่ายเกิดจากประสบการณ์  ในการจัดกระบวนการที่ผ่านมาพบว่า
การจัดรูปแบบเนื้อหาในคู่มือตามทางเลือกที่พัฒนาขึ้นจากค่านิยมพ้ืนฐานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
มาก เนื่องจากเป็นแนวทางที่ท าให้ประชาชนเรียนรู้ซึ่งข้อมูลที่ซับซ้อนและประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
ภาพอนาคตที่มีบทน า สรุปสั้น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนประกอบที่ส าคัญ (key 
elements) ของประเด็นปัญหา เช่นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องซึ่งน าไปสู่ภาพอนาคตแต่ละภาพชุด ข้อดี
ข้อเสีย (ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมาแล้วข้อโต้แย้งในภาพอนาคตทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย)
หมวดที่ส าคัญที่สุดของคู่มือเป็นส่วนที่ผู้เข้าร่วมสานเสวนาจะใช้เวลานานที่สุด  คือหมดในเรื่องการ
พิจารณาข้อดีข้อเสีย และส่วนประกอบที่ส าคัญของประเด็นปัญหา ดังนั้นการเตรียมการล่วงหน้าซึ่ง
เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดตามแนวทางการศึกษาสานเสวนาพิจารณาทางเลือก 

คุณลักษณะพิเศษของการเสวนาพิจารณาทางเลือกคือการเรียนรู้ความคิดเห็นของคนกลุ่ม
ใหญ่โดยผู้เข้าร่วมกระบวนการต้องเรียนรู้คู่มือและเรียนรู้จากคนอื่นเลยยิ่ง from One Another การ
สานเสวนาพิจารณาทางเลือกจึงเป็นการสานเสวนาที่ใช้ระยะเวลานานมีเค้าโครงหรือมีโครงสร้างใน
การสานเสวนาซึ่งใช้เวลานานกว่าการท าโพลส ารวจความคิดเห็นถึง 24 เท่า และใช้เวลายาวกว่าการ
ประชุมกลุ่มถึง 4 เท่า กล่าวคือใช้เวลาในการจัดกระบวนการหนึ่งวันเต็มเป็นเวลารวม 8 ชั่วโมง 

ในช่วงเช้าผู้เข้าร่วมการสานเสวนาจะใช้เวลาท าความคุ้นเคยกับภาพอนาคตและพิจารณา
ข้อดีหรือข้อเสียของภาพอนาคตแต่ละภาพเพ่ือร่วมกับผู้เข้าร่วมการเสวนาอ่ืน  ๆ ท าการพัฒนา
แนวทางที่พวกเขาปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่มานั่งสานเสวนากัน ขณะที่
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ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมการสานเสวนาจะได้น าแนวทางที่พวกเขาพึงพอใจไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ในการท าให้เกิดผลจริง ในทางปฏิบัติในการพิจารณาดังกล่าวผู้เข้าร่วมการสานเสวนาจะได้รับรู้ถึง
ความยุ่งยากและข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ รวมถึงการที่จะต้องมีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้
ได้มาซึ่งแนวทางการจัดการกับประเด็นปัญหาที่พวกเขาพึงพอใจ ในกระบวนการนี้ไม่บ่อยครั้งนักที่
ผู้เข้าร่วมเสวนาจะเลือกภาพอนาคตภาพใดภาพหนึ่งง่ายเพียงภาพเดียว แต่มักจะผสมผสานแนวคิดที่
ได้เรียนรู้จากภาพอนาคตต่าง ๆ กลายเป็นภาพอนาคตในแบบของผู้เข้าร่วมกระบวนการเอง ซึ่งภาพ
อนาคตใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้และพูดคุยกับคนอ่ืน ๆ จะเผยให้เห็นค่านิยมและข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ (Underlying values and assumptions) ของผู้เข้าร่วมการสานเสวนา
ตลอดจนทางเลือกที่พวกเขาสนับสนุนและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องการ เพ่ือน าไปสู่ทางเลือกที่
พวกเขาสนับสนุนนั้น 

การจัดกระบวนการสานเสวนาพิจารณาทางเลือกวางอยู่บนพ้ืนฐานของการเสวนามากกว่า
การโต้เถียงอภิปรายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจากการศึกษาวิจัยและประสบการณ์ใน
การจัดกระบวนการในลักษณะนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ากระบวนการสานเสวนาพิจารณาทางเลือกเป็น
รูปแบบที่ท าให้ความคิดเห็นสาธารณะ (Public opinion) ของประชาชนสามารถเกิดเป็นรูปเป็นร่าง
ได้ ผ่านการพูดคุยกันฉันเพ่ือนบ้านและเพ่ือนร่วมงาน  นอกจากนี้ตลอดช่วงเวลาการประชุม
ปรึกษาหารือกัน 8 ชั่วโมง ได้ท าให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม เมื่อมีการผสมผสานวิธีการศึกษาวิจัยทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้ามาในกระบวนการ ท าให้สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่า
มุมมองความคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร  และท าไมความคิดของประชาชนจึง
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนั้น ในปัจจุบันกระบวนการสานเสวนาพิจารณาทางเลือกถูกน าไปใช้ในการ
ระบุประเด็นปัญหาหรือความต้องการของชุมชนในหลากหลายประเด็นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
เช่น การวางแผนการใช้ที่ดินการบริหารจัดการของหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับมลรัฐ การ
จัดบริการสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุและการเคหะ 

  2.1.8.4 สภาพลเมือง (Citizens Assemblies)  
สภาพลเมืองพัฒนาขึ้นโดยพรรคเสรีของมลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เพ่ือใช้ใน

กระบวนการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง โดยการน าตัวแทนประชาชนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างตามหลัก
ความน่าจะเป็น (random sampling) ประกอบด้วยผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน จากทุกเขตเลือกตั้ง
ภายในมลรัฐ ซึ่งในกรณีการปฏิรูประบบเลือกตั้งของมลรัฐบริติชโคลัมเบียมีผู้ได้รับการสุ่มเลือกมา
ทั้งสิ้น 161 คน (รวมโควตาที่จัดสรรให้กับตัวแทนประชาชนที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมือง 2 ที่นั่ง และ
ประธานสภาอีก 1 คน)  

โดยกระบวนการคัดเลือกสมาชิกสภาพลเมืองมีข้ันตอน ดังนี้ 
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1) การสุ่มตัวอย่างแบบช่วงชั้นโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ก าหนด (Age Stratified) จาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต และเชิญประชาชนที่ได้รับการสุ่มเลือกเข้าร่วมประชุมซึ่งจัดขึ้น
ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ 

2) ในการประชุม คณะท างานที่รับผิดชอบจัดกระบวนการสภาพลเมืองจะท าการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพลเมือง โดยเน้นย้ าให้ผู้ได้รับการสุ่ม
เลือกทราบว่า สมาชิกสภาพลเมืองต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็น
เวลา 12 สัปดาห์ โดยการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ จะจัดขึ้นที่เมืองแวนคูเวอร์  

3) เมื่อประชาชนที่ได้รับเชิญ ได้รับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนแล้ว รายชื่อของประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาพลเมืองจะถูกใส่ลงในหมวก 
จากนั้นจะมีการจับชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาพลเมืองของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ขึ้นมาเป็นชาย 1 คน 
และหญิง 1 คน 

4) กระบวนการตั้งแต่ข้อ 1-3 จะถูกด าเนินการในรูปแบบเดียวกันในทุกเขตเลือกตั้ง
จนครบทั้ง 79 เขตกระบวนการสุ่มเลือกสมาชิกสภาพลเมือง 

ซึ่งหลายขั้นตอนที่กล่าวมา ท าให้มั่นใจได้ว่าสภาพลเมืองที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยสัดส่วน
สมาชิกที่มีการกระจายไปตามช่วงอายุและอาชีพซึ่งเป็นภาพจ าลององค์ประกอบของประชาชนในมล
รัฐได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ การก าหนดให้มีตัวแทนผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน เท่ากันในแต่ ละเขต 
สะท้อนถึงการค านึงถึงความเสมอภาคกันของหญิง-ชายได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ขั้นตอนที่เป็น
โอกาสให้ประชาชนที่ได้รับการสุ่มเลือกแสดงเจตจ านงของตนเองโดยความสมัครใจ เข้าร่วม
กระบวนการที่ต้องใช้เวลาตลอดทั้งปีทั้งการเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้  พิจารณาไตร่ตรองและตัดสินใจ
ในช่วงสุดสัปดาห์ถึง 12 ครั้ง และการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนอีกหลายครั้ง แสดงให้
เห็นว่าสมาชิกสภาพลเมืองทุกคนที่ได้รับเลือกจากกระบวนการมีความยินดีและเต็มใจในการท าหน้าที่
และปฏิบัติภารกิจอันหนักหนานี้ 
  กระบวนการของสภาพลเมืองมีการแบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
     ระยะที่ 1 การเรียนรู้ (Learning) เป็นช่วงที่ประชาชนที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างเข้ามา
เป็นสมาชิกสภาพลเมือง เข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ระยะที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (Public Hearing) 
เป็นช่วงที่สมาชิกสภาพลเมืองจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในบริบทของแต่ละท้องถิ่น ผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี  
   ระยะที่ 3 การปรึกษาหารือ (Deliberation)  
เป็นช่วงเวลาที่สมาชิกสภาพลเมืองร่วมพูดคุยเพ่ือสังเคราะห์สิ่งที่สมาชิกได้เรียนรู้จากระยะที่ 1  
ระยะที ่2 และจัดท าข้อเสนอแนะต่อสาธารณะเพ่ือน าไปสู่การลงคะแนนเสียงต่อไป  
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  2.1.8.5 การส ารวจความคิดเห็นแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Polling) เป็นนวัตกรรม

ที่ถูกพัฒนาโดยเจมส์ ฟิชกินส์ จากสถาบัน Center for Deliberative (CAD) พัฒนาขึ้นโดยอาศัย

เครื่องมือทางสังคมศาสตร์และสื่อสมัยใหม่ เช่นโทรทัศน์และการส ารวจความเห็น เพ่ือศึกษาความ

คิดเห็นของประชาชนต่อประเด็นปัญหา หลังจากที่ได้รับฟังและศึกษาข้อมูลแล้ว โดยกระบวนการจะ

เริ่มต้นจากการส ารวจความคิดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นข้อมูลข้างต้น  จากนั้นสมาชิกที่ถูกส ารวจ

ข้อมูลจ านวนหนึ่งจะได้รับการสุ่มคัดเลือกแบบไม่เจาะจง และเข้ามาร่วมการเสวนาเป็นเวลา 1-2 วัน 

โดยข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะถูกจัดเตรียมโดยทีมที่ปรึกษาที่เป็นปลาจะถูก

น าเสนอต่อกลุ่มผู้ เข้าร่วมการเสวนาและเสวนาต่อสาธารณะผู้ เข้าร่วมจะซักถามอภิปรายกับ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นแตกต่างกัน โดยมีผู้ด าเนินการการสนทนาที่ได้รับการฝึกมาอย่างเป็นอย่างดี

แล้วจะได้ซักถามอภิปรายและถกเถียงกันแล้วจะมีการส ารวจความเห็นด้วยค าถาม ชุดเดิมอีกครั้ง

ผลลัพธ์ที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

2.1.8.6 วงเสวนาแก้ปัญหาชุมชน (Study Circles) วงเสวนาแก้ปัญหาชุมชนพัฒนาขึ้น

และน าออกเผยแพร่โดย Study circles Resource Center โดยนิยมน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการสร้างประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนจ านวนมากและมีความหลากหลายเข้า

มาร่วมในการสนทนากลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยผู้ร่วมสนทนาประมาณ 8 ถึง 12 คนโดยกลุ่มเหล่านี้จะมา

ร่วมกันจัดกระบวนการพูดคุยในช่วงเวลาเดียวกันเช่นในช่วงสุดสัปดาห์หลาย ๆ ครั้ง เพ่ือร่วมกัน

พัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งอยู่ในความห่วงกังวลของชุมชนจากนั้นจะมีการจัดเวทีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการที่เป็นการรวมเอาผู้ร่วมสนทนาทุกคนจากทุกกลุ่มทั่วทั้งชุมชนเพ่ือน าสิ่งที่ได้จาก

การพูดคุยของแต่ละกลุ่มมาพิจารณาร่วมกันจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมหรือ

แก้ไขปัญหาของชุมชน Scilly and McCoy, 2005; Bedinger (2011, อ้างถึงใน  สติธร ธนานิธิโชติ 

และคณะ, 2559)  

โดยทั่วไป การจัดกระบวนการวงเสวนาแก้ปัญหาชุมชนไม่แตกต่างจากเวทีอภิปรายประเด็น

ปัญหา (Issue forum) นัก เพียงแต่วงเสวนาแก้ปัญหาชุมชนจะเน้นการจัดเวทีหลาย ๆ เวทีพร้อมกัน

และจัดหลายครั้งเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและความลึกซึ้งในการท าความเข้าใจกับประเด็นปัญหาและ

การตัดสินใจเพ่ือหาทางออก กระบวนการเริ่มต้นจากการประชุมคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย

ผู้เกี่ยวข้องจากหลายฝ่ายเพ่ือก าหนดเป้าหมายของการจัดกระบวนการ จากนั้นคณะท างานจะมีการ

แบ่งออกเป็นกลุ่มประสานงานย่อย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการเฉพาะของแต่ละ
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กลุ่ม แต่ละกลุ่มท าการเลือกประเด็นปัญหาที่ชุมชนก าลังประสบขึ้นมา ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้จะถูก

น าไปเป็นหัวข้อหลักส าหรับการจัดกระบวนการวงเสวนาแก้ปัญหาชุมชนต่อไป นอกจากนี้คู่มือและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นจะถูกจัดเตรียมโดยคณะท างาน ในขณะที่ผู้ท าหน้าที่ประสานงานจะ

ออกแบบกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการโดยอาศัยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ควบคู่ไปกับการ

ฝึกอบรมทีมผู้เมื่อกระบวนการให้เข้าใจกระบวนการโดยภาพรวมและขั้นตอนต่าง  ๆ ของกิจกรรม

รวมทั้งการสร้างความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาที่จะมีการน าไปอภิปรายพูดคุยกันด้วยกระบวนการ วง

เสวนาแก้ปัญหาชุมชนแต่ละครั้งมักเริ่มต้นด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการ

ที่ได้รับการคัดเลือกได้สร้างความคุ้นเคยกัน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ขั้นตอน และตารางการท างาน 

จากนั้นในช่วง 2-3 ครั้งแรกของการจัดจะเป็นการเปิดให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้แสดงความคิดเห็น

และบอกเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่กระบวนการตั้งขึ้นเป็นโจทย์ในการแสวงหา

ทางออกร่วมกัน 2 สัปดาห์ถัดมาการอภิปรายพูดคุยยังคงด าเนินการในรูปแบบการเสวนากลุ่มย่อยแต่

การอภิปรายจะเริ่มลงลึกมากขึ้น โดยเป็นการพิจารณาถึงความห่วงกังวลที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการเริ่ม

มองเห็นความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหานั้น ๆ ตลอดจนแนวทางที่จะช่วยท าให้ความห่วงกังวล

เหล่านั้นลดลงหรือหมดไป เช่น การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายหรือการท าให้นโยบายที่มีอยู่แล้วมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย ผู้เข้าร่วมกระบวนการจะได้ประชุมระดมสมองกัน

ภายในกลุ่มของตน เพ่ือหามาตรการที่มีศักยภาพและเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ในท้ายที่สุด 

ผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกกลุ่มจะมารวมกันในที่ประชุมใหญ่โดยน าเอาข้อเสนอทั้งหมดของแต่ละกลุ่ม

มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดส าหรับน าไปใช้จริงต่อไป 

ในปัจจุบัน มีการน ากระบวนการเสวนาแก้ปัญหาชุมชนไปใช้ในหลายชุมชน หลายประเทศ ครอบคลุม

ในหลายประเด็นปัญหา เช่น การศึกษา การกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ การรักษาความปลอดภัยในชุมชน  

 2.1.8.7 เวทีอภิปรายประเด็นปัญหา (Issue Forums) 

เวทีอภิปรายประเด็นปัญหา เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย ใช้ค าว่า “การประชาเสวนา
หาทางออก” เป็นกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะที่พลเมืองจ านวนหนึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการเสวนา โดยมีการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ผ่านหนังสือสรุป
ประเด็น (Issue Book) ออกแบบทางเลือกไว้จ านวนหนึ่งเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้รับทราบ
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านั้น ทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ตลอดจนผลกระทบและสิ่ง
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้ทางเลือกนั้น ๆ เกิดขึ้นจริง จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการแสดงความเห็น
ร่วมกัน เวทีที่ใช้การพูดคุยปรึกษาหารือเรียกว่า การประชาเสวนา (Citizen Dialogue) ภายใต้
บรรยากาศที่ผู้เข้าร่วมทุกคนพร้อมรับฟังซึ่งกันและกัน มีการซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
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คิดเห็น ก่อนที่จะมีการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับทางออกของประเด็นปัญหาตามหลักฉันทามติ 
(Consensus) ซึ่งทางออกที่ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกันดังกล่าวอาจเป็นไป
ตามทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ได้น าเสนอไว้ในหนังสือสรุปประเด็น หรือเป็นทางออกใหม่ที่เกิดจาก
การประชาเสวนาในเวทีก็ได้ การจัดกระบวนการเวทีอภิปรายประเด็นปัญหานี้ อาจมีการจัดเป็นเวที
หลาย ๆ เวทีพร้อมกันหรือจัดเวทีหลายครั้งด้วยกับกลุ่มประชาชนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เราเห็น
ความแตกต่างระหว่างความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากข้ึน  

ตัวแบบของการจัดกระบวนการเวทีอภิปรายประเด็นปัญหาที่มีการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวาง
ที่สุดกระบวนการหนึ่ งคือ การจัดกระบวนการปรึกษาหารือของมูลนิธิเคเทอร์ริ่ง  (Kettering 
Foundation) และสถาบันเวทีอภิปรายประเด็นปัญหาแห่งชาติ National Issue Forums Institute, 
NIFI) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันพูดคุยใช้เหตุผล และตัดสิน
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในชีวิตประจ าวันของชุมชน หรือของประเทศ เช่น ระบบสุขภาพ การอพยพ
ย้ายถิ่น การประกันสังคมอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้าร่วมเวทีได้มีโอกาสท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่อยู่ในความห่วงกังวลของสังคม เรียนรู้ทัศนะมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย
ของประชาชนคนอ่ืน ๆ และแสวงหาทางออกร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้เหตุผลและค านึงถึงประโยชน์ร่วมกัน
ตามข้ันตอนการจัดกระบวนการดังนี้ 

1) การเตรียมการ ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ 
(1) การจัดท าหนังสือสรุปประเด็น โดยคณะท างานวิชาการที่มีความเป็น

กลางและมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่น าเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ 
(2) การสุ่มตัวอย่างเพ่ือคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการ ซึ่งอาจใช้การสุ่ม

ตัวอย่างสถิติอย่างง่ายหรือการสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทนกระจายไปในกลุ่มต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มชาติพันธุ์ หรือจะใช้ทั้ง 2 วิธีผสมกันก็ได้ 

(3) การสรรหาและอบรมผู้เข้าร่วมกระบวนการ เพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งใน
เรื่องกระบวนการและเนื้อหาสาระที่จะน าไปใช้อภิปราย ตลอดจนเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัด
กระบวนการประชาเสวนา 

(4) การจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับ
การจัดเวท ี

2) การจัดกระบวนการปรึกษาหารือ แบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก ดังนี้ 

(1) ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือ เป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความรู้สึกเป็นกันเองและมีความเสมอภาคกันระหว่างผู้เข้าร่วม จากนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือซึ่งรวมถึงกติกาการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย 
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(2) ช่วงกระบวนการปรึกษาหารือ การให้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในเวทีและทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหานั้นก่อนที่จะมีการ
แบ่งผู้เข้าร่วมเวทีออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 10-15 คนเพ่ือท าการสานเสวนากันภายในแต่ละกลุ่มซึ่ง
จะแบ่งเป็น 2 ช่วงกล่าวคือ 

ช่วงแรก เป็นการสานเสวนาเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมบอกถึงสิ่งที่แต่ละคนต้องการ
ให้เกิดขึ้นและเหตุผลสนับสนุน เพ่ือน าสิ่งที่แต่ละกลุ่มร่วมกันเสวนากันภายในกลุ่มมาน าเสนอ
แลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่น ในเวทีกลางเพื่อค้นหาสิ่งที่ผู้เข้าร่วมปรารถนาจะเห็นร่วมกัน 

ช่วงที่สอง ผู้เข้าร่วมเวทีจะกลับเข้าไปที่กลุ่มย่อยของตัวเอง โดยน าสิ่งที่เป็น
ความเห็นร่วมจากเวทีกลางช่วงแรกไปช่วยกันพิจารณาถึงแนวทางที่จะท าให้สิ่งที่ปรารถนาร่วมกัน
เกิดขึ้นได้ และใครบ้างรวมทั้งตัวผู้เข้าร่วมเวทีด้วยที่จะต้องเข้ามามีส่วนในการด าเนินการตามแนวทาง
นั้น ๆ ในท้ายที่สุดแนวทางที่แต่ละกลุ่มร่วมกันจะถูกน าเสนอในเวทีกลางอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหาแนวทาง
ซึ่งเป็นความเห็นร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

(3) ช่วงหลังกระบวนการปรึกษาหารือ 
  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเวทีซึ่งอาจมีการตรวจวัดทัศนคติของผู้เข้าร่วมเวทีเกี่ยวกับ
ประเด็นที่มาแลกเปลี่ยนกัน โดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการเข้าร่วมเวที ควบคู่ไปกับการเปิด
เวทีให้ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนความรู้สึก และความคาดหวังต่อผลที่ได้จากกระบวนการ โดยผลการศึกษา
ที่ได้จากการตรวจวัดดังกล่าว จะเป็นส่วนส าคัญส าหรับการปรับปรุงการจัดกระบวนการครั้งต่อต่อไป
หรือในประเด็นอ่ืน 

3) การน าผลจากการจัดกระบวนการไปใช้ประโยชน์ 
ภายหลังการจัดกระบวนการปรึกษาหารือแต่ละครั้ง ขณะท างานวิชาการจะท าการ

สรุปผลการจัดกิจกรรม สรุปวิเคราะห์ผลการปรึกษาหารือในแต่ละช่วง รวมถึงการประมวลวิเคราะห์
แบบสอบถาม และการสรุปผลการถอดบทเรียนซึ่งได้จากการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน
ผู้เข้าร่วมกระบวนการ จัดท าเป็นรายงานไว้ส าหรับหน่วยงานทางด้านวิชาการที่สนใจและน าไปศึกษา
ตลอดจนเผยแพร่ให้แก่ผู้ก าหนดนโยบาย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท านโยบาย
สาธารณะที่เก่ียวข้อง  
  ในปัจจุบัน กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะในรูปแบบเวทีอภิปรายประเด็นปัญหามีการ
น าไปใช้อย่างกว้างขวาง และมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ที่มีความหลากหลายและเป็นขั้นตอนมากขึ้น โดยผสมผสานการเสวนาระหว่างสาธารณชนทั่วไปและ
กลุ่มพลเมืองที่ได้รับการคัดเลือกมาศึกษาข้อมูลรับฟังความเห็นและเขียนอธิบายการเวทีประเด็น
ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มิได้มี
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตายตัว แต่เป็นการผสมผสานการมีส่วนร่วมหลากหลายรูปแบบ และมีการ
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ด าเนินกิจกรรมในหลายระดับตั้งแต่ระดับกลุ่ม ชุมชน จนถึงระดับประเทศ เพ่ือน าไปสู่การสร้างวิถี
ชีวิตทางการเมืองแบบใหม่ที่อาศัยการเสวนาและการสนทนากันเป็นเครื่องมือส าหรับการเปลี่ยนแปลง
สังคมของพลเมือง 

2.1.8.8 การประชุมเมือง (Town Meeting) 
เป็นกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ ที่พัฒนาขึ้นโดย America  Speaks Center เป็น

รูปแบบที่น าประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายทางประชากร และเป็นตัวแทนกลุ่ม
ผลประโยชน์ หรือกลุ่มตามสภาพปัญหาจ านวนมาก ตั้งแต่หลายร้อยคนจนถึง 5,000 คนเข้ามาร่วม
อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและพิจารณาหาทางออก ในการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งโดยทั่วไปจะใช้
เวลา 1 วันเต็ม โดยในการประชุมจะมีการเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นกลางและมีความ
สมดุลกันของข้อมูลเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมน าไปใช้ประกอบการอภิปรายและพิจารณาทางเลือก 
พร้อมทั้งมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ก าหนดนโยบายมาน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้เข้าร่วมประชุมใน
แต่ละกลุ่มย่อยด้วย ผลจากการสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในแต่ละกลุ่มจะมีการ
แบ่งปันให้กลุ่มใหญ่ได้รับทราบผ่านระบบเชื่อมโยงโครงข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง
ประจ าในแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการติดตั้งแป้นพิมพ์แบบไร้สายส าหรับลงมติ 
(Keypad Wireless Polling) จากนั้นจะมีการประมวลผลข้อมูลจัดล าดับความส าคัญและรายงานต่อ
ผู้ก าหนดนโยบายเพื่อการพูดคุยในวันดังกล่าวสิ้นสุดลง 

2.1.8.9 การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) 
การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม มีต้นก าเนิดจากการท างบประมาณของเมือง Porto 

Alegre ประเทศบราซิล โดยเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ จัดสรรการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาเทศบาลเมือง โดยในแต่ละปีจะมีการจัดการ
ประชุมใหญ่ขึ้นสองครั้ง เป็นการประชุมที่มีลักษณะเปิดกว้าง การประชุมครั้งที่ 1 จัดเพ่ือตรวจสอบ
งบประมาณของปีที่ผ่านมา และการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพ่ือส ารวจหาปัญหาที่ต้องแก้ไขและได้รับ
การพัฒนา และมีการจัดเลือกตั้งผู้แทนจ านวน 42 คน นับตั้งแต่ปี 1994 แต่ละเขต แต่ละประเด็น
ปัญหาของการพัฒนาจะมีผู้แทนได้ 2 คน บุคคลเหล่านี้จะท าหน้าที่เป็นผู้แทนท าหน้าที่ในสภาการ
วางแผน และงบประมาณของเทศบาลเมืองมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ผู้แทนเหล่านี้จะร่วมประชุม
กันในที่ประชุมงบประมาณของเขตตนเอง และติดตามกิจกรรมของสภาเทศบาลเมืองอย่างสม่ าเสมอ
รวมทั้งท าการกดดันให้ผู้แทนของตนออกเสียงตามประเด็นปัญหาส าคัญที่ที่ประชุมระดับเขตได้มี
ความเห็นร่วมกันไว้ก่อนหน้า และแจ้งให้ผู้แทนรู้ว่ามีเรื่องใดหรือไม่ที่เกิดเป็นปัญหาในระดับชุมชนย่อย
ลงไป บรรดาผู้แทนของสภาเทศบาลเมืองจะรับผิดชอบจัดการประชุมในระดับเขตของตนเพ่ือ
ปรึกษาหารือถึงปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวแทนเรียกร้องแสดงความต้องการของเขตของตนในสภาเทศบาล
และร่วมมือกับผู้แทนจากภาครัฐที่ไม่ได้เลือกตั้งเข้ามาจัดท างบประมาณการใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาเมือง
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เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ เป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายต่าง ๆ จากนั้นฝ่ายบริหาร
จะน าร่างงบประมาณเสนอต่อสภานิติบัญญัติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณของเทศบาลเฉพาะส่วน
นี้เท่านั้นที่ถูกพิจารณาจัดสรรด้วยวิธีการที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของพลเมืองเช่นนี้ เพราะรายละเอียด
ของงบประมาณส่วนอ่ืนจะถูกจัดท าข้ึนโดยภาครัฐ 

ระบบการจัดท างบประมาณตามหลักการมีส่วนร่วมไม่ให้บรรดาคนและผู้น าของรัฐเข้ามา
เกี่ยวข้องในกระบวนการ ผู้จัดท างบประมาณส่วนนี้คือประชาชน กล่าวคือประชาชนเป็นผู้ก าหนดและ
ตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และรายรับ ทั้งนี้ประชาชนจะร่วมกันเป็นผู้ก าหนดและตัดสินด้วย
ว่าการลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนที่นั้น ๆ จะท าที่ใด และจะส าเร็จลงได้เมื่อใด จะลงทุนโครง 
สร้างพ้ืนฐานก่อนหรือหลัง และมีแผนการใดหรือการกระท าใด ๆ หรือไม่ที่ต้องให้รัฐบาลเข้ามาเป็น
ผู้พัฒนาต่อไปหรือไม่ และจัดการก าหนดและตัดสินใจนี้ประชาชนต่างมีส่วนร่วมกันท าขึ้นโดยใช้
กระบวนการถกเถียงและการปรึกษาหารือเป็นเครื่องมือ 

จากผลการส ารวจวิจัยความคิดเห็นของประชาชนพบว่า จ านวนประชากรร้อยละ 60 ของ
จ านวนประชากรทั้งประเทศรู้จักการจัดท างบประมาณตามหลักการมีส่วนร่วม และมีประชาชนหลาย
ล้านคนเข้าร่วมการจัดท างบประมาณด้านการพัฒนาอย่างกระตือรือร้น อาทิ การเข้าร่วมการประชุม
ต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นการประชุมที่จัดข้ึนระดับภูมิภาคและการประชุมเรื่องเฉพาะ 

การจัดท างบประมาณตามหลักการมีส่วนร่วม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พลเมืองมีส่วนร่วมโดยตรง
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการชุมชนเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้พลเมืองเหล่านี้ให้ความใส่
ใจความส าคัญของการเมืองมากข้ึน และเพ่ือสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยตามหลักการต้นแบบอย่าง
แท้จริง การจัดท างบประมาณตามหลักการมีส่วนร่วมท าให้ผู้คนแน่ใจว่าการบริหารจัดการทรัพยากร
สาธารณะเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย และท าให้สาธารณะเชื่อได้ว่าด้วยการยึดหลักความ
โปร่งใสเท่านั้นที่เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยป้องกันการคอรัปชั่น และการจัดการเงินทุนของส่วนรวม
การจัดท างบประมาณตามหลักการดังกล่าวนี้ ท าให้รู้ว่าอุปสรรคใหญ่ที่กีดขวางความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมจากรัฐเกิดขึ้นจากระบบราชการ การก าจัดอุปสรรคนี้สามารถกระท าได้โดยความตั้งใจร่วมกัน
ของพลเมืองที่จะสร้างกลไกการมีส่วนร่วมการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันรัฐบาลต้อง
ยอมรับที่จะกระท าในสิ่งที่ประชาชนร่วมกันตัดสิน 

โดยสรุป การจัดท างบประมาณตามหลักการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความส านึกและการใช้สิทธิ
ตามหลักการเป็นพลเมือง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดท างบประมาณตามหลักการมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการที่จ ากัดอ านาจในการท างานบริหารของรัฐบาล การท างบประมาณเช่นนี้จะท าได้จริงเมื่อ
ฝ่ายบริหารให้ความร่วมมือและลงทุนในกระบวนการดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้นกระบวนการจัดท า
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมจึงเหมาะที่จะท าในการลงทุนภาครัฐขนาดเล็ก  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นกับคนอ่ืน ๆ ว่าจะจัดสรรและกระจาย
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ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการลงทุนขั้นพ้ืนฐานอย่างไรบ้าง ผลประโยชน์ที่ได้รับประการหนึ่งคือ ท าให้ผู้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการมีทักษะความสามารถตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน 

ในปัจจุบันมีเมืองต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศบราซิลจ านวน 180 เมืองที่สร้างระบบการจัดท า
งบประมาณตามหลักการมีส่วนร่วมโดยอาศัยประสบการณ์ของเมือง Porto Alegre เป็นแบบอย่าง 
  และนอกจากจะแบ่งตามขนาดของผู้เข้าร่วมกระบวนการ สามารถแบ่งตามความแตกต่าง
ของวิธีการคัดเลือกคนเข้ามาร่วม จ านวนคนเข้ามาร่วม รูปแบบความคิดเห็นของประชาชน 
กล่าวคือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือสามารถจัดได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ (พัชรี สิโรรส, 2552) 
  1) คณะลูกขุนของประชาชน (citizens’ juries) เป็นเทคนิคที่ใช้ในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1970 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Ned Crosby ที่พยายามน าวิธีการนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายในด้าน
การเกษตรและนโยบายสวัสดิการในระดับมลรัฐ และนโยบายการปฏิรูประบบสาธารณสุขแห่งชาติ 
การจัดงบประมาณของประเทศเป็นต้น การจัดกระบวนการในรูปแบบนี้จะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
จ านวน 12-24 คน ที่จะมาเป็นคณะลูกขุน (Juries) เป็นเวลาหลายวัน ส าหรับการพิจารณาแต่ละ
กรณีจะมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นลูกขุนจะเป็นตัวแทนระดับย่อยของชุมชน ได้แก่ 
จากหมู่บ้านเมือง และประเทศ โดยเป็นตัวแทนของอายุ เพศ การศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย ใน
ขณะเดียวกัน การจัดที่จะดึงดูดผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้ที่มีอ านาจได้  ควรต้องเป็นการจัดที่มีขนาด
ใหญ่และต้องเป็นระบบการปรึกษาหารือที่ดี 
  2) ห้องวางแผน (Planning Cells) เป็นรูปแบบมีลักษณะที่เป็นทางการมากกว่า เพราะได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานสนับสนุน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 25 คน โดยประมาณ ใช้วิธีการ
คัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้หลักวิชาการสุ่มเลือก (Random Selection) เพ่ือมาร่วม
กิจกรรมในการเสนอทางแก้ปัญหาเชิงนโยบายหรือวางแผนนโยบายประมาณ 4 วันถึง 1 อาทิตย์  
คณะผู้จัดจะแบ่งห้องวางแผน (Planning Cells) ออกเป็น 6-10 ห้อง เพ่ือท ากิจกรรมในแต่ละวัน 
กิจกรรมจะมีประมาณ 16 กิจกรรม กิจกรรมเหล่านี้แปลงมาจากประเด็นที่ต้องการถกเถียง เช่น การ
จัดสรรงบประมาณ การป้องกันผู้บริโภค เป็นต้น โดยจะท าใน 4 วัน จากการให้ข้อมูลจากมุมมอง
นักการเมือง นักวิชาการ นักธุรกิจ ภาคประชาชน ในประเด็นที่ถกเถียงกัน ข้อมูลที่ได้จากถกเถียง ผล
สุดท้ายจะสามารถน าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีการประเมินข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดและหาทางออกในรูปแบบของรายงานของประชาชน 
  3) การสนทนาทางอินเทอร์เน็ต (On-line Dialogues) เป็นการเปิดช่องทางสนทนาทาง
อินเทอร์เน็ตเทียบกับกระบวนการมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ การสนทนาแบบนี้มีลักษณะไม่เป็นทางการ และมี
การใช้ เวลามากพอที่จะท าให้ผู้ เข้าร่วมสนทนาได้ เข้าใจมุมมองหรือปัญหาของคนอ่ืน ๆ ได้ 
นอกจากนั้นผู้ เข้าร่วมสามารถเข้ามาได้ตามสะดวก เมื่อไหร่ก็ได้ สิ่ งที่ดีคือได้ข้อมูลที่มากและ
หลากหลาย ท าให้ประชาชนทุกคนที่เข้ามา สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทั้งผู้ก าหนดนโยบายตลอดจน
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ประชาชนธรรมดา มีสถานะเท่าเทียมกันและสามารถมาร่วมกระบวนการปรึกษาหารือกันโดยอิสระ มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกันและกัน แม้จะมีผู้เข้าร่วมมากมายและขนาดใหญ่ การ
สนทนาทางอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เปิดโอกาสให้ผู้ก าหนดนโยบายได้พูดคุยกับประชาชนและประชาชน
ได้สนทนาและให้ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อผู้ตัดสินใจ ในการท าให้ การสนทนาทาง
อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้จัดท าต้องแสดงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละครั้ง
อย่างชัดเจน หรือ มีการประกาศกฎ กติกาในการเข้าร่วมไว้ให้เห็นตั้งแต่เริ่มจัดท า ในการจัดท าด าเนิน
รายการจ าเป็นต้องใช้ผู้ด าเนินรายการ เพ่ือคอยตะล่อมให้การสนทนาโต้ตอบไม่ออกนอกประเด็น
เกินไป หรือพิจารณาจัด “Parking Lot” ได้แก่ เนื้อที่ที่ให้คนเขียนสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในประเด็นและควร
แยกเป็นคอลัมน์ออกไป เพ่ือรักษาน้ าใจมิให้พวกเขารู้สึกเก้อเขินและโกรธถ้าถูกตัดออกไป อาจมีความ
คิดเห็นที่ส่งเข้ามาและไม่ตรงกับประเด็นโดยตรงและกลายเป็นประเด็นสนทนาแทนที่  ผู้จัดอาจ
พยายามตีกรอบประเด็นนั้นใหม่เพื่อให้เข้ากรอบประเด็นที่ก าลังสนทนา 
  4) การประชาเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue) เป็นการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือ
สนทนา แต่เป็นการสนทนาที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการโต้วาทีท่ีเป็นการถกเถียงกัน แต่ละฝ่าย
พยายามหาจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งและน ามาตอบโต้ชิงความได้เปรียบกัน เช่นการโต้วาทีระหว่าง
ผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่การสนทนาที่เรียกว่า ประชาเสวนาหาทางออก 
(Deliberative Dialogue) มีความแตกต่างจากรูปแบบการสนทนาอ่ืน ๆ ในรูปของการเจรจาต่อรอง 
(Negotiation), การระดมสมอง (Brainstorming), การสร้างฉันทานุมัติ (Consensus Building) 
เนื่องจากประชาเสวนาหาทางออกมีวัตถุประสงค์มิใช่เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะให้มาพูดจาโต้ตอบกัน แต่
เพ่ือมาคิดร่วมกัน เพ่ือตอบค าถามว่า เราควรท าอะไรกับปัญหานั้น เป้าหมายจึงมิใช่เพ่ือค้นหาค าตอบ
ว่า ทางออกเรื่องนั้นคืออะไร แต่ต้องการให้มาร่วมกันส ารวจลู่ทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เพ่ือมา
คิดหาทางออกร่วมกัน โดยหัวใจของการจัดการประชาเสวนาหาทางออกคือ การมีผู้ด าเนินการ
สนทนาที่มีประสบการณ์ที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน เป็น
การสนทนาที่พยายามฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายและหาจุดร่วมกันแก้ปัญหาที่พยายามฟังเหตุผลของแต่
ละฝ่ายที่เข้ามาร่วมสนทนาการประชาเสนานั้นสามารถจัดตั้งกลุ่มในการพูดคุยตั้งแต่ 10 คนถึง 1,000 
คน 

โดยสรุป รูปแบบของประชาธิปไตยของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมีรูปแบบที่หลากหลาย 
สามารถแบ่งตามความแตกต่างกันของวิธีการคัดเลือกคนเข้ามาร่วม จ านวนคนเข้ามาร่วม รูปแบบ
ความคิดเห็นของประชาชน ตัวอย่างเช่น กระบวนการลูกขุนพลเมือง (Citizens Jury) การเสวนาหา
ฉันทามติ, การสานเสวนาพิจารณาทางเลือก เป็นตัวอย่างรูปแบบกระบวนการประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือแบบกลุ่มขนาดเล็ก (ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมประมาณ 12 -24 คน) การปรึกษาหารือ
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แบบกลุ่มขนาดกลาง (ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมไม่เกินหลักร้อย) ตัวอย่างเช่น เวทีอภิปรายประเด็น
ปัญหา วงเสวนาแก้ปัญหาชุมชน และการประชุมเมือง เป็นตัวอย่างรูปแบบกระบวนการประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือแบบกลุ่มขนาดใหญ่  

2.1.9 ข้อจ ากัดของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
ถึงแม้ว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็นวิธีการที่น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในหลายพ้ืนที่ (บูฆอรี   ยีหมะ, 2551) แต่ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมีข้อจ ากัดบาง
ประการหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน โดยข้อวิจารณ์ที่มีต่อประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มักถูกมุ่ง
ความสนใจไปที่ความประเด็นเป็นอุดมคติของแนวคิด ส่งผลให้เกิดการถูกตั้งค าถามในเชิงหลักการและ
วิธีการในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของกระบวนการ เนื่องจากกระบวนการที่อาศัยหลักการของ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมิได้น าไปสู่ข้อสรุปที่เป็นความเห็นพ้องต้องกันเสมอไป ในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีองค์ประกอบด้านขนาดของตัวแทนผู้เข้าร่วมกระบวนการจ านวนมาก  
(สติธร ธนานิธิโชติ และคณะ, 2559) อีกทั้งแนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือถูกวิพากษ์วิจารณ์
จากนักสังคมวิทยาเรื่องความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เนื่องมาจากคนในสังคมสมัยใหม่มีความแตกต่าง
หลากหลายทางค่านิยมและวัฒนธรรม ย่อมท าให้การสร้างข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายใน
สังคมเป็นไปได้ยาก (สุรางค์รัตน์ จ าเนียรพล, 2552) 

และประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมีข้อจ ากัด คือใช้เวลานานและไม่ง่ายในการด าเนินการ ซึ่ง
สอดคล้องกับทัศนะของ Warren (1999, อ้างถึงใน บูฆอรี ยีหมะ , 2551) เห็นว่าการด าเนินตาม
หลักการของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เช่น ในแง่ของการสร้างความไว้วางใจ
ต่อกันภายในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ หากขาดความไว้วางใจ
ระหว่างกัน กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะไม่เกิดและผู้คนจะหันไปใช้วิธีการอ่ืนที่ไม่
เหมาะสมแทน เช่น การข่มขู่ การใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา โดยสังคมที่ตกอยู่ในบรรยากาศของ
ความไม่ไว้วางใจกันสูง ทั้งในระหว่างประชาชนด้วยกันและประชาชนกับรัฐ โอกาสที่จะเกิด
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายนัก (บูฆอรี ยีหมะ, 2551) 

และข้อจ ากัดประการหนึ่งของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในมุมมองของ Weeks (2000 
อ้างถึงใน บูฆอรี ยีหมะ, 2551)  คือ การใช้แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือคือ ต้องใช้
งบประมาณสูง ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ Dryzek (2000, อ้างถึงใน สุรางค์รัตน์ จ าเนียรพล, 2552) 
การปรึกษาหารือจ าเป็นต้องใช้เวลาและพลังงาน รวมถึงทรัพยากรจ านวนมาก 

