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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ขอมูลพื้นฐานของประเทศสหราชอาณาจักร1
เมื่อพิจารณาบริบทของประเทศสหราชอาณาจักรในระดับโลกหรือระดับนานาประเทศ
พบวา เปนประเทศที่มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานและมีเอกลักษณของตนเอง เปนประเทศที่ไดรับ
ยกยองวาเปนมหาอํานาจของโลก อีกทั้งเปนตนแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยยุคใหม
นอกจากนี้ยังเปนตนแบบในการเผยแพรหลักปรัชญา หลักการ และกระบวนการปกครอง การบริหาร
จัดการประเทศในระบอบประชาธิปไตยไปยังประเทศตาง ๆ ในโลก นอกจากนี้ยังเปนประเทศที่มี
ลักษณะโดดเดนในเรื่องระบบการเมืองการปกครองที่ไมมีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร โดยใช
กฎหมายจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ และกฎหมายอื่น ๆ ที่บัญญัติโดยรัฐสภาที่เกี่ยวของกับ
สถาบันทางการเมืองการปกครองของประเทศ
ถ า พิ จ ารณาบริ บ ทภายในของประเทศสหราชอาณาจั ก ร พบว า เป น ประเทศที่ มี
สภาพแวดลอมพื้นฐานที่มีลักษณะคลายคลึงกันในแตละภูมิภาคของประเทศ ทั้งสภาพภูมิศาสตร
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร เชื้อชาติ และศาสนา ซึ่งเปนบริบทพื้นฐานที่มีผลกระทบตอรูปแบบการ
บริหารปกครอง และ ระบบกฎหมายของประเทศเปนอยางมาก ในสวนนี้จะไดกลาวถึงลักษณะ
พื้นฐานหรือบริ บทของประเทศสหราชอาณาจักรที่สําคัญ และมีผลกระทบตอรูปแบบของระบบ
การเมือง การบริหาร และการปกครองของประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห และกําหนดประเด็นการเปรียบเทียบกับประเทศไทยตอไป
1.1.1) ลักษณะกายภาพภูมิศาสตร (Geographical Feature)
สหราชอาณาจักรบริเทนใหญและไอรแลนดเหนือ (United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland) หรือชื่ออยางสั้นวา สหราชอาณาจักร (United Kingdom ยอวา UK) เปนประเทศ
ซึ่งตั้งอยูทางฝงตะวันตกของทวีปยุโรป ประกอบดวยเกาะขนาดใหญ 2 เกาะ คือ เกาะบริเทนใหญ
(Great Britain) ซึ่งเปนที่ตั้งของ 3 แควน คือ อังกฤษ (England) อยูทางตอนใต เวลส (Wales) อยู
ทางตะวันตก และสกอตแลนด (Scotland) อยูทางตอนเหนือ และเกาะไอรแลนด ซึ่งประกอบดวย
แควนไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland) ตั้งอยูตอนเหนือของเกาะ สหราชอาณาจักรมีพื้นที่รวมทั้ง
ประเทศประมาณ 244,820 แสนตารางกิโลเมตร เกาะบริเทนใหญมีขนาดความยาวประมาณ 1,000
กิโลเมตร และ มีขนาดความกวางประมาณ 500 กิโลเมตร ลอมรอบดวยมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเล
1

