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ชวนถกประเดน็ต่างๆ ในกระบวนการประชาธิปไตยที่ใช้วิจารณญาณ1 

 
ในระยะ 4-5 ปีท่ีผา่นมา ค าวา่ ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (พชัรี สโิรรส / ช านาญ จนัทร์เรือง / สมเกียรต ิตัง้นะโม / พชิญ์ 
พงศ์สวสัดิ/์ ไชยนัต์ ไชยพร) ประชาธิปไตยแบบร่วมปรึกษาหารือ (บฆูอรี ยีหมะ) ประชาธปิไตยท่ีใช้วจิารณญาณ (ชยัวฒัน์ ถิระ
พนัธุ์) ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ไตร่ตรองร่วมกนั (เอนก เหลา่ธรรมทศัน์) ประชาธิปไตยพลเมือง (พลเดช ป่ินประทีป) 
ประชาธิปไตยแบบถกแถลง และสนทนาปรึกษาหารือ (ประภาส ป่ินตบแตง่)  ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (สารานกุรม
ปรัชญาออนไลน์) หรือท่ีในภาษาองักฤษใช้ค าท่ีเหมือนกนัวา่ deliberative democracy นัน้ ถกูเขียนและกลา่วถึงมากขึน้
เร่ือยๆ โดยเฉพาะในช่วงท่ีสงัคมไทยย่างก้าวเข้าสูส่งครามกีฬาสี ด้วยเช่ือวา่กระบวนการพดูคยุของสาธารณะ (ไมเ่ฉพาะแกน
น าของสีเท่านัน้) อย่างพจิารณาใคร่ครวญ (public deliberation) จะช่วยลดช่องวา่งความแตกต่างของความคิดความเช่ือได้  
 
ความส าคญัของประชาธิปไตยในช่ือเรียกตา่งๆ ข้างต้น ตามความเห็นของผม2 ก็คือ ทางเลือกหนึ่งของกระบวนการพฒันา
ความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตยทางตรง โดยดงึเอาประเดน็ปัญหาส่วนรวม (public issue) เข้าสูก่ารพจิารณาของปัจเจก
และต้องท าการตดัสนิใจในฐานะกลุ่มหรือชมุชน ซึ่งก็มีทัง้สว่นคล้ายและแตกตา่งไปจากความเห็นของอาจารย์รัฐศาสตร์จาก
ส านกัตา่งๆ เช่น น่าจะเหมาะกบัระดบัท้องถิ่น (บฆูอรี ยีหมะ, 2551) เหมาะกบัระดบัชมุชนและท้องถิ่น (เอนก เหลา่ธรรมทศัน์ 
2553) เป็นแนวทางการพฒันาประชาธิปไตยท่ีก าลงัเป็นทางเลือกจากประชาธิปไตยแบบตวัแทน (บฆูอรี ยีหมะ 2551, พชิญ์ 
พงศ์สวสัดิ ์2549) เป็นพฒันาการของประชาธิปไตยรูปแบบใหม ่(พชัรี สโิรรส)  ในขณะท่ีแผนพฒันาการเมือง ท่ีจดัท าโดย 
สถาบนัพฒันาการเมือง (2552 - ซึ่ง อ.พชัรี สโิรรส ก็เป็นผู้หนึ่งท่ีมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้มีการก าหนดเร่ืองนีเ้ข้าไว้ใน
แผน) ก็ระบถุึง deliberative democracy ให้ฐานะทางเลือกใหมท่างการเมืองท่ีต้องน าพาสงัคมไทยท่ีความแตกตา่ง
หลากหลายได้ปรากฏตวัมากยิ่งขึน้ เดนิไปในเส้นทางนี ้
 
กลา่วโดยสรุป ผมเห็นวา่เร่ือง deliberative democracy ได้มายืนรอเคาะประตเูรียกตอ่หน้าสงัคมไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
อย่างไรก็ดี จากการตดิตามอ่านงานเก่ียวกบัประชาธิปไตยท่ีใช้วจิารณญาณ หรือในช่ืออ่ืนๆ ของ deliberative democracy ใน
ภาคภาษาไทยจากนกัวชิาการรัฐศาสตร์ (ซึ่งผมจดัให้อยู่ในกลุม่นกัทฤษฎี) ท่ีมีปรากฏออกมาอย่างตอ่เน่ืองนัน้ ผมเห็นวา่มี
ประเดน็ท่ีชวนให้ถกเถียงจากมมุความคิดของผม (ในฐานะนกัปฏิบตักิารอยู่บ้าง) จึงขอยกประเดน็เหลา่นีข้ึน้มาชวนให้เกิดการ
ถกเถียงเพ่ือความเข้าใจท่ีกว้างขวางมากยิ่งขึน้เป็นประเดน็ๆ ดงันี ้ 
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 วีรบรูณ์ วสิารทสกลุ  เขียนขึน้ในโอกาสเกษียณอายคุรู “เนาวรัตน์ พลายน้อย” กนัยายน 2555.  รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย ร่วมกบั