โดยสรุป ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือคือ เป็นไปได้ยากในทาง
ปฏิบัติ ใช้งบประมาณมาก  มีกระบวนการที่ยาวนาน และเกิดขึ้นได้ยากในสังคมที่ผู้คนไม่มีความไว้ใจ
อย่างรุนแรง 
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ที่มา:  Deliberative Democracy มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เห็นได้จาก ในค าสอนของศาสนาที่มีการ
กล่าวถึงการปรึกษาหารือทั้งในพุทธศาสนาและในค าสอนของศาสนาอิสลาม เช่นการใช้ระบบชูรอ ส่วนใน
ประเด็นทางทฤษฎี Deliberative Democracy เกิดขึ้นเพ่ือปิดจุดอ่อนของประชาธิปไตยแบบตัวแทน และ
เสริมสร้างให้ความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมมีความเข้มข้นขึ้น โดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิก
แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ โดยสองนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 20 คือ Jürgen 
Habermas ในประเด็นของการปฏิบัติการสื่อสารบนฐานของเหตุผล และ John Rawl ในเรื่องการร่วม
ปรึกษาหารืออย่างมีเหตุผล   

 
 

แนวคิดหลัก : ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ คือเครื่องมือและกระบวนการที่ท าให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในทางสาธารณะ หรือในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยอยู่บน
ฐานของการใช้เหตุใช้ผล เจรจาและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  
ลักษณะ: เป็นการปรึกษาหารือในเรื่องสาธารณะ พูดคุยด้วยเหตุด้วยผล และข้อมูล เพ่ือแสวงหาทางออก 
และความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในสังคม มีหลายรูปแบบ เช่น การประชุมเมือง (Town Meeting) 
และการเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue) 
รูปแบบ: แบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งตามความแตกต่างกันของวิธีการคัดเลือกคนเข้ามาร่วม จ านวนคนเข้า
มาร่วม รูปแบบความคิดเห็นของประชาชน ตัวอย่างเช่น กระบวนการลูกขุนพลเมือง เป็นตัวอย่างรูปแบบ
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแบบกลุ่มขนาดเล็ก 
เงื่อนไขที่น าไปสู่การสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ : ต้องมีสภาพสังคมที่เอ้ือต่อการสร้างและใช้
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เช่น สังคมที่มีกลุ่มคนที่มีความอิสระ วัฒนธรรมของสังคมมี
ความเคารพต่อความแตกต่าง อีกทั้งต้องมีการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีการวินิจฉัยด้วยข้อมูลอย่าง
รอบคอบ และต้องมีโอกาสที่จะท าให้เกิดการปรึกษาหารือ เป็นต้น 
ข้อจ ากัด: ใช้งบประมาณที่สูง ใช้เวลานานและไม่ง่ายในการด าเนินการ 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงสรุปแนวคิดหลัก ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  
 

สรุปแนวคิดทฤษฎ ีDeliberative Democracy: ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
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ในระบอบประชาธิปไตย สิ่งส าคัญหนึ่งของระบอบดังกล่าวก็คือ  “คน” หรือประชาชนซึ่งเป็น
เจ้าของประเทศ จะต้องมีความเป็น “พลเมือง” ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการปกครอง โดย
ประชาชน จึงจะประสบความส าเร็จได้ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล , 2552 ) ซึ่งประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ ก็เช่นเดียวกัน เป็นระบบที่เรียกร้องการมีส่วนร่วมของพลเมืองเป็นอย่างสูงเช่นกัน 
 

2.2 แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง 

การเมืองภาคพลเมือง นับได้ว่ามีพลังและมีคุณค่าต่อระบบการเมืองที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล กลุ่มคน เพราะเปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มคน บุคคลได้มีโอกาสในสังคมการเมือง (ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 
2551) โดยในระยะกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา พัฒนาการของสังคมน าไปสู่สังคมเปิด ตามพลังของ
กระแสการสร้างและการจรรโลงประชาธิปไตย พร้อมกับมีการกล่าวอ้างถึงค าว่า“การเมืองภาค
พลเมือง” มากข้ึน และให้ความหมายการอธิบายค านี้แตกต่างกันไปตามความรู้สึกความปรารถนาของ
แต่ละคน (รงค์ บุญสวยขวัญ, 2557)   

ดังนั้นเอง การให้ความหมายของ “การเมืองภาคพลเมือง” จึงเป็นไปอย่างหลากหลาย  ดังจะ
เห็นได้จาก  “การเมืองภาคพลเมือง” ตามแนวทางของศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2550) 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1) การเมืองภาคพลเมือง คือ การเมืองภาคปริมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) ที่มุ่งสร้าง
พ้ืนที่ เวที กลไกส่วนกลางที่ไม่ใช่รัฐสภาที่จะถกเถียง สร้างประเด็นต่าง ๆ ขยายสิทธิอ านาจต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

2) การเมืองภาคพลเมือง คือ การเมืองภาคประชาสังคม (Civil Society) เน้นการมีส่วนร่วมที่
แข็งขันของบุคคล องค์การต่าง ๆ ในสังคมที่จะถกเถียงและบรรลุข้อตกลงในประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
หรือผลักดันบางประเด็นให้เป็นนโยบายของรัฐ  

3) การเมืองภาคพลเมือง คือ การเมืองภาคประชาชน (People’s Politics) หรือ ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ที่มุ่งเคลื่อนไหวสร้างจิตส านึกใน
ประเด็นผลประโยชน์ร่วมของมนุษยชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมโลก สภาพทุนโลก การคัดค้านโลกาภิ
วัตน์ เป็นต้น (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2550) 

นักวิชาการได้มีการให้ความหมายของการเมืองภาคพลเมืองไว้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น  
ในทัศนะของ รงค์ บุญสวยขวัญ (2557) การเมืองภาคพลเมือง คือ การใช้อ านาจของพลเมืองใน
กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิของพลเมือง เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับชาติ โดยเป็นการที่พลเมืองใช้อ านาจของตนในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง ด้วยการไปหนุนเสริมกับรัฐ หรือในบางกิจกรรมอาจท้าทายกับอ านาจรัฐ โดยในมิติ
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองจะส่งผลต่อการจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับรัฐใหม่ พลเมือง
คือตัวกระท าทางการเมืองใหม่ในรัฐพหุนิยมที่เน้นบทบาทของกลุ่มองค์กรทางสังคมในกระบวนการ
ทางนโยบาย หรือการที่  เสกสรร ประเสริฐกุล (2552 , อ้างถึงใน กลุ่มงานผลิตเอกสารส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2555) ได้ให้นิยามค าว่า “การเมืองภาค
ประชาชน” ไว้ว่า คือ การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตส านึกทางการเมืองของกลุ่มประชาชนเพ่ือลดฐานการ
ครอบง าของรัฐ รวมทั้งเพ่ือโอนอ านาจบางส่วนมาให้ประชาชนเพื่อใช้ดูแลชีวิตของตนเองโดยตรง 

ซึ่งการเมืองภาคพลเมืองจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากแรงผลักหรือปัจจัยส าคัญที่อยู่
เบื้องหลังการเกิดข้ึนของการเมืองภาคพลเมือง โดยในทัศนะของ David Mathews อธิบายไว้ดังนี้คือ  
ประการแรก  ความปรารถนาที่จะควบคุมความไม่แน่นอนในอนาคต ประการที่สอง แรงผลักที่จะท า
ให้บางสิ่งดีขึ้นด้วยการแก้ไขปัญหา ที่รัฐบาลหรือระบบการเมืองที่เราคุ้นเคยไม่สามารถกระท าได้ และ
ประการสุดท้าย คือความต้องการเยียวยาความสัมพันธ์ที่อ่อนแอของชุมชนและความเสื่อมถอย ของ
ความสามัคคีทางการเมือง (เดวิด แมทธิวส์, 2552) 

และในประเด็นถัดไป เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของแนวคิดการเมืองภาคพลเมือง ทั้งในด้าน
ลักษณะของการเมืองภาคพลเมือง รูปแบบของการเมืองภาคพลเมือง  และทิศทางการเคลื่อนไหวของ
การเมืองภาคพลเมือง ซึ่งลักษณะของการเมืองภาคพลเมืองตามทัศนะของ David Mathews จะมี
ลักษณะดังนี้ ประการที่หนึ่งคือ พลเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้น (Active Citizen) มุ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิและมุ่งประโยชน์สาธารณะ(Common 
Good) เป็นพลังส าคัญ (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2550) ประการที่สอง มักจะพบการเมืองภาคพลเมืองใน
พ้ืนที่สาธารณะ เป็นพ้ืนที่ ๆ ผู้คนสามารถริเริ่มและลงมือปฏิบัติการบางอย่างเพ่ือแก้ปัญหาของ
ส่วนรวม โดยการท างานร่วมกันได้ ประการที่สาม มักเห็นการเมืองเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับ
ชุมชน แต่ทว่าอาจมีนัยยะถึงระดับชาติ หรือระหว่างประเทศ เช่น ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม และ
ประการสุดท้าย การเมืองภาคพลเมือง จะท าการเข้าใจปัญหาและวางเป้าหมาย ผลประโยชน์และ
คุณค่าต่าง ๆ ร่วมกัน (เดวิด แมทธิวส์, 2552) และจากผลการศึกษาของรงค์ บุญสวยขวัญ จาก
บทความเรื่อง การเมืองภาคพลเมือง:  ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างตัวชี้วัดหรือบ่งบอกการเมืองของ
พลเมือง พบว่า คุณลักษณะเชิงเนื้อหาที่ เป็นตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด เมืองภาคพลเมือง ในบริบท
ประชาธิปไตยไทยมี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ประการแรก กลุ่มองค์กร ขบวนการทางสังคม ให้
ความส าคัญกับการรวมกลุ่มทางสังคม ประการที่สอง คุณลักษณะของผู้น าและแกนน า ต้องเป็นบุคคล
ที่มีสถานภาพของการน าที่บุคคลอ่ืนปฏิบัติตามในการท ากิจกรรมร่วมกัน ประการที่สาม คุณลักษณะ
ของสมาชิก และประการสุดท้าย การเชื่อมโยงของเครือข่าย เป็นปฏิสัมพันธ์แนวราบหรือแนวนอน
หรือเชิงภาคี ระหว่างกลุ่มกับกลุ่มหรือองค์กรต่อองค์กร โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย 5 
รูปแบบ เป็นต้นว่า เชื่อมด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล , ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร, เชื่อมด้วยผ่าน
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กลุ่ม, เชื่อมด้วยการคิด การกระท าร่วมกันและเชื่อมด้วยเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่มีตัว
แบบความสัมพันธ์ของการจัดการเครือข่ายที่หลากหลาย ท าให้เครือข่ายทางสังคมเป็นกลไกและ
กระบวนการทางการเมืองของพลเมือง หรือเป็นเครื่องมือของพลเมืองเพ่ือตอบโต้และแสดงอ านาจ
ของพลเมืองในปริมณฑลอ านาจรัฐ (รงค์ บุญสวยขวัญ, 2557)  

ในประเด็นรูปแบบของการเมืองภาคพลเมือง แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบหลัก (กลุ่มงานผลิต
เอกสารส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555) กล่าวคือ 
 1) การออกเสียงประชามติ (Referendum) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนลงคะแนนออก
เสียงในกิจกรรมหรือประเด็นต่าง ๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจของรัฐ
ในกิจกรรมหรือประเด็นนั้น ๆ (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555) 
  2) ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นรูปแบบการด าเนินการโดยราชการหรือรัฐที่ให้
ประชาชนมาร่วม อาจจะมาจากความประสงค์ของราชการ หรือการที่ประชาชนเคลื่อนไหวเพ่ือใช้เป็น
พ้ืนที่ในการได้โอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้ง เช่นความขัดแย้งอันเกิด
จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ (ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 2552) 
  3) การอภิปรายสาธารณะ (Public Dialogue) การอภิปรายสาธารณะเป็นกลไกกระบวนการ
ปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่นหรือสาธารณะ จนน าไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน จนได้มติ
สาธารณะที่ราชการหรือรัฐต้องผูกพันน าไปปฏิบัติการ (กลุ่มงานผลิตเอกสารส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555) 
  4) การริเริ่มออกกฎหมายโดยประชาชน  
  ประภาส ปิ่นตบแต่ง (2551, อ้างถึงใน กลุ่มงานผลิตเอกสารส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555) อธิบายว่าการริเริ่มกฎหมายโดยประชาชน เป็นมาตรการที่ส าคัญ
ในการที่จะให้ระบบการเมืองรับผิดชอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามจ านวน
ที่ก าหนดสามารถเสนอร่างกฎหมายที่เห็นสมควรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสาธารณะ และโดยทั่วไป
แล้วการริเริ่มร่างกฎหมายจะตามมาด้วยการลงประชามติ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจในขั้นสุดท้าย 
  5) รูปแบบอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การประท้วง  

และจากรูปแบบต่าง ๆ ในข้างต้น จะปฏิบัติการหรือใช้ทิศทางในการเคลื่อนไหวของการเมือง
ภาคพลเมือง ตามทัศนะของ เสกสรร ประเสริฐกุล (2548)  

แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก คือ 
  1) การเคลื่อนไหวร้องทุกข์ หรือเรียกร้องให้รัฐเข้ามาแก้ไขในปัญหาที่ไม่ได้รับการดูแล 
  2) การเคลื่อนไหวเพ่ือมุ่งตรวจสอบกระบวนการใช้อ านาจรัฐ 
  3) การประท้วงอ านาจรัฐ และเรียกร้องให้มีการถ่ายโอนอ านาจรัฐไปเป็นของประชาชน 
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   4) ร่วมมือเชิงวิพากษ์ (Critical Cooperation) กับรัฐและผูกพันในทางสร้างสรรค์เพ่ือเบียด
แย่งพ้ืนที่ในกระบวนการใช้อ านาจของประชาสังคม 

โดยสรุป การเมืองภาคพลเมือง หมายถึง การเมืองที่เรียกร้องความร่วมมือจากพลเมืองในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณะ โดยการใช้พ้ืนที่สาธารณะเป็นเวทีหรือเป็นศูนย์รวมในการช่วยกันแก้ไข
ปัญหา โดยการเมืองภาคพลเมืองมักจะเห็นได้อย่างชัดเจนในชุมชน แต่ทว่าก็อาจมีนัยยะหรือส่งผลไป
ถึงการก าหนดนโยบายของระดับชาติ หรือระดับประเทศเช่นกัน เช่น นโยบายหรือการแก้ไขปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของการเมืองภาคพลเมืองแบ่งเป็น 5 รูปแบบหลัก คือการออกเสียง
ประชามติ การประชาพิจารณ์ การอภิปรายสาธารณะ การริเริ่มออกกฎหมายโดยประชาชน หรือ
รูปแบบอื่น ๆ เช่น การประท้วงคัดค้าน เป็นต้น 
  จะเห็นได้ว่าจากแนวคิดทฤษฎีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในข้างต้น เงื่อนไขส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะท าให้ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือด าเนินไปได้  คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างกว้างขวาง เรียกร้องการมีส่วนร่วมของพลเมืองอย่างสูง จนอาจกล่าวได้ว่าความส าเร็จของการ
ด าเนินตามแนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นส าคัญ โดยในประเด็นถัดไป จะอธิบายแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่สามารถอธิบายได้หลายมิติ ทั้งในแง่ของมิติเชิงลึก และในมิติเชิง
กว้าง (ถวิลวดี บุรีกุล, 2548) โดยความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบททางสังคมและการเมือง ตัวอย่างเช่น ในยุคที่เน้นประชาธิปไตยแบบตัวแทน การมีส่วนร่วม
เป็นไปอย่างจ ากัด ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึงเพียงการมีส่วนร่วมในการ
เลือกผู้แทนให้เป็นผู้ใช้สิทธิ์แทนตน เช่น  ในช่วงเริ่มต้นของการน าแนวคิดการมีส่วนร่วมมาใช้ 
ความหมายหรือลักษณะของการมีส่วนร่วมจะเป็นไปในลักษณะของการแจ้งให้ทราบ เพ่ือให้ยอมรับ 
เป็นการให้ความหมายในลักษณะที่แคบ ดังจะเห็นได้จาก การมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาถึงการมี
ส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจต่อโครงการสาธารณะต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติ แต่ไม่ได้
หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เนื้อหาของโครงการ แต่เมื่อสังคมหันมาให้
ความสนใจกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมี
ขอบเขตที่กว้างขวาง และหลากหลายมากขึ้น (อรทัย ก๊กผล, 2546)  

ตัวอย่างเช่น การให้ค านิยามของ James L Creighton (เจมส์  แอล.เครยต์ตัน , 2551) 
ประธานผู้ก่อตั้งสมาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า เป็นกระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยม
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ต่าง ๆ ของสาธารณชนไว้อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการสื่อสารสองทาง และ
เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเพ่ือการตัดสินใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 
เป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน และมีการขยายขอบเขตให้กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้นตามค านิยามของแก้วสรร 
อติโพธิ (แก้วสรร อติโพธิ, ม.ป.ป) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการที่ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางปกครองของรัฐ ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นที่สามารถ
ยอมรับสิทธิตามกฎหมายในกระบวนการไต่สวนสาธารณะ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และต้องมีการ
กระจายอ านาจในการจัดการทรัพยากร 

จากความหมายในข้างต้นจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ประเด็นต่าง ๆ โดยประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 
(เครยต์ตัน เจมส์ แอล, 2543) 
  1) การตัดสินใจและผลกระทบที่ส าคัญ 
  2) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน 
  3) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม 
  4) การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีมีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 
  5) ความจ าเป็นเพื่อให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ 

โดยองค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามทัศนะของ อรทัย ก๊กผล (2546)  
มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ 1. เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งฝ่ายรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสารสองทาง ทั้งในช่องทางที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ไม่ใช่การท าเพียงครั้งเดียวแล้วจบ แต่ควรจะเกิดขึ้นตลอดโครงการ และ 
2. เป้าหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงแค่การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายหรือ
กระท าเพ่ือไม่ให้มีความขัดแย้ง หากแต่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และเป็นวิธีการเพ่ือท าให้การตัดสินใจของรัฐดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
ซึ่งแตกต่างจากทัศนะของ ถวิลวดี บุรีกุล (2548) ทีอ่งค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี 3 ด้าน คือ 
1) ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะต้องมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้าร่วม
หรือไม่ 2) ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามี
รูปแบบและลักษณะอย่างไร เพ่ือที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 3) ต้องมีบุคคลหรือ
กลุ่มเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป
กลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดยพ้ืนฐาน 
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มักพิจารณาผู้เข้าร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อาจได้รับผลกระทบ
ทั้งทางบวก และลบอยู่แล้ว และการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
พ้ืนฐาน อย่างน้อย 3 ประการ กล่าวคือ 1) การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ  
2) ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนที่เข้าร่วมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน และ  
3) ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ แต่หาก
กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552)  
  และในประเด็นของหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สมบูรณ์ที่สุด จะต้องมีลักษณะการ
เข้าร่วมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวจะสมบูรณ์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมนั้นสามารถท าได้ในหลายระดับ แต่ทว่าการก าหนดว่าขั้นตอนใดที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วน
ร่วมได้มากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละยุคว่าจะให้ความส าคัญต่อประชาชนมากน้อย
ต่างกัน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2548) ซึ่งระดับขั้นของการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้ก าหนดไว้อย่าง
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น Cohen and Uphoff (1980, อ้างถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 2548) ได้จ าแนก
การมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ  
  1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
  2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) 
  3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  
  หรือการจ าแนกการมีส่วนร่วมตามล าดับขั้นของการมีส่วนร่วมจากล าดับต่ าสุดไปหาสูงสุด 
เช่น บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) 
  1) ระดับการให้ข้อมูล  
  2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
  3) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) 
  4) ระดับการวางแผนร่วมกัน (Planning) 
  5) ระดับการร่วมปฏิบัติ (Implementation) 
  6) ระดับการควบคุมโดยประชาชน 
  และการจ าแนกระดับข้ันของการมีส่วนร่วมในมิติการพัฒนา เป็นต้น  
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ซึ่งโกวิทย์ พวงงาม (2545) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา มี
ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้า
หากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่าง
ดีแล้ว การด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจ
และมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการ ด าเนินงานเหล่านั้น 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น ขั้นตอนที่
จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน 

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาวชนบท
สามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมินผล
งานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท า ไปนั้นได้รับผลดี ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความ
ยากล าบาก 

โดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินตามแนวทาง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสรุป หมายถึง การที่ประชาชน
เข้ามามีส่วนรับรู้ แสดงความคิดเห็นในโครงการหรือประเด็นต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเงื่อนไขของการเข้ามามีส่วนร่วมคืออย่างน้อยต้องการมีอิสรภาพ
และความเสมอภาคในการเข้าร่วม อีกทั้งต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ และหลักการที่ส าคัญของการ
เข้ามามีส่วนร่วมคือ ประชาชนควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งขั้นตอนหรื อ
ระดับของการมีส่วนร่วมนั้น มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่นการแบ่งระดับการมีส่วน
ร่วมของ Cohen และ Uphoff  ที่มี 4 ระดับ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 

2.4 แนวคิดบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) หรือปทัสถานทางสังคม 

มนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืน ท าให้มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่ง
การติดต่อจะราบรื่น จะต้องมีข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ บรรทัดฐานค่านิยมร่วมกัน แต่ระเบียบทาง
สังคมไม่จ าเป็นต้องอยู่ในลักษณะคงที่ มีการปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามความเป็นไปของ
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ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อกัน (มาลินี อินฉัตร, 2547) โดยทุกสังคมมีกติกาสังคมที่วางไว้แตกต่างกัน
ไป เพราะในแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน (ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์, 2550)  
ดังนั้น เมื่อสังคมเปลี่ยน การสร้างกติกาการอยู่ร่วมกัน หรือบรรทัดฐานใหม่ (Norms) ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมมีความส าคัญเช่นกัน เนื่องจากจะท าให้ผู้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข 
ภายใต้กติกาใหม่ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

กล่าวได้ว่า ค าว่า Norms หมายถึง ระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลว่าจะปฏิบัติอย่างไร (ถวิล ธาราโภชน์, 2532) โดยบรรทัดฐานคือส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรม และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของมนุษย์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดสังคม
มนุษย์ และเป็นสิ่งที่คอยควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ท าให้มนุษย์ได้ทราบว่าควรปฏิบัติตัวอย่าง
ไรถึงจะถูกต้อง เหมาะสมกับสังคม อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ หรือเป็นข้อห้ามของสังคม  (ศิริรัตน์ 
แอดสกุล, 2555) ซึ่ง Norms นอกจากความหมายในข้างต้นยังมีผู้ให้ค านิยามไว้อย่างหลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น Thio (2000, อ้างถึงใน ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2555) ได้อธิบายว่า บรรทัดฐาน คือกฎทาง
สังคม ที่บอกว่าบุคคลควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ตามแนวทางที่สังคมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ดีงาม แต่
ละสังคมอาจจะมีบรรทัดฐานที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
การให้ความหมายของสุดา ภิรมย์แก้ว (สุดา ภิรมย์แก้ว, 2553) ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับ Norms ว่า 
หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นกฎ กติกาและมารยาทในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เป็นมาตรฐานก าหนดว่าการกระท าใดถูก การกระท าใดผิด การกระท าใดควรท าหรือไม่ควร
กระท า โดยอาจจ ากัดความเกี่ยวกับ Norms อย่างสั้นที่สุด ตามนิยามของ Schaefer (2004, อ้างถึง
ใน ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2555) คือมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติของแต่ละสังคม 

โดยประเด็นหนึ่งที่จะท าให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม คือ 
ลักษณะของบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งมีลักษณะของส าคัญคือ เป็นสิ่งที่ด ารงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลตลอดเวลา มีลักษณะเป็นนามธรรม มองไม่เห็น แต่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของบรรทัดฐานได้
จากการที่สังคมมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือลงโทษผู้ฝ่าฝืน อาจกล่าวได้ว่าบรรทัดฐานเป็นระบบสัญลักษณ์
ชนิดหนึ่งที่คนในสังคมก าหนดขึ้นและรับรู้ร่วมกัน (สุดา ภิรมย์แก้ว, 2553)  

อีกทั้งบรรทัดฐานทางสังคมสามารถแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งในทัศนะของ Bierstedt (n.d. 
อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน, 2528) นักสังคมวิทยาได้แบ่งประเภทของบรรทัดฐานไว้ 14 ประเภท 
ได้แก่  

ประเพณี (Tradition) สมัยนิยม (Fashion) ความนิยมชั่วครู่ (Fad) งานพิธี (Ceremonies) 
มรรยาททางสังคม (Etiquette) กฎเกณฑ์ (Rules) ข้อบังคับ (Regulation) กฎหมาย (Laws) วิถี
ชาวบ้ าน  (Colleagues) จารีต  (Mores) ข้อบัญญั ติ  (Statues) และข้อตกลงหรืออนุสัญญ า
(Conversations)  แตกต่างจาก Schaefer (2004, อ้างถึงใน ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2555) ได้แบ่งแยก
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ประเภทของบรรทัดฐานด้วยเกณฑ์การแบ่งอีกลักษณะหนึ่งคือ 1) บรรทัดฐานที่เป็นทางการ (Formal 
norms) ได้แก่ กฎหมาย (Laws)  และ 2) บรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการ (Informal norms) ได้แก่ วิถี
ประชา (Folkways) และจารีตหรือกฎศีลธรรม (Mores)  อาจกล่าวได้ว่าโดยทั่วไปนักสังคมวิทยาจะ
แบ่งบรรทัดฐานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้าน (Folkways) 2) จารีตหรือ
กฎศีลธรรม (Mores) 3) กฎหมาย  

และในกรณีของบรรทัดฐานหรือNormsกับกติกาของสังคมมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ 
บรรทัดฐาน จะเป็นตัวก าหนดความประพฤติหรือกิริยา (Action) ของบุคคลในสังคม เป็นสิ่งแสดง
มาตรฐานหรือบ่งบอกว่าในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคล 
เขาควรจะปฏิบัติหรือมีกิริยาอาการเช่นใดบ้าง อีกทั้งบรรทัดฐานของสังคมยังบอกอีกด้วยว่า สิ่งที่
บุคคลพึงปฏิบัตินั้น ปฏิบัติอย่างไร จึงจะถูกจึงจะเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งในทุกสังคมมี
กติกาสังคมที่วางไว้แตกต่างกันไป เพราะในแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน (ยุทธพงศ์ จันทรว
รินทร์, 2550) แต่โดยทั่วไป สังคมมีกติกาเพ่ือเป็นแนวทางให้คนส่วนใหญ่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ค่านิยม (Values) หมายถึง สิ่งที่แต่ละคน (Individuals) คิดว่าดี ถูกต้อง น่าปรารถนา 
ดังนั้นค่านิยมจึงไม่มีความชัดเจน เป็นนามธรรม (Abstract) และขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล 
นอกจากนี้ค่านิยมยังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น การแต่งกาย ทรงผม การกินอาหารญี่ปุ่น ฯลฯ 
ผู้ที่ไม่ท าตามค่านิยมจะไม่ได้รับการลงโทษแต่อย่างใด  

2) วิถีประชา (Folkways) หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็นประเพณี หรือ
เป็นปกติวิสัย เช่น กล่าวค าทักทาย โบกมืออ าลา อย่างไรก็ตามผู้ที่ฝ่าฝืนวิถีประชาอาจถูกมองด้วย
สายตา "แปลก" หรือ "ประหลาด" เพราะท าอะไรไม่ เหมือนกับชาวบ้าน แต่ก็ไม่ผิดศีลธรรม 
(Camden, 1993 อ้างถึงใน ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์, 2550) 

3) ศีลธรรมจรรยา (Mores) หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความจ าเป็นที่บุคคลต้องปฏิบัติตาม 
เพราะมีความส าคัญต่อสวัสดิภาพสังคมหรือความอยู่รอดของสังคม ดังนั้น  ศีลธรรมจรรยาจึงมีความ
เข้มข้นกว่าวิถีประชามาก เช่น ความกตัญญูของบุตรที่มีต่อบิดามารดา การไม่ลักทรั พย์ การไม่
ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น ผู้ที่ฝ่าฝืนกติกาสังคมดังกล่าวจะได้รับการลงโทษ เช่น สังคมประชาทัณฑ์ 
จ าคุก ประหารชีวิต เป็นต้น 

4) กฎหมาย (Laws) หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมต้องประพฤติปฏิบัติตามเพราะมีสภาพบังคับ 
กฎหมายจึงส าคัญต่อความอยู่รอดของสังคม ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษตามที่กฎหมายระบุไว้ เช่น 
ปรับ จ าคุก ประหารชีวิต เป็นต้น แต่กฎหมายที่สังคมยอมรับต้องไม่ขัดกับหลักศีลธรรมจรรยาหรือ
เรียกว่ามีพ้ืนฐานอยู่บนหลักนิติธรรม 

และในประเด็นสุดท้ายนอกจากบรรทัดฐานทางสังคมจะมีหน้าที่หรือเป็นฐานของกติกาทาง
สังคม ในการก าหนดสิ่งที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท าแล้ว ความส าคัญของบรรทัดฐานทางสังคมยังมี
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อีกหลายประการ เช่น  David and Harari (1974, อ้างถึงใน ถวิล ธาราโภชน์ , 2532) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของปทัสถานทางสังคมหรือบรรทัดฐานทางสังคม อย่างน้อย 2 ประการว่าเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นที่จะต้องมีขึ้นในกลุ่มหรือสังคมเสมอ เนื่องจากจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของ
บุคคลประการแรก คือ ก าหนดมาตรฐานของกลุ่ม (Group Standard) ให้ความรู้และแนวทางแก่
บุคคลเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เขาไม่สามารถจะรู้หรือจัดการได้โดยล าพังตัวเอง และยังเป็นทางหนึ่ง
ที่จะท าให้เขากระท าเหมือนกับบุคคลอื่น ๆ ได้โดยง่าย เพราะเขาไม่แน่ใจว่า เขาจะท าอย่างอ่ืนอย่างไร 
ประการที่สอง ปทัสถานของกลุ่ม (Group Norms) อาจเป็นกุญแจที่ท าให้บุคคลอื่น ๆ ในกลุ่มเกิดการ
ยอมรับ เป็นทางหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวปทัสถานของกลุ่ม ทั้งนี้เพราะว่า เขามีความรู้สึกว่าประโยชน์
บางอย่างที่จะได้มานั้น จะเป็นการคาดหวังจากบุคคลอ่ืนหรือความปรารถนาของเขาเอง และ
ผลประโยชน์นี้อาจเป็นที่พึงพอใจตามเป้าหมายของตัวเขา หรืออาจเป็นรางวัลที่สังคมภายในกลุ่ม
ยอมรับและมีความเห็นพ้องต้องกันในระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม นอกจากนี้ปทัสถานยังท าหน้าที่สร้าง
ความเป็นปึกแผ่นให้กับกลุ่มและสังคม เป็นการรวมน้ าใจของสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและการประนีประนอมกันข้ึนภายในกลุ่ม เป็นแรงจูงใจที่จะผลักดัน
ให้บุคคลในกลุ่มเกิดความพยายามที่จะท าให้ตนเองหรือกลุ่มเป็นไปตามการคาดหมายของบุคคลอ่ืน ๆ 