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547. โครงการศึกษา เรื่อง หลักกฎหมายผังเมืองและระบบ
การผังเมืองของตางประเทศ กรณีศึกษา ประเทศสหราชอาณาจักร. น. 1-7 ถึง 1-15
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ไอริช และทะเลเหนือ ลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเขาและภูเขาสูงในตอนเหนือ คือพื้นที่สกอตแลนด
มีขนาดพื้นที่ประมาณ 78,772 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติแรธาตุและน้ํามันใน
ทะเล และทรัพยากรสัตวน้ํา สวนบริเวณตอนกลางและตะวันออกเฉียงใตของพื้นที่เกาะเปนที่ราบ มี
การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวที่ใชเปนอาหาร ประกอบดวยพื้นที่อิงแลนด 129,645 ตารางกิโลเมตร
และเวลส 20,635 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว อุณหภูมิ
เฉลี่ยระหวาง -10°C ถึง 32°C พื้นที่ตอนกลางและตอนใตของเกาะอังกฤษมีอากาศอบอุนสบาย แต
มีความแปรปรวน สวนเขตพื้นที่สูงตอนเหนือและตะวันตกมีฝนตกบอยและมีอากาศหนาวเย็นเกือบ
ตลอดป
ประชากรในสหราชอาณาจักร มีจํานวนรวมประมาณ 61,113,205 ลานคน (ขอมูลปค.ศ.
2009) โดยการเพิ่มจํานวนประชากรสวนใหญมาจากการอพยพเขาประเทศ อัตราการเกิดที่สูงขึ้น
และอายุ ขัย ที่ย าวนานขึ้ น มี ค วามหนาแนนของประชากรสู ง เปน อัน ดับตนๆของโลก คือมี ค วาม
หนาแนนของประชากร 247.4 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร ประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด
อาศัยอยูในเขตตะวันออกเฉียงใตของอังกฤษ ซึ่งมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดี และสวนใหญเปนเขตเมือง
หรือชานเมือง สหราชอาณาจักรมีอัตราการอานออกเขียนไดของประชากรสูงถึง 99% เปนผลมาจาก
การศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยการศึกษาภาคบังคับมีสําหรับเด็กอายุตั้งแต 5 ถึง 16 ป ประชากร
ในประเทศสหราชอาณาจักรสวนใหญพูดภาษาอังกฤษ ประชากรในเวลสรอยละ 20 พูดภาษาเวลส
และบางพื้นที่ในสกอตแลนดพูดภาษาเกลิก ประชากรสวนใหญบนเกาะอังกฤษนับถือศาสนาคริสต
นิกายโปรเตสแตนท (Church of England) ซึ่งมีกษัตริยเปนประมุข
เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคือ มหานครลอนดอน (Greater London) ซึ่งตั้งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงใตของเกาะอังกฤษ เมืองคารดีฟ (เมืองหลวงของเวลส) เมืองเอดินเบอเรอะ (เมือง
หลวงของสกอตแลนด) และเมืองเบลฟาสต (เมืองหลวงของไอรแลนดเหนือ)
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1.1.2) ลักษณะโครงสรางเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน ประเทศสหราชอาณาจักรมีโครงสรางเศรษฐกิจหลักคือ การสงออกสินคาและ
ธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคาร ประเทศนี้มีฐานทางเศรษฐกิจจากธุรกิจการเงิน
การธนาคารและการคาพาณิชยกรรม และการคาระหวางประเทศเปนหลัก ประชากรสวนใหญของ
ประเทศประกอบอาชีพการคาและอุตสาหกรรม เพราะสภาพกายภาพพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับการ
เกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญเปนที่สูงบนเนินเขา และสภาพดินที่ไมเหมาะกับการเพาะปลูก การ
อุต สาหกรรมดํ า เนิ น การโดยการสั่ ง วั ต ถุดิ บ จากนอกประเทศ ดั ง นั้น การค า ระหว า งประเทศจึ ง
ดําเนินการและเติบโตควบคูกับการอุตสาหกรรม แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่ง
เปนผลมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหภาคเกษตรกรรมลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว การเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรม มีความสัมพันธตอโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร รวมทั้งรูปแบบการ
ขยายตัวของการใชประโยชนที่ดิน และการวางแผนผังเมือง เพื่อรองรับกิจกรรมการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทหลัก ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศสหราชอาณาจักร ยังมีความเชื่อมโยงกับระบบ
การเมืองการปกครองของประเทศดวย เพราะปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสิ่งสําคัญตอบทบาทและการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาลในแตละยุคสมัย ตั้งแตการกําหนดนโยบายการหาเสียงในการเลือกตั้งผูแทน
รวมทั้ ง การกํ า หนดนโยบายการพั ฒ นาประเทศในด า นต า ง ๆ ทั้ ง ทางด า นกายภาพ เศรษฐกิ จ
ประชากร สังคม รวมทั้งดานสิ่งแวดลอม เหลานี้เปนตน
1.1.3) เชื้อชาติและศาสนา
ดังกลาวแลววา ประเทศสหราชอาณาจักรเปนประเทศที่เกิดจากการรวม 4 ชาติเขาดวยกัน
ไดแก อังกฤษ เวลส สกอตแลนด และไอรแลนดเหนือ ดังนั้น จะมีประชากรเชื้อชาติหรือชุมชนตาง ๆ
กระจายอยูในภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประชากรแตละเชื้อชาติมีประวัติศาสตรความเปนมาของตนเอง
อีกทั้งในคริสตศตวรรษที่ 18 ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่มีแรงงานหลั่งไหลกันเขามาสูเกาะอังกฤษ ทํา
ใหความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติและธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่นยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นไปอีก
ในเรื่องของศาสนาก็มีผลตอการเมืองการปกครองของประเทศ เพราะการที่มีประชาชน
จํานวนมาก และมีความหลากหลายของเชื้อชาติ มีประชาชนนับถือศาสนาคริสตหลากหลายนิกาย ก็
เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางศาสนาขึ้น และเปนสวนหนึ่งของปญหาเรื่องชนชั้นทางสังคม
ดวย
1.2 ระบบการบริหารและการปกครองประเทศสหราชอาณาจักร
ในทางการปกครองแลว สหราชอาณาจักรมีลักษณะเปนรัฐเดี่ยว (unitary state) ที่มี
ประวัติศาสตรและจารีตทางปกครองซึ่งเนนการรวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง มีรูปแบบทางการเมือง
6