คณาจารยใ์นสาขาวิชาประชากรศกึษา คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ได้เคยน าเอาแนวคิดและปฏิบติัการทาง

สงัคมเร่ืองประชาธิปไตยทีใ่ช้วิจารณญาณ มาใช้ประโยชน์ในการท างานวิจยัเชิงปฏิบติัเม่ือปี พ.ศ. 2551   
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 ในฐานะผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมเร่ืองนีจ้ากมลูนิธิแคเทอร่ิง (Kettering Foundation) เราได้รับการบอกเลา่วา่ พวกเขาได้สง่เสริมและ

สนบัสนนุให้มีการใช้กระบวนการนีไ้ปทัว่อเมริกาเพื่อฟืน้ฟหูวัจติหวัใจของความเป็นพลเมืองที่เอาธุระกบัส่วนรวมให้กลบัมาใหมอ่ีกครัง้  
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1. ประเดน็เร่ือง ความเหน็พ้องต้องกัน หรือ ฉันทามต ิ(consensus)  
มีงานเขียนจากนกัวชิาการรัฐศาสตร์อย่างน้อยอยู่ 2 ชิน้ ได้แก่ งานของ อ.พชัรี สโิรรส อ.ช านาญ จนัเรือง ท่ีระบวุา่ ผลผลติของ
กระบวนการปรึกษาหารือ คือ จะได้ความเห็นพ้องต้องกนัหรือฉนัทามต ิ(consensus) แตก่็เป็นจดุอ่อนโดยตวัมนัเอง เพราะใน
กระบวนการ เราไมส่ามารถท าให้เกิดความเห็นพ้องต้องกนัได้เสมอไป   
 
ในประเดน็นี ้ผมเห็นด้วยวา่เราไมส่ามารถท าให้เกิดความเห็นพ้องต้องกนัได้ในประเดน็ปัญหาสาธารณะอย่างแน่นอน 
เน่ืองจากประเดน็ปัญหาสาธารณะโดยตวัมนัเอง มีลกัษณะท่ีมีความเห็นพ้องจากผู้เก่ียวข้องน้อย หรือกลา่วได้วา่ผู้เก่ียวข้องให้
ความหมายตอ่ปัญหาหรือปรากฏการณ์แตกต่างกนัออกไปตามมมุมอง ทศันคต ิซึ่งหากพจิารณาตามรูปกราฟข้างลา่ง3 ปัญหา
สาธารณะ (พืน้ท่ีเหนือเส้นปะ) จะมีลกัษณะยุ่งยากท่ีจะท าความเข้าใจโครงสร้างของปัญหา (complicated) และ ซบัซ้อน-ยุ่ง
เหยิงเกินกวา่จะคาดเดาพฤตกิรรมของปัญหาได้ (complex-chaotic)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แตใ่นกระบวนการพจิารณาท่ีใช้วจิารณาญาณสาธารณะ (public deliberation) นัน้ สิง่ท่ีนกัปฏิบตักิารแบบผมมองหา คือ 
ความเห็นร่วมบางสว่นจากความเห็นท่ีแตกต่างหลากหลาย หรือ common ground เทา่นัน้ สิง่ส าคญัของ ความเห็นร่วม
บางสว่นนัน้ ชีใ้ห้เห็นวา่ “เราสามารถเห็นร่วมกนัได้ แม้วา่จดุยืนของเรายงัแตกต่างกนั” 
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 กราฟจาก ธีรเดช ฉายอรุณ (2555) เอกสารประกอบการสอนวิชา กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยการวจิยั  หลกัสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
ประชากรศกึษา ภาควิชาศกึษาศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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หวัใจของการค้นหาความเห็นร่วมในขณะท่ีปัจเจกในนามสาธารณะก าลงัไตร่ตรองปัญหาสว่นรวมนัน้ คือ การน าไปสูก่ารลงมือ
ปฏิบตัเิพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณะรวมกนั  ซึ่งเป็นฟืน้ฟกูารเมืองของภาคประชาชนให้เกิดขึน้นัน่เอง   
 