โดยสรุป บรรทัดฐาน คือระเบียบหรือกติกาที่มีอยู่ในแต่ละสังคม ก าหนดว่าสิ่งใดควรกระท า 
หรือสิ่งใดไม่ควรกระท า มีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละสังคม บรรทัดฐานทางสังคมจะมีลักษณะเป็น
นามธรรม จับต้องไม่ได้ แต่แฝงอยู่ในทุกสังคมตลอดเวลา โดยหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
1) วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้าน 2) จารีตหรือกฎศีลธรรม 3) กฎหมาย โดยความส าคัญของบรรทัดฐาน
ทางสังคมนอกจากจะท าให้คนปฏิบัติตามกติกาของสังคม ก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลยัง
สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสังคมอีกด้วย 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 สุรางค์รัตน์  จ าเนียรพล (2552) ท าการศึกษาเรื่องการเมืองของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือในกระบวนการพัฒนา : ศึกษากรณีการจัดการน้ าในจังหวัดระยอง  โดยวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคือ เพ่ือศึกษาพัฒนาการแนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในกระบวนพัฒนาใน
ประเทศไทย อีกทั้งการเมืองเรื่องผลประโยชน์และอ านาจในกระบวนการประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ ข้อจ ากัดและเงื่อนไขที่เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในการเมืองของการ
พัฒนาในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า มีการผลักดันประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในเชิงสถาบัน
สมัชชาสุขภาพและสภาองค์กรชุมชน แต่ทั้งสองกลไกไม่สามารถรองรับปัญหาเรื่องอ านาจและ
ผลประโยชน์ รวมถึงกระบวนการปรึกษาหารือในปัญหาความขัดแย้งเรื่องอ านาจและผลประโยชน์ใน
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การจัดการน้ าในจังหวัดระยองได้ เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องเครือข่ายผลประโยชน์และอ านาจ เงื่อนไข
การเมืองของระบบราชการในการบริหารจัดการน้ า การแข่งขันของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมแบบอ่ืน ๆ และเงื่อนไขเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
ประกอบด้วยการยอมรับของภาครัฐในหลักการของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ โครงสร้างการ
ตัดสินใจที่มีการกระจายอ านาจ และรองรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย อ านาจ
ที่สมดุลระหว่างผู้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายท าให้สามารถก่อให้เกิดกระบวนการใช้เหตุผล เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวแสดงแต่ละฝ่ายได้ 
  ปรีชา อุยตระกูล และคณะ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม การเสริมสร้างประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณ (Deliberative Democracy) โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
คือ เพ่ือศึกษาแนวทางและพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของพลเมืองและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาเอกสารเชิงประเด็น ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือในการจัดเวทีวิจารณญาณสาธารณะ และเอกสารเชิงประเด็น โดยเน้นท าการศึกษาแบบเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะในระท้องถิ่น ผ่านเครื่องมือ "เอกสารเชิงประเด็น" (Issue Book) เรื่อง "เด็กและเยาวชน: 
เราจะส่งเสริมพลังสร้างสรรค์อย่างไร" ผู้เข้าร่วมเวทีมีความคิดและทัศนะคติที่เปลี่ยนไปจากเดิม คิดได้
รอบด้านและกว้างขึ้น เข้าใจในความคิดเห็นที่ต่างจากตนเอง เพราะกระบวนการประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือมีขั้นตอนการคิด การถกเกียงที่เป็นขั้นตอน ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมเห็นว่าตนเองเป็น
ผู้กระท า อึกทั้งกระบวนการใช้วิจารณญาณสาธารณะมองเห็นปัญหาเดียวกัน มีทางออกหรือมี
ทางเลือกหลากหลายทาง แต่ละทางออกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ท าให้ต้องคิดอย่างรอบคอบมากขึ้น
ในการตัดสินใจทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
 สวิง ตันอุด, ไพสิฐ พาณิชย์กุล, บุษยา คุณากรสวัสดิ์, ทินกฤติ นุตวงศ์, กฤษณ์พชร โสมณ
วัตร, และพุฒิพงศ์ นวกิจบ ารุง (2556) ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบสภาพลเมืองที่เหมาะสมส าหรับ
เชียงใหม่จัดการตนเอง เป็นการวิจัยเชิงเอกสารและวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยในขั้นที่ 1 เป็นการวิจัยเชิง
เอกสาร เพ่ือศึกษารูปแบบสภาพลเมืองในต่างประเทศรวมถึงรูปแบบขององค์กรตามแนวคิด
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในประเทศ ผลการศึกษาพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใช้รูปแบบ
ของ Town Meeting และการใช้อ านาจทางตรงของพลเมืองในรัฐโอเรกอน ส่วนในประเทศญี่ปุ่น จุด
แข็งของพลเมืองอยู่ที่การมีส านึกร่วมต่อสังคม มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม ในลักษณะของเครือข่าย 
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และประเทศอินโดนีเซีย พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของพลเมืองในทุกระดับ โดยมีกองเลขานุการที่
เป็นหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่สนับสนุนงบประมาณ และการศึกษาองค์กรภาคพลเมืองแบบเป็น
ทางการในประเทศ ตัวอย่างเช่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง เป็น
ต้น โดยองค์การภาคพลเมืองดังกล่าวนี้ มีลักษณะร่วมคือ เป็นองค์กรที่มีลักษณะตายตัว ยึดความเป็น
ตัวแทน กลุ่มต่าง ๆ ต้องผ่านการลงทะเบียน ท าให้กลุ่มเล็ก ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ และในขั้นที่ 2  
เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ท าการศึกษาและทดสอบรูปแบบสภาพลเมืองที่คาดว่าจะเหมาะสม
ส าหรับเชียงใหม่จัดการตนเอง  ผลการศึกษาพบว่าจากการศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนและข้อมูลต่าง 
ๆ จึงทดลองใช้รูปแบบสภาพลเมือง โดยมีการเปิดสภาพลเมืองสมัยวิสามัญ 2 ครั้ง พบว่ารูปแบบสภา
พลเมืองที่ใช้ทดสอบมีความเหมาะสมในด้านการสร้างส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของของพลเมือง มี
พลเมืองให้ความสนใจขอเปิดสภาพลเมืองอย่างต่อเนื่อง หากมีการท างานอย่างต่อเนื่อง จะสามารถ
ขยายเครือข่ายทั้งภาคพลเมืองและวิชาการได้จ านวนมาก 
 มะเสาวดี ไสสากา และคณะ (2552) ได้ท าการศึกษาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเรื่อง: การเลือกผู้น าภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน พ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดยะลา โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยใช้กระบวนการ
ปรึกษาหารือ อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างกลไกชุมชนและกระบวนการพัฒนาชุมชนสู่ ชุมชนเข้มแข็งภายใต้
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมของชุมชน เสริมสร้างชุมชนต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้การจัดการชุมชนสู่
สันติสุขและเข้มแข็งตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการพัฒนาของชุมชน ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม ด าเนินวิธีการศึกษา ในแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) โดยศึกษาถึงบทบาทผู้น ากระบวนการได้มา และแนวทางการเลือกสรรให้ได้ผู้น าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยแบบสอบถามและการจัดเวทีกลุ่มย่อยตามพ้ืนที่อ าเภอ ในจังหวัดยะลา เก็บข้อมูล
จากผู้น าศาสนาอิสลาม ผู้น าฝ่ายปกครอง ผู้บริหารท้องถิ่น แกนน าชุมชน ผู้น าสตรี ผู้น าเยาวชน 
ผู้แทนองค์กรชุมชน นักศึกษา ปราชญ์ชุมชน และตัวแทนกลุ่มอาชีพ จ านวน 580 คน ตัวแทน
ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน 220 คน รวมทั้งหมด 800 คน และผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจการท าหน้าที่ของผู้น าศาสนามากกว่าผู้น ากลุ่มอ่ืนๆ ผลการวิจัยประเด็นต่อมาพบว่า 
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนเกิดจากปัญหาทางการเมืองเป็นหลัก โดยเฉพาะการเลือกผู้น า อีกทั้ง
ประเด็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับผู้น าในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง และ
ความฝันชุมชนในทางการเมือง ต้องการให้มีความสามัคคีกัน การเลือกผู้น าควรสอดคล้องกับมิติ
วัฒนธรรมชุมชน โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการปรึกษาหารือ 
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 ชัยณรงค์ เครือนวน และสิตางค์ เจริญวงศ์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้าง
ประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว: ฐานการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นจากภาค
ประชาชน” วิธีการด าเนินการวิจัยใช้การศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี กล่าวคือ เป็นการผสมผสานวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เข้ากับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และแนวทางการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในลักษณะที่
เป็นกรณีศึกษา (Case Study) กล่าวคือ เป็นการศึกษาเพ่ือถอดบทเรียนในชุมชนต้นแบบที่พยายาม
สร้างประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นขึ้น โดยสองชุมชนที่เป็นต้นแบบในการศึกษา คือชุมชนบ้านบ่อลูกรัง 
ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น และต าบลคลองทับจันทร์ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือการศึกษากระบวนการสร้าง,บทบาทของประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่น 
รวมทั้งกลไกในการน าประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นไปเสริมสร้างศักยภาพการท างานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านบ่อลูกรังมีรูปแบบประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิป ไตยที่ประชาชนปกครองดู แลตนเอง (Self- Government 
Democracy) ที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ,ประสบการณ์ท างานราชการ
ของผู้น า และการศึกษาจากชุมชนต้นแบบ ในประเด็นสร้างและขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่ประชาชน
ปกครองดูแลตนเองเริ่มต้นจากการจัดการความรู้โดยชุมชน และบทบาทหน้าที่ของประชาธิปไตย
ชุมชนที่ส าคัญ คือ การเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ เป็น
กลไกที่พยายามสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่คนในชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
อีกทั้งเป็นกลไกในการฝึกฝนเรียนรู้และสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย และส าหรับกลไกในการ
น าประชาธิปไตยชุมชนผ่านความพยายามปกครองดูแลตนเองประสานเข้ากับประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น คือ การใช้“สภาองค์กรชุมชน”เป็นตัวเชื่อมประสาน ในส่วนของ
ชุมชนต าบลคลองทับจันทร์ พบว่ารูปแบบประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่น มีลักษณะที่สอดคล้องกับ
แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy) ภายใต้การจัด“สภากาแฟ” ซึ่ง
เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชน ข้าราชการ นักพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
และบูรณาการการท างานเข้าด้วยกัน ประชาธิปไตยในรูปแบบนี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมือง
การปกครองในพ้ืนที่ และประสบการณ์ของผู้น าข้าราชการในต าบลที่มีโอกาสสัมผัสกับการจัดเวที
เสวนาสภากาแฟของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เมื่อพิจารณาถึงสถานะและบทบาทที่ส าคัญของสภา
กาแฟฯ จะพบว่าสภากาแฟฯ ที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนเป็นเวทีสาธารณะ การเสริมสร้างพลังอ านาจการ
บริหารจัดการสาธารณะระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น เป็นกลไกในการสร้างภาคีเครือข่ายของ
ผู้น าชุมชนในระดับต าบลเป็นเครื่องมือที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะของรัฐ การที่
จะประสานประชาธิปไตยชุมชนแบบปรึกษาหารือเข้ากับประชาธิปไตยแบบตัวแทนโดยองค์กร
ปกครองท้องถิ่นได้ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองในรูปแบบของ“การสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนา” โดยให้สภากาแฟเป็นเครือข่ายในกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะหรือ
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เป็นเสมือนสภาที่ปรึกษา และการบูรณาการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมดในท้องถิ่น ให้เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 มานัต อันทอง (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีต่อ
การสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือศึกษาในกรณี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาบทบาทของวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีต่อการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีต่อการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และเพ่ือทราบข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินการตามบทบาทของวิทยุกระจายเสียงชุมชนกับการสร้างประชาธิปไตยปรึกษาหารือใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า 
บทบาทของวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีต่อการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ คือการท าหน้าที่
สื่อสารทางการเมือง น าเสนอประเด็นปัญหานโยบายสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบ และท าหน้าที่
เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นสาธารณะและหา
ทางออกร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการตามบทบาทของวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีต่อการสร้างประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากบุคลากร ผู้ด าเนินรายการและผู้ร่วมด าเนินรายการไม่มีความรู้ 
ขาดความเข้าใจต่อการน าเสนอประเด็นสาระที่ส าคัญ ถัดมาคือปัญหาที่เกิดจากเนื้อหา แหล่งข้อมูลที่
ได้มายังมีสาระไม่มากพอที่จะเปิดการสนทนาหรืออภิปรายได้ และประเด็นสุดท้ายคือ เพ่ือทราบ
ข้อเสนอแนะต่อบทบาทของวิทยุชุมชนที่มีต่อการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ พบว่า
ข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของ
สาระในการจัดรายการต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับฟัง รูปแบบรายการควรมีข่าวสารเกี่ยวกับ
การเมือง หรือสาระ ควบคู่ไปกับรายการบันเทิง สอดแทรกละครสั้น หรือละครยาวเพ่ือสร้างสรรค์
สังคม และให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาควบคุมการด าเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนในการจัดระเบียบ
วิทยุชุมชน ให้อยู่ในกรอบที่จะด าเนินการไปด้วยกันได้ เช่น การจัดสรรคลื่นความถี่ การออกกฎหมาย 
เปิดอบรมเก่ียวหลักการจัดรายการจริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นต้น 
 ชัยวัฒน์ โยธี (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยชุมชนใน
จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยคือ เพ่ือศึกษากลไกในการสร้างประชาธิปไตยชุมชนอีก
ทั้งเงื่อนไขที่เอ้ือต่อการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยชุมชนในสังคมการเมืองไทย และศึกษากระบวนการ
จรรโลงประชาธิปไตยชุมชน  ซึ่งใช้วิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูล
จากเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไขส าคัญที่เป็น
ปัจจัยเอ้ือต่อการเกิดเกิดประชาธิปไตยชุมชนในสังคมการเมืองไทย ประกอบด้วย  ปัจจัยภายในของ
ชุมชน กล่าวคือ โครงสร้างทางสังคมชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติทั้งในทาง
สายเลือดและการประกอบพิธีกรรม ส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ต่อกันท าให้ประชาชนในชุมชนมีความ
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ส านึกและตระหนักในความเป็นพวกเดียวกัน และปัจจัยภายนอกชุมชน เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 และ ฉบับปี 2550 ที่สะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยทางตรงและการกระจายอ านาจ 
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองใหม่ที่ยอมรับชุมชนให้มีปฏิบัติการควบคู่กับท้องถิ่นและท้องที่ 
นอกจากนี้การวิจัยยัง พบว่า การสร้างประชาธิปไตยชุมชนเป็นระบบการขับเคลื่อนชุมชนผ่านกลไก
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้กลไกการรวบรวมกลุ่มแกนน าและกลไกการรวบรวบ
สมาชิกที่มีลักษณะส าคัญ  คือการรับรู้และตระหนักถึงปัญหา เป็นผู้ที่ปลุกระดมอุดมการณ์ ตั้งเป็น
คณะท างาน และจัดเวทีเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งลักษณะส าคัญดังกล่าวแสดงถึงถึงการมีส่วนร่วมใน
การปรึกษาหารือในภาคปฏิบัติการของประชาชน และในส่วนของกระบวนการจรรโลงประชาธิปไตย
ชุมชนมีลักษณะเป็นปฏิบัติการที่เป็นเครื่องมือในการหนุนเสริมการมีส่วนร่วม ในลักษณะของการมี
เวทีเพ่ือปรึกษาหารือในภาคปฏิบัติที่การ โดยให้สิทธิกับประชาชนในทางตรงมากยิ่งขึ้น คือ  การ
สนทนากลุ่มย่อย ทุกคนสามารถยกประเด็นขึ้นมาพูดคุยปรึกษากันได้ การจัดเวทีการเรียนรู้หรือการ
จัดเวทีประชาคม รวมถึงการสร้างขบวนการหรือการจัดคณะท างาน โดยมีจุดมุ่งหมายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 นฤดม ทิมประเสริฐ (2554) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิชุมชนในการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยรัฐใน
ปัจจุบันมีลักษณะความทับซ้อนเชิงสถาบันเป็นปัญหาส าคัญ  ในขณะที่ชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าว 
ท่าศาลามีรูปแบบและวิธีการในการจัดการทรัพยากรโดยการก าหนดกฎหรือกติการ่วมกันผ่านระบบ
สิทธิ ชาวประมงพ้ืนบ้านและประมงอวนรุนอวนลากร่วมมือกันเนื่องจากได้รับผลกระทบ โดยใช้วิธี
ชุมนุมประท้วงด้วยการปิดอ่าวและน าเรือขึ้นมาปิดถนน โดยหลังจาก พ.ศ. 2546  ปัจจุบัน เรือคราด
หอยกลับมาคราดหอยอีกครั้งในปี 2550 ซึ่งชาวบ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้น ก่อตั้งเป็นกลุ่มประมง
พ้ืนบ้านก่อนจะรวมกันเป็นเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านอ่าวท่าศาลา มีการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐ 
ชุมนุมประท้วงหน่วยงานของรัฐ ก่อนที่จะร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลาและองค์กรอ่ืน ๆ
จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลได้ส าเร็จ และแก้ปัญหาได้ในที่สุด ในการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทาง
ทะเลได้ส าเร็จ ประชาชนมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ และขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล ส าหรับปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดท าข้อบัญญัตินี้คือ 1) ด าเนินการ
ถูกต้องตามหลักการการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น 2) ภาครัฐมีกฎหมายและนโยบายสนับสนุนในเรื่อง
สิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วม 3) จิตส านึกและประโยชน์ร่วมกัน 4) หน่วยงานต่าง ๆ 
สนับสนุน 5) ผู้น าที่เข้มแข็ง 6) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 7) สื่อมวลชน และ 8) องค์การพัฒนา
เอกชน 
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 เบญจวรรณ เพ็งหนู (2559) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กติกาชุมชนเพ่ือการท าประมงที่ยั่งยืน 
โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการจัดประชุมกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์
ของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษารูปแบบหรือกระบวนการได้มาของกติกาข้อตกลงของชุมชนในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรชุมชน อีกทั้งเพ่ือศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเกิดขึ้นของ
กติกาชุมชน และเพ่ือสร้างการเรียนรู้การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรในมิติของข้อตกลงชุมชนที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งสู่ชุมชนจัดการตนเอง สู่การขยายผลในชุมชนใกล้เคียงและการประสาน ผลักดันนโยบาย
ในระดับต่าง ๆ โดยผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ในข้างต้นพบว่า กระบวนการได้มาของกติกาหรือ
ของชุมชน  มีที่มาที่หลากหลาย เป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ร่วมมือกันของทุกฝ่าย มาจากปัญหา
และความต้องการของชุมชนที่เห็นร่วมกันว่ากติกาข้อตกลงดังกล่าว สามารถแก้ปัญหาหรือหาทางออก
ในการแก้ไขปัญหาร่วมของคนในชุมชนได้จริง และในประเด็นผลของการใช้กติกาชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง ทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรสัตว์น้ าที่จับได้ ก่อน และหลังการใช้กติกาข้อตกลงในการดูแลการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า
บ้านช่องฟืน เป็นต้น และในประเด็นสุดท้ายการด าเนินงานดังกล่าวด้วยการใช้กติกาชุมชนสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรได้จริงจนเกิดการยอมรับในชุมชนประมงและเครือข่าย  ในขณะเดียวกันยัง
ส่งผลให้แกนน าในชุมชนที่ร่วมขับเคลื่อนในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้รับการยอมรับเข้าไปเป็น
กรรมการกลไกการท างานชุดต่าง ๆ เช่น กรรมการประมงระดับจังหวัดและกรรมการบริหารจัดการ
ทะเลและชายฝั่ง และยังเป็นพ้ืนที่ต้นแบบที่ทาให้พ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียงนาไปขยายผลด าเนินการใน
รูปแบบดังกล่าว ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยผลักดัน ในการจัดทาแผนการฟ้ืนฟูทรัพยากรในระดับ
นโยบายต่าง ๆ ได้จริง เช่น แผนบูรณาการจังหวัดปี 2560 เป็นต้น 
 บุญเชิด หนูอ่ิม, ชัยณรงค์ เครือนวน , ธนิต โตอดิเทพย์ , และสิตางค์ เจริญวงศ์ (2559) 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบทภาคตะวันออก
ของประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแนวประวัติศาสตร์ เพ่ือศึกษากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชนบท ในมิติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเคลื่อนเข้าสู่
ประชาธิปไตย ผ่านปฏิบัติการทางเมืองในชีวิตประจ าวันทั้งในเชิงอุดมการณ์ การปรับเปลี่ยนและการ
จัดวางความสัมพันธ์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยศึกษาผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ชุมชน 
พ้ืนที่ที่ใช้ศึกษาจ านวน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะเป็น
ตัวแทนของชุมชนชนบทห่างไกลเมือง ชุมชนปากน้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยองซึ่งเป็นตัวแบบ
ของชุมชนในเขตพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และชุมชนทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นตัว
แบบของชุมชนในพ้ืนที่ ผลการศึกษาพบว่า ในมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน พบว่า ความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดมาจากการขยายตัวของความเจริญของระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ อิทธิพลของระบบทุนนิยมที่ผ่านมาทางระบบตลาด การเข้ามาและการขยายตัวของ
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ระบบกลไกของรัฐในทุกระดับ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนใหม่ เกิดความสัมพันธ์แนว
ระนาบในลักษณะเครือข่ายการผลิตบนฐานทรัพยากรเดียวกันและใกล้เคียงกัน สถาบันทางสังคมทั้งที่
รูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ชาวบ้านสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนุนเสริม ขับเคลื่อนและ
ต่อรองอยู่ในหลายระดับตั้งแต่ รัฐบาลส่วนกลาง รัฐท้องถิ่น กลุ่มนายทุนการค้า ทุนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ มีการเคลื่อนไหวของประชาธิปไตยในชุมชน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบประชาธิปไตยบนสู่ล่าง ยึด
แนวคิดประชาธิปไตยผ่านการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการเลือกตั้ง รูปแบบที่สอง ประชาธิปไตย
ล่างสู่บน โดยเกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายและชาวบ้านต่อรองอยู่กับอ านาจที่เป็นทางการ เพ่ือ
ปรับความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ มีการสร้างพ้ืนที่ยืนทางการเอง และมีการใช้รูปแบบการต่อรองและ
ความร่วมมือ และในมิติทางการเมืองการเลือกตั้งมีความหมายที่มากกว่าแค่การหย่อนบัตรและเลือก
ผู้แทน หากแต่หมายถึงหลักประกันในเชิงนโยบายที่คาดว่าตนเองจะได้รับกระบวนการประชาธิปไตย
จึงมิใช่เป็นเพียงแค่รูปแบบเพียงอย่างเดียว หากแต่หมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้า
มาแสดงความคิดเห็น ต่อรองเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการใช้อ านาจและแสดงตัวตนทางสังคมได้
อย่างมีอิสระ 
 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ (2550) ท าการศึกษาเรื่อง ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท างานของขบวนการประชาสังคม อีกทั้งเพ่ือศึกษา
ผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองในชุมชน และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มแข็งของขบวนการประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะของ
ชุมชน โดยเป็นการศึกษาขบวนการประชาสังคมในชุมชน 6 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือ SVEI มาใช้ในการประเมินความเข้มแข็งของ
ขบวนการประชาสังคม โดยจากการศึกษาพบว่า การท างานของขบวนการภาคประชาสังคมมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองในชุมชน และความเข้มแข็งของขบวนการภาค
ประชาสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะของชุมชน กล่าวคือ 
ขบวนการภาคประชาสังคมในชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะ
การส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนส่วนและประชาธิปไตยแบบถกเถียงเรียนรู้ (Deliberative 
Democracy) แต่ทว่าในภาคประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีปัญหา เช่น การซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่ภาค
ประชาสังคมไม่สามารถไปจัดการได้ โดยความส าเร็จหรือความเข้มแข็งของขบวนการประชาสังคม ใน
ชุมชนทั้ง 6 แห่งมีความแตกต่างกันขนาด จ านวนและความหลากหลายของกลุ่มในประชาสังคม 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ เช่น ทุนทางสังคม การมั่นคงในการรักษาคุณค่าประเพณีของชุมชนที่มีอยู่ ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างจิตส านึกสาธารณะ และปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การสนับสนุนจากเครือข่าย 
ภายนอก หรือผู้น าที่มีความสามารถในการเชื่อมทรัพยากรจากเครือข่ายภาครัฐและราชการ  
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โดยสรุป จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น หากมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม แก้ไข
ข้อจ ากัดจากการศึกษาในบางประเด็น จะยิ่งท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น  ตัวอย่างเช่น 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยชุมชนในจังหวัดสงขลา ที่ศึกษากลไกใน
การสร้างประชาธิปไตยชุมชน อีกทั้งเงื่อนไขที่เอ้ือต่อการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยชุมชนในสังคมการ
เมืองไทย และศึกษากระบวนการจรรโลงประชาธิปไตยชุมชน  หากมีการศึกษาถึงผลลัพธ์และ
ข้อจ ากัดจากกระบวนการดังล่าวจะท าให้งานที่ศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

หรือจากการศึ กษ าวิ จั ย เรื่ อ งการเมื อ งของป ระชาธิป ไตยแบบปรึกษ าห ารือ ใ น
กระบวนการพัฒนา: ศึกษากรณีการจัดการน้ าในจังหวัดระยอง เป็นการศึกษาที่สะท้อนให้เห็นภาพ
ของความล้มเหลวอันเกิดจากข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นของกระบวนการประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ แต่งานศึกษาดังกล่าวยังขาดการน าเสนอถึงกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาที่
เกิดข้ึนว่ามีกระบวนการเป็นอย่างไรบ้าง มีการด าเนินการในลักษณะใด 

และจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว: ฐาน
การพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นจากภาคประชาชน” ซึ่งเป็นการศึกษาถึงกระบวนการสร้าง บทบาท 
รวมทั้งกลไกในการน าประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นไปเสริมสร้างศักยภาพการท างานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
จะท าให้งานศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ต าบล
ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะเติมเต็มข้อจ ากัดหรือศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมสิ่งที่ขาดหายไปใน
การศึกษาข้างต้น โดยท าการศึกษาในประเด็นแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เพ่ือให้
เห็นถึงรูปแบบและกระบวนการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
รวมถึงศึกษาถึงเงื่อนไขที่สนับสนุนจนสามารถเอาชนะข้อจ ากัดบางประการ เกิดเป็นกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือภายในชุมชนจนสามารถใช้เป็นวิถีทางน าไปสู่การพูดคุย หาทางออก 
และแก้ไขปัญหาภายใน และในประการสุดท้ายคือเติมเต็มให้การศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย
การศึกษาถึงผลจากการใช้จากกระบวนประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือดังกล่าว  
 



 

บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธกีารวิจัย 
 

การศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาถึงแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้น
ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม และศึกษาถึงเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้าน
อ่าวอุดมว่ามีเงื่อนไขใดบ้างที่น าไปสู่การสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างทุนอุตสาหกรรมและชุมชน
บ้านอ่าวอุดม และผลลัพธ์ของการด าเนินตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ซึ่งการศึกษาได้
ด าเนินตามขั้นตอน รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
  3.2 วิธีการศึกษา 
  3.3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  3.4 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล  
   3.5 แนวการสัมภาษณ์ 
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3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

แนวคิดน าในการศึกษา ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารหนังสือวิชาการ และงานวิจัยต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ซึ่งเป็นแนวคิดน าในการศึกษาวิจัย สรุปเป็นกรอบ
แนวคิดน า ดังแผนภาพที่ 3.1 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา 
แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2561. 
 
   

สังคมท่ีมีกลุ่มคนที่มีความอิสระ 

เงื่อนไขของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

การเข้ามาของสถาบันการศึกษา
และองค์กรภายนอก 

การมีข้อมูลที่เพียงพอ มีโอกาสที่จะท าให้เกิดการปรึกษาหารือ 

การ
สนับสนุน 

เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การปรึกษาหารือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
เป็นการปรึกษาหารือในเรื่องสาธารณะ พูดคุยด้วย
เหตุด้วยผล และข้อมูล เพ่ือแสวงหาทางออก และ
ความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในสังคม 

 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

ลักษณะทางกายภาพของชุมชน 

กติการ่วมของ
ชุมชนบ้านอ่าว

อุดม 
 

1. กฎในการใช้
ทรัพยากร และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกันของทุกภาค
ส่วน 
2. กฎกติกา
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน 
3. กฎกติกาในการ
ท ามาหากิน การใช้
ประโยชน์จากทะเล
ร่วมกัน 
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การศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาที่ด าเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Approach) ใช้เทคนิควิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญมาโดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกต และ 

 

3.2 วิธีการศึกษา 

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) เนื่องจาก
เป็นการศึกษาเชิงลึกและเจาะจงพ้ืนที่ในการศึกษา เพ่ือต้องการที่จะเข้าใจปรากฏการณ์เฉพาะที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ศึกษานั้นอย่างลึกซึ้ง จึงใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาเรื่อง ประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยใช้วิธี
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 3 วิธี ดังนี้ 
 

3.2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Document Study)  
เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความ 

เว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องและข้อมูล เช่น งานวิจัยและหนังสือเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และเอกสาร “อ่าวอุดม ก าลังจะหายไป” ซึ่งเป็นเอกสารจุดประเด็น
เพ่ือเริ่มกระบวนการเอชไอเอชุมชน กรณีทางเลือกการพัฒนาอ่าวอุดม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล ดังนี้  
                   3.2.1.1 ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ  
                   แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร 
บทความ ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น บทความและหนังสือเกี่ยวกับประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือ งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหา หาทาง
ออก และเอกสาร อ่าวอุดมอันอุดม  เป็นต้น โดยวิธีการในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 
โดยใช้เทคนิคการก าหนดค าหลัก (keyword) ในการค้นหาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น  
ค าว่า “อ่าวอุดม” “ธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม”“ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” และ“Deliberative 
Democracy” ผลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ท าให้สามารก าหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นที่
ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาพ้ืนที่ 

3.2.1.2 ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ  
                     เมื่อศึกษาข้อมูลจากเอกสารแล้ว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาอย่าง
ลึกซึ้ง อีกทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
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ปฏิบัติงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เว็บไซต์ข่าวเกี่ยวกับพ้ืนที่หรือประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ตัวอย่างเช่น  
ส านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org “สมนึก จงมีวศิน” ต้นแบบโมเดล “ธรรมนูญอ่าว
อุดม” จากนักอนุรักษ์วัด วัง บ้าน สู่นักวิจัยชุมชน สู้กับ “ยักษ์” เพ่ืออนุรักษ์ชุมชน เป็นต้น 
 

3.2.2 การสังเกต (Observation)  
ท าการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant observation) และสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observation) เพ่ือท าความเข้าใจ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน  โดยในครั้งแรกของ
การลงพ้ืนที่หลังจากการศึกษาจากเอกสารและสื่อต่าง ๆ มาในระดับหนึ่งแล้ว จะใช้วิธีการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non - participant observation) เพ่ือท าความเข้าใจธรรมชาติ หรือวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเป็นเบื้องต้นก่อน อาจสังเกตในสถานที่ที่ดูเหมือนเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนในชุมชน เช่น 
ร้านค้า ร้านอาหาร โดยสังเกตไปพร้อม ๆ กับการสัมภาษณ์แบบไม่ เป็นทางการ (Informal 
Interview)  หากมีโอกาส เช่น สัมภาษณ์เจ้าของร้านค้า ร้านอาหารในชุมชน เพ่ือเข้าใจวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนซึ่งอาจจะแตกต่างจากข้อมูลที่ เราได้รับรู้มาในเอกสารก็เป็นไปได้ ถัดมา  หากมี
ความคุ้นเคยกับคนในชุมชนในระดับหนึ่งแล้ว หรือ คนในชุมชนเกิดความไว้วางใจผู้วิจัยในระดับหนึ่ง
แล้ว ซึ่งอาจเกิดจากความสนิทสนมจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นที่รัก หรือเป็นที่เคารพของคนในชุมชน 
จึงสามารถใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพ่ือท าความเข้าใจชุมชนใน
แง่มุมที่ลึกข้ึน ซึ่งจะมีส่วนร่วมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของชาวชุมชน โดยการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้คือ การเข้าไปสังเกตการประชุมปรึกษาหารือระหว่างท่าเรือและ
ชุมชนประจ าเดือน โดยเข้าไปสังเกตบรรยากาศ การพูดคุย ประเด็นในการปรึกษาหารือ และท่าทีของ
ของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบผลกระทบจากท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนกับ
ตัวแทนของท่าเทียบเรือ ว่าเป็นไปในลักษณะใด มีวิธีการพูดคุยเพ่ือปรึกษาหาทางออกแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนภายในชุมชนอย่างไร  

 
3.2.3 การสัมภาษณ์  
แบ่งเป็น 2 วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ สัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพ

ทั่วไปของชุมชน เช่น วิถีชีวิต การประกอบอาชีพหลัก ๆ ของคนในชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนา เป็นต้น และ 2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) กับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key - Informants) ที่สามารถ
ตอบประเด็นการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ผู้น าชุมชนทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการใน
ชุมชน ผู้ประกอบการท่าเรือพาณิชย์ภายในพ้ืนที่ ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผู้น ากลุ่มประมง
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พ้ืนบ้านอ่าวอุดม กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวอุดม และนักพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ที่ร่วมท างานกับชุมชน 
เป็นต้น โดยใช้วิธีการนั่งพูดคุยแบบตัวต่อตัว และขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญบันทึกเสียง โดยใช้
เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่ง
ค าถามจะมีลักษณะแบบปลายเปิด วางกรอบไว้เพียงหลวม ๆ เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ หรือผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้แสดงความคิดเห็น ลดความเป็นทางการ และความอึดอัดในการตอบค าถาม 
 

3.3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  

3.3.1 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา 
เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับการศึกษาในประเด็นของ

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ได้แก่ กลุ่มผู้น าหรือแกนน า และประชาชนใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน 

 
3.3.2 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key - informants)  
เป็นการศึกษาท่ีคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญอย่างเจาะจง โดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้น าและประชาชน

ที่อยู่อาศัยในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ
ท าวิจัย สามารถเป็นตัวแทนหรือตอบค าถามในฐานะตัวแทนของคนในชุมชนได้ครบในทุกมิติ ทุก
ประเด็นค าถาม จ านวน 17 คน เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพให้ข้อมูลมี
ความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ มีดังนี้  

3.3.2.1 ผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน จ านวน 3 คน  
ประกอบไปด้วย ผู้น าที่เป็นทางการ คือประธานชุมชน และผู้น าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางหรือ
เป็นที่เคารพรัก เป็นผู้มีข้อมูล สามารถเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับชุมชน เข้าใจถึงธรรมชาติ วิถีชีวิต และปัญหาของคนในชุมชนเป็นอย่างดี และผู้น าของกลุ่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเป็นผู้น าซึ่งท าหน้าที่เป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงและร่วมแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน มักเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงเกิดการรวมตัวกันขึ้น ตัวอย่างเช่น ตัวแทนของ
กลุ่มประมงพ้ืนบ้านอ่าวอุดม (กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม) กลุ่มเครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม โดย
ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนเหล่านี้ จะเป็นตัวแทนในการสะท้อนปัญหาหรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 
หรืออธิบายถึงแนวทางการต่อสู้ การเรียกร้อง การลดความขัดแย้งและความร่วมมือที่เกิดกับชุมชนได้
อย่างชัดเจน  
     3.2.2.2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่า
เทียบเรือบ้านอ่าวอุดม จ านวน5 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหลากหลายกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มผู้ประกอบ
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ธุรกิจในพ้ืนที่ กลุ่มแม่บ้าน และ กลุ่มประมง เป็นต้น เพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
    3.3.2.3 เครือข่ายภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน เพ่ือที่จะท าให้
การได้มาของข้อมูลมีความสมบูรณ์และรอบด้านมากยิ่งข้ึน จะท าให้ได้รับฟังข้อมูลและเข้าใจมุมมอง  
    3.3.2.4 ผู้ประกอบการท่าเรือและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ จ านวน 3 คน เนื่องจาก
มุมมองหรือท่าทีของผู้ประกอบการดังกล่าว จะเป็นหนึ่งในตัวแปรส าคัญที่จะมีผลต่อแนวทางการ
จัดการกับปัญหาว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เช่นในเชิงของความขัดแย้งหรือความร่วมมือ เป็นต้น 
   3.3.2.5 ประชาชนในชุมชนบ้านอ่าวอุดม จ านวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติส าคัญคือ 
เป็นบุคคลที่อยู่อาศัยในชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างน้อย 5 ปี สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้ 
ตัวอย่างเช่น ประเด็นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดมหลังการเกิดขึ้นของท่าเรือ 
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตหลังการใช้กติการ่วมกันในชุมชน โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเต็มใจ
ในการให้ข้อมูล 

หมายเหตุ: เนื่องจาก น้าอ าพัน ปัญญา (นามสมมติ) ประธานกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม  
น้าสมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (นามสมมติ) ประธานเครือข่ายรักษ์บ้านอ่าวอุดม และอาจารย์สมนึก จงมีวศิน 
นักวิชาการภาคตะวันออก และที่ปรึกษากลุ่มประมงต้นแบบ คือบุคคลที่เริ่มต้นเคลื่อนไหว เรียกร้อง
ให้มีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม และมีบทบาทเป็นอย่างมากกับทิศทางการ
เคลื่อนไหวของชุมชน การกล่าวอ้างอิงค าพูดของบุคลคลที่ได้กล่าวมาในข้างต้นจึงมีค่อนข้างมากใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
 

3.4 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจากข้อมูลที่เป็นเอกสาร การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล 

โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกับแนวคิด
และทฤษฎีในการศึกษา ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ควบคู่บริบท (Context) ของชุมชน น าข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์อีกครั้ง สรุปเป็นผลการศึกษา 
จากนั้นท าการอภิปรายผล ทั้งประเด็นที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัย 
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3.5 แนวประเด็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ประเด็นการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 7 ประเด็น โดยจะใช้แนวการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญ (Key- informants)  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
   1) เพศ   2) อาชีพหลัก 
   3) อายุ  4) ภูมิล าเนาเดิม 
    5) ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน 
   ประเด็นที่ 2 ประวัติความเป็นมาของชุมชน และผลกระทบที่เข้ามาจากการพัฒนา 

1) ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
    2) สภาพแวดล้อมของสังคม การด ารงชีพของคนในชุมชนในอดีต  
    3) จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
    4) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ในชุมชน 
    5) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
    6) ผลจากการพัฒนากับวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
    7) ผลจากการพัฒนาที่เข้ามากับสุขภาพของชาวชุมชน 
  ประเด็นที่ 3 การรวมกลุ่มเพื่อรับมือหรือจัดการกับปัญหา 
   1) การได้มาของผู้น าที่เป็นทางการในชุมชน 
   2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน/ การปกครอง ภายใน
ของคนในชุมชน  
   3) การปรับตัวหรือรับมือกับกับปัญหา เช่นผลกระทบจากการพัฒนาของชุมชน 
   4) ผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านเกิดการรวมตัว รวมกลุ่มเพ่ือลุกขึ้นเรียกร้องหรือจัดการแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
    5) การเกิดขึ้นของข้อตกลงร่วมที่เรียกว่า “ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม” 
   6) ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการสร้างกติการ่วมของชุมชน 
   7) อ านาจต่อรองที่เกิดขึ้นจากการสร้างกติการ่วมของชุมชน 
   8) การปรึกษาหารือ ประชุมร่วมกัน หลังจากเกิดกติการ่วม 
   ประเด็นที่4 แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
(ลักษณะ และรูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ) 
   1) เหตุหรือปรากฏการณ์ที่ท าให้ต้องใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
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    (1) ปรากฏการณ์ที่ท าให้ชาวบ้านต้องมารวมตัวกัน 
    (2) ก าร เปลี่ ย น จากแน วท างป ระท้ ว งคั ดค้ าน เป็ น การ เจรจากั บ
ผู้ประกอบการท่าเรือ 
   2) ลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือท่ีปรากฏขึ้นในชุมชน 
    (1) กระบวนการรับฟังโดยเน้นการใช้เหตุผลที่เกิดข้ึนในชุมชน 
    (2) พ้ืนที่สาธารณะที่ใช้ในการปรึกษาหารือ 
    (3) การตระหนักถึงปัญหาร่วมกันในชุมชน เช่น ปัญหาของสิ่งแวดล้อม 
   3) รูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่ถูกน ามาปรับใช้ในชุมชน 
    (1) การเสวนา การเจรจา 
     (2) การรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอทางเลือกในการอยู่ร่วมกัน 
   4) ผลลัพธ์ของแนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชน 
  ประเด็นที่  5 เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
   1) เงื่อนไขภายในที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือขึ้นในชุมชนอุดม 
     (1) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณะของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
    (2) การได้รับข้อมูลที่เพียงพอและรอบด้านเพื่อประกอบการพิจารณา 
ปรึกษาหารือ 
     (3) สภาพสังคมของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
   2) เงื่อนไขภายนอกที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือขึ้นในชุมชนบ้านอ่าว
อุดม 
    (1) การเข้ามาของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นที่ 6 การสนับสนุนจากภายนอกที่มีผลต่อการใช้แนวทางของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือในชุมชน 
   1) หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือใน
ชุมชน 
   2) ลักษณะของการเข้ามาสนับสนุนการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
ของหน่วยงานภายนอก 
   3) แนวโน้มของการได้รับการสนับสนุนจากภายนอกในอนาคต 
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ประเด็นที่ 7 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
    1) ความเป็นไปได้ และประสิทธิภาพของการน ากติกาที่ก าหนดร่วมกันมาใช้ 
   ในการปฏิบัติจริงในชุมชน 
   2) ความต่อเนื่องของการใช้กติการ่วมหากมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
   3) วิธีการจัดการกับปัญหา หรือการป้องกัน หากการบังคับใช้กติการ่วมดังกล่าวหาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

4.1 บริบทพื้นฐานของชุมชน 
4.2 แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
4.3 เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
4.4 ผลลัพธ์ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

  4.5 อภิปรายผล 
   

4.1 บริบทพื้นฐานของชุมชน 

4.1.1 บริบทพ้ืนฐานจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร่  (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของ

พ้ืนที่ประเทศไทย (พ้ืนที่ของประเทศไทยประมาณ  320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร) 

ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต ้  ติดกับจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้งที่ราบลูกคลื่นและ

เนินเขา  ที่ราบชายฝั่งทะเล  ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง  พ้ืนที่สูงชันและภูเขา  รวมถึงเกาะอีกมากมาย 
โดยจังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เกิดเป็นหน้าผาหิน  หาดทราย  ป่าชายเลน  ป่า
ชายหาด ฯลฯ  ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือก าบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมี
เกาะที่ท าหน้าที่เป็นปราการธรรมชาติช่วยป้องกันคลื่นลม ท าให้จังหวัดชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่  
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ด้วยเหตุนี้เองชายฝั่งของชลบุรีจึงเต็มไปด้วยท่าจอดเรือประมงเหมาะแก่การสร้างท่ าจอดเรือพาณิชย์
ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น (ส านักงานจังหวัดชลบุรี, 2560) 
  นโยบายของรัฐที่มีผลต่อการพัฒนาในจังหวัดชลบุรี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ได้ก าหนดแผนงานพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่ งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) ขึ้น เริ่มตั้ งแต่ปี 
พุทธศักราช 2524 เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) มีลักษณะเป็นแผนงานแบบผสมผสาน โดยภาครัฐเป็นผู้น าการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และภาคเอกชนเป็นผู้น าการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เพ่ือให้ 3 จังหวัดของภาค
ตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลางของความเจริญ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องแห่งใหม่ของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ออกจากกรุงเทพมหานคร และสร้างโอกาสใหมใ่นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

อย่างไรก็ตาม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540 – 2564) ซึ่ง
เป็นแผนฉบับปัจจุบันได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2575) ซึ่งมีการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาในภาคตะวันออกที่เรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก: Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งโครงการพัฒนาEEC ถูกมองว่าเป็นโครงการที่
ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก Eastern Seaboard Development 
Program (ESB) ในช่วงแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 นั่นเอง 

 
4.1.2 บริบทพ้ืนฐานของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณวัดใหม่เนินพยอมจรดโรงกลั่นน ามันด้าน

ตะวันตก เกิดข้ึนตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
ในสมัยที่บ้านอ่าวอุดมยังอยู่ในเขตอ าเภอบางพระ บ้านอ่าวอุดมมีชื่อเรียกว่า "บ้านอ่าวกระสือ" 

จากหลักฐานโฉนดที่ดินของบรรพบุรุษตระกูลหนึ่งของบ้านอ่าวอุดมที่ยังเก็บรักษาไว้เป็นเวลาเกือบ 
120-140 ปี  คนในหมู่บ้านเรียกกันว่าอ่าวกระสือ บ้างก็ว่าเห็นกระสือตัวเป็น ๆ ในสมัยนั้น บ้างก็ว่า
เห็นไฟจากเรือที่มาจอดในอ่าว ระหว่างอ่าวอุดมกับเกาะสีชัง ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งกล่าวว่า สมัยก่อนมี
หนองน้ าขนาดใหญ่ชื่อ "หนองกระสือ" เวลากลางคืนจะมีแสงไฟลอยขึ้นมาจากหนองน้ า รอบ ๆ หนอง
น้ าจะมีต้นไม้ชื่อต้นพยอม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ วัดใหม่เนินพยอมนั่นเอง (เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม , 
2555) 

ก่อนยุคแห่งการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้คนในชุมชนบ้านอ่าวอุดมมีอาชีพท าประมง
และอาชีพท าไร่ท านา ประกอบอาชีพหลักคือท าประมง เนื่องจากชุมชนอยู่ติดกับทะเล และอ่าวอุดม
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ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของป้า
กัลยา (นามสมมติ) ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดมที่ว่า 

   “เดิมชุมชนบ้านอ่าวอุดม ปู่ยาตายายจะท านา ตลาดอ่าวอุดมคือนาข้าวของชุมชน 
ตรงนี้เรียกว่าบ้านทะเล จะท าโป๊ะ ฝั่งหนองกระสือท าไร่ สมัยก่อนอากาศบริสุทธิ์มาก มีความอุดม
สมบูรณ์มาก ท าประมง มีปลาหน้าบ้าน หมึกกิโลละ 20-30 บาท มีร้อยอวน ท าโป๊ะ เรียกว่าบ้านอ่าว
อุดม เพราะอุดมสมบูรณ์มาก”  

       กัลยา ใจสมุทร (สัมภาษณ,์ 15 กันยายน 2557) 

ในอดีตจะการท าประมงของบ้านอ่าวอุดมใช้วิธีการท าโป๊ะและการล้อมอวนตีปลา มีพ้ืนที่จับ
ปลาขนาดใหญ่ มีจุดจับปลาประมาณ  7 ถึง 8 จุด ห่างจากฝั่งเพียง 100 เมตร ก็สามารถท่ีจะหาปลา
ได้เต็มล าเรือ (สมนึก จงมีวศิน, 2559) กล่าวได้ว่า ในอดีตบ้านอ่าวอุดม มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่าง
มาก จากบ้านอ่าวกระสือจึงเปลี่ยนเป็นบ้านอ่าวอุดม อาณาเขต ในปัจจุบันบ้านอ่าวอุดม ห่างจาก
สุขุมวิทประมาณ 2 กิโลเมตร หากยืนอยู่ในอ่าวอุดม ด้านหน้าจะเป็นเกาะสีชัง ด้านซ้ายมือจะมีภูเขา
ชื่อ ภูเขาโพบาย เป็นชื่อต้นไม้ ด้านขวา เป็นเทือกเขาที่มีชื่อว่า เขาแหลมป้าย  มีอ่าวไผ่ และอ่าว
ทองหลาง เป็นเขตพ้ืนที่ในบ้านอ่าวอุดมด้วย  
  ปัจจุบัน ชุมชนบ้านอ่าวอุดมเป็นชุมชนไข่แดงล้อมรอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและท่าเทียบ
เรือน้ าลึก (สมนึก จงมีวศิน, 2559) มีประชากรทั้งหมด 3062 แบ่งเป็นชาย 1499 คน หญิง 1563 คน 
โดยประมาณ โดยการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน มีการประกอบอาชีพพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและท่าเรือในพ้ืนที่ อาชีพที่เกี่ยวเนื่องมาจากกิจการท่าเรือ อาชีพประมง และ
อาชีพค้าขายที่เก่ียวเนื่องมาจากการท าประมง เช่น การแกะหอยนางรมขาย การท าปูจ๋า เป็นต้น 
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4.1.3 ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม อาจกล่าวได้ว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2504 จากการเข้ามาของบริษัทพลังงานแห่งหนึ่ง และเกิดผลกระทบอย่างมากจากการด าเนิน
น โยบาย พัฒ นาชายฝั่ งท ะเลตะวัน ออก (Eastern Seaboard Development Program) ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน พ.ศ. 
2524 เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้บรรจุโครงการลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการกระจายแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมจากกรุงเทพเพ่ือให้ประเทศไทยเข้าสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า เพ่ือทดแทนการน าเข้าส่งออก (อ า
พิกา สวัสดิ์วงศ์, 2545) โดยผลของนโยบายการพัฒนา มีผลสืบเนื่องที่ตามมาคือ การเกิดขึ้นของ
ท่าเรือภายในพ้ืนที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม จ านวน 6 บริษัท 8 ท่าเรือ ดังนี้  (นามสมมติ) 

 
ตารางที่ 4. 1 ท่าเรือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
 

ท่าเรือ AK Marine  ท่าเรือ น าไทย (มหาชน) 

 เป็นท่าเรือที่ด าเนินการขึ้นแป้ง น้ าตาล สินค้าเท
กอง ต่อเรือ และซ่อมเรือ เป็นบริษัทที่ถูกชุมชน
ประท้วงคัดค้านรุนแรงมาก 

เป็นบริษัทมหาชนที่เข้ามาในชุมชนเป็นบริษัท
แรก น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

ท่าเรือ KR Logistics  ท่าเรือ Power (มหาชน) 

เป็นท่าเรือที่ ขึ้น เหล็กม้วน  ไม้ยูคาลิปตัสสับ 
น้ าตาลเทกอง และน้ าตาลทรายขาว 

ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 

ท่าเรือ Thai Marine  ท่าเรือ Elite (มหาชน) 

  เป็นท่าเรือที่ขึ้นสินค้าเกษตร เช่นกากถั่ว
เหลือง กะลาปาล์ม ข้าวโพด ยิปซัม และสินค้า
เบ็ดเตล็ด เช่น เหล็กเส้น 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และ
เคมีภัณฑ์  เช่นพาราไซลีน ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  

 



 74 

ผลจากการด าเนินตามนโยบายการพัฒนาดังกล่าวที่เริ่มต้นตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1และเริ่มสร้างผลกระทบอย่างหนักจากการเข้ามาของท่าเรือเอกชนในปี พ.ศ. 
2524 ได้สร้างผลกระทบต่อชุมชนบ้านอ่าวอุดม (สมนึก จงมีวศิน, 2559) จากนโยบายการพัฒนาและ
การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมและท่าเรือพาณิชย์ ส่งผลให้ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ได้รับผลกระทบจากกา
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อเนื่องทั้งในด้านวิถี
ชีวิต การประกอบอาชีพและสุขภาพของคนในชุมชน แบ่งออกเป็น 4 ประเดน็ ดังนี้  
  4.1.3.1 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ   
  4.1.3.2 ผลกระทบทางด้านสังคม 
  4.1.3.3 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  
  4.1.3.4 ผลกระทบทางด้านสุขภาพ   
 
4.1.3.1 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

ในอดีตชุมชนบ้านอ่าวอุดมก่อนยุคแห่งการพัฒนาชุมชนบ้านอ่าวอุดม เป็นชุมชนที่มีพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม ติดทะเล จึงท าให้พ้ืนที่บริเวณนี้ซึ่งแต่ก่อน
เรียกว่าอ่าวกระสือ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และสามารถด าเนินชีวิตภายใต้ "วิถีเศรษฐกิจ
เพ่ือยังชีพ" ในลักษณะของการท ามาหากิน ท าเพ่ือกินเพ่ือใช้ ด้วยวิถีการท าเกษตรกรรม ท านาปลูก
ข้าว และท าประมงพ้ืนบ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพ  

ต่อมา เมื่อถึงยุคที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมเริ่มมีวิถีการผลิตเพ่ือการค้า ได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เช่น มันส าปะหลังแล้วไปขายให้กับนอกชุมชน หรือการท าประมงโดยค้าขายกับนอกชุมชน เป็นต้น 
(บุญเชิด หนูอิ่ม และคณะ, 2559) 

โดยจากการเข้ามาของบริษัทด้านพลังงานของชาติ น าไทย มหาชน (นามสมมติ) นับเป็น
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านอ่าวอุดม จากชุมชนที่มี  อาชีพเกษตรกรรม มีวิถี
เศรษฐกิจเพ่ือการค้า ท านา ท าไร่มันส าปะหลัง และประมงพ้ืนบ้าน ประมงชายฝั่งเพ่ือค้าขายกับนอก
ชุมชน มาเป็นชุมชนที่เริ่มเข้าสู่การเป็นชุมชนที่มีวิถีอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากการขายที่ดิน จาก
การที่มีนายทุนมากว้านซื้อที่เพ่ือขายให้กับบริษัทที่ต้องการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และท่าเรือ
พาณิชย์เพ่ือขนถ่ายสินค้าในพ้ืนที่ ซึ่งมีผลให้พ้ืนที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะพ้ืนที่ท านา หรือท าไร่มัน
ส าปะหลังได้หมดไป ชาวชุมชนอ่าวอุดมบ้างก็เปลี่ยนอาชีพเป็นค้าขาย หรือไม่ก็พนักงานในบริษัท เช่น
บริษัทน าไทย (นามสมมติ) ที่เข้ามาตั้งโรงงาน เป็นต้น  