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (parliament democracy) ซึ่งมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และมีนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) เปนหัวหนารัฐบาล ปจจุบัน มีสมเด็จพระนาง
เจาอลิซาเบธที่ 2 เปนประมุข (head of state) โดยครองราชมาตั้งแตป ค.ศ. 1953 และมีนายกอร
ดอน บราวน (Gordon Brown) เปนนายกรัฐมนตรี มีรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร
(Unwritten Constitution) อันเนื่องมาจากการที่สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตรทางการเมืองการ
ปกครองที่มีพัฒนาการมาเปนเวลายาวนาน หลักการปกครองตางๆไมไดอยูรวมกันเปนรัฐธรรมนูญ
เฉพาะ แตกระจายอยูตามกฎหมายและคําพิพากษาตางๆ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา
จนกลายเปนจารีตประเพณี โดยภาพรวมแลวระบบการบริหารราชการแผนดินในสหราชอาณาจักร
จะมีอยูสองระดับ (two levels) ไดแก การบริหารราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น สถาบันและกลไกทางการเมืองการปกครองที่สําคัญที่สุดของประเทศคือ ฝายนิติบัญญัติคือ
รัฐสภา ฝา ยบริห ารคือ คณะรั ฐ มนตรี ฝ า ยตุลาการคือ ศาลยุติ ธรรม ระบบการเลือ กตั้ง คื อ การ
เลือกตั้งผูแทนราษฎรทั้งระดับชาติและทองถิ่น และสถาบันพรรคการเมืองคือ พรรคอนุรักษนิยม
(Conservative) และพรรคแรงงาน (Labour) ที่เปนพรรคการเมืองหลักและใหญที่สุดตามระบบสอง
พรรค (two-party system)
หัวใจของระบอบการเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักรคือ ประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวม (Participatory Democracy) และอํานาจสูงสุดของรัฐสภา (Parliamentary Sovereignty) ซึ่งมี
ความหมายโดยนัยวา อํานาจทางการเมืองการปกครองจะมีการรวมศูนยอยูที่รัฐสภา (Westminster)
ที่มีความสําคัญสูงสุดและทรงอํานาจในทุกทาง โดยใชอํานาจทางการบริหารผานรัฐบาลและ
หนวยงานราชการสวนกลาง (The Cabinet and Whitehall) กลาวคือ รัฐสภามีอํานาจในการตรา
หรือ ยกเลิกพระราชบัญญัติใดก็ไดตามที่เห็นสมควร พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาถือเปน
กฎหมายสูงสุดไมมีกฎหมายใดมีอํานาจเหนือกวา ศาลไมมีอํานาจพิพากษาวาเปนโมฆะ ทําไดเพียง
การตีความกฎหมายที่เปนพระราชบัญญัติเทานั้น แตในทางกฎหมาย และประเพณี ผูที่บริหาร
อํานาจนี้ ประกอบดวย 3 สถาบัน ไดแก พระมหากษัตริย สภาขุนนาง และสภาสามัญชน
รัฐสภาประเทศสหราชอาณาจักรมีอํานาจหนาที่ในการบัญญัติกฎหมาย ออกกฎหมาย และ
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานของรัฐบาล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐบาล และถกเถียง
แสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือเรื่องราวที่สําคัญตาง ๆ กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาอาจจะเปนเรื่อง
ที่ใชบังคับครอบคลุมทั้งประเทศ หรืออาจจะเปนการใชอํานาจออกกฎหมายที่ใชเฉพาะบางพื้นที่
ขณะที่การบริหารปกครองในเวลส, สกอตแลนด และไอรแลนดเหนือ จะมีสถานะเปน
ภู มิ ภ าคหนึ่ ง ของอั ง กฤษและมี อ งค ก รการบริ ห ารกิ จ การภายในภายใต รู ป แบบที่ ค ล า ยกั บ เป น
กระทรวงหนึ่งของรัฐสวนกลาง โดยมีการแตงตั้งรัฐมนตรี (Secretary of State) จากสวนกลางเขาไป
ปกครองดูแล อยางไรก็ดี ในระยะครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1990 ผลจากการเรียกรองและรณรงคความ