2. ประเดน็เร่ือง จะเรียกกระบวนการว่า “ปรึกษาหารือ” หรือ “เสวนา” หรือ “ไตร่ตรอง” 
โดยสว่นใหญ่ของเอกสารภาษาไทย นกัวชิาการด้านรัฐศาสตร์มกัจะใช้ค าเรียกว่า “(ร่วม) ปรึกษาหารือ”  มีบางชิน้ใช้ค าวา่ 
“เสวนา” เช่น ประชาเสวนา (citizen dialogue)  สว่นผมเสนอให้ใช้ค าวา่ “พจิารณาไตร่ตรอง” “วจิารณญาณสาธารณะ” หรือ”
การใคร่ครวญสาธารณะ” 
 
ในทางปฏิบตัิในกระบวนการท่ีเราชวนให้ปัจเจกเข้ามาสูว่งแห่งการพดูคยุ วงแห่งการฟัง การสนทนากบัคนอ่ืนๆ ในประเดน็
ปัญหาสาธารณะนัน้ ผมเห็นวา่การปรึกษาหารือ หรือเสวนา หรือ (dialogue) เพ่ือความเข้าอกเข้าใจในความหลากหลาย ใน
ความแตกตา่ง เป็นแคส่ว่นหนึ่งของกระบวนการเท่านัน้  
 
แตส่ว่นท่ีมีความส าคญัมากกวา่ คือ การได้ไตร่ตรอง ได้ใช้วจิารณญาณ ชัง่น า้หนกั พจิารณาทางเลือกตา่งๆ (options) ท่ีเป็น
การแก้ไขปัญหา พจิารณาข้อดข้ีอเสียของทางเลือกตา่งๆ รวมถึง พจิารณาสิง่ท่ีต้องแลกได้แลกเสีย (trade-off) อย่างรอบคอบ  
เพราะเม่ือไรก็ตามท่ีเร่ืองท่ีเราก าลงัพดูคยุและจะหาทางออกเพ่ือการแก้ไขนัน้ ไมว่า่จะเลือกทางเลือกใดเพ่ือแก้ไขปัญหา ทกุๆ 
ทางเลือกจะมีผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตามมาและมกัจะน าไปสูค่วามขดัแย้ง อีกทัง้ในทกุทางเลือกท่ีเลือกจะต้องมีสิ่งท่ีเราต้องพร้อม
จะแลกได้แลกเสียเสมอ  
 
แตน่่าเสียดายท่ีกระบวนการกลุ่มย่อยแบบท่ีเราคุ้นเคย ไมไ่ด้ให้ความส าคญั หรือไมไ่ด้กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมในกลุ่มเกิดการคดิ
พจิารณาไตร่ตรอง ใช้วจิารณญาณพจิารณาทางเลือกหรือข้อเสนอตา่งๆ อย่างรอบด้าน ถ้วนถ่ี ชัง่น า้หนกัข้อดี ข้อเสีย สิง่ท่ีแลก
ได้แลกเสียร่วมกบัคนอ่ืนท่ีประชมุด้วยกนัอย่างจริงจิง ในวงประชมุเรามกัเสนอแนวทางแก้ไขตอ่ท่ีประชมุ แบบท่ีผมอยากจะ
เรียกวา่ “พน่ๆ” สิง่ท่ีเตรียมจากบ้านออกมา โดยไมเ่คยคดิพจิารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ ท่ีส าคญั คือ เสนออกไปโดยไมค่ดิ

พืน้ท่ีบางสว่นท่ีเราเห็นร่วมกนั

(common ground) ในฐานะ

ชุมชนหรือสาธารณะ และการ

เห็นร่วมกนัจะน าไปสูก่ารท า

กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา

สว่นรวมของคนท่ีมีจุดยืน

แตกตา่งกนั 

พืน้ท่ีท่ีมีความเห็น
แตกตา่งกนั.เราเช่ือบน
หลกัการท่ีไมเ่หมือนกนั..
ดงันัน้ ตา่งคนก็ตา่งไปท า
กิจกรรม หรือการ
เคล่ือนไหวตามท่ีตนเอง
เช่ือ ทางเลือก A 