และการด าเนินนโยบายพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5เป็นผลให้ราวปี 2530 ที่ได้มีการเข้ามาก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์ทั้ง
จากบริษัทที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการ และบริษัทของเอกชนเพ่ือขนส่งสินค้า นับได้ว่าเป็นนโยบายการ
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พัฒนาที่ส่งผลต่อวิถีเศรษฐกิจและอาชีพดั้งเดิม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจชุมชนในชุมชนบ้านอ่าว
อุดมเป็นอย่างมาก นั่นคืออาชีพประมงพ้ืนบ้าน ได้รับผลจากการที่แหล่งท ามาหากินลดลงโดยพื้นที่ท า
มาหากินลดน้อยลง จากในอดีตมีพ้ืนที่ส าหรับท าการประมง ร้อยละ 100 ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ประมาณ
ร้อยละ 30%  รายได้ลดน้อยลงจากเมื่อ 10 ปีก่อน จากที่เคยมีรายได้ต่อครัวเรือนประมาณ 25,000-
30,000 บาทต่อครอบครัว หลังจากมีการก่อสร้างสะพานขึ้นเมื่อปี 2550 รายได้ต่อครัวเรือนลดลง
เหลือประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อครอบครัว เรือประมงมีอยู่ประมาณ 70 ล า ถ้าคิดรายได้ต่อปี 
8,400,000 – 12,600,000 บาท จากเมื่อก่อนรายได้ทั้งเรือ 70 ล าต่อปีได้ 21000  – 25,200,000 
บาท รายได้ของเรือประมงลดลงไปถึงร้อยละ 50% (เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม, 2555) อันเป็นผลจากเรือ
สินค้าได้ทอดสมอเรือกีดขวางเส้นทางท ามาหากินของประมงพ้ืนบ้าน ท าให้หากินไม่ได้ ปลาเศรษฐกิจ
บางอย่างก็ลดน้อยลง บางชนิดก็สูญหายไป เช่น ปลาเก๋า ปลาอ้ังเกย ปลากะพงแดง ปลากะพงปาน 
ปลากระตัก (นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ, 2556) 

ผลของนโยบายดังกล่าว แม้คนในชุมชนอ่าวอุดมจะยังประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านอยู่  
โดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่แถบริมทะเล หรือเรียกว่าโซนบ้านทะเล แต่ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มากจากวิกฤตการณ์เช่นสารเคมีเกิดการรั่วไหล การปลูกสร้างทับเส้นทางท ามาหากิน ท าให้ผู้ประกอบ
อาชีพประมงในชุมชนจ านวนมากต้องเปลี่ยนอาชีพและก้าวเข้าสู่อาชีพวิถีอุตสาหกรรม ส่วนผู้
ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านที่ยังเหลืออยู่ก็ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดเป็นอย่างมากเช่นกัน 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายการพัฒนาดังกล่าว สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) วิถีเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมในชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปจากการกว้านซื้อที่ดินเพ่ือตั้ง

โรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน 
ในอดีต ชุมชนบ้านอ่าวอุดมมีการประกอบอาชีพเกี่ยวเกษตรกรรม มีวิถีการผลิตเพ่ือ

ยังชีพในยุคก่อนการพัฒนา และต่อมาจะเป็นวิถีผลิตเพ่ือค้าขายกับคนภายนอกชุมชน มีการท านา 
และท าไร่มันส าปะหลังเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการท าประมงชายฝั่ง เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของ
อ่าวอุดม จึงท าให้จับสัตว์น้ าได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และการแบ่งปันกันภายในชุมชน 
 

“เดิมชุมชนบ้านอ่าวอุดม ปู่ยาตายายจะท านา ตลาดอ่าวอุดมคือนาข้าวของชุมชน 
ตรงนี้เรียกว่าบ้านทะเล จะท าโป๊ะ อีกฝั่งหนองกระสือจะท าไร่ เมื่อก่อนอากาศ
บริสุทธิ์มาก สมัยก่อน มีความอุดมสมบูรณ์มาก ท าทั้งประมง มีปลาหน้าบ้าน หมึก
กิโลละ 20-30 บาท มีร้อยอวน ท าโป๊ะ เรียกว่าบ้านอ่าวอุดม เพราะอุดมสมบูรณ์
มาก” 

      กัลยา ใจสมุทร (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2557) 
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“สมัยก่อน กุ้ง หอย ปู ปลา หมึก มีความอุดมสมบูรณ์มาก ถ้าจับได้มากก็แบ่งให้  
คนในครอบครัวกินกัน ไม่ได้เอาไปขายท าประมงพ้ืนบ้าน แต่ไม่ได้ท าเป็นอาชีพหลัก 
ส่วนอาชีพหลักคือท าไร่มันและปลูกข้าว จะน าไปขายให้กับคนนอกหมู่บ้าน”  

  (สมกิจ ศรีปราน, สัมภาษณ์ 2555) อ้างถึงใน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ, 
2556)  

โดยผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่มีผลต่อชุมชนบ้านอ่าวอุดม อาจกล่าวได้ว่า เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 จากการเข้ามาของบริษัทพลังงานของชาติ ซึ่งเกิดจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เกิดขึ้นจากการขยายตัวของนโยบายของรัฐทางเศรษฐกิจ ใน
ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการขยายฐานการผลิตในเขตกรุงเทพมหานครมาเป็นความเจริญส่วนภูมิภาค 
ในระยะแรก ได้กว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านในชุมชน เพ่ือสร้างบริษัทและสร้างโรงกลั่น ในระยะแรกได้
เข้ามาซื้อที่ดินของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพท านาในบริเวณต่าง ๆ ของหมู่บ้านโดยรอบ รวมถึงพ้ืนที่
ในชุมชนบ้านอ่าวอุดมด้วยท าให้กลุ่มชาวบ้านซึ่งมีที่ดินเป็นจ านวนมากในขณะนั้น ขายที่ดินให้กับ
บริษัท คือที่ดินของตระกูลร้านอาหารเฒ่าทะเล ในบริเวณหมู่ที่1บ้านอ่าวอุดม (บุญเชิด หนูอ่ิม และ
คณะ, 2559)  

“ท่าเรือน าไทย (นามสมมติ) เข้ามาตั้งแต่เมื่อ 55 ปีที่แล้ว มีการกว้านซื้อที่ ขายที่
กันมาก เมื่อก่อนซื้อที่ตรงเทือกเขาภูใบ และท่ีของเจ้าของร้านอาหารเฒ่าทะเล” 

  กัลยา ใจสมุทร (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2557)  

  จากการเข้ามากว้านซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวนี้ท าให้อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านในอ่าวอุดม 
ซึ่งเคยมีอาชีพท านาได้หมดไป ชาวบ้านในบริเวณนี้ได้หันมาท าอาชีพค้าขาย และส่วนหนึ่งเข้าไป
ท างานในบริษัท 

2) อาชีพประมงพ้ืนบ้านซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจชุมชน ท ามาหากินได้น้อยลง
และมีต้นทุนการท าประมงท่ีสูงขึ้น 
   กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน บ้านอ่าวอุดม ประกอบอาชีพประมงมาแต่ดั้งเดิม เป็นการท า
ประมงใกล้ชายฝั่ง ใช้เรือเล็ก โดยอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้จับสัตว์น้ ามีหลายชนิด ในอดีตใช้โป๊ะใน
การจับปลา แต่ปัจจุบันใช้เครื่องมือที่เรียกว่า อวน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ , 
2556)  
   อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านในพื้นที่ ต้องประสบปัญหา
ในการจับสัตว์น้ า เนื่องจากอยู่ในเขตท่าเรือพาณิชย์ที่ทอดยาวลงไปในทะเลอ่าวอุดม สิ่งก่อสร้างรุกล้ า
ไปในทะเล เป็นผลให้พ้ืนที่ท ามาหากินลดลง เหลือพ้ืนที่เพียงประมาณร้อยละ 30 และเรือสินค้าเพ่ิม
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มากขึ้น ท าให้เวลาเข้ามารอรับสินค้า ต้องทิ้งสมอเรือในพ้ืนที่ท ามาหากินของประมงพ้ืนบ้าน ท าให้
ชาวประมงในแถบนี้ไม่สามารถท าประมงในบริเวณใกล้เคียงชุมชนได้ ต้องออกหาปลาในเขตที่ไกล
ออกไป ซึ่งใช้ต้นทุนในการท าประมงสูง (เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม, 2555) รวมทั้งสัตว์น้ าในทะเลมี
จ านวนลดลงอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากในอดีตหากชาวประมงจับปลาทั้งหมด 10 จุด ชาวประมงจะได้
ปลา7 - 8 จุด แต่ปัจจุบันชาวประมงจะได้ปลาเพียง 1 - 2 จุดเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากค าพูดของแกน
น าในกลุ่มประมงท่านหนึ่ง 

 
“เมื่อก่อนออกวางอวนกุ้ง ใช้อวนแค่ 2 กอง ทุกวันนี้ตั้ง 5 กอง 6 กอง เพ่ิมต้นทุน 
เฉพาะเนื้ออวน 13 ตัว ตกประมาณ 4000 ยังไม่รวมเชือกที่มามัดนะ เฉพาะเนื้อ
อวนอย่างเดียว แถมยังได้กุ้งน้อยลงจากเมื่อก่อนมาก” 

                     อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ,์ 7 ตุลาคม 2557)  
  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของลุง สมบูรณ์ จิตมั่น (นามสมมติ) ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ้านที่ว่า  

 “ชาวประมงเรือเล็ก ผู้ประกอบการห้ามเรือเข้าใกล้ ท าให้ชาวบ้านที่ออกหาปลาต้อง
เดินทางอ้อมบริเวณสถานประกอบการไปไกลราว ๆ 5 กิโลเมตร ต้องเสียค่าน้ ามัน
เพ่ิมข้ึน” 

             สมบูรณ์ จิตมั่น (สัมภาษณ์,  4 พฤษภาคม 2560) 

  อีกทั้งการท าอาชีพประมงพ้ืนบ้าน มีผลให้เกิดอาชีพต่อเนื่องอ่ืน ๆ ในชุมชน ตัวอย่างเช่น 
อาชีพท าปูจ๋า แกะหอยนางรมขาย แกะปู ค้าขายปลีกสัตว์ทะเล และพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น เมื่อ
อาชีพประมงได้รับผลกระทบย่อมส่งผลกระทบต่ออาชีพอ่ืนด้วย 

4.1.3.2 ผลกระทบทางด้านสังคม 
  ชุมชนบ้านอ่าวอุดม แต่เดิมเป็นชุมชนที่มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่น เนื่องจากเป็นสังคมที่มี
ลักษณะแบบเครือญาติ มีความรัก มีความสามัคคีและมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเป็นอย่างมาก ดัง
จะเห็นได้จาก 
 “ความสุขที่อ่าวอุดมเกิดข้ึนในสมัยก่อน ทุกคนเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันหมด ท าไร่ท านาด้วยกัน 
เดินด้วยกัน”   (สมกิจ ศรีปาน, สัมภาษณ์ 2555) อ้างถึงใน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่ง
อรุณ, 2556)  

  และเมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ วิถีชีวิตของผู้คนในบ้านอ่าวอุดมก็ไม่อาจหลีกหนี
ความจริงดังกล่าวนี้ได้เช่นกัน เมื่ออุตสาหกรรมเล็ก ๆ ที่ได้เข้ามาในชุมชน คือรถขนน้ าตาล ผู้คนใน
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อ่าวอุดมเริ่มปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกชุมชนมากขึ้น จากสภาพสังคมแบบเครือญาติ ที่ตั้งถิ่นฐาน 
และมีบรรพบุรุษร่วมกัน มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาตั้งแต่ราวสมัยรัชกาลที่  5 โดยมีลักษณะของสังคม
แบบปิดก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

   1) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 
   ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป มีการติดต่อสัมพันธ์กับคนภายนอก
ชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดถนน การติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายมากขึ้น และระบบ
สาธารณูปโภคที่เข้ามาภายในชุมชน อันเป็นผลมาจากนโยบายการกระจายการพัฒนาของภาครัฐใน
ยุคเริ่มต้นแห่งการพัฒนา  

แต่วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้านอ่าวอุดมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก เมื่อนโยบายของรัฐในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้ก าหนดให้มีการเกิดขึ้นของ
ท่าเรือและการสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ ชุมชนเมืองใหม่ โดยชุมชนบ้านอ่าวอุดม นับเป็นพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ใน
เขตการปกครองของเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาดังกล่าวด้วย จึงท าให้มีคน
ที่ย้ายถิ่นฐานจากพ้ืนที่อ่ืน มาอยู่ภายในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ประชากรในพ้ืนที่บ้านอ่าวอุดมมีมากขึ้น 
เริ่มมีคนจากภายนอกเข้ามาท างาน บ้างเป็นประชากรแฝง สังคมแบบปิดที่มีเพียงญาติพ่ีน้อง สังคมที่
คนในชุมชนรู้จักมักคุ้นกันมาเป็นเวลานาน จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาเพ่ือท างาน
ในบ้านอ่าวอุดมแทบจะเรียกได้ว่ามีจ านวนมากกว่าประชาชนในพ้ืนที่แต่เดิมเสียอีก สังคมเริ่มมี
ลักษณะต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของพ่ีอ้อน อยู่เย็น (นามสมมติ) พนักงานร้าน
สะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่เป็นคนต่างถิ่นแต่ท างานในชุมชนบ้านอ่าวอุดมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชุมชนบ้านอ่าวอุดมว่า  
 

“พ่ีเข้ามาท างานที่นี่หลายปีแล้ว ตรงนี้มีหลายท่าเรือ คนร้อยพ่อพันธุ์แม่ต้องใช้ตรงนี้
เป็นทางผ่านขึ้นลงตลอด บางทีก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าไหร่”  

          อ้อน อยู่เย็น (สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2560) 

   โดยนโยบายการพัฒนาที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนอกจากท าให้สายสัมพันธ์หรือระบบ
สังคมแบบเครือญาติค่อย ๆ เจือจางไปแล้ว นโยบายการพัฒนาที่ได้น าท่าเรือพาณิชย์เข้ามาในชุมชน
บ้านอ่าวอุดมถึง 6ท่า มีผลมากกว่าเป็นเพียงการเพิ่มจ านวนประชากรในพ้ืนที่บ้านอ่าวอุดม แต่ทว่าได้
น าความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาสู่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมที่เคยรักใคร่สามัคคี และมีความเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกันอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก 

1.1) ความขัดแย้งในชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
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     ความขัดแย้งในชุมชนบ้านอ่าวอุดม แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักคือ ความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับท่าเรือและความขัดแย้งระหว่างภายในชุมชนเอง มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับท่าเรือ  
จากนโยบายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่มี

การก าหนดสิ่งที่แรกว่านโยบายการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกขึ้น ได้มีผลให้ภาคตะวันออกมีการ
เติบโตของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกิจการท่าเรือพาณิชย์ต่าง ๆ ในแหลมฉบัง ซึ่งรวมถึงการเข้ามา
ด าเนินกิจการก่อสร้างของท่าเรือพาณิชย์ต่าง ๆ ภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ในช่วงปี 2530 ต้น ๆ ด้วย 
ในช่วงแรกที่ท่าเรือซึ่งเข้ามาประกอบการกิจการภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดมยังมีจ านวนไม่มากนัก 
ชาวบ้านยังอดทนและพอจะรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ โดยการหาวิธีป้องกันตนเอง เช่น จากปัญหา
ฝุ่นมลภาวะที่เกาะตามบ้านเรือน ก็พยายามต่อเติมบ้านเพ่ือป้องกันฝุ่น เพราะยังไม่ทราบสาเหตุว่าฝุ่น
ดังกล่าวมีที่มาจากไหน  
    แต่เมื่อท่าเรือเอกชนเข้ามาประกอบกิจการในบ้านอ่าวอุดมมากขึ้น มีการ
ขนส่งสินค้าที่หลากหลาย การขนส่งสินค้าบางประเภทได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในอ่าว
อุดมเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ปัญหาฝุ่นละอองของสินค้าเทกองจากท่าเรือเอกชนที่ปลิวเข้ามาใน
บ้านของชาวบ้าน ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพ การขนถ่ายสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ฝุ่น
ละอองจากกะลาปาล์ม ถ่านหิน โซดาแอซต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ประชาชนในพ้ืนที่อ่าวอุดมได้
แบกรับและปรับตัวมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวบ้านบางส่วนยอมลงทุนต่อ
เติมบ้านของตนเองในส่วนที่เป็นระเบียงให้เป็นห้องที่ปิดทึบ แต่ก็ไม่อาจทัดทานผลจากฝุ่นละออง
ดังกล่าวได้ และเมื่อปัญหาเดิมที่เกิดจากการด าเนินกิจการของท่าเรือยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่ก าลังจะ
มีบางท่าเรือจะมีการก่อสร้าง ขยายเฟสใหม่ ความคับข้องใจของคนในชุมชนได้ปะทุขึ้นจากผลกระทบ
ที่ได้รับมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเองชาวบ้านอ่าวอุดมจึงลุกขึ้นมาประท้วง เรียกร้องให้มีการแก้ไขการ
ประกอบกิจการของท่าเรือเอกชนที่เป็นระบบเปิด ไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
ของคนในชุมชน 
    ซึ่งจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างท่าเรือและชุมชน เกิดขึ้นเมื่อปี 
พุทธศักราช 2553 ได้เกิดเหตุการณ์ลุกไหม้ของถ่านหิน ซึ่งไวต่อการเกิดการเผาไหม้ และแผนการที่จะ
มีการขยายท่าเทียบเรือ ระยะที่ 4 ของบริษัท K.R. Logistics (นามสมมติ)  โดยไม่เคยแก้ไขปัญหาเดิม 
ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน  

 “จริง ๆ เรื่องถ่านหินมันเข้ามานานแล้วแต่เอาไม่เคยเอามาพูดกัน ที่เป็นประเด็นคือ
มันเกิดการลุกไหม้ในตัว ลมพัดเข้ามาในหมู่บ้าน มีกลิ่นเหม็น ชาวบ้านก็เริ่มตื่นตัวเลย
ตามหาต้นตอว่ามันคือถ่านหิน และตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เริ่มต่อต้านเรื่อยมา”  

               อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์,  4 พฤษภาคม 2560) 
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  สอดคล้องกับค าอธิบายของอาจารย์สนธิ คชวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม  
อดีตเลขาธิการ และอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ วุฒิสภา  
 

 “ที่นี่ (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) แต่เดิมเขาก็ค่อนข้างที่จะแบ่งพรรคแบ่งพวกคนละขั้วกัน 
ระหว่างบริษัทกับชุมชน อย่างเช่นท่าเรือมีการลงสินค้าขนถ่านหิน ชุมชนจึงต่อต้าน 
เพราะเม่ือก่อนมันไม่มีการพูดคุยกัน”  

                  สนธิ คชวัฒน์ (สัมภาษณ,์ 22 สิงหาคม 2560) 

ด้วยเหตุดังกล่าว ชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดม ถึงแม้จะมีหลากหลายกลุ่ม หลากหลาย
ความคิด แต่สุดท้ายก็เกิดเป้าประสงค์เดียวกันว่า ไม่ต้องการให้มีการขยายท่าเรือเพ่ิมในชุมชนอีกแล้ว 
และต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน การรวมตัวกันเพ่ือประท้วง  
เกิดการสร้างความเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับท่าเรือจึงเริ่มขึ้น  

ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 ชาวบ้านอ่าวอุดมได้รวมตัวกันประท้วงท่าเรือ A.K. 
Marine (นามสมมติ) ท่าเรือ K.R. Logistics (นามสมมติ) และท่าเรือ Thai Marine (นามสมมติ) ว่า
ส่งผลกระทบทางด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม จากการขนถ่ายสินค้าแป้งมันส าปะหลัง โซดาแอช และ
ถ่านหินหรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่าถ่านโค้ก ท าให้ฝุ่นผงละอองที่เป็นมลพิษปลิวตามลมจนส่งผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมไปยังชุมชนรอบ ๆ สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก (ส านักข่าว
ไทย, 2553) 

กล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งที่เกิดจากการต้องทนรับผลกระทบจากปัญหามาเป็น
ระยะเวลายาวนาน  ปัญหาขนถ่ายถ่านหิน ถ่านหินเผาไหม้ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข แต่จะขยายหน้า
ท่าเรือ อีกทั้งมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างท่าเรือและชุมชน การด าเนินการสร้างหรือกระท าการใด ๆ
ของท่าเรือเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย  แต่ทว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้มีแนวทางป้องกัน
ผลที่เกิดจากการด าเนินการ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนให้กับชุมชน 
      (2) ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน คนในชุมชนบ้านอ่าวอุดมเกิด
การแบ่งกลุ่มคนในสังคมเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ พวกที่ต่อต้านบริษัทอันเนื่องมาจากผลกระทบที่ได้รับ
จากอุตสาหกรรมและท่าเรือและพวกที่ยอมรับบริษัทเนื่องจากการท า CSR แบบพาไปกิน ไปเที่ยว 
ได้รับผลประโยชน์ จึงเกิดความเกรงใจหรือเข้าข้างบริษัท 
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 “คนเริ่มแบ่งเป็นพวก ๆ บริษัทไม่ได้ท าCSRแบบถั่วงอก พาไปกิน ไปเที่ยว มีทะเลาะ
เบาะแว้ง คนที่เคยคุยกันก็ไม่คุยกัน มีคนที่เอาบริษัท กับไม่เอาบริษัท ในชุมชน แบ่ง
คนในชุมชน เป็น 3 พวกหลัก ๆ คือ กูเฉย กูแน่ กูร่วม”  

                    อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2557) 

 
     อีกทั้งเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างกลุ่มบุคคลที่พยายามท าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับ
บริษัทท่าเรือ พยายามให้เกิดการแก้ไขปัญหาและเยียวยาชุมชน ประสานประโยชน์ ให้ชุมชนกับกลุ่ม
ที่ต่อต้านบริษัท และมองว่าผู้ที่ไปรับเงินมาหรือรับข้อตกลงมาเป็นพวกบริษัท  
    ตัวอย่างเช่น ในกรณี การขอลงถ่านหินของท่าเรือ โดยประธานชุมชนและ
คณะกรรมการ ตกลงให้ ท่าเรือ A.K. Marine ขึ้นถ่านหิน ด้วยกับเหตุผลที่ว่า  
 

 “ประธานชุมชนปรึกษากับคณะกรรมการชุมชนว่าจะวางมาตรการอะไรที่คุมเค้าได้ 
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส และหาประโยชน์ให้กับชุมชนให้ได้ ดีกว่าปล่อยให้เค้า
เดินเรื่องมาจากหน่วยงานด้านบน ต้องวางระบบป้องกัน ให้ 3เปอร์เซ็นต์ ตันละ3 
บาท เก็บเงินเข้าชุมชน น าเงินมาท าสวัสดิการชุมชนให้กับสมาชิกหมู่ 1”    
              กัลยา ใจสมุทร (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2557) 
   
“เงินถ่านหิน เป็นเงินเยียวยา ไม่ใช่เงินที่เค้ามาโยนให้เรา เราได้รับผลกระทบเราต้อง
รักษาตัวเอง เหมือนกับการน าเงินโจรมาฆ่าโจร”  

               ไม่ประสงค์ออกนาม (สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2557)   

  ดังนั้นเอง จะเห็นได้ว่าเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน แม้จะ
มีความหวังดีต่อส่วนรวมเช่นเดียวกัน แต่ก็ไม่สามารถประสานประโยชน์กันได้ เนื่องจากไม่รับฟัง
เหตุผลที่เห็นต่างหรือขัดแย้งกับตน คนในชุมชนจึงเกิดการแบ่งเป็นกลุ่มๆตามวิถีทางความเชื่อของ
ตนเองนั่นเอง 

4.1.3.3 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

“เมื่อก่อนอากาศบริสุทธิ์มากสมัย55ปีที่แล้วไม่อยากท้ิงอ่าวไปไหน……” 
               (กัลยา ใจสมุทร, สัมภาษณ์ 15 กันยายน 2557) 



 82 

อาจกล่าวได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาโดยรัฐไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของ
โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานกลั่นน้ ามัน หรือท่าเรือพาณิชย์ที่ประกอบการโดยรัฐหรือเอกชนก็ตาม ได้
สร้างความเสียหาย และท าลายสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับการขนาน
นามว่า อ่าวอุดม ดังค ากล่าวที่ว่า “อ่าวอุดมนั้นสมบูรณ์มากเรามีต้นทุนธรรมชาติที่เกินพอ” 

อย่างไรก็ตาม ความอุดมสมบูรณ์ได้ถูกท าให้เสื่อมโทรมลง ดังจะเห็นได้จากปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าว โดยจากกการรวบรวมข้อมูลของชาวบ้านในชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
พบว่า ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ชาวชุมชนต้องเผชิญ คือปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องไปถึง
ปัญหาวิถีชีวิต อาชีพ และสุขภาพของชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดมเป็นอย่างมาก โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมมีดังนี้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง สิ่งก่อสร้างรุกล้ าชายฝั่ง ตัวอย่างเช่น สะพาน 
บ้านเรือน ท าให้กระแสน้ าเปลี่ยนทิศทาง แต่แง่ดีของสะพานก็ยังมีอยู่ คือ การเป็นแหล่งหลบภัยของ
สัตว์น้ าเล็ก ๆ เปรียบเหมือนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า ปัญหาตะกอนเลน ท าให้สัตว์น้ าตัวอ่อน ไม่สามารถ
จะอยู่อาศัยได้  ปัญหาขยะจากท่าเรือ  ซึ่งเป็นขยะจากการขนถ่ายสินค้า เวลาขนถ่ายสินค้า ท าให้เกิด
สินค้าหกหล่นลงสู่ทะเล ขยะจากการอุปโภคและบริโภคของเรือสินค้า ทิ้งลงสู่ทะเล  ขยะท าให้เกิดผล
กระทบต่อสัตว์น้ าวัยอ่อน ไม่สามารถอยู่อาศัยในพ้ืนที่ได้ และปัญหาอากาศเสีย มีกลิ่นเหม็น และมีฝุ่น
ละอองจากการขนถ่ายสินค้า (เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม, 2555) 

ดังนั้นเอง จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากการพัฒนาได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ได้
ท าลายเพียงสภาพแวดล้อมเท่านั้น หากแต่บ่อนท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนต้นทุน
ทางธรรมชาติของชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดม อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นอากาศเสีย ฝุ่นฟุ้งกระจาย ยัง
สร้างความเดือดร้อน และเป็นที่มาของปัญหาด้านสุขภาพท่ีจะได้กล่าวต่อไปนี้อีกด้วย 
4.1.3.4 ผลกระทบทางด้านสุขภาพ   

ประชาชนในพื้นที่บ้านอ่าวอุดมมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น แพ้ฝุ่นละอองจนตุ่มข้ึนตามตัว และ
ไม่สบายบ่อยครั้ง รวมถึงได้รับผลกระทบทางด้านเสียงจากการขนถ่ายสินค้าของรถบรรทุกจากบริษัท 
ท่าเรือทีเ่ข้าออกตลอดเวลา (คัดค้านท่าเรืออ่าวอุดมเฟส 4, 2556) 
ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของ ป้ากัลยา (นามสมมติ) ได้กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวนี้  

“ใครไม่เคยอยู่ที่นี่ แล้วมาอยู่ ภูมิแพ้จะมา” 

           กัลยา ใจสมุทร (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2557)
  

  ซึ่งสอดคล้องกับค าล่าวของพ่ี สุนี เปลี่ยนถิ่น (นามสมมติ) “ชาวบ้านในชุมชนบ้านอ่าวอุดมที่
กล่าวว่า ฝุ่นที่นี่ก็มีตลอด มีมาเป็นช่วง ๆ ตลอด” สุนี เปลี่ยนถิ่น (สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2560) 
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และจากเอกสาร “อ่าวอุดมก าลังจะหายไป” ซึ่งเป็นเอกสารจุดประเด็นเพ่ือเริ่มต้น
กระบวนการเอชไอเอชุมชน กรณีทางเลือกการพัฒนาอ่าวอุดม โดยเป็นเอกสารที่รวบรวมและจัดท า
ขึ้นโดย เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม (รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้ึนจากชาวบ้านในชุมชนบ้านอ่าวอุดมเอง) 

1. มลภาวะทางเสียง ปัญหาเสียงดัง จากการซ่อมบ ารุงของท่าเรือและอุตสาหกรรมต่างๆ  
2. ปัญหาอากาศเสีย มีกลิ่นเหม็น และมีฝุ่นละอองจากการขนถ่ายสินค้า ได้เกิดการเก็บ

รวบรวมข้อมูลผลการตรวจร่างกายของคนในชุมชนอ่าวอุดมในปี 2553 ที่ได้มีการตรวจเอ๊กซเรย์ปอด
ทั้งสิ้น จ านวน157 คน พบโรค ดังนี้  
  1) หัวใจโต 6 คน   

2) หลอดลมหนาตัว 54 คน   
  3) พบจุดอักเสบและพังผืดที่ปอด 2 คน  

4) หินปูนที่ปอด 1 คน   
  5) แผลเป็นจากปอดอักเสบ 1 คน    

6) อ่ืน ๆ 2 คน   
  7) ไม่ได้เข้ารับการตรวจ 9 คน   

8) ตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ 76 คน 
   สรุปผลการตรวจ 148 คน พบปอดผิดปกติ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48.64%  (จากประชากร
ในชุมชนทั้งหมด) (เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม, 2555) 

ดังนั้น แม้ค าว่าการพัฒนาจะน าการเปลี่ยนแปลงในด้านความเจริญเข้ามา แต่จะเห็นได้ว่าใน
อีกด้านหนึ่ง ผลของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพก็ตาม สุดท้ายแล้วผู้ที่ต้องแบกรับผลจากการพัฒนาก็ยังคงเป็นชาวบ้าน 
ประชาชนตัวเล็ก ๆ ที่ท าได้เพียงต้องปรับตัว เอาตัวรอด และสุดท้ายหากไม่สามารถแบกรับได้อีกจึง
ต้องย้ายถิ่นฐานไปในที่สุด   

โดยสรุป ผลกระทบจากการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่ออาชีพ วิถีทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ปัญหาสังคม การทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชุมชนมีมากขึ้น 
หรือปัญหาทางด้านสภาวะแวดล้อม เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย อากาศเสีย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทาง
ทะเลที่เสื่อมโทรม สัตว์น้ ามีน้อยลง และปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งปัญหาที่เป็นผลจากการ
พัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้มีเพียงชาวบ้านที่ต้องแบกรับ และปรับตัวอยู่เพียงฝ่ายเดียว  ดังจะเห็นได้จาก
การที่ชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดมรวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่เป็นทางการ ในรูปของชาวบ้านรวมตัวกันน า
สัตว์น้ ามาเติมในทะเล  

“จริง ๆ มีมานานแล้วแต่ว่ามีการรวมตัวกันเล็กๆ สู้ไม่ได้” 
         สมนึก จงมีวศิน (สัมภาษณ์, กรกฎาคม 2557) 
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4.1.4 การจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
4.1.4.1 การรวมกลุ่ม: กลุ่มประมงต้นแบบ กลุ่มรักษ์บ้านอ่าวอุดม  
  และเมื่อปี พ.ศ. 2552 กลุ่มแรกที่เกิดขึ้นในบ้านอ่าวอุดม คือการรวมกลุ่มของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพโดยตรง เกิดกลุ่มที่เรียกว่า กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้านอ่าวอุดม 
ซึ่งเป็นการจัดตั้งของชาวประมงในพ้ืนที่บ้านอ่าวอุดม เป็นกลุ่มที่ได้รับการรับรองการจัดตั้งจาก
เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้นจากการก่อตั้งของน้าอ าพัน ปัญญา (นามสมมติ) หนึ่ง
ในผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดมที่ได้มีการปรึกษากับชาวประมงในชุมชน 
แล้วพบว่า ทรัพยากรในทะเล ทุนทางธรรมชาติเริ่มน้อยลง จึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้น ภายใต้กลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้าน บ้านอ่าวอุดมมีการรับรองอย่างเป็นทางการโดยเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยน้าอ าพัน 
(นามสมมติ) ได้กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งกลุ่มว่าเมื่อมายึดอาชีพประมง จึงได้รู้ว่าทรัพยากรทางทะเล
มีจ านวนน้อยลง จึงรวมกลุ่มกันเพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพือ่เติมคืนให้กับทะเล   
  แต่ทว่าเพราะแนวทางหรือความคิดที่ไม่ตรงกัน ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้านจึงถอย
ออกมา และก่อตั้ง “กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม” ขึ้น  และในปี พ.ศ. 2553 ได้เกิดการรวมกลุ่ม
อีกหนึ่งกลุ่มขึ้นภายในชุมชนเป็นกลุ่มของ ส .ท.สมศักดิ์ รักถิ่น (นามสมมติ) มีชื่อว่า “กลุ่มรักษ์บ้าน
อ่าวอุดม” ซึ่งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการเคลื่อนไหวของชุมชนบ้านอ่าวอุดมในระยะเวลา
ต่อมาเป็นอย่างมาก 
4.1.4.2 การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดการจัดการกับปัญหาของชุมชนบ้านอ่าวอุดม  

 “ประมาณปี 2553 เริ่มมีการรวมกลุ่มเพ่ือลุกขึ้นมาต่อสู้กับผลกระทบที่ได้รับ
ประกอบไปด้วยกลุ่มรักษ์บ้านอ่าวอุดม ของ ส.ท.สมศักดิ์ รักถิ่น (นามสมมติ) กลุ่ม
รักษ์บ้านอ่าวอุดม กับประมงต้นแบบการรวมตัวจนไปต่อสู้กับบริษัท มีอยู่7คน ที่ไป
ยื่นหนังสือคัดค้านกับ เรียกกันเองว่า กลุ่ม7ทหารเสือ มี 2 สามีภรรยา นามสกุล
ซื่อสัตย์ ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอยู่ชายทะเล จากสินค้าเทกอง พวกกลิ่น พวกฝุ่น 
ที่มักท างานร่วมกัน เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม”     
            อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2557)   
นอกจากการพยายามปรับตัวของผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของท่าเรือ โดยการ

อนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลแล้ว ในเบื้องแรก เป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือมุ่งให้เกิดการแก้ไข เยียวยา
ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการเข้ามาของท่าเรือเอกชนในพ้ืนที่ โดยต้องการให้มีการระงับ ไม่ให้มี
การขยายหน้าท่าของท่าเรือในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอีก อีกทั้งต้องการให้หยุดการขึ้นสินค้าที่สร้างมลภาวะ
ให้กับชุมชน โดยแสดงออกออกในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงคัดค้าน หรือเจรจาต่อรอง 
แต่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างยั่งยืน  เป็นแต่เพียงการหยุดเป็นครั้งคราวเท่านั้น เนื่องด้วย
หลายปัจจัย ทั้งการขึ้นซ้ า ลักลอบ กฎหมายที่ไม่เอ้ือ อีกทั้งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถให้หน่วยงาน
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ท้องถิ่นในพ้ืนที่จัดการได้อย่างเด็ดขาด ทั้งจากท่าทีของหน่วยงาน และกฎหมายที่เทศบาลมีสิทธิ์ใช้
อ านาจในการจัดการแก้ไขปัญหา เป็นเพียงกฎหมายที่ปรับเงินได้เพียง 2,000 บาท ในเรื่องของความ
เดือดร้อนร าคาญ  ซึ่งจ านวนเงินที่ต้องจ่ายค่าปรับต่อครั้งนั้น นับได้ว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับก าไรจาก
ผลประกอบการ ในการขึ้นลงสินค้าเทกองในแต่ละครั้ง  ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของหนึ่งในผู้น า
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาและหมวกอีกใบที่สวมคือ สมาชิกสภาเทศบาล น้าสมศักดิ์ (นามสมมติ)  
 

 “ถามว่าเทศบาลสามารถจัดการได้ไหม เทศบาลก็กลัวว่าฉันจะจัดโซนให้คุณก็ไม่ได้ 
เป็นพื้นที่ของคุณ คุณต้องเทลานพื้นนะก็ไปบอกเขาไม่ได้ เพราะว่าเขาท าถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่ พ.ร.บ.ของสาธารณสุขยังไม่เปลี่ยน เทศบาลบอกถ้าคุณมาจอดอย่างนี้
ฉันปรับนะก็ปรับแค่ 2,000 แต่วันนึงเขาท าเงินกันมันเท่าไหร่มันเป็นล้าน แต่กับ 
2,000 เนี่ย จิ๊บจ้อยมาก” 

              สมศักดิ์ รักษ์ถ่ิน (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 
 

และอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ชุมชนต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว เรียกร้องให้ก าหนดแนวทางจัดการ
ปัญหาที่เหมาะสมและยั่งยืนคือ การที่หนึ่งในบริษัทท่าเรือพาณิชย์ในพ้ืนที่ บริษัท K.R.Logistics (นาม
สมมติ) ได้วางแผนที่จะสร้างโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ าลึกขนาดใหญ่ ขนาดหน้าท่ากว้างถึง 750 
เมตร ซึ่งอยู่ในประเภทของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ต้องมีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA: Environmental and 
Health Impact Assessment) ขึ้น ในขณะที่ปัญหาเดิมไม่ได้รับการแก้ไข เป็นจุดที่ท าให้ชุมชน
ประมงและชุมชนที่มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการประมงคิดว่าเป็น ภาวะล่มสลายของอาชีพประมง จึงเกิด
การรวมตัวกันขึ้นของประชาชนหลายภาคส่วน โดยมีชุมชนประมงเป็นแกนน า  (สมนึก จงมีวศิน, 
2559) เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียกร้องแบบเดิม เป็นการจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการใหม่ จึงได้เริ่มต้นข้ึน 
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การเจรจาต่อรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 รูปแบบการเคลื่อนไหว จัดการกับปัญหาแบบเดิมของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
 
 

4.2 แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

 
      “เอาปัญหามาคุยกัน มาแก้ร่วมกัน แล้วถกเถียงจบในห้องประชุม  

    ออกจากห้องประชุมคือพ่ีคือน้อง คือคนในชุมชนเดียวกันทั้งหมด” 
             สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 
 

การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชน
บ้านอ่าวอุดม ในเบื้องต้นต้องขออธิบายก่อนว่า ค าว่า“แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” 

เทศบาลต าบลแหลม
ฉบังเรียกผู้ประกอบขน
ถ่ายสินค้าและถ่านหิน
ทั้ ง 3 ท่ าเรือพร้อมทั้ ง
ชาวบ้านชุมชนอ่าวอุดม 
เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ห า
ข้อสรุป 

การประชุม เดินขบวนประท้วง 

เทศบาลนครแหลมฉบัง
เรียกผู้ประกอบขนถ่าย
สินค้าและถ่านหินทั้ง 3 
ท่ า เรื อ แล ะช าวบ้ าน
ชุมชนอ่าวอุดมเข้าร่วม
ป ร ะ ชุ ม ห า ข้ อ ส รุ ป 
สุดท้ายรับปากชาวบ้าน
ว่ายินยอมจะไม่มีการขน
ถ่ายสินค้าประเภทถ่าน
หิน ถ่านโค้กและโซดา
แอช  ตั้ งแ ต่ วั น ที่  3 1 
ม .ค . 255 3  ( พั ท ย า
เดลินิวส์, 2553)  

25 ม ก ร าค ม  พ .ศ . 
2553 ช า วบ้ าน อ่ า ว
อุดมรวมตัวกันประท้วง 
ท่ า เ รื อ  K Logistics 
ท่ า เ รื อ  AK Marine 
แ ล ะ ท่ า เ รื อ  Thai 
Marine ว่ า ส่ ง ผ ล
กระทบทางด้านมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม จาก
การขนถ่ายสินค้าที่เป็น
ฝุ่ น  เ ช่ น แ ป้ ง มั น
ส าปะหลัง และถ่านหิน 
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คือการศึกษาถึงรูปแบบ และลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าว
อุดม 

โดยแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม มีความเป็นพลวัต
เปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการที่ใช้จัดการกับปัญหา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ในที่นี้จะ
อธิบายผ่าน 2 ช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งมีวิธีการและรูปแบบที่
แตกต่างกัน 
 

4.2.1 ช่วงท่ี 1 หลงทาง ค้นหา เพื่อค้นพบ  
ในช่วงที่ 1 หลงทาง ค้นหา เพ่ือค้นพบ คือช่วงที่คนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากด าเนิน

กิจการของท่าเรือและอุตสาหกรรมคิดที่จะเปลี่ยนแปลง แนวทางการเคลื่อนไหวเรียกร้อง และค้นหา
วิถีทางใหม่ที่จะแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน เนื่องมาจากหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น เมื่อ
ท่าเรือมีการด าเนินการขึ้นสินค้าที่สร้างมลภาวะ เกิดฝุ่นละออง กระทบกับคนในชุมชน เมื่อชุมชนไป
ร้องกับท้องถิ่น ท้องถิ่นท าได้แค่พียงการปรับคราวละ 2,000 บาทเท่านั้น อันเนื่องมาจากกฎหมายบาง
ตัวที่ไม่เอ้ือให้เกิดการจัดการแก้ไขปัญหามากไปกว่าเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือการที่ชุมชนเริ่มเข้าใจ
ว่าวิถีทางการประท้วงคัดค้าน หรือการเป็นคู่ตรงข้ามกับบริษัทท่าเรือ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา และไม่
สามารถควบคุมการด าเนินการของท่าเรือได้  ดังจะเห็นได้จากการพยายามขยายหน้าท่าของบริษัท
แห่งหนึ่ง ทั้งท่ีปัญหาที่เกิดข้ึนอยู่ในชุมชนไม่ได้รับการแก้ไข  

จุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม เกิดจากการรวมกลุ่มกัน
ของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจ านวนหนึ่งที่เคยต่อสู้ด้วยวิธีการประท้วงคัดค้าน เจรจาต่อรอง ลุก
ขึ้นมาปรับเปลี่ยนวิถีทางการรับมือและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เนื่องจากวิธีดั้งเดิมที่ได้
กล่าวมาในข้างต้น ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างยั่งยืน ไม่อาจจัดการกับปัญหาในระยะยาวได้ 
ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของน้าอ าพัน (นามสมมติ) หนึ่งในผู้น าแก้ไขปัญหา และประธานกลุ่มประมง
ต้นแบบบ้านอ่าวอุดม ความว่า  

 “เราไม่ได้ใช้ความรุนแรง ที่นี่เคยใช้ก าลังเรื่องถ่านหิน มันเป็นเสต็ป พอก าลังไม่ได้ผล 