7

เปนอิสระในการบริหารปกครองตนเองของประชาชนในทั้งสามสวน กอปรกับการเขามากุมอํานาจ
ของพรรคแรงงาน (Labour Party) นําโดยนายกรัฐมนตรีนายโทนี แบลร (Tony Blair) ที่เนนนโยบาย
ภูมิภาคนิยมและการกระจายอํานาจ (Regionalism and Decentralisation) การปกครองในสหราช
อาณาจักรก็ไดเกิดการปรับโครงสรางครั้งสําคัญในรูปของแนวคิดที่เรียกวา "การโอนอํานาจ"หรือ
"Devolution"2
ผลลัพธจากกระบวนการถายโอนอํานาจไดทําใหการบริหารปกครองในเวลส, สกอตแลนด
และไอรแลนดเหนือมีความเปนอิสระมากกวาเดิม โดยการโอนอํานาจทางการเมืองและการบริหารใน
กิจการภายในของแตละประเทศใหอยูในความรับผิดชอบของสภาแหงชาติที่มีสมาชิกมาจากการ
เลือกตั้ง ไดแก สภาแหงชาติเวลส (National Assembly for Wales/Cynulliad Cenedlaethol
Cymru) ในกรณีของเวลส, รัฐสภาแหงสกอตแลนด (The Scottish Parliament) ในกรณีของ
สกอตแลนด และสภาแหงไอรแลนดเหนือ (Northern Ireland Assembly) ในกรณีของไอรแลนด
เหนือ

ภาพที่ 1 : แสดงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน

อยางไรก็ดี ในรายละเอียดแลวอํานาจที่แตละประเทศไดรับจากการ "โอนอํานาจ" นี้มีความ
แตกตางกันอยู กลาวคือ ในกรณีของเวลส จะเปนการถายโอนอํานาจทางการบริหารในกิจการตางๆ
2