อยู่บนหลักการ A 
v 

ทางเลือก B 
อยู่บนหลักการ B 

ทางเลือก C 
อยู่บนหลักการ C 
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วา่ต้องมีสว่นรับผดิชอบตอ่ข้อเสนออย่างไร กลา่วคือ เสนอเสร็จก็กลบับ้าน สบายใจ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะชีวติปัจเจกแบบของเรา

ถกูตดัขาดจากเร่ืองส่วนรวมอย่างสิน้เชิง4  

 
เช่น เหตกุารณ์น า้ท่วมในปีท่ีแล้วได้ ข้อเสนอหนึ่งท่ีได้ยินอยู่บอ่ยๆ คือ การจดัการผงัเมืองใหม ่ข้อเสนอแบบนีห้ากปฏิบตัจิริง
ย่อมมีผู้ได้รับกระทบท่ีกว้างขวาง แต่เราก็เสนอโดยไมไ่ด้สนใจวา่ใครบ้างจะได้รับผลกระทบ แล้วเขาคดิ รู้สกึอย่างไร และหาก
คนท่ีได้รับผลกระทบเป็นบ้านเรา เราจะยงัยืนยนัในข้อเสนอนีห้รือไม ่เป็นต้น  
 
การ “ไตร่ตรอง” “ใคร่ครวญ” หรือ “ใช้วจิารณญาณ” ท่ีอยู่ในกระบวนการ จึงถือเป็นหวัใจส าคญัเพราะ นอกจากจะเป็นการคดิ
พจิารณาใคร่ครวญกบัตวัเองวา่ภายใต้ข้อดี ข้อเสีย ข้อขดัแย้งกบัคนอ่ืนๆ หรือสิง่ท่ีต้องแลกได้แลกเสียของทางเลือกตา่งๆ เรา
จะเลือกทางเลือกใด และเม่ือต้องปรึกษาหารือ พดูคยุกับคนอ่ืนๆ ในวงประชมุท่ีแตล่ะคนก็มีความเช่ือ มีเหตมีุผลตอ่การเลือก
ทางเลือกท่ีแตกตา่งกนั เราจะฝ่าข้ามความแตกตา่งและความขดัแย้งของทางเลือก โดยหาพืน้ท่ีบางสว่นท่ีเห็นร่วมกนัได้อย่างไร   
 
ผมอยากจะย า้อีกครัง้วา่ในกระบวนการท่ีเรียกวา่ deliberation นัน้ เราไมไ่ด้แคต้่องการการปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น 
หรือแคแ่ลกเปล่ียนความคดิเห็น เพ่ือให้ได้ความเห็นพ้องต้องกนั แตเ่ราก าลงัต้องพจิารณาไตร่ตรอง ใช้วจิารณญาณอย่างถ้วน
ถ่ี รอบด้าน ค านึงถึงผลกระทบตา่งๆ ท่ีคนอ่ืนๆ อาจจะได้รับ ซึ่งท้ายท่ีสดุข้อดีข้อเสีย สิง่ท่ีต้องแลกได้แลกเสียของแตล่ะ
ทางเลือกเพ่ือการแก้ไขปัญหา จะเป็นตวัเหน่ียวรัง้ไม่ให้เกิดสิง่ท่ีเรียกวา่ ความเห็นพ้องต้องกนัหรือฉนัทามติ (consensus) ของ
ผู้เข้าร่วมประชมุแบบ 100% แตส่ิง่ท่ีพอจะเป็นไปได้ คือ สิง่ท่ีเรียกวา่ ความเห็นร่วมบางสว่น (common ground) ท่ีได้กลา่วถึง
ในข้างต้น 
 