ต้องใช้ข้อมูล เราใช้ข้อมูลในการคุย คุณมีข้อมูลมาเสนอ เราก็เอาข้อมูลไปแย้งกับคุณ 

ถ้าคุณใช้ความรุนแรงมันก็เหมือนกับการสาดน้ า เหมือนคลื่นไปกระทบ มันก็กลับมา

แรง คุณขว้างไปสิบ มันอาจจะเกินสิบที่กระเด็นกลับมาด้วยซ้ า แต่ถ้าเราใช้ข้อมูล เอา

ข้อมูลที่คุณมี เราก็มีเหมือนคุณ คุณมีคนกลางมาท างาน เราก็ไปเอาคนกลางมาท า 

มาสู้กับคุณ เราถึงสู้เค้าได้”           

                        อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2557)  
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วิถีทางใหม่ได้เริ่มขึ้นจากการที่แกนน าของกลุ่มประมงในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ได้เดินทางไปที่

ท าการ หมู่ที่เก้า ชุมชนบ้านบางละมุง เพ่ือศึกษาดูงานการจัดการอบรมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ (สช.) เครือข่ายเพ่ือนตะวันออก เครือข่ายประชาชนคัดค้านการก่อสร้างท่าเรือแหลม

ฉบังขั้นที่สาม กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ และกลุ่มอนุรักษ์อ่าวบางละมุง โดยเป็นการไปศึกษาเรียนรู้ 

เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน ที่ เรียกว่า CHIA 

(Community Health Impact Assessment)  ซึ่งการอบรมในวันนั้นได้จุดประกายแนวคิดให้คน

อ่าวอุดมลุกขึ้นสู้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  แทนการการเดินขบวนประท้วงแบบที่เคยท าในอดีต (สมนึก 

จงมีวศิน, 2559) 

ดังนั้น เมื่อชุมชนอ่าวอุดมคิดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางเคลื่อนไหวเรียกร้องมาเป็นการจัดการ

แก้ไขปัญหาบนฐานของการใช้ข้อมูล จึงเริ่มค้นหาแนวทางและเครื่องมือที่จะน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่ชุมชนอ่าวอุดมใช้ในการ ทดลองใช้ในการเรียนรู้และจัดท า CHIA (รายงานการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน) ท าความเข้าใจตัวตนและตระหนักถึงมรดกของชุมชน คือ 

สิ่งที่อาจารย์สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการชุมชนอิสระ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีต าแหน่ง

เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้กับแกนน าใน

ชุมชนสร้างข้ึน ผ่านการสร้างเครื่องมือที่เรียกว่า 4 รู้ ชุมชน   
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ภาพที่ 4.2 รูปแบบการเคลื่อนไหว จัดการกับปัญหาแบบเดิมของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
 

1) การรู้จักตัวตนของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
   2) การรู้จักมรดกหรือฐานทรัพยากรของชุมชนทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้และ
รวมไปถึงมูลค่าและคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น  
   3) การรู้จักปัญหาและผลกระทบในด้านมูลค่าและคุณค่าต่อตัวตนและมรดกของ
ชุมชน  
   4) การรู้จักอนาคตของชุมชนหมายรวมไปถึงแผนการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่
เกิดข้ึนหรือจะเกิดขึ้น ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว (สมนึก จงมีวศิน, 2559) 

โดยการเรียนรู้ ค้นหาวิถีทางใหม่ไม่ได้มีลักษณะของการชี้น า เป็นแต่เพียงการท าให้
คนในชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่มีชุมชนผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า 4 รู้ชุมชน เพ่ือค้นหาตัวตน 
วิธีการแก้ไขจัดการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตัวตนของชุมชน อีกทั้งสิ่งที่คนในชุมชนคิดว่าเป็น
สมบัติ เป็นมรดกที่ต้องการส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคต 

 

4 รู้ ชุมชน 

3. รู้จักปัญหาและผลกระทบในด้านมูลค่าและคุณค่า 
 

1.รู้จักตัวตนของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 

2.การรู้จักมรดกหรือฐานทรัพยากรของชุมชนทั้งที่จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้ 

4. การรู้จักอนาคตของชุมชน 
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ดังจะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของหนึ่งในแกนน าของชุมชน นายสมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (นามสมมติ) 
ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 

 “เมื่อก่อนยังไม่รู้ ยังไม่มีการหวงแหนมรดกของชุมชน เราไม่รู้ว่าอะไรคือมรดกขอเรา” 
 สมศักดิ์ รักษ์ถ่ิน (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 

โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะของการล้อมวงพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการที่
บ้านของแกนน ากลุ่มประมงคนหนึ่ง ดังค าที่ว่า  

“เราเอากระดาษแผ่นใหญ่มากางพูดคุยกันว่าอะไรที่คิดว่าเป็นคุณค่า หรือเป็นสมบัติ
ที่อยากส่งต่อให้ลูกหลาน” 

              สมนึก จงมีวศิน (สัมภาษณ์, 13 กรกฎาคม 2560)  
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของแกนน ากลุ่มประมงคนหนึ่งที่ว่า  

 “เรารวมกลุ่มนั่งคิดกันตรงนี้นี่แหละ (บ้านของสมาชิกกลุ่มประมงต้นแบบท่านหนึ่ง) 
ว่าอะไรที่เป็นมรดกที่เราอยากส่งต่อให้ลูกหลาน เวลาเขียนเสร็จก็ให้อาจารย์ช่วย
ตรวจดูอีกที ให้เป็นภาษาวิชาการมากข้ึน”    
                อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 

ซึ่งหลักการ 4 รู้ ดังกล่าว ท าให้คนในชุมชนเข้าใจชุมชนมากขึ้นและตระหนักถึงคุณค่าของ
ชุมชน และมรดกทางทรัพยากรทางทะเล และรู้สึกภาคภูมิใจในมรดกของชุมชนตัวเองมากขึ้น  

และผลจากการใช้เครื่องมือ 4 รู้ ชุมชน น าไปสู่การจัดท าเอกสารที่มีชื่อว่า “อ่าวอุดม ก าลัง
จะหายไป”ซึ่งจัดท าโดยชุมชนเอง โดยเอกสาร “อ่าวอุดมก าลังจะหายไป” เป็นเอกสารที่รวบรวมและ
จัดท า ขึ้นโดย เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม (รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้ึนจากชาวบ้านในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
เอง)  เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลระหว่างเชิงเทคนิคและเชิงนิเวศวิทยาชุมชนไว้
ด้วยกัน 

 
“ถ้าเป็นหลักวิชาการเขาเรียกว่าเชิงเทคนิค อาจารย์เขียว (สมนึก จงมีวศิน) จะบอก
เสมอว่า ภูเขาน้ าแข็งมันมี 2 ด้าน ด้านหนึ่งที่โผล่ขึ้นมา ก็คือเชิงเทคนิคแต่ด้านที่อยู่
ใต้น้ า คือเชิงระบบนิเวศวิทยาชุมชน เป็นสิ่งนักวิชาการส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับรู้ อาจรู้
บางส่วน แต่รู้สู้ชาวบ้านไม่ได้ ฉะนั้นเราก็เลยท าข้อมูลของภูเขาน้ าแข็งก้อนที่อยู่ใน
ทะเลเอาไปสู้กับนักวิชาการ”  

                  อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 



 91 

ใจความส าคัญของเอกสารอ่าวอุดมก าลังจะหายไป คือ การรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
บ้านอ่าวอุดม เพ่ือเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขถึงผลกระทบที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้รับผลกระทบมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ซึ่งพบว่า ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ชาวชุมชนต้องเผชิญ คือปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นผลสืบเนื่องไปถึงปัญหาวิถีชีวิต อาชีพ และสุขภาพของชาวชุมชนบ้านอ่าวอุดมเป็นอย่างมาก 
โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านอ่าวอุดมมีดังนี้ (เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม, 2555) 

อีกทั้ง “เอกสารอ่าวอุดมก าลังจะหายไป”เป็นเอกสารจุดประเด็นเพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเอช
ไอเอชุมชน กรณีทางเลือกการพัฒนาอ่าวอุดม เป็นเอกสารที่รวบรวมและจัดท าขึ้นโดย เครือข่ายรักษ์
อ่าวอุดม มีวัตถุประสงค์คือเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้
รับมาเป็นระยะเวลายาวนาน อธิบายถึงผลกระทบจากการพัฒนา โดยเฉพาะปัญหาจากท่าเรือที่สร้าง
มลภาวะ และท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องให้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น หยุดการ
ขยายท่าเรือไว้ก่อน หลังจากรายงาน CHIA เล่มนี้ถูกจัดท าเสร็จ ก็ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาของโครงการ 
ท าให้เกิดการชะลอโครงการไว้ก่อน 
 

ภาพที่ 4.3 แสดงถึง เอกสารอ่าวอุดมก าลังจะหายไป  
แหล่งที่มา: เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม, 2555. 
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หลังจากนั้น จึงมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน เรียกว่า 
CHIA (Community Health Impact Assessment) ฉบับปรับปรุง โดยมีทีมงานคุณครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ เข้ามาเป็นตัวกลางในการรวบรวมและจัดท า เอกสารฉบับ
ที่ 2 ชื่อว่า “อ่าวอุดมอันอุดม” ขึ้น เพ่ือให้เกิดข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ดัง
ค ากล่าวที่ว่า 

“ช่วงแรก ๆ เขาก็ไม่ยอมรับนะ เพราะว่าชุมชนท าเอง ด้วยตัวของชุมชนเอง ไม่ได้จบ
ปริญญาตรีไม่ได้จบปริญญาโท หรือด็อกเตอร์มา ถูกไหมล่ะ อาจารย์เขาก็เลยหาทาง
ออกให้โดยเอานักเรียนของโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือที่จะเก็บข้อมูล จริง 
ๆ ข้อมูลอยู่ในแต่ละคนหมดแล้วเพียงแต่ว่า มันไม่รู้ว่าใครจะเอาไปเรียบเรียงให้ เด็ก
โรงเรียนรุ่งอรุณนี่แหละมาดึงข้อมูลไปถามแต่ละคนแต่ละคนแล้วเอามาเรียบเรียง มา
ฝังตัวอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์ มาเรียนรู้ หาบริบทของชุมชนบ้านอ่าวอุดมมันเป็นยังไงแล้ว
เอาข้อมูลมาเรียบเรียง”   

          สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 
 
  โดยเหตุผลที่ดึงนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณมาเป็นคนกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สร้างเอกสารที่เป็นกลางและมีความรอบด้าน  เนื่องจากโรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนที่เคย
ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ปากแม่น้ าบางปะกง ซึ่งเป็นการศึกษาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  เช่นเดียวกันโดยในกรณีของ
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ส.ช. (คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ) เล็งเห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นที่โรงเรียนรุ่งอรุณเคยศึกษา ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของ อ.เปรมปรีติ หาญทนงค์ 
อาจารย์ประจ ารายวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ว่า 

“เราท างานกับ ส.ช. (คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) มาครั้งหนึ่ง ที่จริง ส.ช. เป็นคน
เลือกพ้ืนที่ อ่าวอุดมเพราะมันสืบเนื่อง กับโครงงานครั้งที่แล้วก็  คือบางประกง
เพราะว่ามาสืบเนื่องกับแม่น้ าทั้งสายไหลมาอ่าวไทย”  

โดยขั้นตอนการศึกษาของนักเรียนรุ่ งอรุณที่ ผลสุดท้ายจะน าไปสู่  การใช้แนวทาง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในการมองภาพอนาคตและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน มีข้ันตอนการศึกษาดังนี้ คือ (โรงเรียนรุ่งอรุณ, 2556) 
   1) คณะนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
(สช.) ร่วมกันก าหนดโจทย์ในการศึกษาพ้ืนที่อ่าวอุดม 
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   2) ท าความรู้จักกับบ้านอ่าวอุดมและระบุปัญหา 
   - ท าการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอ่าวอุดมและน าเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลในชั้น
เรียน ศึกษาท้ัง 2 ด้าน คือ ภาคอุตสาหกรรม และ ประมง โดยไม่น ามาปะทะกัน 
   - จัดการความรู้ ระบุความส าคัญของปัญหาผ่านการเขียนโครงงานร่างแรก 
   - น าเสนอแนวทางโครงงานต่อ สช. (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ) 
เพ่ือให้ข้อปรับปรุง 
   3) น าเสนอแนวคิดหลักแผนงานฉบับจริงต่อส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 

- นักเรียนศึกษาภาคสนามที่บ้านอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 
   - ท าสมุดบันทึกภาคสนามจัดท าโครงงานเพ่ือน าเสนอแนวคิดและแผนการ
ด าเนินการเสนอต่อส านักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

4) ด าเนิ น งานจัดท ารายงาน  HIA (Health Impact Assessment หรือ  การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ) ชื่อว่า “อ่าวอุดมอันอุดม” 
   - ท าการประชุมเพื่อออกแบบเนื้อหาในเล่มรายงาน 
   - ท าการแบ่งรายงานออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ประวัติชุมชนอ่าวอุดม การประมงภูมิ
ปัญญาและรายได้ท่าเรือ และการปรับตัวของชุมชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
   - นักเรียนศึกษาภาคสนามที่บ้านอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 
เพ่ือสืบค้นเพ่ิมเติม พูดคุยและจัดท ารายงานร่วมกับชาวบ้าน 
   - ตรวจทานและแก้ไข ส่งรูปเล่มรายงานให้ทาง สช.(คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) 
เพ่ือด าเนินการจัดพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 4.4 แสดงถึง เอกสาร “อ่าวอุดมอันอุดม” 
แหล่งที่มา: เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม, 2556. 
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5) จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม "สุขท่ีได้คุยกัน" หัวข้อ "อ่าวอุดม New Face" 
   - ด าเนินการจัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ "อ่าวอุดม New Face" เพ่ือเผยแพร่สิ่งที่
เรียนรู้ และร่วมพูดคุยหาแนวทางแก้ปัญหากับหน่วยงานราชการบริษัทเอกชน และชาวบ้านอ่าวอุดม
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกฝ่าย และท าการสรุปเนื้อหาในเวทีสาธารณะ 

6) ประเมินผล 
   - ประเมินผลงานโดยผู้ร่วมรับฟังการเสวนา   
   - ประเมินตนเอง และ ประเมินโดยกลุ่ม 
   จากขั้นตอนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ จะเห็นได้ว่าในข้อที่ 5  ความ
ตั้งใจของผู้ท าหน้าที่เป็นคนกลาง คือ ต้องการให้มีการพูดคุย จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม ซึ่งความตั้งใจที่
เข้ามาเป็นคนกลาง จะเห็นได้จากค ากล่าวของนักเรียนรุ่งอรุณคนหนึ่ง  (สถานีวิทยุและโทรทัศน์
สุขภาพแห่งชาติ, 2556) 

 “เราจะน าเสนอ ทั้งสองด้านคือทั้งด้านของอุตสาหกรรมและประมง โดยจะไม่น ามา
ปะทะกันเนื่องจากเราเห็นว่า เป็นการเสี่ยง ไม่สร้างสรรค์”  

 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ, เสวนาโต๊ะกลม สุขที่ได้คุยกัน 19 มีนาคม 2556) 

  หรือจากการสังเกตของอาจารย์เปรมปรีดิ์ หาญทนงค์ อาจารย์ประจ ารายวิชาสังคมศึกษา
โรงเรียนรุ่งอรุณ ถึงจุดมุ่งหมายที่นักเรียนจัดการเสวนาดังกล่าวนี้ขึ้น (สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพ
แห่งชาติ, 2556)  ได้กล่าวว่า  

 “เท่าที่ครูสังเกต เขาอยากจะให้เวทีเสวนาเป็นเรื่องของการพูดคุยของทุกฝ่ายอย่าง
จริงใจจริง ๆ ความพยายามของเขา ไม่อยากให้ไม่อยากให้นักวิชาการกลุ่มทฤษฎีลง
ไป ไม่อยากให้หน่วยงานรัฐหรือเรื่องกฎหมายลงไป แต่เขาอยากท่ีจะให้พูดคุยเหมือน
นั่งคุยกันในบ้านว่าจะจัดการปัญหาอย่างไรมากกว่า” 

               (เปรมปรีดิ์ หาญทนงค์, เสวนาโต๊ะกลมสุขที่ได้คุยกัน 19 มีนาคม 2556)  
 
  โดยผลสืบเนื่องจากเอกสารอ่าวอุดมอันอุดมดังกล่าว คือ เกิดการ จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม "สุข
ที่ได้คุยกัน" หัวข้อ "อ่าวอุดม New Face"  ด าเนินการจัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม เพ่ือเผยแพร่สิ่งที่ได้จาก
การศึกษา และร่วมพูดคุยหาแนวทางกับหน่วยงาราชการ บริษัทเอกชน และชาวบ้านอ่าวอุดม เพ่ือ
การหาทางออกร่วมกัน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ, 2556) 
  



 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.5 แสดงถึง ประกาศร่วมรับฟังการเสวนาโต๊ะกลม “สุขที่ได้คุยกัน”  
แหล่งที่มา: โรงเรียนรุ่งอรุณ, 2556. 
 
เสวนาโต๊ะกลม "สุขที่ได้คุยกัน" หัวข้อ "อ่าวอุดม New Face" (สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพ
แห่งชาติ, 2556) 

 “มีการนัดผู้ใหญ่ นัดบริษัทเอกชน ชุมชน และเทศบาล เปิดเวทีคุยกัน ตอนที่เด็กท า 
หน่วยงานรัฐก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเด็ก เป็นนักศึกษา เอกชนก็ปฏิเสธไม่ได้ 
เพราะไม่ใช่คนในชุมชนท า เอามาแลกเปลี่ยนกันที่เวทีกลางเทศบาล เอาปัญหาของ
อ่าวอุดมมาคุยนั่นก็คือจุดเปลี่ยน” 
                (อ าพัน ปัญญา, สัมภาษณ์ 4 พฤษภาคม 2560) 

เวลาและสถานที่จัดเสวนา :  
วันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ส านักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น 4 อ าเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 
ผู้เข้าร่วมการเสวนา :  
คุณสนธิ คชวัฒน์ เลขาธิการและอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ วุฒิสภา 
คุณสมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (นามสมมติ) สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 
ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิจัยชุมชน 
คุณอ าพัน ปัญญา (นามสมมติ) ตัวแทนของกลุ่มประมงในชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
ตัวแทนเยาวชนจิตอาสาบ้านอ่าวอุดม 
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ตัวแทนคณะผู้บริหารจาก  6 บริษัทท่าเรือ 
ตัวแทนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนรุ่งอรุณ 
กติการ่วมกันในการเสวนา :  

 “การพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นการที่พวกเรามานั่งคิดว่า จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
ให้มันดีมากขึ้น ให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ วิทยากรท่านใดอยากเสนอความคิดเห็นเปิด
โอกาสให้แสดงความเห็นได้เลย ส่วนผู้เข้าร่วมรับฟังอนุญาตให้แสดงความคิดเห็น
ในช่วงท้ายของการเสวนา” 

(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ, เสวนาโต๊ะกลม สุขที่ได้คุยกัน 19 มีนาคม 2556) 

ประเด็นในการเสวนาโต๊ะกลม "สุขท่ีได้คุยกัน" หัวข้อ "อ่าวอุดม New Face" 
ข้อที่ 1 ขยะ 
ข้อที่ 2 สิ่งก่อสร้างในทะเล 
ข้อที่ 3 มลพิษ 
ข้อที่ 4 เหตุเดือดร้อน ร าคาญ 
ข้อที่ 5 การขยายท่าเรือใหม่ 
 
บรรยากาศการเสวนาโต๊ะกลม :  
  “ปูจ๋า”เป็นอาหารว่างที่ผู้ร่วมงานน ามาเป็นประเด็นพูดคุยสะท้อนวิถีประมงพ้ืนบ้าน มา
เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาพ้ืนที่อาหารกับการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

โดยเป็นบรรยากาศที่ผู้คนจากหลากหลายฝ่าย หลากหลายความเชี่ยวชาญมาพูดคุยและรับ
ฟังกัน พูดคุยในเรื่องเดียวกัน คือปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาขยะ และน าเสนอมุมองแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละคน โดยไม่พยายามโทษว่าเป็นความผิดของใคร หากแต่พยายามพูดคุย
เพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน   

ตัวอย่างเช่น มุมมองของอาจารย์สนธิ คชวัฒน์ อดีต เลขาธิการและอนุกรรมาธิการ
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ วุฒิสภา 

“ในส่วนของผมคือคิดว่าต้องมีคนกลางมาไกล่เกลี่ยต้องมีการพูดคุยกันทุกเดือน ผมก็
มองว่ามันต้องมีเวทีที่มานั่งพูดคุยกันเขาเรียก Group Meeting มาคุยกัน มาหา 
Solution หาวิธีทางแก้ให้เห็นชัดก่อนแล้วเราค่อยเดินหน้า” 
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มุมมองของ อ.สมนึก จงมีวศิน นักวิจัยชุมชนภาคตะวันออก 

  “ขยะ”ก็เป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ขยะจากชุมชนเองก็มีผล ชุมชน
เองก็ต้องยอมรับด้วยว่าชุมชนมีทั้งชุมชนที่อยู่ดั้งเดิมสมัยก่อนเราทิ้งขยะเล็กๆน้อยๆแต่พอหลังๆ
ประชากรประชาชนมีเพ่ิมมากข้ึน ขยะที่เราทิ้งไปเริ่มมีผลกับเราแล้วและปัญหาขยะเองก็มีส่วนมาจาก
ท่าเรือสินค้า ประเภทสินค้าเทกองหลาย ๆ ถ้าไม่ได้มีการปกปิดให้มิดชิดการขนย้ายเวลามีลมพัดมันก็
ลงก็ลงทะเล 

 “ค าถามคือถ้าทุกคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องของฉัน ไม่ว่าจะท่าเรือหรือชุมชน สุดท้ายแล้ว
มันเป็นเรื่องของใคร ผมว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะครับว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาของเรา 
มันถึงจะแก้ได้” 

 “เราต้องมีพหุภาคีใช่ไหมครับ ท่าเรือต่างๆเลยต้องมาคุยกัน เราถึงต้องมาถกเถียงกัน
แต่จริงๆถ้าทุกคนช่วยควบคุมชุมชนควบคุมเรื่องขยะ มีการจัดเก็บขยะให้เท่าเรือมี
การควบคุมไม่ให้สินค้าเทกองปลิวกระจายไม่ให้มันมีเวลาฝนตกแล้วน้ าไหลนองท าให้
สินค้าท่ีอยู่ในท่าเรือเป็นสินค้าเทกองไหลลงทะเลมันก็ช่วยได้” 

อาจารย์ ภารนี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการด้านผังเมือง กล่าวว่า 

 “ในกรณีของขยะ จากสิ่งที่เรารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของอ่าวอุดม จริง ๆ ก็เป็น
ปัญหาของที่อ่ืนด้วย พอเราเอาประเด็นที่นักเรียนตั้งมาดูว่าเราต้องเปลี่ยน ให้มันเป็น 
We พอมาดูในเรื่องของขยะ มีWe หลายตัว เพราะฉะนั้น We ตรงนี้ในเรื่องของวิธี
คิดก็คือ ท ายังไงจะขยับจาก We หลาย ๆ We ให้มาสู่ C community ของชลบุรี
ของแหลมฉบังหรือของอ่าวอุดมว่าใน 1 ปีเรามี We ที่ก่อขยะกี่ตัว แล้วขยะจาก we 
เป็นขยะประเภทไหนเป็นแหล่งก าเนิดประเภทไหนหรือต้องการจัดการอย่างไรมี
ปริมาณเท่าไหร่” 

      (ภรณี สวัสดิรักษ์, เสวนาโต๊ะกลม สุขที่ได้คุยกัน 19 มีนาคม 2556) 
  ซึ่งการน าเสนอมุมองและแนวทางการแก้ไขปัญหาในข้างต้น จากความคิดเห็นของแต่ละคน 
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่องหนึ่งคือ ต้องมีการสร้างกลุ่ม และพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอ มอง
ปัญหาเป็นปัญหาของพวกเรา ไม่โทษว่าเป็นความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวได้ 
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ผลของการเสวนา  
  ผลของการปรึกษาหารือสะท้อนให้เห็นหนึ่งในค าตอบหรือแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้ใน
ระยะยาว คือการรวมกลุ่มพูดคุย โดยมองปัญหาในฐานะปัญหาของเรา ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหา และอยู่ร่วมกันได้  และจากการร่วมกันปรึกษาหารือ
ในครั้งนั้น ท าให้เกิดการพูดคุยกันอีกหลายครั้ง จนเกิดความคิดที่จะสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันผ่าน
สิ่งที่เรียกว่า “ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม” และความคิดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชน
และท่าเรือข้ึน  
  จากเอกสารขั้นตอนการพัฒนาสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการ
จัดท าธรรมนูญชุมชนเพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน (สมนึก จงมีวศิน, 2557) ของ ดร.สมนึก 
จงมีวศิน ฝ่ายวิชาการเครือข่าย เพ่ือนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก  และที่ปรึกษากลุ่มประมง
ต้นแบบ จะท าให้เห็นขั้นตอนในการสร้างธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ   

  1) ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ปัญหา เพ่ือท าการศึกษา 
     1.1) จัดสร้างแผนที่ข้อมูลชุมชนเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นขอบเขตของปัญหาทั้งหมด 
  2) มองหาปัญหาทั้งหมดในพ้ืนที่ให้พบ ท าการวิเคราะห์ประเมินผลปัญหาเพ่ือหาทางออก 
วิเคราะห์สถานการณ์ของพ้ืนที่ เติมลงในแผนที่ข้อมูลชุมชน  
    2.1) สี่รูชุมชนเพ่ือการการพัฒนาอย่างยั่งยืน – รู้จักตัวตนและอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รู
จักมรดก ฐานทรัพยากรในพ้ืนที่/รู้จักปัญหาและผลกระทบในพ้ืนที่และรู้จักอนาคตที่ต้องการของ
ชุมชน (เช่น ความอยู่ดีกินดีของชุมชน, สิ่งแวดล้อมที่ด)ี 

  2.2) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน ประเมินผลให้เห็นภาพของอดีต ปัจจุบัน อนาคต 
  3) ก าหนดแนวทางธรรมนูญชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยก าหนดแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแบบต่างตอบแทน ก าหนดผลประโยชนร่วมกันของ
ชุมชน ครอบคลุมผู้มีส่วนไดสวนเสียทั้งหมด และผลักดันให้เป็นข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / กฎหมาย
กลางและ นโยบายสาธารณะของชุมชนในอนาคต (สมนึก จงมีวศิน, 2557) 

จาก 3 ขั้นตอนในข้างต้น เกิดเป็น ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม โดยหลังจากการเกิดขึ้นของ
ธรรมนูญชุมชน ซึ่งถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ด้วยความ
ร่วมมือของชุมชน เอกชน และเทศบาลนครแหลมฉบัง นับได้ว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยมี
นายกเทศมนตรีเป็นสักขีพยาน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่จากประชาชนทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เกิดการหลอมรวมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาค
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ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอย่างเป็นระบบ ใช้ทั้งความรู้แบบวิทยาศาสตร์ควบคู่ ไปกับความรู้แบบชุมชน ใน
พ้ืนที่บ้านอ่าวอุดม 

สรุปแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในช่วง หลงทาง ค้นหา เพื่อค้นพบ 

  แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในช่วงหลงทาง ค้นหา เพ่ือค้นพบ เป็นช่วงของ
การปรับเปลี่ยนวิธีการ และสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือให้เกิดการพูดคุยและรับฟังกันด้วยเหตุผล ซึ่งการ
พูดคุยกันด้วยเหตุผลเป็นหนึ่งในหลักการส าคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

  1) เครื่องมือที่ใช้ 4 รู้  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจตัวตนและ
ตระหนักถึงมรดกของชุมชน น าไปสู่การสร้างเอกสารข้อมูลของชุมชน เช่น สร้างเอกสาร CHIA อ่าว
อุดมก าลังจะหายไป, รวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปสู่การพูดคุยกันด้วยเหตุผล 
  2) ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม เป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ (สมนึก จงมีวศิน , 2559) โดยธรรมนูญดังกล่าวนับเป็นเครื่องมือส าคัญ
เครื่องมือหนึ่งที่มีผลผูกพันท าให้เกิดคณะท างานที่เรียกว่า คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ 
  โดยรูปแบบของการปรึกษาหารือในช่วง หลงทาง ค้นหา เพ่ือค้นพบ เป็นไปในรูปแบบของ
การเสวนาโต๊ะกลม พูดคุยและร่วมกันแก้ไขปัญหา หาทางออกด้วยข้อมูล สรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4. 2 รูปแบบการปรึกษาหารือในช่วงหลงทาง ค้นหา เพื่อค้นพบ   

 
ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการ

ปรึกษาหารือ 
ชุ ม ชน  : ป รั บ ตั ว  เป ลี่ ย น
วิธีการจัดการกับปัญหา ใช้
ข้อมูล และเครื่องมือที่เรียกว่า 
4 รู้ เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ค ว า ม เป ลี่ ย น แ ป ล งแ ล ะ
ผลกระทบในชุมชน โดยชุมชน
จัดท าเป็นเอกสาร CHIA อ่าว
อุดมก าลังจะหายไป 
โรงเรียนรุ่งอรุณ: เข้ามาท า
หน้าที่เป็นคนกลาง รวบรวม
ข้อมูลภายในชุมชน  รายงาน 
HIA ชื่อว่า “อ่าวอุดมอันอุดม” 

 
ช่วงกระบวนการปรึกษาหารือ  
 
เกิดเวทีเสวนาโต๊ะกลม "สุขที่ได้
คุยกัน" หัวข้อ "อ่าวอุดม New 
Face"เป็นการจัดเสวนาโดยคน
กลาง คือ นักเรียนโรงเรียนรุ่ง
อรุณ  ซึ่ งเชิญตัวแทนภายใน
ชุมชน ตัวแทนของบริษัทท่าเรือ 
มาประชุมกัน ณ เทศบาลนคร
แหลมฉบัง  
 
 

 
ผลของกระบวนการ

ปรึกษาหารือ 
ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
คือ บันทึกความเข้าใจเรื่องการ
อยู่ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในขุมชนบ้านอ่าวอุดม  
ถือเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
ในทุก ๆ มิติ เพ่ือให้ชุมชนและ
ท่าเรืออยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2562. 

 

4.2.2 ช่วงท่ี 2 " เราจะเดินไปด้วยกัน" 
ในช่วงที่ 2 จุดมุ่งหมายส าคัญของการปรึกษาหารือก็ยังคงเป็นเช่นเดิมคือการพยายามที่จะอยู่

ร่วมกันให้ได้ และเดินไปด้วยกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ วิธีการที่
ใช้ในการปรึกษาหารือ จะมีกระบวนการที่แตกต่างจากในช่วงที่หนึ่ง เป็นไปในลักษณะการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน และมีการปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการสร้างโอกาสในการปรึกษาหารือ
ระหว่างกัน ท าให้มีพ้ืนที่ในการรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหา ย่อมเป็นสิ่ง
ที่ เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นเองกระบวนการปรึกษาหารือและช่วยกันตรวจสอบระหว่างกันจึงมี
ความส าคัญมาก 

 “ธรรมนูญชุมชน เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง แต่กระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน หลัง
เกิดธรรมนูญมากกกว่าที่เป็นบันไดไปสู่การปรึกษาหารือ”  

                        สมนึก จงมีวศิน (สัมภาษณ์, 13 กรกฎาคม 2560) 



 101 

  หลังจากการเกิดขึ้นของธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม ซึ่งเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันระหว่าง
บริษัทท่าเรือและชุมชน แม้จะยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดเป็นเทศบัญญัติได้ มีฐานะเป็น MOU หรือ
บันทึกความเข้าใจ แต่ในทางปฏิบัติ ธรรมนูญดังกล่าวท าหน้าที่เป็นกติการ่วมที่ชุมชนซึ่งหมายถึง
ท่าเรือและคนในชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามร่วมกัน 
  ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงร่วมข้อหนึ่งที่ได้รับการปฏิบัติหลังจากการเกิดขึ้นจากธรรมนูญดัง
กล่าวคือ การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบ
เรือ ที่ปรากฏอยู่ในจากเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน  
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ภาพที่ 4.6 รายละเอียดแนบบันทึกข้อตกลง เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้าน
อ่าวอุดมอย่างยั่งยืน 

แหล่งที่มา:บันทึกข้อตกลงเรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน, 
2556. 
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ภาพที่ 4.7 รายละเอียดแนบบันทึกข้อตกลง เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้าน

อ่าวอุดมอย่างยั่งยืน 
แหล่งที่มา:บันทึกข้อตกลงเรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน, 

2556. 
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ภาพที่ 4.8 รายละเอียดแนบบันทึกข้อตกลง เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้าน

อ่าวอุดมอย่างยั่งยืน 
แหล่งที่มา:บันทึกข้อตกลงเรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน, 

2556. 
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ภาพที่ 4.9 รายละเอียดแนบบันทึกข้อตกลง เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้าน

อ่าวอุดมอย่างยั่งยืน 
แหล่งที่มา:บันทึกข้อตกลงเรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน, 

2556. 
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ลักษณะ รูปแบบ และกระบวนการของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
ในช่วง " เราจะเดินไปด้วยกัน" 

  การเกิดขึ้นของกติการ่วม ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม ได้สร้างข้อผูกมัดซ่ึงเกิดจากการตกลง
ร่วมกันระหว่างชุมชนและท่าเรือเอกชน ท าให้วิถีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมีความเป็นรูปธรรม
มากขึ้น คือ เกิดกระบวนการปรึกษาหารือในระยะยาวและสม่ าเสมอ และมีการจัดตั้งกลุ่มบุคคลที่
เรียกว่า "คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ" ดังจะ
เห็นได้จากค ากล่าวของ ป้ากัลยา (นามสมมติ) ประธานชุมชน  ถึงผลที่เกิดคือขึ้นหลังจากมีธรรมนูญ
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ความว่า  

“เมื่อมีการร่าง MOU ขึ้นมา มีการตั้งชุดคณะกรรมการ จ านวน 15 คน เลือกมาจาก
ตัวแทนที่มีเสียงดัง พูดได้ รู้จริง แข็งกับบริษัทได้ เช่น ผู้ใหญ่ในชุมชน ประธานประมง 
จัดประชุมกันทุกเดือน ท้วงติง มาตรการการจัดการ มาตรการการป้องกัน หรือหา
ข้อสรุปในแต่ละประเด็นปัญหาระหว่างชุมชนและท่าเรือ คือ เข้าไปประชุมกันทุก
เดือน เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวัง หรืองัดกับท่าเรือเอกชน ที่ด าเนินการใด ๆ แล้ว
อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี” 

                 กัลยา ใจสมุทร (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2557) 

 
  การปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในช่วงที่สองนั้น คือการปรึกษาหารือในรูปแบบของคณะท างาน
หรือคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหลากหลายอาชีพและหลากหลายกลุ่มผลประโยชน์ โดยเป็น
การท างานในรูปแบบของจิตอาสา เป็นการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนและท่าเรือ ในฐานะของผู้อยู่
ในชุมชนเดียวกัน “ชุมชนของพวกเรา” การร่วมกันดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิด 5 ร่วม ซึ่งเป็นแนวคิดที่
อาจารย์สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภาคตะวันออกน ามาปรับใช้ในการ
สร้างการร่วมมือกันระหว่างท่าเรือและชุมชน 
  โดยแนวคิด 5 ร่วมได้รับการพัฒนามาจาก Transformative Scenario Planning ของ Mr. 
Adam Kahane โดยมีหลักการ คือ บันไดห้าขั้น ร่วมกันริเริ่ม ร่วมกันรับรู้ ร่วมกันสร้างสรรค์ และ 
ร่วมกันเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกใช้เป็นกระบวนการในการพูดคุยเพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างกัน และสร้าง
อนาคตของชุมชนใหม่ที่มีการผสมผสานกันระหว่างความต้องการของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและความ
ต้องการของชุมชนใหม่ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ลักษณะของการปรึกษาหารือในช่วงที่ 2 เป็นลักษณะการปรึกษาหารือ ที่มุ่งให้เกิดการพูดคุย
และตรวจสอบซึ่งกันและกัน อีกทั้ง เป็นไปในรูปแบบของการสร้างพ้ืนที่ในการพูดคุยในระยะยาวสร้าง
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โอกาสในการพูดคุยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดซึ่งตรงกันกับในช่วงแรกก็คือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะของชุมชนเดียวกัน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ 
แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด คือ 

1. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ 
2. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ 
ที่มาของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบ

เรือ มาจากกลุ่มคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มผลประโยชน์ภายในชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ประมง กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่าเรือ ประธานชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสวัสดิการ
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ซึ่งได้รับการชักชวนจากแกนน าของชุมชน น้าสมศักดิ์ (นามสมมติ) ที่ต้องการให้
คณะกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่หลากหลายภายในชุมชน 

 “คณะกรรมการ คนกลุ่มนี้ก็จะมีคนหลายกลุ่ม ที่เห็นต่างกันก็เยอะ แต่ต้องเอาเวทีนี้
ไปทะเลาะกันอยู่ในนั้น เราก็เอาข้อตกลงร่วมกันออกมาใช้ ไม่ใช่ว่าทะเลาะกันแล้วไม่
รู้เรื่อง ต้องทะเลาะให้จบนะ หาเหตุและผลออกมาให้ได้ แล้วค่อยมาท าตามร่วมกัน” 

                อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560)  
 

สอดคล้องกับค ากล่าวของป้าไก่ อยู่ถิ่น (นามสมมติ) คนในชุมชนท าหน้าที่เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการ (เป็นตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านชุมชน) ที่ว่า  

“บางอย่างบางเรื่องเราก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดหรอก แต่ก็เคารพมติของทุกคน” 
                                             ไก่ อยู่ถิ่น (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 

  หน้าที่ของคณะกรรมการจะท าหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และท าการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ข้อห่วงกังวล หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน ว่าจะออกแบบ ป้องกัน หรือแก้ไขอย่างไร เป็น
การพูดคุย เพ่ือหาทางออกร่วมกัน โดยมีก าหนดการคือ จะมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของลุงจ าลอง (นามสมมติ) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ ได้อธิบายถึงการประชุมว่าจะมีการนัด 
แจ้งเวลาท าการประชุมในแต่ละเดือนในกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ 
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 “จะมีการประชุมท่าต่อท่าเลย คนละวันเลย 1 เดือนต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 
วัน บางทีก็ท่าเรือหนึ่งเช้า ท่าเรือหนึ่งบ่าย”  

                    จ าลอง เตรียมพร้อม (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 

โดยการท าหน้าที่ของคณะกรรมการได้ก าหนดให้มีการพูดคุยปรึกษาหารืออย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดข้ึนได้เสมอในแต่ละเดือน จึงต้องมีการเข้าไปรับรู้ข้อมูล และ
หาแนวทางการจัดจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันเสมอ ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของ
หนึ่งในคณะกรรมการที่ว่า 

 “เข้าทุกเดือน ทุกท่าเรือ เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดและกิจกรรมของ
ท่าเรือ เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปเราจะรู้การด าเนินการของท่าเรือในแต่ละเดือน 
เดือนหน้าเขาจะมีผลิตภัณฑ์อะไร จะเข้ามาบ้านเราก็ต้องคุยกับเขาว่าเข้ามาแล้วมัน
จะกระทบอะไร เดือน ๆ นึงก็ต้องคุยกับทุกท่า” 
                   อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ ท าหน้าที่
ในการตรวจสอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอธิบายถึงข้อความกังวลที่ชุมชนได้รับจากการด าเนินการ
ของท่าเรือ เมื่ออธิบายถึงข้อความกังวลดังกล่าวจึงน าเสนอแนวทางและหาทางออกร่วมกันในรูปแบบ
ที่ท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข มีการท างานในลักษณะของการให้ประชาชนเป็นที่ปรึกษาของ
บริษัทท่าเรือ ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงที่มีร่วมกันว่าจะไม่บีบแตรเมื่อรถบรรทุกสวนทางทักทายกันอัน
เนื่องมาจากมีผู้สูงอายุในชุมชน หรือการพูดคุยกันว่าเมื่อลมเปลี่ยนทิศเข้าพัดเข้ามาทางชุมชนต้องมี
การหยุดขึ้นสินค้าชั่วคราว เป็นต้น 
   โดยการท างานของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยปรึกษาหารือและวางมาตรการ
เท่านั้น หากแต่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการขึ้นลงของสินค้าที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนด้วย 
อาทิเช่น มันส าปะหลัง ถ่านหิน ข้าวสาลี โดยแต่งตั้งหนึ่งในคณะกรรมการเป็นผู้สอดส่องการขึ้นลง
สินค้าของทุกท่าเรือทุกครั้ง 

ดังจะเห็นได้จากการรายงานผลของลุงสุข หนึ่งในคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่
ตรวจสอบการขึ้นสินค้าของท่าเรือ ตัวอย่างเช่น การรายงานผลการขึ้นลงสินค้าของ A.K.Marine 
          “A.K. Marine  ไม่มีอะไร ขึ้นข้าวสาลี ขึ้นแร่ยิปซัม 5,000 ตัน มีข้าวสาลีหกนิดหน่อย นกลง
มากิน”  

โดยประธานของการประชุมคือ นายสนธิ คชวัฒน์ เลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 
อดีตเลขาธิการคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ วุฒิสภา เป็นประธานของการประชุม 
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จะท าหน้าที่ประนีประนอม และท าให้การประชุมด าเนินไปได้อย่างราบรื่น เมื่อมีความเข้าใจที่ไม่
ตรงกันระหว่างสองฝ่าย ประธานจะท าหน้าที่ทบทวน และอธิบายสารอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน และท าให้การประชุมหรือการปรึกษาหารือดังกล่าวผ่านไปได้ 

ดังจะเห็นได้จากการประชุมในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ท่าเรือ K.R. Logistics ซึ่งอยู่
ในระหว่างก่อสร้าง ขยายหน้าท่า ระยะที่ 4 คณะกรรมการคนหนึ่งเกิดข้อสงสัยในประเด็นของการท า
สิ่งของตกหล่นในทะเลในระหว่างการก่อสร้าง และเอกสารบางอย่างว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ แต่
ท่าเรือยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจน ประธานจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และอธิบายถึงเหตุผล ก าหนดระยะเวลาว่า
ในครั้งต่อไป ต้องมีการน าหลักฐานหรือข้อมูลมาอธิบายให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการของประธานจึงท าให้การ
ปรึกษาหารือในเรื่องต่อไปด าเนินต่อไปได้ เป็นต้น 

โดยระหว่างการพูดคุยปรึกษาหารือ จะมีการจดบันทึกโดยพ่ีเมตตา (นามสมมติ) เป็นหนึ่งใน
ทีมงานของ ผ.อ. สนธิ คชวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยท างานกับชุมชน มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็น
ผู้ที่ถูกเลือกมาจากชาวบ้านและบริษัทให้มาท าหน้าที่จดบันทึก สรุปการประชุมในแต่ละครั้ง  

 
 “เมื่อก่อนพ่ีเคยลงมาท างานในชุมชน ชาวบ้านในชุมชนเป็นคนเลือกพ่ีมาท าหน้า
หน้าที่นี้” 

                เมตตา นุ่มนวล (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 

โดยลักษณะการจดบันทึกรายงานการประชุม จะเป็นจดบันทึกแบบภาพรวมถึงเรื่องการ
รายงานสถานการณ์ในแต่ละท่าเรือ เรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือเรื่องที่ติดพันจากการประชุมครั้งก่อน 
เป็นต้น  

 “พ่ีรับหน้าที่สรุปการประชุมในแต่ละครั้ง อาจไม่ได้เป็นทางการตามแบบแผนมาก 
แต่ท าไว้เพ่ือให้เก็บเป็นข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ง่ายต่อการพูดคุยกันในแต่
ละครั้ง” 
               เมตตา นุ่มนวล (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 

 
ตัวอย่างเช่น เรื่องแจ้งเพ่ือทราบในเรื่องเดียวกันทุก ๆ ท่าเรือ และเรื่องที่เป็นข้อห่วงกังวล

หรือประเด็นที่ต้องติดตาม ซักถาม หรือทราบขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมว่าด าเนินการไปถึงขั้นใด อย่างไรบ้าง โดยจากการสังเกตพบว่า ท่าทีของคณะกรรมการ 
และบรรยากาศของการปรึกษาหารือ ทั้ง 3 ท่าเรือมีบรรยากาศหรือท่าทีที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ตาม
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สถานการณ์ ความไว้วางใจที่มีระหว่างกัน ดังจะเห็นได้จากบรรยากาศการพูดคุยปรึกษาหารือในแต่ละ
ท่าเรือ 

4.2.2.1 บรรยากาศการพูดคุยปรึกษาหารือในแต่ละท่าเรือ 
1) ท่าเรือ A.K. Marine 

 
 
 
 

 

 
 

ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆในชุมชน  
 

ภาพที่ 4.10 การปรึกษาหารือของท่าเรือ A.K. Marine 
แหล่งที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2561. 
 