3.ประเดน็เร่ืองผู้เข้าร่วมเวที ต้องเป็น ตัวแทนกลุ่ม ตัวแทนสาธารณะเพ่ือให้ได้ความเหน็ของสาธารณะที่แท้จริง 
ในงานของ พชัรี สโิรรส (มปป. น.7) ระบวุา่เง่ือนไขส าคญัของกระบวนการ deliberation วา่ ผู้เข้าร่วมในกระบวนการ
จ าเป็นต้องเป็นตวัแทนของสาธารณชนโดยทัว่ไป เพราะให้เหตผุลวา่ “ส่วนรวมที่มีขนาดใหญ่ มีคนมาร่วมเป็นจ านวนมาก แต่
พวกเขาเหล่านัน้ มิได้เป็นตวัแทนของทกุกลุ่มทีเ่ก่ียวขอ้ง ก็ไม่อาจสะทอ้นขอ้มูลที่ว่า ประชาชนตอ้งการทางเลือกนโยบายอนั
ไหนมากกว่ากนั ในทางตรงกนัขา้ม ถา้มีการมีส่วนร่วมที่มีขนาดเล็ก แต่เป็นตวัแทนทีถู่กตอ้ง แม่นย า ย่อมสามารถเป็นตวั
สะทอ้นความตอ้งการของชุมชนไดดี้กว่า” 
 

                                                             
4

 ควรต้องกล่าวไว้อีกอยา่งด้วยวา่ในกระบวนการ public deliberation ที่สง่เสริมโดย Kettering Foundation นัน้ จะจดักระบวนการโดยใช้
เคร่ืองมือที่ส าคญัอีก 1 อยา่ง นัน้คือ Issue Book ซึง่จะชว่ยตีกรอบการถกเถียงให้มีความชดัเจน (framing) ตรึงประเด็นให้เกิดการใช้
วิจารณญาณท่ีต้องใคร่ครวญอยา่งรอบด้าน เนื่องจากใน issue book นอกจากจะได้รวบรวมข้อมลูส าคญัที่ชีใ้ห้เห็นปัญหาทีช่ดัเจนแล้ว ยงัได้
ระบทุางเลือกหรือทางแก้ไขปัญหาสาธารณะ 3-4 ทางเลือก ตามฐานคิดความเชื่อและหลกัการที่ตา่งกนัซึง่จะครอบคลุมหลกัคิกของแนว
ทางการแก้ไขที่คนในสงัคมยดึถืออยู ่ และ ทางเลือกแตล่ะทางเลือก ยงัระบถุงึข้อดี ข้อเสีย ประเด็นที่คนอื่นๆ โต้แย้ง ไมเ่ห็นด้วย และส่ิงที่ต้อง
แลกได้แลกเสียหากเลือกทางเลือกนี ้



5 

 

ความข้างต้นสะท้อนให้เห็นวา่ อ.พชัรี ให้น า้หนกั กบั ผลผลติสดุท้ายในฐานะ “ทางเลือก” ท่ีผา่นการปรึกษาหารือของภาค
ประชาชนมาแล้ว อย่างไรก็ตามผมมีเหตผุลท่ีต้องแย้งเพ่ือชีว้า่ไมมี่ความจ าเป็นท่ีต้องเป็นตวัแทนใครเพ่ือมาเข้าร่วมวงพดูคยุท่ี
ใช้วจิารณญาณ กลา่วคือ  
 

1) ผลผลิตท่ีเป็น “ทางเลือก” ท่ีผา่นกระบวนการปรึกษาหารือ หรือใช้วจิารณญาณใคร่ครวญของประชาชนนัน้ ถึงท่ีสดุ
เม่ือเป็นข้อเสนอไปถึงมือผู้ มีอ านาจตดัสนิใจหรือรัฐบาล การตดัสินใจอาจเป็นอีกอย่างท่ีไมส่อดคล้องกบั “ทางเลือก” 
ท่ีผา่นการปรึกษาหารือ ก็ได้ เพราะการพจิารณาทางเลือกท่ีเป็นนโยบายสาธารณะนัน้ มีเร่ืองของผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็น
เหตใุห้การออกนโยบายเฉไปอีกทางหนึ่งก็เกิดขึน้เป็นประจ า 

ทางออกตอ่เร่ืองนี ้ข้อเสนอท่ีเสนอตอ่รัฐบาลนัน้ จึงควรเน้นให้เห็น น า้หนกัการตดัสนิใจของประชาชน ใน
ทกุทางเลือกวา่แต่ละทางเลือกประชาชนท่ีเข้าร่วมในเวทีปรึกษาหารือ หรือใช้วจิารณญาณนัน้ ให้น า้หนกัมากน้อย
ตา่งกนัอย่างไร และท่ีส าคญัท่ีสดุ ในข้อเสนอนัน้ ต้องบรรจไุว้ด้วย ข้อห่วงใย ข้อกงัวล ข้อขดัแย้งระหว่างทางเลือก
ตา่งๆ สิง่หรือประเดน็ท่ีประชาชนจะไมย่อมรับหากมีการตดัสนิใจใช้ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง สิง่เหลา่นีท่ี้ปรากฏอยู่
ในข้อเสนอตา่งหาก ท่ีจะท าให้การตดัสนิใจก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลมีความรอบครอบและรัดกุมมาก
ยิ่งขึน้ เม่ือเป็นเช่นนี ้ทางเลือกในฐานะผลผลติจากตวัแทนสาธารณะจึงไม่ใช่สิง่จ าเป็น   
 

2) เม่ือผลผลติสดุท้ายท่ีเป็นทางเลือกท่ีจะน าเสนอตอ่รัฐบาลเป็นสิง่ท่ีเราควบคมุไมไ่ด้ว่ารัฐบาลจะน าข้อเสนอไป
ด าเนินการมากน้อยเพียงใด เราจึงควรให้น า้หนกั ทุ่มเทไปสูส่ิง่ท่ีพวกเราจะควบคมุได้ นัน่คือ การค้นหา “ความเห็น
ร่วมเพียงบางสว่น” (common ground) ท่ีจะน าไปสูก่ารปฏิบตักิารร่วมกนัของผู้คนท่ีเข้าร่วมอยู่ในวงพดูคยุท่ีใช้
วจิารณญาณ 

 
จากเหตผุลข้างต้น ตามความเห็นของผม ผู้ ท่ีเข้าร่วมในกระบวนการหารือ จึงเป็นใครก็ได้ ไมจ่ าเป็นต้องเป็นตวัแทนกลุม่หรือ
ตวัแทนสาธารณะ ผมไมอ่ยากให้ลืมวา่เราก าลงัชวนกนัก้าวให้พ้น “ความเป็นตวัแทน” มาสู ่“ความเป็นตวัจริง” แตเ่ป็นผู้คน
ธรรมดาท่ีห่วงใยในปัญหาสว่นรวม ปัญหาสาธารณะ และพร้อมจะลงมือปฏิบตักิารร่วมกนักบัคนอ่ืนๆ ในนามกลุม่ / ชมุชน / 
สาธารณะ เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยไมร่อรัฐสว่นกลาง หรือรัฐท้องถิ่นอีกตอ่ไป นัน่จึงท าให้ งานสง่เสริมสนบัสนุนเร่ือง deliberative 
democracy ของ Kettering Foundation เน้นวา่ ผู้ ท่ีเข้าร่วมในเวทีควรเป็นพลเมืองท่ีตื่นรู้ ใสใ่จปัญหาสาธารณะ มากกวา่เป็น
ตวัแทนของใคร 
 
นอกจากประเดน็ข้างต้นแล้ว นกัวชิาการด้านรัฐศาสาสตร์ยงัมีความเช่ือวา่ ประชาธิปไตยท่ีใช้วจิารญาณ เป็นการพดูคยุ 
ปรึกษาหารือและจะยตุกินัด้วยเหตดุ้วยผล ด้วยข้อมลู ข้อเท็จจริง แตใ่นมมุมองของผู้ปฏิบตักิาร หลกัเหตผุลเพียงอย่างเดียว 
มกัจะน าไปสู่ข้อขดัแย้งเสมอ  
 
สิง่ส าคญัท่ีอยู่เหนือเหตผุลและต้องสร้างให้เกิดขึน้ในกระบวนการ ก่อนการพดูคยุด้วยเหตแุละผล คือ ความเข้าใจ ความเห็นอก
เห็นใจในเพ่ือนมนุษย์ ท่ีผา่นประสบการณ์และได้รับผลกระทบท่ีแตกตา่งจากเรา ผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัแตล่ะคน มี
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สว่นหลอ่หลอมให้เราเลือกทางเลือก เลือกข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาท่ีแตกตา่งกนัออกไป การใช้เหตผุลท่ีอยู่ฐานความเข้าใจ
และตระหนกัถึงความแตกตา่งเช่นนีต้่างหากจะสามารถช่วยให้เราก้าวข้ามความขดัแย้งของทางเลือกตา่งๆ ไปได้  
 
ผมขอจบบทความนี ้โดยยกเอาค าคมของครูท่ีสอนเร่ือง public deliberation  ให้กบัผม ซึ่งเขามกัเน้นย า้บอกกับผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารเสมอๆ วา่ 

Public Deliberation does not change the way people think.  
It does change the way people think about other people think 
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