ท่าเรือ A.K. Marine ท่าเรือเอกชนของคนไทย เข้ามาด าเนินการในชุมชนตั้งแต่ประมาณช่วง
ปี 2530 เป็นบริษัทที่ด าเนินการขึ้นแป้ง น้ าตาล สินค้าเทกอง ถ่านหิน ต่อเรือ และซ่อมเรือ  และจาก
การด าเนินการขึ้นสินค้าเทกอง โดยเฉพาะถ่านหิน ซึ่งเป็นสินค้าที่ชาวบ้านเชื่อว่าสร้างฝุ่น มลภาวะ 
และส่งผลกระทบกับชุมชนเป็นอย่างมาก จึงเป็นบริษัทที่ถูกชุมชนประท้วงคัดค้านอย่างรุนแรงมาก
ที่สุดในช่วงปี  พ.ศ. 2553   

ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของคุณกึกก้อง ชัดเจน (นามสมมติ)  ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ของ
ท่าเรือ A.K. Marine  เล่าว่า ในอดีตช่วงปี 2553 A.K. Marine เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับ
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากเป็นท่าเรือที่รับขึ้นถ่านหิน ซึ่งชาวบ้านมองว่าสร้าง
ผลกระทบกับชุมชน ทั้งในส่วนของฝุ่นและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดการเผาไหม้

ประธาน 

เลขา  (ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
ของท่าเรือ) 

ชุมชนสัมพันธ์ 
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ของถ่านหิน เคยมีความขัดแย้งจนถึงกับต้องหยุดการด าเนินงานถึง 2 ปี ก่อนหน้าที่จะหันหน้ามาคุย
กัน  

 “เมื่อปี 53 มีการประท้วงที่ค่อนข้างจะรุนแรง ในช่วงปี 53 ช่วงนั้นไม่ใช่บรรยากาศ
แบบนี้ มันเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้ของทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งที่เห็นด้วยกับฝั่งที่ไม่
เห็นด้วย ฉะนั้น พอมีการต่อสู้กันมันเจ็บทั้งคู่ อุตสาหกรรมเจ็บไหมเจ็บ นี่เจ็บกระอัก 
แทบล้มละลาย” 

                  กึกก้อง ชัดเจน (สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2560) 

ซึ่งสอดคล้องกับค าพูดของแกนน ากลุ่มประมง ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนและท่าเรือ ในปี พ.ศ. 2553 ความว่า  
 
     “ปี 2553 มีการประท้วง ไม่ให้ข้ึนถ่านหิน ท่าเรือต้องหยุดด าเนินการไปเกือบปี” 
             อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 
 
  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันท่าเรือ A.K. Marine เมื่อเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือ และได้
พูดคุยถึงเหตุผลของกันและกันแล้ว จึงได้ข้อสรุปว่า ท่าเรือA.K. Marine จะขอขึ้นถ่านหินต่อไป 
เนื่องจากเป็นสินค้าหลักท่ีจะท าให้ท่าเรือเปิดด าเนินการอยู่ได้ เมื่อบริษัทกับชุมชนพูดคุยและยอมที่จะ
ถอยกันคนละก้าว จึงเกิดเป็นข้อตกลงและระเบียบในการขึ้นลงสินค้า ยอมให้มีการขึ้นถ่านหิน แต่ต้อง
มีการปิดให้มิดชิด ไม่ให้มีการกระจายของฝุ่นควัน และป้องกันไม่ให้ถ่านหินมีการเผาไหม้ รวมถึงเมื่อ
ทิศทางของลมพัดเข้าสู่ชุมชน จะหยุดด าเนินการทันทีจนกว่าลมจะเปลี่ยนทิศ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับชุมชน อีกทั้งมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเยียวยาที่บริหารจัดการโดยชุมขนเองเรียกว่า กองทุน
สวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

บรรยากาศในการปรึกษาหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเอง ชาวบ้านมีความไว้วางใจต่อท่าเรือ 
เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน และมีการเปิดท่าให้คนในชุมชนเข้ามาได้เสมอในปัจจุบัน และเป็นบริษัท
ที่ให้การสนับสนุนเงินแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดมอย่างเป็นรูปธรรม จะมีลักษณะแตกต่าง
จากที่อ่ืน ที่สุด จ่ายเงินเข้าร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดมทุกครั้งที่มีการขึ้นถ่านหิน 
(จ่ายเงินค่าข้ึนถ่านหินตันละ 3 บาท)  

การปรึกษาหารือระหว่างชุมชนบ้านอ่าวอุดมกับท่าเรือ A.K.Marine เป็นการพูดคุย
ปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการของชุมชนกับท่าเรือ บรรยากาศเป็นไปในลักษณะไม่เป็นทางการ 
มีความเป็นกันเองและผ่อนคลายมากที่สุดจากทุกท่าเรือ มักเริ่มต้นด้วยการพูดคุยถึงสารทุกข์สุขดิบ 
งานที่มีการจัดขึ้นที่เทศบาลเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยหัวโต๊ะการประชุม คือ ประธานของการประชุม 
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อาจารย์สนธิ คชวัฒน์ ซึ่งรับหน้าที่เป็นคนกลาง ทางด้านขวาคือ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ของ
ท่าเรือ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท ในการตอบปัญหา ข้อสงสัยถึงการการด าเนินการต่าง  ๆ ที่
เกิดข้ึนภายในท่าเรือ นอกจากนั้นคือ คณะกรรมการซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มในชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 การปรึกษาหารือของคณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
ท่าเทียบเรือ A.K. Marine 
  การปรึกษาหารือจะเริ่มต้นด้วยการรายงานการขึ้นลงสินค้าประจ าเดือนโดย ลุงสุข (นาม
สมมติ) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการขึ้นลง
สินค้าทุกครั้ง และทุกท่าเรือ  ตัวอย่างเช่น การรายงานการขึ้นลงสินค้าของ A.K. Marine ในเดือนที่
ผ่านมา ที่ว่า 

 “A.K. Marine ขึ้นข้าวสาลี 280 แร่ยิปซัม 5,000 ตัน รอบนี้ยังไม่มีการขึ้นถ่านหิน มี
ข้าวสาลีหกนิดหน่อย นกลงมากิน” 

                   (สุข ตรวจตรา, สัมภาษณ์ 22 สิงหาคม 2560) 

  รวมถึงคณะกรรมการและประธานจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นขึ้นกับภาคตะวันออก ซึ่งในอนาคตจะส่งผลกระทบกับชุมชน เช่น เรื่องของนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก เป็นต้น และต่อด้วยการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน เช่น  การด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเดือนก่อนว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไร เป็น
ต้น  
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“ฝ่ายสวัสดิการชุมชน สมาชิก 1,200 คน ตายจ่าย10,00 บาท มีผู้ป่วย10 ราย 
เสียชีวิต 1ราย เงินเหลือ 8 แสนต้น ๆ”  

                       พิม อาสา (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 
 
  โดยสรุป การปรึกษาหารือของคณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากท่าเทียบเรือ A.K. Marine เป็นการปรึกษาหารือที่มีความตึงเครียดและความเป็นทางการน้อย
ที่สุด แม้จะเป็นหนึ่งในท่าเรือท่ียังขึ้นถ่านหินอยู่ก็ตาม  โดยจากการลงพ้ืนที่ศึกษาพบว่า สาเหตุที่ท าให้
เป็นท่าเรือที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้าน หรือคณะกรรมการมากที่สุดใน 3 ท่าเรือ คือ มีการวาง
มาตรการในการขึ้นลงถ่านหินไว้อย่างชัดเจน เปิดท่าเรือให้ชุมชนตรวจสอบได้เสมอ อีกทั้งมีการชดเชย
ที่เป็นรูปธรรมและ คือถ่านหินทุก ๆ 1 ตัน จะจ่ายเงินเข้ากองทุนครั้งละ 3 บาท โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนจัดสรรและบริหารงานเงินกองทุนสวัสดิการให้เกิดประโยชน์กับชุมชนสูงสุดโดยชุมชนเอง และมี
ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ที่เป็นที่ยอมรับจากชุมชน เนื่องจากสามารถตัดสินใจได้ค่อนข้างเด็ดขาด มี
อ านาจในการตัดสินใจ และพูดคุยกับตัวแทนชุมชนอย่างตรงไปตรงมา  

 

2) ท่าเรือ Thai Marine  

Thai Marine เป็นบริษัทที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2520 
ประกอบกิจการเกี่ยวกับท่าเรือ และโกดังเก็บสินค้า ท าการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น กากถั่ว
เหลืองส าหรับท าอาหารสัตว์ ข้าวโพดส าหรับท าอาหารสัตว์ กะลาปาล์ม เชื้อเพลิงและยิปซั่ม สินค้า
เบ็ดเตล็ดเช่น เหล็กเส้น (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ, 2556) โดยในช่วงปี พ.ศ. 
2553 เป็นอีกหนึ่งในสามท่าเรือที่ถูกประท้วงจากชาวบ้าน เนื่องจากมีการขึ้นถ่านหิน แต่เมื่อมี
เหตุการณ์ที่ชาวบ้านไม่พอใจเกิดข้ึน จึงหยุดการข้ึนถ่านหิน 

ตัวอย่างของการปรึกษาหารือในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นการปรึกษาหารือที่มีการ
จัดที่นั่งพูดคุยในลักษณะหันหน้าเข้าหากัน บรรยากาศไม่มีความตึงเครียดนัก และไม่ได้มีความเป็น
ทางการมากนัก เป็นไปอย่างเป็นปกติ อีกท้ังท่าทีของคุณอิน ดีพร้อม (นามสมมติ) ผู้จัดการฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์ค่อนข้างมีท่าทีสุภาพ รับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ และตอบข้อสงสัยหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างชัดเจน ซึ่งท่าทีของบริษัทท่าเรือแสดงออกผ่านทัศนคติของตัวแทนของท่าเรือเช่นกัน 

ดังจะเห็นได้จากการที่คุณอิน (นามสมมติ) ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ท่าเรือ Thai Marine 
ได้กล่าวว่า  
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“ท่าเรือThai Marine เมื่อรู้ว่าถ่านหินส่งผลกระทบกับชุมชนก็เลิกขึ้นถ่านหินเด็ดขาด 
ต้องถอยคนละก้าวจะได้อยู่ร่วมกันได้”  

                     อิน ดีพร้อม (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.12 การปรึกษาหารือของคณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
ท่าเทียบเรือ Thai Marine 
แหล่งที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2560. 

การปรึกษาหารือในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เริ่มต้นด้วยการที่คณะกรรมการคนหนึ่ง
สอบถามถึงเรื่องการรื้อโครงสร้างหลัก ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยว่าต้องการให้แก้ไขในการ
ปรึกษาหารือเมื่อเดือนที่แล้ว โดยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ผู้มีหน้าที่ตอบค าถามและข้อสงสัยของ
ชาวชุมชนสามารถตอบค าถามได้ และมีค าตอบต่อข้อห่วงกังวลข้อห่วงกังวลนั้นทันที หรือการที่ชุมชน
เสนอเรื่องอะไรไป จะมีการตอบรับและสามารถตัดสินใจเด็ดขาดได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งเมื่อมีการ
ประชุมในเดือนถัดมา ผู้แทนของท่าเรือThai Marine เป็นอีกท่านหนึ่งก็สามารถที่จะเข้าใจและตอบ
ค าถามของบริษัทในแบบที่ศึกษาและท าความเข้าใจถึงเรื่องที่ปรึกษาหารือกันในเดือนที่แล้วได้เป็น
อย่างดี กล่าวได้ว่า ท่าที บุคลิกลักษณะและการเตรียมพร้อมของผู้ท าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทมีผลต่อ
การก าหนดทิศทางและบรรยากาศของการปรึกษาหารือเช่นกัน 

ซึ่งบรรยากาศในการปรึกษาหารือของท่าที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพ่ิมเติม จะ
แตกต่างกันกับท่าเรือที่อยู่ในการด าเนินการก่อสร้างเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก ท่าเรือ K.R 
Logistics ซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายหน้าท่าและสร้างสะพาน  
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3) ท่าเรือ K.R. Logistics 

ท่าเรือ K.R. Logistics เป็นบริษัทขนส่งและฝากเก็บสินค้าประเภทเหล็กม้วน ไม้ยูคาลิปตัส
น้ าตาลเทกอง และน้ าตาลทรายขาว ซึ่งก่อนที่จะเกิดข้อตกลงระหว่างท่าเรือกับชุมชน ท่าเรือมีการขน
ถ่ายถ่านหินและกะลาปาล์ม แต่การขนส่งสินค้าประเภทนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านที่ท าให้
ชาวบ้านเกิดอาการคันและเป็นภูมิแพ้ท าให้ท่าเรือ เลิกขนถ่ายถ่านหินในที่สุด (โรงเรียนรุ่งอรุณ, 2556: 
48) โดยท่าเรือ K.R. Logistics เป็นท่าเรือที่อยู่ในระหว่างการขยายหน้าท่า และสร้างสะพาน ดัง
นั้นเองบรรยากาศในการพูดคุยของคณะกรรมการชุมชน และท่าทีที่มีต่อบริษัท จะค่อนข้างมีความ
จริงจังและมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากกว่า   
  รูปแบบของคณะกรรมการจะมีความแตกต่างออกไป เนื่องจาก K.R. Logistics อยู่ในช่วง
ระหว่างด าเนินการก่อสร้างขยายหน้าท่าเรือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงอ่ืนด้วย จึงเป็นชุด
คณะกรรมการ ที่อยู่ในรูปแบบของ คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากท่าเทียบเรือ ผนวกเข้ากับตัวแทนจากชุมชนใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบจากการขยาย
หน้าท่าเรือดังกล่าว เพ่ือที่จะได้รับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
ค าถามจากหนึ่งในคณะกรรมการต่อการด าเนินงานก่อสร้างท่าเรือของ K.R. Logistics 

 “ก่อนตอกและหลังตอกมีการตรวจสอบคุณภาพน้ า หรือแพลงตอนหรือไม่ว่ามีแพลง
ตอน มากน้อยจากเดิมแค่ไหน ครั้งหน้าจะมีการรายงานผล ท าไมปลา กุ้ง เหลือ
น้อย” 

          สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 24 สิงหาคม 2560) 

  ลุงสุข (นามสมมติ) หนึ่งในคณะกรรมการท าไปตรวจหน้าท่าที่มีการขึ้นสินค้าทุกครั้ง 
ตรวจสอบว่าการหกหล่น หรือสร้างผลกระทบในชุมชนหรือไม่ โดยจะมารายงานผลในการประชุมทุก
ครั้ง ดังจะเห็นได้จาก  
  “การข้ึนครั้งนี้ท่าเรือK.R. ไม่มีหกหล่น ให้รถดูดฝุ่นดูดเศษไม้สักที่หล่น  
  และโซน D1 ไม่มีน้ าตาลลง”            
         สุข ตรวจตรา (สัมภาษณ์, 24 สิงหาคม 2560) 
  กล่าวโดยสรุป บรรยากาศการปรึกษาหารือในท่าเรือที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น ท่าเรือ 
K.R. Logistics  การพูดคุยในบางประเด็นจะค่อนข้างมีความจริงจัง เข้มข้น และมีความเป็นทางการ 
ประนีประนอมกันเพียงบางกรณีและมีจุดยืนที่ชัดเจนในบางประเด็น ค่อนข้างมีการซักถาม หรือข้อ
ห่วงกังวลที่มากกว่า  
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ภาพที่ 4.13 การปรึกษาหารือของคณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
ท่าเทียบเรือ K.R. Logistics 
 

และในส่วนของท่าเรือซึ่งเป็นบริษัทมหาชนอีก 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือน าไทย (มหาชน)  
ท่าเรือ Power (มหาชน) และท่าเรือ Elite (มหาชน) แม้จะยังไม่ได้เข้าร่วมในการลงบันทึกข้อตกลง
ร่วม (MOU) เนื่องจากให้เหตุผลว่าเป็นบริษัทมหาชน มีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการที่จะเข้าร่วมหรือลง
นามใด ๆ แต่จากวิถีทางใหม่ที่ชุมชนเลือก ใช้การพูดคุย และปรึกษาหารือ ท่าทีของบริษัทขนาดใหญ่มี
การปรับตัวเช่นกัน  ดังจะเห็นได้จากเมื่อบริษัทน าไทย (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ ามันดิบ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะมีการก่อสร้างท่าเรือและสะพานใหม่  จึงมีการแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ
ระหว่างท่าเรือและชุมชน เพ่ือพูดคุยและวางแผนร่วมกัน เป็นรูปแบบของคณะอนุกรรมการร่วมกับ
ชุมชน ออกแบบโครงการขยายหน้าท่าเรือใหม่ร่วมกัน เป็นต้น   

ถึงแม้จะมีการปรับตัวของท่าเรือมหาชนที่ยังไม่ได้ร่วมลงนามในพ้ืนที่ แต่ข้อห่วงกังวลหนึ่งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตคือ เมื่อยังไม่ได้มีการลงนาม อยู่ภายใต้กติกาเดียวกันเหมือนกับท่าเรืออ่ืน ๆ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนา เช่น การส่งเสริมให้เกิดโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐต่าง 
มีการส่งเสริมให้เกิดการขยายกิจการหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เอ้ือโดยภาครัฐในอนาคต หนทางในการ
ได้พูดคุย รับฟัง อธิบายถึงข้อห่วงกังวลของชุมชน ย่อมเป็นไปได้ยากมากกว่า หากบริษัทด าเนินการ
หรือขยายกิจการภายใต้เหตุผลเป็นนโยบายของภาครัฐ และกระท าการโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
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4.2.2.2 สรุปแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม
ในช่วงที่ 2 “เราจะเดินไปด้วยกัน" 
  แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือท่ีเกิดขึ้นในช่วง “เราจะเดินไปด้วยกัน” เป็นช่วง
หลังจากการเกิดขึ้นของกติการ่วมที่เรียกว่า “ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม” ซึ่งส่งผลผูกพันให้เกิด 
คณะท างานร่วมระหว่างชุมชนและท่าเรือ เรียกว่า คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินการของท่าเรือ และ
พูดคุยปรึกษาหารือถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆ หรือหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นประจ าทุก
เดือน สรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4. 3 รูปแบบการปรึกษาหารือในช่วง “เราจะเดินไปด้วยกัน” 

 
ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการ

ปรึกษาหารือ 
ผลของธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าว
อุดม ซึ่งเป็นกติกาที่ยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างท่าเรือและชุมชน 
ได้สร้างข้อผูกมัดหนึ่ งขึ้น  การ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากท่าเทียบเรือ 

 
ช่วงกระบวนการปรึกษาหารือ  
 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากท่าเทียบเรือ  
เป็นคณะกรรมการที่ประกอบไป
ด้วยตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน ท่าเรือ และส่วนท้องถิ่น มี
การปรึกษาหารือ อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับข้อห่วงกังวล
หรือการด าเนินการใด ๆ ที่จะเกิด
ผลกระทบกับชุมชน 
 
 

 
ผลของกระบวนการปรึกษาหารือ 
 
เกิดการตรวจสอบการด าเนินการ
ของท่าเรือให้ เป็นไปในทิศทางที่
ส่งผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด 
และเตรียมมาตรการป้องกันกับสิ่ง
ที่จะเกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคต 
โดยเป็นการตรวจสอบอย่าง 
สม่ าเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง 
  
 
 

แหล่งที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
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สรุป: แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 สรุป: แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2562. 

 

 

เปลี่ยน Me เป็น We 
เปลี่ยนเขา ให้ เป็น พวกเรา 

 

การจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพจากท่าเทียบเรือ 

ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าว
อุดม 

การสร้างเครื่องมือ
ที่น าไปสู่การพูดคุย

กันด้วยข้อมูล 
- 4 รู้ 
- เอกสารอ่าวอุดม
ก าลังจะหายไป 
- ดึงคนกลางมาเก็บ
ข้อมูลเอกสารอ่าว
อุดมอันอุดม 
 

เสวนาโต๊ะกลม สุขที่ได้
คุยกัน ปรับเปลี่ยนวิธีการ 

การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
ระหว่าง ท่าเรือและชุมชน  
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กล่าวได้ว่า แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดมเกิดขึ้นเพ่ือ
จัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจากการประกอบกิจการของอุตสาหกรรม ท่าเรือพาณิชย์
ที่เข้ามาด าเนินการภายในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะ และความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรทางทะเล เป็นการลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยวิถีทางใหม่ มีความเป็นพลวัต ปรับเปลี่ยน
วิธีการตามสถานการณ์ โดยวิถีทางใหม่ที่ชุมชนเชื่อว่าจะท าให้การแก้ไขปัญหาในชุมชนเกิดขึ้นได้อย่าง
แท้จริงคือ การพยายามหาหนทางในการเปลี่ยน Me ให้เป็น We เปลี่ยนเขาให้เป็นเรา ให้สามารถเดิน
ไปข้างหน้าในฐานะ “ชุมชนของเรา” เป็นการเรียกร้องให้บริษัทและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  
โดยการที่จะท าให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ ต้องสร้างเครื่องมือที่จะท าให้ชุมชนและท่าเรือสามารถ
พูดคุยและมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนกันได้ โดยเครื่องมือที่ชุมชนใช้คือ สิ่งที่เรียกว่า 4 รู้  ได้แก่ 1) รู้จัก
ตัวตนของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2) รู้จักมรดกหรือฐานทรัพยากรของชุมชนทั้งที่จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้และรวมไปถึงมูลค่าและคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น 3) รู้จักปัญหาและผลกระทบในด้าน
มูลค่าและคุณค่าต่อตัวตนและมรดกของชุมชน 4) รู้จักอนาคตของชุมชน หมายความรวมถึงแผนการ
แก้ไขปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจตัวตน
และตระหนักถึงมรดกของชุมชน น าไปสู่การสร้างเอกสารข้อมูลของชุมชนที่เรียกว่า “อ่าวอุดมก าลัง
จะหายไป” ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาบนแนวทางของใช้ข้อมูล ใช้เหตุผล
ในการพูดคุยท าความเข้าใจกัน โดยข้อมูลที่ใช้ในการพูดคุยนั้นเกิดจากการประสานความรู้เชิงเทคนิค 
วิชาการ กับความรู้ของชุมชน  และในระยะเวลาต่อมาจึงดึงคนกลาง คือ นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณเข้า
มาเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นกลาง สร้างเอกสารที่เรียกว่า “อ่าวอุดมอันอุดม” ซึ่งน าไปสู่การ
เสวนาโต๊ะกลม สุขที่ได้คุยกัน “อ่าวอุดม New Face” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยปรึกษาหารือ
กันในครั้งต่อ ๆ ไป จนน าไปสู่การร่างกติกาในการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่า “ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
ซึ่งมีข้อผูกมัดหนึ่งท าให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของบริษัทท่าเรือ และต้อง
ปรึกษาหารือกับท่าเทียบเรืออย่างสม่ าเสมอ ที่เรียกว่า “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ” เพ่ือท างานร่วมกัน เดินไปข้างหน้าพร้อม ๆ กันในฐานะ 
“ชุมชนเดียวกัน” 
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4.3 เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

ประชาธิปไตยการปรึกษาหารือ เป็นวิถีที่ เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ดังจะเห็นได้จาก 
รูปแบบการจัดการและแก้ไขปัญหาที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงจากการประท้วงคัดค้าน มีมุมมองในแบบคู่
ตรงข้าม ไม่สามารถที่จะเจรจา หรือพูดคุยกันได้ ค่อยๆเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่การเจรจา พูดคุยกัน
ด้วยเหตุผล จนน าไปสู่การปรึกษาหารือระหว่าง "พวกเรา" (ท่าเรือพาณิชย์ กับ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) 
เป็นประจ าทุก ๆ เดือน น าไปสู่การค้นพบทางเลือกที่ 3 ที่ท าให้ "เรา" เดินไปด้วยกันได้ 

เงื่อนไขส าคัญที่เกิดขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีท้ังเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากชุมชน และเงื่อนไขจากปัจจัยอื่น 
ๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการเข้ามาของกลุ่มบุคคล และองค์กรต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้
ชุมชนเกิดจิตส านึกร่วม ท าให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ รู้จักวิธีจัดการกับผลกระทบ ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

4.3.1 ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่มีผลต่อชุมชนบ้านอ่าวอุดม ที่ในที่สุดน าไปสู่
กระบวนการน าปัญหามาพูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.3.2 เครื่องมือที่ดี และการมีเป้าหมายร่วมกัน 
4.3.3 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง 
4.3.4 ความเข้มแข็งของกลุ่มแกนน า 
4.3.5 Time - space สร้าง Trust  
4.3.6 ลักษณะทางกายภาพของชุมชน 
4.3.7 ท่าทีของบริษัทและการเปิดท่าเรือให้คนในชุมชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้   
4.3.8 เครือข่ายภายนอก 
 
4.3.1 ผลกระทบจากการพัฒนาที่ มีผลต่อชุมชนบ้านอ่าวอุดม ที่ ในที่สุดน าไปสู่

กระบวนการน าปัญหามาพูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน 

ผลกระทบจากการพัฒนาที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้รับโดยตรง และไม่สามารถแบกรับ
กับปัญหาเพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป อีกท้ังการจะเกิดขึ้นของท่าเรือเฟสใหม่ ทั้งที่ปัญหาแต่เดิมยังไม่ได้
รับการแก้ไข เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้คนในชุมชน ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา  

 “เงื่อนไขเกิดจากปัญหา ที่นี่ เคยมีปัญหาในเรื่องของฝุ่น จากสินค้าเทกอง” 
                    อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
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โดยในเบื้องแรกเป็นไปในรูปแบบของของการประท้วงคัดค้าน ยื่นหนังสือ และเจรจา
ต่อรอง เพ่ือมุ่งให้เกิดการแก้ไข เยียวยาปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดจากการเข้ามาของท่าเรือพาณิชย์ 
แต่วิธีการดังกล่าวไม่ยั่งยืนและไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างแท้จริง จึงปรับเปลี่ยน
วิธีการ โดยการใช้ข้อมูลมาคุยกัน จนน าไปสู่การสร้างวิถีการปรึกษาหารือเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
แบบในปัจจุบัน 

 
4.3.2 เครื่องมือที่ดี และการมีเป้าหมายร่วมกัน 

ความขัดแย้งระหว่างท่าเรือและชุมชนบ้านอ่าวอุดม แต่เดิมเป็นเรื่องของการพยายาม
เคลื่อนไหวคัดค้าน ให้หยุดการด าเนินการของท่าเรือที่ก่อให้ เกิดผลกระทบเพียงอย่างเดียว  
อยู่ในจุดที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถทนรับกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้อีกแล้ว แต่ทว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ชุมชนเรียนรู้ว่า การแก้ปัญหาด้วยการประท้วงคัดค้าน ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน การพยายามค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิถีทางใหม่จึง
เกิดข้ึน  
4.3.2.1 เครื่องมือที่ดี = 4 รู้ 5 ร่วม  

1) เครื่องมือที่ใช้ 4 รู้  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจตัวตน
และตระหนักถึงมรดกของชุมชน น าไปสู่การสร้างเอกสารข้อมูลของชุมชน โดยเครื่องมือ 4 รู้ ดังกล่าว
เป็นแนวคิดที่อาจารย์ สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการชุมชนในภาคตะวันออก และมีฐานะเป็นที่ปรึกษา
ของกลุ่มประมงต้นแบบ ใช้เป็นแนวทางให้คนในชุมชนค้นหาคุณค่าและมรดกที่ชุมชนต้องการรักษา 

      

 

 

 

 
ภาพที่ 4.15 เครื่องมือ 4 รู้ 5 ร่วม  

2) 5 ร่วม เป็นแนวคิดซึ่ งได้รับการพัฒนามาจาก Transformative Scenario 
Planning ของ Mr. Adam Kahane โดยมีหลักการคือ บันไดห้าขั้น ร่วมกันริเริ่ม ร่วมกันรับรู้ ร่วมกัน
สร้างสรรค์ และ ร่วมกันเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกใช้เป็นกระบวนการในการพูดคุยเพ่ือลดความขัดแย้ง

4 รู ้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจ
ตัวตนและตระหนักถึงมรดกของชุมชน น าไปสู่การ

สร้างเอกสารข้อมูลของชุมชน 

5 ร่วม น าไปสู่กองทุนสวัสดิการบ้านอ่าวอุดม  
การร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเติมลงไปในทะเล 
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ระหว่างกัน และสร้างอนาคตของชุมชนใหม่ที่มีการผสมผสานกันระหว่างความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมและความต้องการของชุมชนใหม่ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นเอง จะเห็นได้ว่า เครื่องมือดังกล่าวใช้สร้างเอกสารในการมองอนาคตร่วมกันใช้สร้าง
พ้ืนที่ในพูดคุยปรึกษาหารือของทุกฝ่ายจนน าไปสู่การสร้างธรรมนูญชุมชน นอกจากจะได้รับการ
ยอมรับจากคนในชุมชนแล้ว บริษัทท่าเรือในพ้ืนที่เองก็เห็นด้วยว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยให้อ่าว
อุดม 

 “4 รู้ 5 ร่วม ผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ท าให้สังคมบ้านอ่าวอุดมปรับตัวมาได้จนถึงทุก
วันนี้ ก็คือวิธีการเปลี่ยนเขาให้เป็นเรา ท าให้เป็นเราท าให้ทุกกลุ่มในบ้านอ่าวอุดมเป็น
เราทั้งหมด”    

            (กึกก้อง ชัดเจน, สัมภาษณ์ 16 สิงหาคม 2560) 
และอีกเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญ ท าให้กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเกิดขึ้น และ

ด าเนินวิถีดังกล่าวนี้ได้ในระยะยาว คือ การใช้ข้อมูลในการพูดคุยกันเพ่ือลดความขัดแย้ง  
จากการลงพ้ืนที่ และศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนพบว่าข้อมูลที่เพียงพอและรอบ

ด้าน มีความส าคัญอย่างมากในการท าให้กระบวนการปรึกษาหารือด าเนินต่อไปได้ เปรียบเหมือน
เครื่องมือหนึ่งในการลดความขัดแย้ง หรือสร้างคู่ตรงข้าม และท าให้การปรึกษาหารือด าเนินต่อไปได้ 

ดังจะเห็นได้จาก จากการประชุมระหว่างท่าเรือ K.R. Logistics กับคณะกรรมการชุมชน เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เมื่อคณะกรรมการเกิดข้อสงสัยในสิ่งปลูกสร้างใหม่ของบริษัทว่าเป็นไป
อย่างถูกต้อง มีการท าประชาพิจารณ์หรือก าหนดไว้ในข้อตกลงหรือไม่ เมื่อไม่สามารถหาข้อสรุปหรือ
ได้ค าตอบที่ชัดเจน ข้อสรุปเบื้องต้นคือให้ทั้งสองฝ่ายหาหลักฐานหรือข้อมูลยืนยันมาชี้แจงในการ
ประชุมครั้งถัดไป 
 

“ที่นี่มีทางจุฬาฯ มา support ด้านสิ่งแวดล้อม เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย มาท าให้ฟรี 
ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ถ้าเราอยากรู้จุดไหนมันดีไม่ดีก็พาเขามาที่นี่ บริษัทก็ไม่กล้า
แล้วสิ เมื่อก่อนคุณแสดงผลฝ่ายเดียวใช่ไหมเรามีของเราเองแล้ว เพราะฉะนั้นถ้า
ข้อมูลมันไม่ตรงกันเกิดการขัดแย้งคุณเอาผลนี้ไปส่ง สผ. (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) หรืออุตสาหกรรมจังหวัดมันมีข้อมูลที่ขัดแย้ง” 

                อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560)   
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  อีกทั้งชุมชนยังมีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น ในกรณีของการเก็บสถิติความเจ็บป่วยของ
คนในชุมชน ผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ใบรับรองแพทย์ ที่คนในชุมชนซึ่งเจ็บป่วยน ามายื่น เพ่ือรับ
เงินคืนจากกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดม ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้อาจใช้เป็นหลักฐานยืนยัน
ในอนาคตได้อีกด้วย 
4.3.2.2 เป้าหมายที่มีร่วมกัน = การเปลี่ยนเขาให้เป็นเรา เปลี่ยน ME เป็น WE   

จากในอดีตที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมเคลื่อนไหวเพ่ือให้เกิดการหยุดด าเนินการของท่าเรือที่
ก่อให้เกิดผลกระทบ เมื่อเปลี่ยนความคิดและวิธีเคลื่อนไหว เปลี่ยนเป็นการต้องการจัดการกับปัญหา 
และต้องการอยู่ร่วมกันให้ได้ ในฐานะของพวกเรา ซึ่งหมายถึงความเป็นชุมชนเดียวกัน วิธีการ และ
ผลลัพธ์จึงเปลี่ยน กล่าวคือ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม และท่าเรือเอกชนในพ้ืนที่ มีเป้าหมายส าคัญคือ “การ
อยู่ร่วมกัน”  ดังนั้นเอง  เมื่อการตั้งเป้าหมายเปลี่ยน  
    = วิธีคิดเปลี่ยน ไม่ใช่การผลักฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปเหมือนในอดีต แต่ 
ต้องการที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ 
    = วิธีการเปลี่ยน หันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุผล  
    = ผลลัพธ์จึงเปลี่ยน เราสามารถอยู่ร่วมกันได ้
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สรุป เครื่องมือที่ดี และเป้าหมายที่มีร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

  

 
ภาพที่ 4.16 สรุปเครื่องมือที่ดี และเป้าหมายที่มีร่วมกัน  
แหล่งที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
 

4.3.3 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง 
เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ  
ทรัพยากรหลักที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนคือ ทะเลอ่าวอุดม แต่เมื่อ

อุตสาหกรรมและท่าเรือได้เกิดขึ้นในชุมชน ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชายฝั่งมีความซับซ้อนมากขึ้น 
ทั้งในแง่การใช้ทรัพยากรและการจัดการกับสิ่งแวดล้อม (ฉันทนา บรรพศิริโชติ, 2544)  

โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่พ้ืนที่ทะเล หรือพ้ืนที่ท ามาหากิน
ของชาวบ้านลดลง อันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของท่าเรือพาณิชย์จ านวนมาก เกิดความขัดแย้งจากการ
ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน อีกทั้งความล้มเหลวของกระบวนการ CSR ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
กลับกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท าให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือขึ้น เพราะความล้มเหลวของ
กระบวนการดังกล่าว ท าให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตัวเอง และเรียกร้องให้มีการจัดการ
แก้ไขปัญหาที่ไปไกลกว่าแค่การให้เงิน โดยสาเหตุที่เรียกได้ว่าเป็นความล้มเหลว เพราะเป็น CSR ที่
ไม่ได้มุ่งให้เกิดการแก้ไขปัญหา แต่เป็นในลักษณะของการสงเคราะห์ ให้ในสิ่งที่ไม่ใช่ความต้องการที่
แท้จริงของชาวบ้าน ทั้งในรูปแบบของจ านวนเงิน และการสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง  ๆ ซึ่งสุดท้าย

4 รู ้ 5 ร่วม 
เปลี่ยน Me เป็น We 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ 

ธรรมนูญชุมชนบา้นอ่าวอุดม 
(กติการ่วมในการอยู่ร่วมกันระหว่างทา่เรือกับ

ชุมชน) 

เป้าหมายที่มีร่วมกัน   = “ ชุมชนของเรา” 
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น าไปสู่การสร้างความเป็นคู่ขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชนเอง ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของ
พนักงานท่าเรือหนึ่ง ซึ่งในอดีตเคยใช้วิธีการแบบดังกล่าว 

“ผมจะบอกให้ว่าวิธีการต่อสู้ของพวกอุตสาหกรรมเขาจะไปแยกบ้านออกจากกัน 
ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนี้ผมจะแยกออกเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็เอาเงินให้กลุ่มนั้น ๆ ไป 
เพราะฉะนั้นความเห็นของแต่ละกลุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้ แต่ต้องสนับสนุนผม”  

           ไม่ประสงค์ออกนาม (สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2560) 
 
  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของแกนน าคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ว่าคนในชุมชนถูกแบ่งเป็นเป็น 2 
พวกหลัก ๆ คือคนที่ที่สนับสนุนบริษัท กับคนที่ไม่เอาบริษัท จนในที่สุดน าไปสู่ความขัดแย้งกับท่าเรือ 
และระหว่างคนในชุมชนเอง  

เงื่อนไขทางด้านการเมือง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใน

ขณะนั้น ให้อ านาจแก่ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาของชุมชนเอง โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิชุมชน
เอ้ือต่อการเติบโตของภาคประชาสังคม เอ้ือให้เกิดการเติบโตของการเมืองภาคพลเมืองและการเมือง
ระดับชาติที่ส่งผลต่อการเติบโตของประชาธิปไตยในท้องถิ่น เป็นต้น  

โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจาย
อ านาจสู่ภาคประชาชน และสิทธิชุมชนได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 
ในหลายมาตรา (เกศินี แกว่นเจริญ และและคณะ, 2555) 

และอีกทั้งการเมืองในช่วงที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมมีการเคลื่อนไหว แม้จะมีความขัดแย้งทาง
การเมือง แต่ก็เป็นช่วงที่ยังมีกลไกการท างานของวุฒิสภา ดังนั้นชุมชนจึงสามารถร้องเรียน ใช้กลไก
ดังกล่าวนี้ในการท าหน้าที่พิจารณา ยื่นเรื่องหยุดการด าเนินงานของท่าเรือได้  จะเห็นได้ว่าหากการ
เคลื่อนไหวดังกล่าวด าเนินการหลังจากเกิดการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หลังการออก
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30/2557 การจะใช้กลไกดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ 
เนื่องจากค าสั่งในข้างต้นมีผลให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง  

แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับชุมชนบ้านอ่าวอุดม เงื่อนไขทางด้านสังคม กลับเป็นข้อจ ากัด เป็น
อุปสรรคของการเกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดมมากกว่า เนื่องจากใน
อดีตภายในชุมชนเกิดความขัดแย้งและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย 

 “คนเริ่มแบ่งเป็นพวก ๆ บริษัทไม่ได้ท าCSRแบบถั่วงอก พาไปกิน ไปเที่ยว มีทะเลาะ
เบาะแว้ง มีคนที่เอาบริษัทกับไม่เอาบริษัท ในชุมชนอาจแบ่งคนในชุมชนเป็น 3 พวก
หลัก ๆ คือ 1. กูเฉย 2 .กูแน่ 3. กูร่วม”   
                     อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2557)   
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อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดดังกล่าวถูกเติมเต็มด้วยกลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังไม่
ยอมจ านนต่อปัญหา ที่ยังท าให้วิถีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเกิดขึ้นได้ 
 

4.3.4 ความเข้มแข็งของกลุ่มแกนน า  
เงื่อนไขที่ส าคัญข้อหนึ่งที่ท าให้ชุมชนสามารถเดินหน้าต่อได้ แม้จะเจอปัญหาและข้อจ ากัด

หลายประการ คือ การมีแกนน าที่ไม่ยอมจ านนต่อปัญหา และพยายามสร้างอ านาจต่อรองให้กับชุมชน 
โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดมด้วยหลากหลายวิธีการ เช่น ในอดีตท าหน้าที่
เป็นแกนน าในการประท้วงให้มีการหยุดด าเนินกิจการที่ก่อให้เกิดมลภาวะในชุมชน หรือการหยุดการ
ขยายหน้าท่าเรือของบริษัทหนึ่ง เพราะปัญหาที่ก่อไว้กับชุมชนยังไม่เคยได้รับการแก้ไข แต่เมื่อวิธีการ
ประท้วงคัดค้านในแบบแบบเดิมไม่ได้ผล จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือจะได้บรรลุวัตถุประสงค์คือ การ
เป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555ท าการส่งหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดค้านการก่อสร้างโครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 3 
ของท่าเรือ K.R. Logistics (นามสมมติ) รวมทั้งร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินการ
ของท่าเรือ ที่ตั้งอยู่โดยรอบจ านวน6 ท่า หรือการยื่นหนังสือในครั้งที่ 2 พร้อมกับเอกสาร “อ่าวอุดม
อันอุดม เพ่ือเป็นข้อมูล เป็นข้อเท็จจริงประกอบการยื่นหนังสือให้กับ คณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ 

 “ถ้าเราไม่ท าแล้วใครจะท า คนสองคนก็ท าได้ คนสองคนก็รบชนะ ผมไปกัน 2 คน 
ไปกับ ส.ท. ก็แบกเป้ น้ าพกไป เดินไปเป็นบ้านนอกเข้ากรุง ผมไปร้องกัน2 รอบ ไม่ใช่
รอบเดียว ถ้างั้นคงเบรกบริษัทไม่ได้ บริษัทเค้าถึงกลัว คือเราไม่ได้ใช้ความรุนแรง เรา
ใช้ข้อมูลอย่างเดียว”  

                     อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2557) 

และในปัจจุบันหลังจากการผลักดันให้เกิดเป็น ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม ปรับเปลี่ยน

วิธีการเป็นการพูดคุยกันด้วยข้อมูล ด้วยเหตุผล เปลี่ยนวิถีทางมาเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

จัดการกับโครงการหรือการด าเนินงานใดที่จะเกิดผลกระทบกับชุมชน ทั้งในเรื่องการท ามาหากิน 

สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของ “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพจากท่าเทียบเรือ”โดยกลุ่มผู้น าดังกล่าว นับได้ว่ามีความส าคัญมากในการพยายามรวบรวม

บุคคล ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชน เข้ามาร่วมกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ

ร่วมกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งพบว่าเกิดจากความน่าเชื่อถือของตัวผู้น า เป็นบุคคลที่ทั้งชุมชนและท่าเรือให้
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ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการท าหน้าที่รวบรวมคนที่แตกต่างกันทั้งในทางอาชีพ หรือผลประโยชน์ 

เข้ามาร่วมกันท างานในรูปแบบของคณะกรรมการได้ 

ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ ของท่าเรือ A.K. Marine ที่ว่า 
 “ยอมรับว่าสิ่งที่บ้านอ่าวเป็นอยู่ทุกวันนี้ ด าเนินการไปอยู่ทุกวันนี้เพราะคุณสมศักดิ์ 
(นามสมมติ) เป็นแกนหลักเป็นตัวน า ดึงคนหลากหลายกลุ่มเข้ามาคุยกัน” 

                                   กึกก้อง ชัดเจน (สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2560) 
หรือเมื่ออยู่ในที่ประชุม เมื่อคณะกรรมการเริ่มจะออกนอกประเด็น มองที่ผลประโยชน์ของ

ตนมากกว่าชุมชนส่วนรวม ตัวอย่างเช่น ในการประชุมที่ท่าเรือ Thai Marine เมื่อคณะกรรมการเริ่มที่
จะหลุดจากเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม จะมีวิธีพูด การใช้กุศโลบายในการพยายามให้ทุกคนมองไปที่
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ท าให้คนในกลุ่มคณะกรรมการที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างในรายละเอียด เห็น
ความส าคัญของเป้าหมายใหญ่ที่มีร่วมกัน   

 
“มันไม่มีใครเก่ง ใครแน่ แต่ทุกอย่างจะต้องเอาปัญหามากองรวมกันแล้วก็มาคุยกัน” 

                                                   สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 
 

4.3.5 Time - space สร้าง Trust  
เงื่อนไขข้อหนึ่ งที่มีความส าคัญมาก ส่งผลให้บริษัทท่าเรือและชุมชน สามารถพูดคุย

ปรึกษาหารือในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาภายในชุมชนและอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุขได้ คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Trust หรือความไว้วางใจที่มีต่อกันระหว่างชุมชนและท่าเรือ 
เป็นความรู้สึกไว้วางใจกันมากพอที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือเล่นตามกติกาได้  

Trust หรือความไว้วางใจต่อกันระหว่างท่าเรือกับชุมชน หรือแม้แต่ความไว้วางใจระหว่างคนใน
ชุมชนเอง ไม่ใช่สิ่งที่เกิดได้ฉับพลันทันที หากแต่ต้องอาศัยระยะเวลา เป็นข้อพิสูจน์หนึ่งให้เกิดสิ่งที่
เรียกว่า “ความไว้วางใจ” ขึ้นด้วย  

ดังจะเห็นได้จากการที่ในระยะแรกที่ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีทางจากการเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ให้มีการหยุดด าเนินกิจการของท่าเรือที่ก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การขึ้นถ่านหิน มาเป็นการพูดคุย
และตรวจสอบกันในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเองก็ยังไม่ ได้รับการยอมรับหรือความ
ไว้วางใจจากชาวบ้าน ยังถูกมองและตั้งค าถามว่าเป็นการท างานเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือไม่ 
ปัญหาความไม่เข้าใจดังกล่าวจะเห็นได้จากค าบอกเล่าจากป้าเอ้ือ (นามสมมติ) หนึ่งในคณะกรรมการ
ได้กล่าวถึงการท างานของคณะกรรมการในช่วงเริ่มต้นว่า 



 129 

 “การท าหน้าที่คณะกรรมการของชุมชน คนที่ท างานตรงนี้แต่ก่อนก็โดนด่าหาว่ารับ
เงินจากบริษัท”                                                     

                        เอ้ือ รสดี (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 
แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป เมื่อชุมชนได้เห็นการท างานของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ 

รับเรื่องที่เกิดผลกระทบกับชุมชน  และท าหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับชุมชน เห็นการจัดสรรเงินทุน
สวัสดิการให้กับชุมชน จึงเกิดความไว้วางใจกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากในช่วงแรกที่มี
สมาชิกเข้าร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 
   “เพราะกว่าที่เราจะท าเรื่องสามท่านี้ได้มันก็อาศัยเวลา ก็เหมือนกับให้สังคมไป

ควบคุมสังคมเอง บางทีเรากฎหมายมันไม่สามารถไปควบคุมได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น
สังคมมันก็ต้องไปออกแบบรูปแบบของสังคมเข้ามาควบคุมเอง” 

                                                    สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการพูดคุย
ปรึกษาหารือกันได้ และในบางกรณีเงื่อนไขของระยะเวลา การด าเนินกิจการอยู่ในพ้ืนที่เป็นเวลานาน
ก็อาจกลายเป็นอุปสรรคของการร่วมกันพูดคุยเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากค า
กล่าวของหนึ่งในแกนน าของกลุ่มประมง น้าอ าพัน (นามสมมติ )ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  

“ยิ่งคุ้นยิ่งคุยยากนะ เพราะว่าถ้าเกิดถ้ายิ่งอยู่แล้วท าดีตั้งแต่แรก เราจะไปเราก็จะคุย
ง่าย แต่ถ้าเขามองว่าเรื่องที่มันผิดปกติเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันจะคุยยาก เช่น เขาเคย
ปล่อยมลภาวะที่ไม่ดีทุกวันทุกวัน ๆ แล้วชาวบ้านไม่มีใครตื่นขึ้นมาเรียกร้องอะไรเลย 
เขาก็มองว่าแบบที่ท าอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกแล้ว ท าสิ่งที่ผิดให้เป็นเรื่องถูกจนชิน แล้วเขา
จะไปแก้ท าไม” 

                   อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 

ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของคณะกรรมการอีกท่านหนึ่งที่มองว่า ระยะเวลาเพียงอย่าง
เดียว ไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดการพูดคุยด้วยความไว้วางใจต่อกันได้ 
   “ไม่หรอกครับ บางบริษัทอยู่กับชุมชนมานานเค้าก็พยายามจะเข้ามานะ แต่ถ้าไม่มี

ความจริงใจ หวังผลแต่เรื่อง CSR ก็ยากที่จะเข้าร่วมหรือเคารพกติกาของชุมชนได้ 
แบบนี้เรายังไม่ยอมรับ”            
      สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560)  
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ดังนั้น สรุปได้ว่าเงื่อนไขของระยะเวลาเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจสร้างTrust หรือความไว้วางใจ
มากพอที่น าไปสู่การเดินไปด้วยกันในอนาคต จนกระทั่งเมื่อท่าเรือและชุมชนได้มีพ้ืนที่ มีเวลาและ
โอกาส ในการท างานร่วมกัน มีการปรึกษาหารือเป็นประจ าทุก ๆ เดือน ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ เมื่อท างานร่วมกันจึงมี
โอกาสในการรับฟังเหตุผลของกันและกันมากขึ้น ตัดสินกันน้อยลง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและหา
ทางออกร่วมกัน จนน าไปสู่ความไว้วงใจกันมากพอที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา และอยู่ร่วมกัน
ภายใต้กติกาเดียวกันในที่สุด 
 

4.3.6 ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศวิทยาของอ่าวอุดม 
ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศวิทยาภายในชุมชน มีผลกับการเกิดขึ้นของประชาธิปไตย

แบบปรึกษาหารือ เนื่ องจากลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ที่ เป็น อ่าว มีความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็เหมาะแก่การตั้งท่าเรือพาณิชย์ ในด้านหนึ่งอาจท าให้ง่ายต่อ
การถูกท าให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของมนุษย์ แต่ใน
ขณะเดียวกัน จากลักษณะเฉพาะดังกล่าว กลับท าให้ชุมชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
การศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับนักวิชาการทางสิ่งแวดล้อม เพราะ พ้ืนที่ชายฝั่งมักเป็นที่
สนใจของการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การส ารวจปริมาณโลหะบางชนิดตามชายฝั่ง
ทะเล (ฉันทนา บรรพศิริโชติ, 2544) พ้ืนที่อ่าวอุดมก็เช่นกัน ด้วยลักษณะของพ้ืนที่อ่าวซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือให้เกิดการเข้ามาศึกษาวิจัย เนื่องจากลักษณะพิเศษของพ้ืนที่อ่าวอุดม  
ดังจะเห็นได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
 

“เพราะเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับโรงกลั่นน้ ามันขนาดใหญ่ ใกล้แหลมฉบัง ติดเกาะสีชัง ทุก
อย่างมันอุดมสมบูรณ์และจะมีผลกระทบเยอะเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการเป็นพื้นที่
ศึกษา” 
                  สนธ ิคชวัฒน์ (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 

 
และจากลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ท าให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกจาก

สถาบันการศึกษาในเรื่องของข้อมูลเชิงเทคนิค ใช้เป็นหนึ่งในหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแลกเปลี่ยน
และพูดคุยถึงสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กับบริษัทท่าเรือ 
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 “อาจารย์จุฬาเขาก็อยากเข้ามาเก็บและศึกษาเรื่องคุณภาพน้ าตรงนี้  เพราะถ้ามัน
ปล่อยลงในอ่าว มันต้องได้รับผลกระทบแน่นอน เช่น พวกกุ้งปูปลามีปัญหามีโลหะหนัก
ไหม มีการปนเปื้อนไหม เขาก็เข้าไปส ารวจท าให้ประชาชนใกล้ชิดกับนักวิชาการ พอ
ใกล้กันอาจารย์เขาก็มาช่วยตรวจดูตรวจตราและใกล้ชิดกัน เพราะฉะนั้นเขาก็เข้ามา
เป็นที่ปรึกษาให้” 

           สนธ ิคชวัฒน์ (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 
 

4.3.7 ท่าทีของบริษัท และการเปิดท่าเรือให้คนในชุมชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้  

“เราอาจจะโชคดีด้วยคือบริษัทมีพ้ืนที่เขาเอาด้วยก็อาจจะเป็นความโชคดีของเรา ซึ่ง
ถามว่าท ายากไหม ยาก ล้มลุกคลุกคลานเจ็บตัวกันมาเยอะ”  

        อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

ท่าทีของบริษัทในพ้ืนที่ถือได้ว่ามีผลต่อการเกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนเป็น
อย่างมากเช่นกัน เนื่องจากหากชุมชนเรียกร้องให้มีการจัดการกับปัญหา เรียกร้องให้มีการพูดคุยอยู่
ฝ่ายเดียว แต่บริษัทท่าเรือไม่ให้ความร่วมมือ การนั่งพูดคุย ปรึกษาหารือย่อมเกิดข้ึนไม่ได้ 

โดยจากการศึกษาพบว่า สาเหตุหนึ่งที่บริษัทค่อนข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจาก
หากเกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะที่มีการเรียกร้องให้หยุดการด าเนินการกิจการต่าง ๆ ของท่าเรือ
เหมือนกับในอดีต ย่อมท าให้บริษัทเสียหายมากกว่าการพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน หรือปฏิบัติตามกฎที่มี
ร่วมกัน ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งไม่ต้องลงทุน เพียงแต่ต้องมีการลงแรงและพูดคุยกัน ดังจะเห็นได้จากค า
กล่าวของ น้าอ าพัน (นามสมมติ) หนึ่งในแกนน าที่ เรียกร้องให้เกิดการจัดการแก้ไขปัญหาระหว่าง
ชุมชน กับท่าเรือ ที่ว่า  

 “เมื่อก่อนบริษัทท่าเรืออาจคิดว่าคุยกับชุมชนต้องใช้เงิน ใช้ทุนเยอะ แต่พอมาคุยกัน 
เข้าใจกันก็จะรู้ว่าบางอย่างแก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้เงินเลย แค่ใช้แรงอย่างเดียว” 

                   อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

นอกจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมแล้ว บริษัทท่าเรือยังมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
บางประการให้เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข และเอ้ือต่อการปรึกษาหารืออีกด้วย ดังจะเห็นได้
จากการปรับเปลี่ยนผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างท่าเรือและชุมชน เลือกคนที่สามารถพูดคุยและ
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ท างานกับชาวบ้านได้  ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทThai Marine 
โดยเลือกบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านและสามารถพูดคุยกับชาวบ้านรู้เรื่อง   

ซึ่งต่างจากบางท่าเรือ ที่ผู้จัดการไมได้รับการยอมรับ พูดกันง่าย ๆ ถ้าเค้าเกลียดผู้จัดการ 
CSR ของบริษัทไหน ก็เกลียดบริษัทนั้นไปด้วย  สนธิ คชวัฒน์ (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 

การปรับเปลี่ยนมุมมองของท่าเรือเห็นได้จากมุมมองของผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของ
ท่าเรือ K.R. Logistics ที่ว่า 

 
“คือมันท าให้ชาวบ้านที่เขาไม่มีโอกาสตรงนี้ได้รับรู้คือ ก็เป็นกระบอกเสียงให้กับ
บริษัทเหมือนกัน ถามว่าดีไหม ดีครับ มันเป็นการร่วมกันไง อะไรที่เขาไม่รู้ อะไรที่เขา
รู้และเขาแนะน า อย่างนี้คือมันก็คุยกัน ไม่มีอะไรที่มันจะสุดโต่งคุยกันไม่ได้เพียงขอให้
ได้คุย แล้วยอมรับความคิดเห็นยอมรับข้อเสนอแนะผมว่ายังไงมันก็ไปด้วยกันได้” 

                                  พล ใจใหญ่ (นามสมมติ) (สัมภาษณ์,  24 สิงหาคม 2560) 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของของผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ของท่าเรือ A.K. Marine  
   "ถอยคนละก้าว แล้วก้าวขึ้นมาคนละก้าว"  
        กึกก้อง ชัดเจน (สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2560) 
การเปิดท่าเรือให้คนในชุมชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ 

การเปิดพ้ืนที่ท่าเรือ ท าให้ความไว้วางใจระหว่างกันเพ่ิมขึ้น ลดข้อสงสัย มีโอกาสได้ซักถาม 
และเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีต การปิดไม่ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้เกิดความไม่เข้าใจ และความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน จนน าไปสู่ความขัดแย้ง ดังจะเห็นได้จาก 
หนึ่งในคณะกรรมการได้กล่าวสั้น ๆ  ถึงท่าเรือที่ในอดีตคือคู่ขัดแย้งว่า ทุกวันนี้ ท่าเรือนี้ ก็เหมือนบ้าน
หลังหนึ่งของชุมชน สามารถเข้าออกได้ตลอด  

   “ตอนนี้ 3 ท่า เปิดบ้านหมดแล้วเปิดบ้านหมดเลยนะ เมื่อก่อนเขาจะปิดกั้นไม่ให้เข้า
ไป ตอนนี้ 3 ท่านี้เปิดให้เข้าตลอดมนัก็ดีไง” 

                        สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 

โดยสรุป ท่าทีของบริษัท และการเปิดท่าเรือให้คนในชุมชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ มีผล
ต่อการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม เนื่องจาก หากท่าเรือยืนยัน
ว่าสิ่งที่ด าเนินการถูกกฎหมายเพียงอย่างเดียว ไม่คิดที่จะปรับหรือถอย ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับ
บริษัทย่อมรุนแรงขึ้น และคงไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุย หรือรับฟังเหตุผลของกันและกัน  
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  อีกทั้งในกรณีของการเปิดบริษัทท่าเรือท าให้ความไว้วางใจระหว่างท่าเรือกับชุมชนมีมากขึ้น 
เพราะมีโอกาสได้ซักถาม และตรวจสอบการด าเนินงานของท่าเรือที่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับชุมชน 
แล้วน าข้อห่วงกังวลดังกล่าวมาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตร่วมกัน 
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4.3.8  เครือข่ายภายนอก  
 
  ตารางที่ 4. 4 เครือข่ายภายนอก 

เครือข่ายภายนอก การสนับสนุนการด าเนินการของชุมชน 

นักวิชาการ เครือข่ายเพ่ือนตะวันออก ดร.สมนึก จงมีวศิน อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
น าน าช าติ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ศิ ล ป าก ร  แ ล ะ 
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภาค
ตะวันออก เป็นผู้ที่ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง โดยใช้หลัก 4 
รู้ 5 ร่วม และแนวคิด เปลี่ยน Me เป็น We    

คณ ะอนุ ก รรม าธิก ารสิ่ งแวดล้ อมและภั ย
ธรรมชาติ วุฒิสภา 

จากการยื่นหนั งสือเพ่ือให้ วุฒิ สภารับ เรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากท่าเทียบเรือที่
เกิดขึ้นภายในชุมชน อ.สนธิ คชวัฒน์ หนึ่งใน
คณะอนุกรรมการ ในปัจจุบันเข้ามาท าหน้าที่เป็น
คนกลาง มีฐานะเป็นประธานในการพูดคุย
ปรึกษาหารือระหว่างท่าเรือกับชุมชนในทุกๆ
เดือน 

โรงเรียนรุ่งอรุณ  ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจาก 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ส.ช.) 
ให้เข้ามาเก็บข้อมูลในพื้นท่ี  

ลงพ้ืนที่ศึกษา และรวบรวมข้อมูล สร้างเอกสาร 
HIA อ่าวอุดมอันอุดม จากนั้นจึงจัดเวทีเสวนา
โต๊ะกลม เป็นคนกลางให้ทุกฝ่ายในชุมชนได้
พูดคุยกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุย สร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในครั้งต่อ ๆ ไป 

นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

เก็บตัวอย่าง ตรวจวัดค่าของน้ า เพ่ือใช้ เป็น 
ข้อมูลเชิงเทคนิค เป็นหลักฐานในการพูดคุยกับ
บริษัทท่าเรือ 
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ดร.สมนึก จงมีวศิน  : อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ นักวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภาคตะวันออก 

แต่เดิมอาจารย์สมนึก จงมีวศิน(อาจารย์เขียว) เป็นคนที่ท างานช่วยเหลือ ปกป้องชุมชน ใน
ชุมชนบ้านบางละมุงอยู่ก่อนแล้ว วันหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลท่านหนึ่งที่รู้จักกัน โดยเป็น
พยาบาลที่ท างานอยู่ในบ้านอาวอุดม โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือบอกว่า อ่าวอุดม ไม่ไหวแล้วนะ 
อาจารย์เขียวซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นคนชลบุรีได้ลงไปยังพ้ืนที่ชุมชนบ้านอ่าว
อุดม “นั่งคุยไปสักพัก รู้สึกได้เลยว่ามันแสบคอไปหมด อากาศที่นี่มันแปลกมาก” สมนึก จงมีวศิน 
(สัมภาษณ์, 13 กรกฎาคม 2560) นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เข้ามาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับคนในชุมชนบ้านอ่าว
อุดม  
การมีบุคคลที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากทุกฝ่ายท าหน้าที่เป็นคนกลาง 

การมีบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายท าหน้าที่เป็นคนกลาง ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่มี
ความส าคัญมาก โดยชุมชนบ้านอ่าวอุดม มีผู้ท าหน้าที่เป็นคนกลาง  คือ  คุณสนธิ คชวัฒน์ เลขาธิการ
สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย อดีตเลขาธิการคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
วุฒิสภา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากทุกฝ่าย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเป็นอย่างดี ท าหน้าเป็นประธาน ที่สื่อสาร ไกล่เกลี่ยหาทาง
เลือกที่สามเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในสถานการณ์ หรือข้อมูลที่ตรงกัน โดยเป็นผู้ที่มีลักษณะของผู้
ที่ประนีประนอม เมื่อมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน จะเป็นผู้อธิบายและสื่อสารให้เข้าใจเจตนาหรือ
เหตุผลของอีกฝ่าย จนท าให้ปรึกษาหารือเดินต่อไปได้ 

กล่าวได้ว่า เครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 
นับว่ามีความส าคัญที่ท าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเกิดขึ้นและด าเนินต่อไปได้ ในฐานะของ
ผู้สนับสนุนด้านข้อมูล โดยสถาบันทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลเชิงเทคนิค ตามหลัก
วิชาการ มีการทดลองเก็บตัวอย่างเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยรูปแบบของข้อมูลมีข้อมูลเชิงเทคนิค 
ข้อมูลในทางวิชาการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญมากในการเจรจา หรือพูดคุยกับบริษัท เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาเป็นตัวเลข สามารถพิสูจน์ได้  ประสานเข้า
กับข้อมูลของชุมชนทั้งในเรื่องทรัพยากรทางทะเล นิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
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 “ดร.ประภาพรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะดูเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ผศ. ดร.เพ็ญใจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านจะดูแลเรื่องของระบบนิเวศวิทยา
ทางด้านทะเล ส่วนอาจารย์เขียวนักวิจัยชุมชนท่านจะรู้ทุกเรื่องดูภาพรวมทั้งหมด ผอ.
สนธิ คชวัฒน์ ก็มาร่วมออกแบบร่วมกัน” 

      สมศักดิ์ รักษ์ถ่ิน (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 

โดยจากการสอบถามแกนน าคนหนึ่งว่ามีวิธีการในการดึงนักวิชาการเข้ามาร่วมได้อย่างไร 
จากค าตอบคือ  

   “จริง ๆ แล้วไม่ได้ดึงนะ นักวิชาการที่ดีก็มีเยอะนะในประเทศไทย 
เขาเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเองเขาอาจจะรู้จักกับอาจารย์เขียวอะไรแบบนี้เป็นไง
สถานการณ์เป็นไงลองมาดูพ้ืนที่ OK พอชุมชนเดือดร้อนจริง เขาก็พร้อมที่จะช่วย
อะไรแบบนี้นักวิชาการท่ีมาเนี่ย ไม่เคยจ้างซักสลึงเลยนะ อาจารย์ท่านเข้ามาเอง”                                

                          อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 

ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายของอาจารย์ สนธิ คชวัฒน์ ที่ว่า  นอกจากลักษณะทางกายภาพ 
และนิเวศวิทยาของอ่าวอุดมจะมีความน่าสนใจในการศึกษาแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งก็คือความใกล้ชิดกัน
ระหว่างประชาชนในพื้นท่ีและนักวิชาการ 

“อาจารย์จุฬาเขาก็อยากเข้ามาเขามาเก็บและศึกษาเรื่องคุณภาพน้ าตรงนี้  เขาก็เข้า
ไปส ารวจท าให้ประชาชนใกล้ชิดกับนักวิชาการ พอใกล้กันอาจารย์เขาก็มาช่วย
ตรวจดูตรวจตราและใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นเขาก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้”  

                                               สนธิ คชวัฒน์ (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2562) 
 
  โดยจากการศึกษาในพ้ืนที่ท าให้ค้นพบว่า เงื่อนไขของการมีเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษา นับเป็นเงื่อนไขพิเศษข้อหนึ่งที่ท าให้ชุมชนบ้านอ่าวอุดม สามารถด าเนินวิถี
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือให้เป็นไปได้ เพราะการมีข้อมูลที่รอบด้านทั้งจากการที่ชุมชนเองรู้จัก
พ้ืนที่ และระบบนิเวศวิทยาของชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงการได้รับการสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคจาก
นักวิชาการในสถาบันการศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและรอบด้านอีกด้วย 
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จากการศึกษาในเรื่อง แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในข้างต้น  หนึ่งในเป้าหมายหลักของการศึกษาคือต้องการสะท้อนให้
เห็นกระบวนการการเปลี่ยนจากความขัดแย้งมาสู่การพูดคุยกันด้วยเหตุผล ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากความขัดแย้งมาสู่การพูดคุยหาทางออกร่วมกัน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.17 กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากความขัดแย้งมาสู่การพูดคุยหาทางออกร่วมกัน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากความขัดแย้งมาสู่การพูดคุยหาทางออกร่วมกัน อธิบายได้ดังนี้ 

Time Trust 

การสื่อสาร และได้รับข้อมูล
ท าให้ไม่เกิดข่าวลือ ลดการ

ผิดใจหรือขัดแย้งกัน 

การปรับเปลี่ยนเป้าหมาย 
“ถอยคนละก้าว” 

บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ
ท าหน้าที่เป็นคนกลาง 

สร้างพื้นที่ส าหรับพูดคุย
และโต้เถียงกันอย่าง

สม่ าเสมอ 

เดินไปด้วยกันในฐานะ 
”ชุมชนของเรา” 
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1) การปรับเปลี่ยนเป้าหมาย นับได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางจาก
ความขัดแย้งมาสู่การพูดคุยกัน เมื่อเป้าหมายเปลี่ยนจากการผลักฝ่ายหนึ่งออกไป เป็นการคิดที่จะอยู่
ร่วมกันให้ได้ วิธีการจัดการกับปัญหาจึงเปลี่ยนไป และท่าทีความเป็นคู่ตรงข้ามที่มีต่อกันลดลง 
เนื่องจากท้ังชุมชนและท่าเรือต่าง “ถอยคนละก้าว”โดยท่าเรือและชุมชนต่างเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
เพ่ือรักษาบรรยากาศในการพูดคุย โดยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือ การยอมรับกติกาใน
การอยู่ร่วมกัน ซึ่งแสดงออกผ่านการปรับตัวของท่าเรือและชุมชน ดังจะเห็นได้จากการที่ท่าเรือ เปิด
ท่าเรือให้ชุมชนตรวจสอบ โดยการการเปิดท่าเรือดังกล่าว ท าให้ความไว้วางใจระหว่างกันเพ่ิมขึ้น ลด
ข้อสงสัย เพราะมีโอกาสได้ซักถาม หรือการพยายามควบคุมการท างานให้ส่งผลกระทบกับชุมชนน้อย
ที่สุด ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ฝุ่นจากการขึ้นสินค้าฟุ้งกระจาย หรือการหยุดขึ้นสินค้าทันทีที่มีฝุ่น
ละอองจนกว่าลมจะเปลี่ยนทิศทาง และการปรับตัวที่เห็นได้อย่างชัดเจนของท่าเรือพาณิชย์ คือ การ
เปลี่ยนผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของบางท่าเรือ เลือกคนที่ชาวบ้านยอมรับ และสามารถพูดคุยเจรจา
กับชุมชนได้อย่างดี หรือการที่ชุมชนเมื่อได้ฟังเหตุผลความจ าเป็นของท่าเรือหนึ่งจึงยอมให้มีการขึ้น
ถ่านหิน แต่ต้องแลกกับการได้รับเงินมาสนับสนุนกองทุนสวัสดิการบ้านอ่าวอุดมในทุกครั้งที่มีการขึ้น
ถ่านหิน  
  กล่าวได้ว่า หนึ่งในสาเหตุที่ท าให้การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและการปรับตัวสามารถบรรเทา 
หรือยุติความขัดแย้งได้ เพราะการถอยคนละก้าวและเดินหน้าคนละก้าว ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 
ฝ่าย (Win- Win) เห็นได้จากหากท่าเรือพาณิชย์ปฏิบัติตามกฎกติกาที่มีร่วมกันกับชุมชน ท่าเรือ
พาณิชย์จะสามารถด าเนินการภายในพ้ืนที่ โดยไม่โดนคัดค้านหรือให้หยุดการด าเนินการเหมือนใน
อดีต และชุมชนเองก็มีอ านาจเพ่ิมขึ้น เสียงของชุมชนได้รับการรับฟังอย่างตั้งใจ น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจเป็นเป็นปมของความขัดแย้งได้ทันเวลา 

2) บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจท าหน้าที่เป็นคนกลาง มีผลอย่างมากต่อการลดความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น โดยการท าหน้าที่เป็นคนกลาง อาจเป็นไปในรูปแบบของของผู้รวบรวมข้อมูลที่เป็นกลางจาก
ทุกฝ่ายเช่น ในกรณีของอ่าวอุดม มีนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณเข้ามาเป็นคนกลางระหว่างท่าเรือพาณิชย์
และชุมชน สร้างเอกสารชื่อว่า “อ่าวอุดมอันอุดม”ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสรับ
ฟัง และพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในมุมมองของตน ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่อีกฝ่ายมองข้าม
ไป ได้ท าความเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้น  
 หรือการเป็นคนกลางยุติความขัดแย้ง ในบทบาทของผู้ท าหน้าที่เป็นประธาน อ านวยให้เกิด
การพูดคุยปรึกษาหารือระหว่าง 2 ฝ่ายที่มีจุดยืนหรือผลประโยชน์ต่างกัน ซึ่งบุคคลที่ต้องท าหน้าที่เป็น
ประธานภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนเป็นอย่างดี เพราะคนกลางจะมีบทบาทส าคัญมาในการยุติหรือคลี่คลายให้ความขัดแย้ง
ลดความรุนแรงลง เมื่อแต่ละฝ่ายไม่เข้าใจกัน โดยท าหน้าที่ประนีประนอม สื่อสารให้เข้าใจเจตนาหรือ
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เหตุผลของอีกฝ่าย ไกล่เกลี่ย หาทางเลือกที่สามเพ่ือให้การพูดคุยไปต่อได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งมากข้ึน และการสร้างพ้ืนที่ให้เกิดการถกเถียงซ้ า ๆ โดยมีคนกลาง สุดท้ายจะค่อย ๆ เปลี่ยนให้
คู่ขัดแย้งกลายเป็นผู้ที่สามารถพูดคุย ถกเถียงกันจบในที่ประชุม และมองอนาคตร่วมกันได้ในที่สุด  

3) สร้างพ้ืนที่ส าหรับพูดคุยและโต้เถียงกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การท าให้ความขัดแย้ง
กลายเป็นสถาบัน สร้างพ้ืนที่ส าหรับการพูดคุย เห็นต่าง และถกเถียงกัน ทะเลาะกันในที่ประชุมให้จบ 
และจบทุกเรื่องในห้องประชุม การสร้างพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้เกิดความสม่ าเสมอในการพูดคุย สามารถ
เจรจา โต้เถียง ท าความเข้าใจเหตุผลของกันและกัน และหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ 
เพราะได้รับประโยชน์ร่วม หรือไม่ต้องแบกรับปัญหาไว้เพียงฝ่ายเดียว เช่น ยอมให้มีการขยายหน้า
ท่าเรือ แต่ต้องมีการวางมาตรการป้องกันจัดการกับผลกระทบกับชุมชนอย่างเป็นระบบ ออกแบบ
ร่วมกันตั้งแต่ในขั้นเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งเป็นผลดีกับชุมชนในการระงับหรือป้องกันปัญหาที่ เกิดจาก
เกิดการก่อสร้างในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง เป็นต้น  

4) การสื่อสาร และได้รับข้อมูลโดยตรงท าให้ไม่เกิดข่าวลือ ลดการผิดใจหรือขัดแย้งกัน: การมี
พ้ืนที่ส าหรับพูดคุยและโต้เถียงกันในข้างต้น นอกจากจะสร้างโอกาสในการได้พูดคุยและรับฟังกัน
อย่างสม่ าเสมอแล้ว การมีพ้ืนที่ดังกล่าวยังสามารถลดความเข้าใจผิด และลดการผิดใจกัน เนื่องจาก
ตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งท าหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ
จากท่าเทียบเรือ มีโอกาสได้ซักถามและได้รับค าตอบจากตัวแทนของท่าเรือพาณิชย์ สื่อสารระหว่าง
กันโดยตรง ถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆ หรือปรับความเข้าใจในเรื่องที่เข้าใจผิดระหว่างกัน ท าให้สาร
กระจายไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ชุมชนไม่ถูกบิดเบือนหรือถูกลือแบบผิด ๆ การระงับข่าวลือดังกล่าวจึงนับได้
ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการยุติความขัดแย้งตั้งแต่จุดเริ่มต้น  

5) เดินไปด้วยกันในฐานะ“ชุมชนของเรา” การยุติความขัดแย้งโดยการเปิดใจ เลิกมองอีก
ฝ่ายในฐานะคู่ขัดแย้ง แต่เป็นคนในชุมชนเดียวกัน ไม่จมอยู่กับการกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง แต่น าปัญหาที่เกิดขึ้น มาแก้ไขและหาทางออกร่วมกันในฐานะ“ปัญหาของพวกเรา” ต้อง
ร่วมกันแก้ไข อาจกล่าวได้ว่าเป็นเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการเปลี่ยนแปลงจากความขัดแย้งมาสู่การ
พูดคุย เพราะเลือกท่ีจะละทิ้งอดีต มองอนาคตและเดินไปข้างหน้าด้วยกัน  
  จะเห็นได้ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากความขัดแย้ง ไม่รับฟังเหตุผลของกันและกัน มาสู่
การพูดคุย และหาทางออกร่วมกันในฐานะ “ชุมชนเดียวกัน” ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย หรือ
ฉับพลันทันที หากแต่ในทุกกระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยระยะเวลาที่มากพอ (Time) ในการ
เรียนรู้ ท าความเข้าใจกันและกันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งสองฝ่ายจึงจะเกิดความไว้วางใจ (Trust) กันมาก
พอที่จะพูดคุยภายใต้กฎกติกาเดียวกัน เดินไปข้างหน้าด้วยกันในฐานะของชุมชนเดียวกันได้ในที่สุด 
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4.4 ผลลัพธ์ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
ผลลัพธ์ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม จากการลงพ้ืนที่

ศึกษา ผู้วิจัยพบว่าผลลัพธ์มีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรม และคุณค่าบางอย่างที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการปรึกษาหารือดังกล่าว สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การท าตามข้อตกลง 
และการยอมรับกติกาที่มีร่วมกัน ปฏิบัติตามการเกิดขึ้นของกติการ่วมระหว่างชุมชน และ บริษัท 
ท่าเรือเอกชนภายในพ้ืนที่และคุณค่าบางอย่างที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรึกษาหารือดังกล่าว 
 

4.4.1 สิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
  ประการที่หนึ่ง: บันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการอยู่ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
บ้านอ่าวอุดมอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม คือ บันทึกความเข้าใจ ร่วม
ระหว่างชุมชน และท่าเรือพาณิชย์ในพ้ืนที่ จ านวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือ Thai Marine ท่าเรือ A.K. 
Marine และท่าเรือ K.R. Logistics โดยธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม ท าหน้าที่เสมือนกฎหมู่ในชุมชน 
เป็นกฎที่ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่การใช้กฎหมายมาบังคับเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้ โดยผลของบันทึกข้อตกลงร่วมดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
เห็นได้อย่างชัดเจน 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ 
   1) การปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
   2) การร่วมกันฟื้นฟู และเติมสัตว์น้ าลงทะเล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1) การปฏิบัติตามกฎร่วมกัน ตัวอย่างเช่น  
สิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด คือ การที่ท่าเรือมีการปรับปรุงการขึ้นลงสินค้าให้เป็น

ระบบปิด มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายพัดเข้ามาในชุมชน หรือมีการป้องกันไม่ให้สินค้าหก
หล่นในทะเล อีกทั้งจะหยุดขึ้นสินค้าเมื่อทิศทางลมพัดเข้ามาในชุมชน หรือการมีข้อตกลงร่วมในเรื่อง
ของการบีบแตร โดยระหว่างการจราจรภายในชุมชน มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่บีบแตรทักกัน  
นอกจากมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากค าสัมภาษณ์ของน้าอ าพัน (นามสมมติ) 

   “ตอนนี้นั่งอยู่พักนึงแล้ว ได้ยินเสียงแตรรถบีบแตรไล่กันไหมล่ะ นี่คือหนึ่งใน
นั้นไงที่มันเป็นรูปธรรมให้เราเห็น เพราะปกติเวลารถใหญ่เขาวิ่งสวนกัน ก็บีบแตรทัก
กัน แต่อย่าลืมว่าคนเฒ่าคนแก่ที่เขาอยู่ติดบ้านคนที่เป็นโรคหัวใจหรือเป็นผู้ป่วยติด
เตียง นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราไปขอรถเขา ว่าคุณควบคุมได้ไหมล่ะ เวลารถวิ่งสวนกัน
อย่าบีบแตร ใช้เปิดไฟหน้าทักกัน ก็หลายปีแล้วนี่ไม่มีเสียงแตรดัง ยกเว้นกรณีที่มัน
ฉุกเฉิน อย่างกรณีท่ีรถจะแซงกันแล้วคันหน้าเบรคแล้วบีบแตรอะไรแบบนี้” 

                              อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
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2) การร่วมกันฟื้นฟู เติมสัตว์น้ าลงทะเล 
นอกจากการด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดจากการด าเนินการใด ๆของท่าเรือ

ด้วยวิถีทางของการพูดคุยปรึกษาหารือในรูปแบบของคณะกรรมการแล้ว ชาวบ้านก็มีการปรับตัวและ
พยายามเยียวยา และรักษาทรัพยากรทางทะเล  มีการปล่อยสัตว์น้ าเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ทุกปีเช่นกัน ไม่ได้หวังเพียงแค่บริษัทต้องปรับตัวฝ่ายเดียว  ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของแกนน าของ
กลุ่มประมงต้นแบบ 
 

 “เราไม่ได้จ้วงเอามาอย่างเดียว แต่คืนทะเล พันธุ์กุ้ง มาจากกุ้งที่มีไข่ที่ชาวประมงจับ
มาได้ และเอาไปให้กรมประมง กรมประมงก็จะให้ลูกกุ้งมาปล่อยกลับคืนสู่ทะเล การ
เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง”  

                    อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

  กล่าวได้ว่าในอดีตกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ าเป็นสิ่งที่ชุมชนด าเนินการท าเป็นประจ าทุกปีอยู่
แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากกรมประมงจังหวัดในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือคืนให้กับทะเล แต่
หลังจากการเกิดขึ้นของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ สิ่งที่เพ่ิมเติมเข้ามาคือ ท่าเรือพาณิชย์เข้า
มาร่วมสนับสนุนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในวันส าคัญต่าง ๆ ร่วมกันกับชุมชน ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดในการฟื้นฟูอีกแล้ว แต่ร่วมมือกัน  

ประการที่สอง: กองทุนสวัสดิการของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
  กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดม เป็นกองทุนที่ไม่ได้เกิดจากค าสั่งของทางราชการ แต่
เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างท่าเรือและชุมชนดั้งเดิม จัดตั้งขึ้นเพ่ือน าเงินที่ได้รับจากการ
เยียวยาผลกระทบท่าเรือต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชน และเงินขึ้นถ่านหินมาบริหารจัดการโดยชุมชน 
และเพ่ือคนในชุมชน โดยทุนแรกเริ่มของกองทุน คือ 3 ล้านบาทเพ่ือมาจัดสรรสวัสดิการของคน  ดัง
จะเห็นได้จากค ากล่าวของน้าอ าพัน (นามสมมติ) หนึ่งในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้าน
อ่าวที่ว่า 

 “กองทุนทุนแรกเริ่มอยู่ที่ 3 ล้านกว่าบาท ตอนนั้นที่ท าเราเอาเรื่องของ สุขภาพเป็น
หลักเลย เพราะว่าสุขภาพของคนในชุมชนเริ่มแย่ มันก็จะมี 3 ตัว จะมีจ่ายผู้สูงอายุ
อายุ 55 ปีขึ้นไปเดือนละ500 จ่ายผู้เสียชีวิต จ่ายแก้ผู้เสียชีวิต 10,000 และผู้เจ็บป่วย 
เจ็บป่วยนี่ก็ต้องแอดมิดอย่างเดียวนะ นอนโรงพยาบาล คือได้ปีละ 2 ครั้ง และเรา
จ่ายให้ครั้งละ 3,000 คือปีละ 6,000 บาท” 
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โดยสรุป กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดม จะดูแลเรื่องสุขภาพ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
การจ่ายเบี้ยแก้ผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท จ่ายแก้ผู้เสียชีวิต 10,000 บาท และผู้เจ็บป่วยจะสามารถ
นอนโรงพยาบาลได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3,000 บาท แต่ในปัจจุบันเมื่อรัฐมีนโยบายเกี่ยวกับจ่ายเงิน
เพ่ือผู้สูงอายุเข้ามา จึงเหลือแต่เพียงการจ่ายเงินในกรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิต และเด็กที่เกิดภายใน
ชุมชน จะกลายเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการดังกล่าวโดยอัตโนมัติทันที 

การด าเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดม เป็นไปในรูปแบบของการบริหาร
โดยชุมชนเอง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา จ านวน 15 คน ท าหน้าที่ในการดูแล เบิกจ่าย
กองทุน และคณะกรรมการกองทุนจะเป็นการท างานในรูปแบบของจิตอาสา ร่วมกันออกกฎและ
ระเบียบว่าจะจ่ายเงินให้กับใคร มีรูปแบบการด าเนินการแบบใด  
    “ทุกคนไมม่ีเงินเดือนจิตอาสาทั้งหมด” 
                    อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 

โดยในปัจจุบัน กองทุนมีสมาชิก 900 กว่าคน และเด็กที่เกิดทุกคนจะกลายเป็น
สมาชิกกองทุนโดยอัตโนมัติ  

“กองทุนตัวนี้ เรียกว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดม ปัจจุบัน มีสมาชิกอยู่
ประมาณ 900 กว่าท่าน คนในชุมชนมีอยู่ประมาณ 3 ,000 คน คนที่เข้าไปสมัครใน
กองทุนนี้ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องเสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้นแต่ต้องมีส าเนาบัตรประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้านไปแล้วก็ไปกรอกประวัตินิดหน่อยนะ” 

          อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

  และกองทุ น ได้ รั บ การรับ รอ งจากสถาบั น พั ฒ น าองค์ ก รชุ ม ชน (พอช .)อี กด้ วย  
ดังค ากล่าวแกนน าในชุมชนคนหนึ่งที่ว่า 

“เมื่อก่อนนี้คนอ่าวอุดมไม่เคยเป็นมะเร็ง ไม่เคยเป็นโรคปอด ไม่มีหินปูนเกาะทางเดิน
หายใจอะไรแบบนี้ บริษัทบอกแล้วจะให้แก้ปัญหายังไง เอาแบบนี้ได้ไหมคุณไม่ต้อง
มาท า CSR มันเหมือนขอทานสังคม คุณจะเยียวยาชุมชน เรามาตั้งเป็นกองทุน
สวัสดิการชุมชน คือบริหารโดยชุมชน แล้วก็หน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่เทศบาลหรือ
อ าเภอ เราไปจังหวัดเลย ไปที่พอช. (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) รับรองเลยนะว่า
กองทุนนี้ถูกต้องตามกฎหมาย” 

                            สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2560) 
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การด าเนินการของกองทุน  
 เงินของกองทุนสวัสดิการบ้านอ่าวอุดมจะถูกเบิกส ารองออกมาเดือนละไม่ต่ ากว่า 200,000  
บาท กองทุนสวัสดิการสังคมบ้านอ่าวอุดม ต้องใช้ลายเซ็นของคณะกรรมการ 3 ใน 4 คน ที่ร่วมเปิด
บัญชีในตอนแรก ถึงจะเบิกเงินกองทุนออกมาด าเนินการได้  เมื่อเบิกเงินสดออกมา คณะกรรมการ 4 
คนที่มีชื่อในการเปิดบัญชีจะไม่ถือเงิน เงินจะถูกกระจายเป็นก้อน ๆ ไว้กับคณะกรรมการที่เหลือ โดย
อีก 11 คนจะคุยกันว่าใครเป็นคนถือเงิน 
 

“ทุกคนจะถือเงิน แต่ไม่ถือทั้งหมด 11 คน จะถูกเบิกมาส ารองไว้ เดือนนึงไม่ต่ ากว่า 
200,000 บาท แล้วจะให้คณะกรรมการแต่ละคนถือคนละ 20,000 -30,000 บาท 
เวลาใครเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็จะไปเบิก” 

                        สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 
   

เมื่อมีการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเกิดขึ้น ก็จะมีการขอหลักฐาน หรือใบรับรองแพทย์ เพ่ือเก็บ
เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายของกองทุนต่อไป 
 

“พอเบิกเสร็จก็จะมาตรวจว่าคนนี้เป็น สมาชิกจริงไหม ป่วยจริงหรือเปล่า ตายจริง
หรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ พอ OK ปุ๊บก็จะจ่ายเงินให้ แล้วก็ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน เก็บ
ส าเนาทั้งหมดเลย พอรู้ว่านาย ก.ป่วยเขาก็จะส่ง Line มาเบิกวันนี้เขาจะส่งเข้าไปใน 
Line กลุ่ม ของคณะกรรมการทั้งหมด 10 กว่าท่านสิ้นเดือนเขาก็จะสรุปมาว่า เดือน
นี้มีป่วยเท่าไหร่ป่วยจากสาเหตุอะไรตายจากสาเหตุอะไร” 

                    อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
 

โดยสรุป การบริหารจัดการเงินของกองทุนจะด าเนินการโดยชุมชนเอง มีการเปิดบัญชี โดย
วิธีการที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน คือ น าใบรับรองแพทย์มายื่นกับเจ้าหน้าที่กองทุน 
โดยนัยหนึ่งของการใช้ใบรับรองแพทย์ดังกล่าวมายืนยัน นอกจากเป็นการเก็บหลักฐานยังเป็นการเก็บ
ข้อมูลเรื่องสุขภาพ ความเจ็บป่วยของคนในชุมชน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพูดคุย 

ประการที่สาม: การเกิดขึ้นของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากท่าเทียบเรือ โดยเป็นคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการของท่าเรือที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนในทุก  ๆ 
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ขั้นตอน ทั้งก่อนการด าเนินการก่อสร้าง ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง และระหว่างการด าเนินการ
ขึ้นลงสินค้าเช่น หากมีท่าเรือใดจะขยายหน้าท่า หรือก่อสร้างเพ่ิมเติม  

ประการที่ สี่ : การออกแบบร่วมกันเกี่ ยวกับ โครงการของบริษัทท่ าเรือพาณิ ชย์กับ
คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของชุมชน พูดคุยกันด้วยข้อมูลและเหตุผล อธิบายถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆ 
และน าเสนอทางเลือก หรือการออกแบบบางอย่าง เพ่ือให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  

ตัวอย่างเช่น  
กรณีที่ 1 ท่าเรือ A.K. Marine ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีการขึ้นถ่านหิน หลังจากการเริ่มต้นของการมี

กติการ่วมกัน (ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม) ในช่วงปลายปี 2554  ตกลงที่จะขนส่งโดยท าระบบปิด 
ในระหว่างที่ออกแบบระบบปิดนั้น ระบบเปิดที่ท าอยู่ก็จะคลุมให้ดีที่สุด โดยท่าเรือ A.K. Marine ให้
ชุมชนร่วมออกแบบด้วย ฉะนั้น ระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ได้จึงเป็นของชุมชนเอง ชุมชนบ้านอ่าว
อุดมจึงกลายเป็นต้นแบบแรก ๆ ของการขนถ่ายถ่านหินระบบปิด ที่ท่าเรือในจังหวัดอ่ืน เช่น จังหวัด
พระนครศรอียุธยา สามารถน าไปปรับใช้แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได ้

กรณีที่ 2 ท่าเรือ K.R. Logistics มีการขยายหน้าท่าเรือและก่อสร้างสะพานในระยะที่ 4 ทั้ง
ก่อนการด าเนินการและระหว่างการด าเนินการจะมีคณะกรรมการของชุมชนคอยตรวจสอบการ
ท างาน ทั้งในรูปแบบของการตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือลงไปตรวจสอบพ้ืนที่การก่อสร้าง และการ
ซักถามตัวแทนของบริษัทก่อสร้างที่จะต้องเข้าร่วมการประชุมเพ่ือชี้แจงความคืบหน้าของการก่อสร้าง 
หรือตอบข้อสงสัยของชุมชนด้วย ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของหนึ่งในคณะกรรมการ แกนน ากลุ่ม
ประมงที่กล่าวถึงร่วมข้อตกลงในเรื่องการออกแบบท่าเรือร่วมกันกับ K.R. Logistics ไว้ว่า 
 

“เราก็ไปออกแบบโครงสร้างร่วมกันคุณยอมรับได้ไหม คุณแค่ต้องยกสะพานให้มัน
สูงขึ้นจากเดิม เพราะน้ าขึ้น คุณต้องออกแบบเพ่ืออนาคตอีกอีก 50 ปี 100 ปีเลย 
ไม่ใช่ออกแบบใช้แค่ 5 ปี เพราะลูกหลานพวกผมก็ต้องท าประมงอยู่ท า ยังไงให้พวก
ผมเอาเรือวิ่งลอดสะพานกันได้ ก็คุยภาษาเดียวกันมันก็รู้เรื่อง เพราะว่าเราใช้บริบท
ของพ้ืนที่ร่วมกัน เพียงแต่ว่าอยู่ที่เรื่องของบริหารจัดการเท่านั้นเอง”     

                อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 
 

หรือแม้แต่ท่าเรือที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอย่างเต็มรูปแบบ แต่เมื่อภาคประชาชนมีความเข้มแข็งขึ้น 
การก่อสร้างหรือด าเนินการใด ๆ ก็มีท่าทีท่ีรับฟังและพยายามเข้าหาชุมชนมากข้ึน ตัวอย่างเช่น 
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บริษัทน าไทย (มหาชน) ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ยอมให้มีการออกแบบร่วมกันระหว่าง
ท่าเรือและชุมชน โดยผ่านการตั้งคณะท างานที่เรียกว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างท่า
เทียบเรือ เป็นต้น 

  4.4.2 คุณค่าบางอย่างท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการปรึกษาหารือ  

ประการที่หนึ่ง: การขยายขอบเขตของค าว่า “ชุมชน”ชุมชนที่มีความหมายกว้างกว่าผู้คนใน
ท้องถิ่นดั้งเดิม แต่หมายรวมถึงท่าเรืออุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่ด้วย เป็นชุมชนในนิยามความหมาย
ใหม่ ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวของ ประธานกลุ่มประมงต้นแบบน้าอ าพัน (นามสมมติ) ที่ว่า  

“เราพยายามที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ เดินไปร่วมกัน เราไม่ได้ขับไล่เค้าออกนอกพ้ืนที่  
เมื่อเค้าเข้ามาแล้ว เราแค่ถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไง เราต้องสร้างกฎกติการ่วมกัน 
เราก็อยู่ด้วยกันได้ เค้าก็อยู่ได้ เราก็อยู่ได้ ทั้งด้านบก ด้านทะเล”   

                     อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2557)  

ประการที่สอง: การสร้างความเข้มแข็งให้กับการเมืองภาคประชาชน เป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา เข้ามาศึกษาและท าความเข้าใจ เพ่ือน าวิถีทางหรือ
แนวความคิดบางอย่างมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทภายในชุมชนของตนเอง เกิดเป็นเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากการมาศึกษาดูงานของชุมชนต่าง ๆ ในหลายจังหวัด เช่น จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ เช่น DSI  

ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการชุมชนและที่ปรึกษา
ของกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม 

“จากโมเดลเล็ก ๆ ของอ่าวอุดม ก็เห็นการขับเคลื่อนค่อนข้างเยอะ ซึ่งก็ถือว่าอ่าวอุดมเป็นต้น
ก าเนิดอะไรหลาย ๆ อย่าง และที่ส าคัญที่สุดคือระบบธรรมนูญชุมชนที่อ่าวอุดมได้แพร่หลาย
ไปหลายจังหวัด เช่น ปราจีนบุรี ระยอง ตราด ฯลฯ แล้วแต่ว่าใครจะขับเคลื่อนได้ ซึ่งแต่ละ
พ้ืนที่ก็มีการปรับใช้ที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ชุมชนอ่ืน ๆ ได้คือไกด์ไลน์ของกระบวนการ
ท างาน นอกจากนี้การท าธรรมนูญก็กลายเป็นการศึกษาอนาคตที่เรียกว่า Transformative 
Scenario Planning ซึ่งก็มีครั้งแรกท่ีภาคตะวันออก” (ไทยพับลิก้า, 2557) 

ประการที่สาม: คุณค่าของการพูดคุยและรับฟังกันด้วยเหตุผล 
จากผลลัพธ์คือการแก้ไขปัญหาและอยู่ร่วมกันในฐานะ “พวกเรา”ของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนว่า การได้พูดคุย และรับฟังปัญหาของกันและกัน เป็นวิถีทางหนึ่งที่ส่งผล
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดมจะ



 146 

ไม่ได้รับการแก้ไข การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากขาดการพูดคุยและรับฟังกั น
ระหว่างบริษัทท่าเรือและชุมชน เพราะการได้พูดคุยท าความเข้าใจในปัญหาและเหตุผลของแต่ละฝ่าย
ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น เข้าใจว่าท าไมท่าเรือ K.R. Logistics มีความจ าเป็นจะต้องท าการขึ้นถ่านหิน  
เมื่อเข้าใจก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกันที่จะท าให้เกิดผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น 
การขึ้นลงถ่านหินในระบบปิด มีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อลมเปลี่ยนทิศเข้าสู่ชุมชน มีการตกลงระหว่างกัน
ว่าท่าเรือจะหยุดขึ้นสินค้าทันทีเพ่ือไม่ให้ปลิวเข้าสู่ชุมชนจนกว่าลมจะเปลี่ยนทิศ หรือการหาแนวทางที่
จะเยียวยาผลที่เกิดจากการด าเนินการขึ้นถ่านหิน ในรูปของเงินขึ้นถ่านหิน ตันละ 3 บาทเพ่ือใช้ในการ
สร้างกองทุนสวัสดิการชุมชน ดูแลสุขของคนในชุมชน บริหารจัดการโดยคนในชุมชนเองดังจะเห็นได้
จากค ากล่าวของหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบท่าเทียบเรือ เกี่ยวกับกติกาการขึ้นลงสินค้า เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบกับชุมชน ความว่า 

“กติกาคือคุยกันแล้วว่าถ้าลมพัดเข้าชุมชนต้องหยุด ผู้บริหารโอเค พอชาวบ้านรู้ปุ๊บก็
โทรบอกเขาก็หยุด หยุดไม่มีก าหนด ถ้าลมเปลี่ยนทิศก็ขึ้นท าต่อ ถ้าลมไม่เข้าชุมชน
เมื่อไหร่ก็คือด าเนินการต่อ” 

                 อ าพัน ปัญญา (สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2560) 

  การปรึกษาหารือในแต่ละครั้งจึงเป็นการพูดคุยเพ่ือหาทางออกและแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่
การกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนในอดีตอีกแล้ว ดังค ากล่าวของหนึ่งในคณะกรรมการที่ว่า 
  

   “เราเอาปัญหามากองรวมกัน ไม่มีใครเก่งใครแน่กว่าใคร แล้วแก้ร่วมกัน” 
                     สมศักดิ์ รักษ์ถิ่น (สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2560) 
 
  ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีของตัวแทนของบริษัทท่าเรือท่ีมองว่าต้องถอยคนละก้าวเพ่ือจะได้เดินไป
ข้างหน้าด้วยกัน 
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โดยสรุป ผลลัพธ์ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

ผลลัพธ์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

กองทุนสวัสดิการของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากท่าเทียบเรือ 

การออกแบบโครงการร่วมกันระหว่างชุมชนและท่าเรือในพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 4.18 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
แหล่งที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
 
และคุณค่าบางอย่างที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรึกษาหารือดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.19 คุณค่าบางอย่างที่เกิดขึ้น 
แหล่งที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
 
 
 
 
 
 

คุณค่าบางอย่างท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการปรึกษาหารือ 

การขยายขอบเขตของค าว่า “ชุมชน” 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับการเมืองภาคประชาชน: เป็นต้นแบบ

ให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 

คุณค่าของการพูดคุยและรับฟังกันด้วยเหตุผล 
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4.5 อภิปรายผล 

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม เกิดขึ้นเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการกับปัญหาและ ลดทอนค าว่า “พวกเขา” และขยายขอบเขตของค าว่า “พวกเรา” โดยสร้าง
เครื่องมือขึ้นมาบนฐานของข้อมูล ทั้งข้อมูลในเชิงเทคนิคและความรู้ของชุมชน น าไปสู่การสร้างพ้ืนที่
ในการแลกเปลี่ยนและรับฟังเหตุผลของทุก ๆ ฝ่าย ทั้งท่าเรือพาณิชย์และชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิธีการและเป้าหมาย โดยเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการสร้างกติกาหรือ 
ข้อตกลงร่วมที่เรียกว่า ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ
สุข 

จากผลการศึกษาในเรื่อง แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือพบว่า  ในช่วงแรกเป็น
การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการกับปัญหาและความขัดแย้ง เกิดขึ้นเพ่ือจัดการกับปัญหาสาธารณะ คือ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินกิจการของท่าเรือพาณิชย์ที่เข้ามาด าเนินการภายในชุมชน ซึ่ง
ลักษณะของการพูดคุยเพ่ือจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม จากปัญหาฝุ่น สินค้าเทกอง ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรในทะเล คือการพูดคุยในปัญหาสาธารณะ เป็นเรื่องท่ีมีผลกับท้ังชุมชน 

จากลักษณะดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Gutmann and Thompson (1996) 
Gaus (1996) พัชรี สิโรรส (2552) และ ทรงชัย ทองปาน (2554) ที่มีจุดร่วมเดียวกันกับลักษณะที่
ส าคัญประการหนึ่งของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ คือ การเป็นกระบวนการที่เปิดเผยในที่
สาธารณะ และหารือกันในเรื่องผลประโยชน์ของสาธารณะ 

โดยกระบวนการปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม เป็นผลจากการสร้างเครื่องมือ 4 รู้เพ่ือให้
เกิดการพูดคุยและรับฟังกันด้วยเหตุผล และจากการพูดคุยกันด้วยเหตุผล ด้วยข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ
ที่เรียกว่า 4 รู้ชุมชน มาเป็นเครื่องมือน าไปสู่ข้อตกลงที่ยอมรับและปฏิบัติตามร่วมกัน เรียกว่า 
ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม ลักษณะของการพูดคุยกันด้วยเหตุผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหนึ่ง
ในหลักการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ คือ เป็นหลักการใช้เหตุผล ที่อยู่บนหลักของศีลธรรม เพื่อ
สร้างข้อตกลงร่วมกัน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับGutmann and Thompson (1996) Gaus (1996) 
พัชรี สิโรรส (2552) และทรงชัย ทองปาน (2554) อย่างไรก็ตาม กติกาในการอยู่ร่วมกันระหว่าง
บริษัทท่าเรือและชุมชน แม้จะยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดเป็นเทศบัญญัติได้ มีฐานะเป็น MOU หรือ
บันทึกความเข้าใจ แต่ในทางปฏิบัติ ธรรมนูญดังกล่าวท าหน้าที่เป็นกติการ่วมที่ชุมชน ซึ่งหมายถึง
ท่าเรือและคนในชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามร่วมกัน ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของGutmann and Thompson (1996) และ ทรงชัย ทองปาน (2554) ในเรื่อง ผลของการตัดสินใจ
ที่เป็นข้อผูกมัดให้ปฏิบัติตาม (ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง) ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  
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โดยแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในช่วงที่  2 หลังจากการเกิดขึ้นของ
กติการ่วมที่เรียกว่าธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม ผลจากธรรมนูญดังกล่าวคือ การเกิดขึ้นของกลุ่ม
บุคคลซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการตรวจสอบและปรึกษาหารือในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ของท่าเรือภายในชุมชนเรียกว่า คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากท่าเทียบเรือ 
เป็นการน าคนที่มาจากหลากหลายกลุ่มผลประโยชน์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มประมง กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ หรือกลุ่มแม่บ้าน เข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ที่เกิดจากการด าเนินการของท่าเรือเพ่ือมาหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขร่วมกัน โดยเป็นกระบวนการที่ทุกคนเข้าร่วมปรึกษาหารือโดยมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็น เพ่ืออธิบายถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเสรีภายใต้กฎกติกา
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทรงชัย ทองปาน (2554) Gutmann and Thompson (1996) 
Gaus (1996) และ พัชรี สิโรรส (2552) ในเรื่องการต้องอยู่บนหลักการของความเคารพในเสรีภาพ 
และความเท่าเทียมกันของคนในสังคม 

โดยรูปแบบของประชาธิป ไตยแบบปรึกษาหารือที่ เกิ ดขึ้ น ในชุมชนบ้ าน อ่าวอุดม 
ในช่วงแรกคือ การเสวนาโต๊ะกลม มีความสอดคล้องและสามารถอธิบายผ่านรูปแบบการปรึกษาหารือ
ในแบบเวทีอภิปรายปัญหา (Issue Forums) หรือที่ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยเรียกว่า กระบวนการ
ประชาเสวนาหาทางออก ดังจะเห็นได้จากในแง่ของกระบวนการและวิธีการต่าง  ๆ รวมถึงการได้มา
ของตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ และที่ส าคัญคือในเรื่องของการใช้เอกสาร “อ่าวอุดมอันอุดม” เป็น
เอกสารเชิงประเด็นในการพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน โดยเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นโดยคนกลาง คือ 
นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งท าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเอกสารในมุมมองที่เป็นกลาง
ทั้งจากท่าเรือและชุมชน อีกทั้งหลังจากรวบรวมข้อมูลส าเร็จจึงท าหน้าที่ เป็นคนกลางในการ
อ านวยการและการจัดการเสวนาที่เรียกว่า เสวนาโต๊ะกลม "สุขที่ได้คุยกัน" หัวข้อ "อ่าวอุดม New 
Face" ขึ้น โดยเชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมกันเสวนา ทั้งตัวแทนที่มาจากชุมชน ตัวแทนเยาวชนในพ้ืนที่ 
ท่าเรือ ฝ่ายราชการ และนักวิชาการ โดยมีเป้าหมายคือเพ่ือท าความเข้าใจ และหาทางออกร่วมกัน 
ไม่ได้เอาแพ้เอาชนะกัน โดยสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งแตกต่างออกไปจากรูปแบบของการ
ปรึกษาหารือ ในแบบเวทีอภิปรายปัญหา (Issue Forums) คือ การเสวนาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการแบ่ง
ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มย่อยตามหลักการ  หากแต่การเสวนาดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการท าให้เกิดการ
ปรึกษาหารือในรูปแบบของกลุ่มที่มีการปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอต่อไป 

และรูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในช่วงที่ 2 เป็นไปในรูปแบบของการรวมกลุ่ม
ขึ้นเป็นคณะท างาน เรียกว่า คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบผลกระทบจากท่าเทียบเรือ ทุก ๆ 
คนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม  ถึงข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ที่อาจจะเกิด
ผลกระทบกับชุมชน โดยการพูดคุย ประชุมปรึกษาหารือที่มีขึ้นเดือนละ 1 ครั้งต่อ 1 ท่าเรือจะไม่ใช่
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การพูดคุยเพ่ือเอาแพ้เอาชนะ หากเป็นการพูดคุยบนฐานของข้อมูลใช้เหตุผลในการพูดคุย เมื่อมีความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกัน จะมีประธานของการประชุมปรึกษาหารือท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและอธิบายเพ่ือให้
เข้าใจสารที่ตรงกัน เพ่ือท าให้การปรึกษาหารือด าเนินต่อไปได้หรือมีเมื่อมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อาจ
มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เช่นเอกสารผลตรวจสอบต่าง ๆ มายืนยัน เป็นต้น 

รูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่ เกิดขึ้นในช่วงที่  2 อยู่บนหลักการของ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ทั้งในเรื่องของกลุ่มบุคคลที่เข้ามาท าหน้าที่ดังกล่าวเป็นตัวแทนของ
ชุมชนที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กลุ่มประมงกลุ่มผู้ท าธุรกิจใน
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านในชุมชน เป็นต้น ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินการของท่าเรือเป็นที่
ปรึกษาของท่าเรือแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่าง ๆ รวมถึงออกแบบร่วมกันกับท่าเรือเมื่อจะ
มีการด าเนินโครงการใด ๆ ในชุมชนด้วย ตัวอย่างเช่นการขยายท่าเรือของK.R. Logistics (นามสมมติ) 
จะให้มีการขยายท่าเรือหรือไม่ต้องอยู่ที่การตัดสินใจและการออกแบบร่วมกันเพ่ือที่จะให้เกิด
ผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด โดยนอกจากการตรวจสอบและการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งท าการ
ปรึกษาหารือในแต่ละเดือนแล้ว จะมีคณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมายไปตรวจสอบการขึ้นลงของ
สินค้าที่อาจสร้างผลกระทบให้กับชุมชนเช่น ข้าวสาลี กากถั่วเหลือง ถ่านหิน ว่ามีการด าเนินการ
เรียบร้อยไม่เกิดฝุ่นตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่  

กล่าวได้ว่า รูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในช่วงที่ 2 มีความสอดคล้อง
กับรูปแบบวงเสวนาปัญหาชุมชน  (Study Circles) เนื่องจากมีลักษณะของการสนทนากลุ่ม โดยมี
การพูดคุยกันหลายครั้งเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความห่วงกังวลของชุมชน โดยวงเสวนาแก้ปัญหา
ชุมชน จะมีความใกล้เคียงกับ เวทีอภิปรายปัญหา ซึ่งเป็นรูปแบบในช่วงที่ 1 หากแต่สิ่งที่แตกต่าง
ออกไป คือ จะเป็นการจัดเวทีที่จัดหลายครั้ง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและลึกซึ้งในการท าความเข้าใจ
ประเด็นปัญหา และหาทางออกเรื่องราวภายในชุมชน  

และจากผลการศึกษาเรื่อง เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้าน
อ่าวอุดม  มีความสอดคล้องกับทัศนะของ J. Cohen ที่ เสนอคุณสมบัติของสังคมที่จะท าให้
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเกิดขึ้นได้ โดยเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดมส าเร็จ คือ การใช้ข้อมูลในการพูดคุยกันเพ่ือลดความ
ขัดแย้ง  โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความรอบด้าน และครอบคลุม ทั้งความรู้เชิงเทคนิค วิชาการและ
ความรู้ของชุมชน เนื่องจากชุมชนได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 4 รู้ ในการเสริมพลังให้กับชุมชน ท าให้
เข้าใจว่าอะไรคือคุณค่า คือสมบัติของชุมชน อะไรคือปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข มีความสอดคล้องกับ
เงื่อนไขการวินิจฉัยจากสาธารณะที่รอบคอบของ Weeks  อีกทั้งเงื่อนไขหนึ่งที่ท าให้ชุมชนบ้านอ่าว
อุดม สามารถด าเนินวิถีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือไปได้ คือ การมี Time- Space หรือการมี
พ้ืนที่และเวลา ให้เกิดการปรึกษาหารือกันอยู่ เสมอ อย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง ซึ่งการได้พูดคุย
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ปรึกษาหารือกันเป็นประจ าดังกล่าวนี้ จะยิ่งท าให้เกิดความไว้วางใจกันยิ่งขึ้น และท าให้กระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเข้มแข็งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ Weeks ที่อธิบายว่าเงื่อนไขหนึ่งที่จะท า
ให้ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเกิดขึ้นได้ คือ โอกาสในการปรึกษาหารือ  

สิ่ งที่ค้นพบเพ่ิมเติมจากการศึกษาในประเด็น เงื่อนไขที่ ก่อให้ เกิดประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ ผลการศึกษาพบว่า มีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ทีเ่กิดขึ้นภายใต้บริบทเฉพาะของชุมชน ตัวอย่างเช่น 
เพราะผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนาภายในพ้ืนที่ น าไปสู่การเรียกร้องให้จัดการกับปัญหา จาก
วิถีทางประท้วงคัดค้าน ปรับเปลี่ยนแนวทางจนเกิดเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุผล โดยใช้วิถีทางของ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ น าไปสู่การสร้างเป้าหมายร่วมกัน คือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
ระหว่างท่าเรือพาณิชย์และชุมชน หรือเงื่อนไขทางด้านลักษณะทางกายภาพของชุมชนที่มีผลให้
เครือข่ายภายนอก เช่น หน่วยงานการศึกษา เข้ามาท าการศึกษาวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
จนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิค ตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญมากในการเจรจา หรือพูดคุยกับบริษัท อีกทั้งท่าทีของคู่ขัดแย้ง คือท่าเรือพาณิชย์มีท่าทีเปิดรับ
ให้ความร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน และการมีบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากท้ัง 2 ฝ่ายท าหน้าที่
เป็นคนกลางในการพูดคุย หาทางออกร่วมกัน ท าให้กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดมเกิดข้ึนและด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชน
บ้านอ่าวอุดม ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือ การเกิดขึ้นของธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม ซึ่งเป็น
กติกาในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและท่าเรือในพ้ืนที่ โดยธรรมนูญดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ที่เรียกว่า การเสวนาโต๊ะกลม "อ่าวอุดม New Face" ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นคือ ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดมมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะในประเทศไทยบทเรียนจากเวทีประชาเสวนาหาทาง
ออก: กรณีพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบกว๊านพะเยา และการทบทวนว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ 

และผลลัพธ์ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าวอุดม มีทั้งสิ่งที่เกิด
อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม กองทุนสวัสดิการบ้านอ่าวอุดม และ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบผลกระทบจากท่าเทียบเรือ และคุณค่าบางอย่างที่เกิดขึ้น เช่น 
การขยายขอบเขตของค าว่าชุมชน ที่หมายถึงชุมชนและท่าเรือพาณิชย์ด้วย 
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จากการสรุปและอภิปรายผลสามารถก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการศึกษาดังนี้ 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 4.20 แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาหลังจากท าการศึกษาในพ้ืนที่จริง 
แหล่งที่มา: ผู้ศึกษาวิจัย, 2562. 
 
 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 

   
ธรรมนูญชุมชนบ้ าน
อ่าวอุดม 
กองทุนสวัสดิการของ
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
สุขภาพจากท่าเทียบ
เรือ 
การออกแบบโครงการ
ร่วมกันระหว่างชุมชน
และท่าเรือในพื้นที ่

การ
สนับสนุน 

แบ่งออกเป็น 2 ช่วง เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในชุมชน ช่วงที่ 1:  เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยน
วิธีการ และสร้างเครื่องมือเพ่ือให้เกิดการพูดคุยและรับ
ฟังกัน โดยรูปแบบของการปรึกษาหารือเป็นไปในรูปแบบ
ของในแบบเวทีอภิปรายปัญหา (Issue Forums) ช่วงที่ 2 
เป็นช่วงหลังจากการเกิดขึ้นของธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าว
อุดม มีการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการเพ่ือท างานติดตาม
และตรวจสอบการท างานของท่าเรือ  สร้างพ้ืนที่ในการ
พูดคุยระหว่างการเป็นประจ าทุกเดือนเป็นไปในรูปแบบ
การปรึกษาหารือแบบวงเสวนาปัญหาชุมชน (Study 
Circles) 

แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

หน่วยงานภายนอก: 
 สถาบันการศึกษา เป็นคนกลาง 
และสนับสนุนด้านข้อมูลที่ชุมชนใช้
ในการปรึกษาหารือ 

ลักษณะทางกายภาพของชุมชน 

ผลกระทบจากนโยบายพัฒนา 

เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

ท่าทีและการเปิดท่าเรือให้ชุมชน
ตรวจสอบ 

ความเข้มแข็งของกลุ่มแกน
น า 

เครื่องมือที่ดี มีเป้าหมายร่วมกัน 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

Time - space สร้าง Trust 

โครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง 

เครือข่ายภายนอก ความเข้มแข็งของกลุ่มแกนน า 
ด้านสังคม : ความ

ขัดแย้งภายในชุมชน 



 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ต าบลทุ่งสุขลา 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือศึกษาแนวทางของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ เพ่ือศึกษาเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
และเพ่ือศึกษาผลลัพธ์จากการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้าน อ่าวอุดม 
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

การศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้ เป็นการศึกษาวิจัยตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษา
โดยการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารสนเทศต่าง  ๆ และ
การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept 
Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง รวมถึงใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับผู้น ากลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชน  ตัวแทนผู้ประกอบการท่าเรือเอกชนในพ้ืนที่ และ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือบ้านอ่าวอุดม และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการกับประชาชนในพื้นท่ี  
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
จากการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาและนโยบายการพัฒนาที่เข้ามาภายในชุมชน กล่าวคือ

โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program: 
ESB) ชุมชนบ้านอ่าวอุดม คือชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาดังกล่าว ท าให้ชุมชน
บ้านอ่าวอุดมลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหา เรียกร้องให้มีการจัดการกับผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนา 
ทั้งในด้านแหล่งท ามาหากิน ปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เกิดการรวมกลุ่มลุกขึ้นมาคัดค้าน เจรจา
ต่อรอง ยื่นหนังสือ และประท้วงคัดค้านให้หยุดการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน แต่เมื่อ
แนวทางดั้งเดิม การประท้วงคัดค้าน หรือการเจรจาต่อรองไม่ได้ผลที่ยั่งยืน แนวทางของประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดมจึงเริ่มต้นขึ้น 
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แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 หลงทาง ค้นหา เพื่อค้นพบ: เป็นช่วงของการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิธีจัดการกับปัญหา มี

การสร้างเครื่องมือที่เรียกว่า 4 รู้ ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดการพูดคุยและรับฟังกันด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นหนึ่งใน
หลักการส าคัญของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  อีกทั้งปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการที่ต้องการ
ผลักอีกฝ่ายออก ให้เปลี่ยนไปในรูปแบบของการพูดคุย เพ่ือหาทางออกและอยู่ร่วมกัน โดยมีรูปแบบ
การปรึกษาหารือ ในแบบเวทีอภิปรายปัญหา (Issue Forums) 
  ช่วงที่ 2 เราจะเดินไปด้วยกัน: เป็นช่วงหลังจากการเกิดขึ้นของธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
มีลักษณะของการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการเพ่ือท างานติดตามและตรวจสอบการท างานของท่าเรือ 
และ สร้างพ้ืนที่ในการพูดคุยระหว่างการเป็นประจ าทุกเดือน กล่าวได้ว่ารูปแบบของประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือในช่วงที่ 2 เป็นไปในรูปแบบการปรึกษาหารือแบบวงเสวนาปัญหาชุมชน (Study 
Circles) 
 

5.1.2 เงื่อนไขของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
จากการศึกษาพบว่าเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเกิดขึ้นและถูกใช้เพ่ือ

เป็นวิถีทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท่าเรือพาณิชย์และชุมชนบ้านอ่าวอุดม จนน าไปสู่การ
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้ เกิดข้ึนจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง  ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาที่มีผลต่อชุมชนบ้านอ่าวอุดม ที่ในที่สุด
น าไปสู่กระบวนการน าปัญหามาพูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน 

ประการที่สอง เครื่องมือที่ดี และการมีเป้าหมายร่วมกัน  
ประการที่สาม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง 
ประการที่สี่ ความเข้มแข็งของกลุ่มแกนน า 
ประการที่ห้า Time - space สร้าง Trust  
ประการที่หก ลักษณะทางกายภาพของชุมชน 
ประการที่เจ็ด ท่าทีของบริษัท และการเปิดท่าเรือให้คนในชุมชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ

ได้  และประการสุดท้าย เครือข่ายภายนอก 
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5.1.3 ผลลัพธ์ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม   
จากการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอ่าว

อุดม แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
ประการที่หนึ่ง เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดม ซึ่ง

เป็นกองทุนที่บริหารโดยชุมชนเอง มีขึ้นเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชนทั้งในเรื่อง การเกิด 
เจ็บป่วย และเสียชีวิต การเกิดขึ้นของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพจากท่าเทียบเรือบ้านอ่าวอุดม 

ประการที่สอง คุณค่าบางอย่างที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรึกษาหารือดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  
การขยายขอบเขตของค าว่า “ชุมชน” มีความหมายกว้างกว่าผู้คนในท้องถิ่นดั้งเดิม แต่หมายรวมถึง
ท่าเรืออุตสาหกรรมภายในพื้นที่ด้วย 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับการเมืองภาคประชาชน เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืน  ๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาหรือนโยบายต่าง ๆ เข้ามาศึกษาและท าความเข้าใจ เพ่ือน าวิถีทางหรือ
แนวความคิดบางอย่างมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทภายในชุมชนของตนเอง และสุดท้ายคือคุณค่าของ
การพูดคุยและรับฟังกันด้วยเหตุผล 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการการศึกษาเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ 
5.2.1 หน่วยงานของรัฐ 

 การก าหนดนโยบายหรือโครงการขนาดใหญ่ของภาคของรัฐควรมีการก าหนดนโยบายที่ส่งผล
กระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เช่น ก่อนการด าเนินโครงการให้มีการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็นต้น  
 อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้คือ เทศบาลนครแหลมฉบัง ควรให้ความร่วมมือ
ในการจัดการกับผลกระทบที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้รับมากกว่าที่เป็นอยู่ ผลักดันให้ธรรมนูญชุมชนซึ่ง
เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างชุมชนและท่าเรือ เกิดการตราเป็นเทศบัญญัติ หรือให้ความร่วมมือกับ
กระบวนการปรึกษาหารือ โดยการส่งตัวแทนของทางเทศบาลเข้าร่วมการปรึกษาหารือในแต่ละเดือน 
เพ่ือรับฟังปัญหาหรืออธิบายข้อสงสัยที่ชุมชนหรือท่าเรือมีต่อเทศบาล ย่อมมีผลให้ กระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดมมีความเข้มแข็งขึ้น เนื่องจากได้พูดคุย รับฟัง 
และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
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5.2.2 ท่าเรือพาณิชย์  
ทีด่ าเนินกิจการภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ควรลงนามกับกติการ่วม ที่เรียกว่า ธรรมนูญชุมชน

บ้านอ่าวอุดม เพราะอย่างน้อยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน (Trust) 
หรือท าให้เกิดการรับฟังกันมากขึ้น เนื่องจากในบางกรณีอาจต้องใช้เวลา ความจริงใจ และแรงในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา การสนับสนุนด้วยเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ค าตอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน แต่การแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาส าคัญกว่า  

 
5.2.3 ชุมชน  
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเป็นวิถีที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นภายใน

ชุมชนบ้านอ่าวอุดม วิถีดังกล่าวจะสามารถปักหลักได้อย่างมั่นคงขึ้น หากคนในชุมชนตื่นตัว เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนรวม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสาธารณะร่วมกัน และรู้ เท่าทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐหรือโครงการต่าง ๆ ของ
ภาคเอกชนที่อาจส่งผลกระทบกับชุมชน โดยพิจารณาถึงด้านดีและด้านที่เป็นผลกระทบ เพ่ือที่จะได้
จัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และเนื่องจากแกนน าหรือผู้น าในการเคลื่อนไหวจัดการกับ
ปัญหาสาธารณะภายในชุมชน ในปัจจุบันมีจ านวนไม่มากนัก และไม่อาจรู้ได้ว่าในอนาคตจะเกิด
เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนครั้งใหญ่อีกหรือไม่ ดังนั้นเองการปลูกฝังหรือสร้างผู้สาน
ต่ออุดมการณ์ในการปกป้องและรักถ่ินที่จึงเป็นเรื่องส าคัญมาก  โดยสาเหตุที่ชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง
และต้องการการมีส่วนร่วมอยู่เสมอ เพราะความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีผลอย่าง
มากต่อการด ารงอยู่ของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เนื่องจากประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
เป็นกระบวนการที่เรียกร้องการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสูงนั่นเอง 

 
  5.2.4 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ 

การจัดท ารายงานประเมินผลกระทบทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ต้องจัดท าเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น ในทางปฏิบัติ หากกระบวนการดังกล่าวสามารถด าเนินการได้จริง ไม่ใช่แค่เพียง
กระบวนการที่มีขึ้นและท าทุกวิถีทางเพ่ือให้โครงการผ่านการอนุมัติเพียงอย่างเดียว หากแต่รับฟัง
ปัญหาและข้อห่วงกังวลของประชาชนในพ้ืนที่จริง ๆ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการขนาดใหญ่
ย่อมลดลง เช่น ก่อนการด าเนินโครงการมีการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  หลังจากที่ได้จากการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินการวิจัยหลังจากนี้ คือ 
  5.3.1 ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรค หรือข้อจ ากัดที่อาจส่งผลให้ประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือเกิดขึ้นได้ยาก หรือไม่อาจด ารงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เช่น การเกิดขึ้นของโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
จะกลายเป็นข้อจ ากัดของการด าเนินตามวิถีแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ หรือไม่ และจะมี
มาตรการในการป้องกันหรือขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร เป็นต้น หากมีการศึกษาในประเด็น
ดังกล่าวย่อมท าให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   5.3.2 ควรศึกษาเรื่องบทบาทของหน่วยงานการศึกษาที่เข้ามาท าหน้าที่สนับสนุนให้วิถี
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเกิดขึ้นและด ารงอยู่ภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้อย่างมั่นคง โดยการ
สนับสนุนด้านข้อมูลให้กับชุมชนเพ่ือใช้ในการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าเรือได้อย่าง
เท่าเทียม และน่าเชื่อถือ ซึ่งนับได้ว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นจุดเด่นข้อหนึ่งของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือที่เกิดขึน้ในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ เรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
   1) เพศ   2) อาชีพหลัก 
   3) อายุ  4) ภูมิล าเนาเดิม 
    5) ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชน 
   ประเด็นที่ 2 ประวัติความเป็นมาของชุมชน และผลกระทบที่เข้ามาจากการพัฒนา 

1) ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
    2) สภาพแวดล้อมของสังคม การด ารงชีพของคนในชุมชนในอดีต  
    3) จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
    4) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ในชุมชน 
    5) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
    6) ผลจากการพัฒนากับวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
    7) ผลจากการพัฒนาที่เข้ามากับสุขภาพของชาวชุมชน 
  ประเด็นที่ 3 การรวมกลุ่มเพื่อรับมือหรือจัดการกับปัญหา 
   1) การได้มาของผู้น าที่เป็นทางการในชุมชน 
   2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน/ การปกครอง ภายใน
ของคนในชุมชน  
   3) การปรับตัวหรือรับมือกับกับปัญหา เช่นผลกระทบจากการพัฒนาของชุมชน 
   4) ผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านเกิดการรวมตัว รวมกลุ่มเพ่ือลุกขึ้นเรียกร้องหรือจัดการแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
    5) การเกิดขึ้นของข้อตกลงร่วมที่เรียกว่า “ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม” 
   6) ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการสร้างกติการ่วมของชุมชน 
   7) อ านาจต่อรองที่เกิดขึ้นจากการสร้างกติการ่วมของชุมชน 
   8) การปรึกษาหารือ ประชุมร่วมกัน หลังจากเกิดกติการ่วม 
   ประเด็นที ่4 แนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือภายในชุมชนบ้านอ่าวอุดม  
  (ลักษณะ และรูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ) 
   1) เหตุหรือปรากฏการณ์ที่ท าให้ต้องใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือใน
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
    (1) ปรากฏการณ์ที่ท าให้ชาวบ้านต้องมารวมตัวกัน 
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    (2) การเปลี่ยนจากแนวทางประท้วงคัดค้านเป็นการเจรจากับ
ผู้ประกอบการท่าเรือ 
   2) ลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือท่ีปรากฏขึ้นในชุมชน 
    (1) กระบวนการรับฟังโดยเน้นการใช้เหตุผลที่เกิดข้ึนในชุมชน 
    (2) พ้ืนที่สาธารณะที่ใช้ในการปรึกษาหารือ 
    (3) การตระหนักถึงปัญหาร่วมกันในชุมชน เช่น ปัญหาของสิ่งแวดล้อม 
   3) รูปแบบของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่ถูกน ามาปรับใช้ในชุมชน 
    (1) การเสวนา การเจรจา 
     (2) การรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอทางเลือกในการอยู่ร่วมกัน 
   4) ผลลัพธ์ของแนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชน 
  ประเด็นที่  5 เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
   1) เงื่อนไขภายในที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือขึ้นในชุมชนอุดม 
     (1) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณะของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
    (2) การได้รับข้อมูลที่เพียงพอและรอบด้านเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ปรึกษาหารือ 
     (3) สภาพสังคมของชุมชนบ้านอ่าวอุดม 
 
   2) เงื่อนไขภายนอกที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือขึ้นในชุมชนบ้านอ่าว
อุดม 
    (1) การเข้ามาของนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นที่ 6 การสนับสนุนจากภายนอกที่มีผลต่อการใช้แนวทางของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือในชุมชน 
   1) หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือใน
ชุมชน 
   2) ลักษณะของการเข้ามาสนับสนุนการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
ของหน่วยงานภายนอก 
   3) แนวโน้มของการได้รับการสนับสนุนจากภายนอกในอนาคต 
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ประเด็นที่ 7 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
    1) ความเป็นไปได้ และประสิทธิภาพของการน ากติกาที่ก าหนดร่วมกันมาใช้ 
   ในการปฏิบัติจริงในชุมชน 
   2) ความต่อเนื่องของการใช้กติการ่วมหากมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
   3) วิธีการจัดการกับปัญหา หรือการป้องกัน หากการบังคับใช้กติการ่วมดังกล่าวหาก
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคขึ้น 
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