http://www.local.moi.go.th/document%204.pdf สืบคนวันที่ 23 กันยายน 2552
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ใหอยูในความรับผิดชอบของสภาแหงชาติเวลส ขณะที่ในสกอตแลนด การโอนอํานาจดูจะมีความ
กวางขวางกวา กลาวคือ เปนการโอนอํานาจดานนิติบัญญัติไปอยูที่รัฐสภาแหงสกอตแลนด ซึ่งมี
ความเปนอิสระในการออกกฎหมายตางๆ ตราบเทาที่ไมกระทบตออํานาจของรัฐสภาแหงสหราช
อาณาจักร (Westminster) สําหรับกรณีของไอรแลนดเหนือ แมสภาแหงไอรแลนดเหนือจะไดรับการ
โอนอํานาจ แตอํานาจจากรัฐสวนกลางยังคงดํารงอยูเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย นอกจากนี้ การใช
อํานาจของสภาและองคกรทางการบริหารตลอดจนการสรรหาบุคคลเขามาดํารงตําแหนงจะมีความ
แตกตางจากสองกรณีแรก เนื่องจากตองขึ้นอยูกับขอตกลงทางการเมืองระหวางกลุมชนภายในที่มี
ความขัดแยงกัน
ภายใตสภาพการณที่เกิดจากกระบวนการถายโอนอํานาจดังกลาว จึงเปนผลใหการปกครอง
ในระดับทองถิ่นกลายเปนเรื่องกิจการภายในซึ่งแตละประเทศจะจัดการกันเอง ตามนโยบายของ
องคกรทางการบริหารในแตละประเทศ ผานการรับรองทางกฎหมายในการจัดการทองถิ่นจากสภา
แหงชาติที่เปนของตนเอง สําหรับองคกรทางการบริหารของรัฐบาลที่ทําหนาที่ในการดูแลและสงเสริม
กิจการการปกครองทองถิ่นในแตละประเทศ มีดังตอไปนี้
อังกฤษ
เวลส
สกอตแลนด
ไอรแลนดเหนือ

สํานักรองนายกรัฐมนตรี (Office of the Deputy Prime Minister – ODPM)
คณะกรรมการการปกครองทองถิ่นและการเคหะ (Local Government and
Housing Committee)
กระทรวงการพัฒนา (The Scottish Executive Development Department)
กระทรวงสิ่งแวดลอม (Department of the Environment)

1.2.1) ฝายนิติบัญญัต3ิ
รัฐสภาแหงสหราชอาณาจักรเปนระบบสภาคู (Bicameral Parliament)4 แบงออกเปน 2
สภาคือ สภาสามัญ (the House of Commons) โดยเปนสภาลางที่มาจากการเลือกตั้ง และสภาขุน
นาง (the House of Lords) เปนสภาสูงที่มาจากการแตงตั้ง
1.2.1.1) สภาสามัญ (House of Commons)
สมาชิกสภาสามัญหรือสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย สมาชิกจํานวน 659 คน (แลวแต
จํานวนประชากร) แบงเปน 529 ที่นั่งจากอังกฤษ 72 ที่นั่ง จากสกอตแลนด 40 ที่นั่ง จากเวลส และ
18 ที่นั่งจากไอรแลนดเหนือ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตละหนึ่งคน (Single
3
4

http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/51/51013227.doc สืบคนวันที่ 23 กันยายน 2552
http://library2.parliament.go.th/ebook/content-eb/ukpar.pdf สืบคนวันที่ 23 กันยายน 2552
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Constituency) โดยผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดในแตละเขตเลือกตั้งจะเปนผูชนะไดเปนสมาชิกรัฐสภา
(Member of Parliament – MP) วาระของสภาสามัญชนมีอายุกําหนดคราวละ 5 ป หลังจากการ
เลือกตั้งทั่วไปแตละคราว แตนายกรัฐมนตรีอาจเสนอใหพระมหากษัตริยยุบสภากอนครบวาระ และ
ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปกอนครบกําหนดได หรือ รัฐสภาอาจมีวาระมากกวา 5 ปได หากจําเปนตอ
ประเทศชาติ หรือภาวะฉุกเฉิน สมาชิกสภาสามัญชนสวนใหญจะประกอบอาชีพอยางอื่นในขณะ
ดํารงตําแหนง นักการเมืองอาชีพมีเปนสวนนอยเทานั้น
สภาสามัญชนซึ่งเปนตัวแทนของประชาชน และสะทอนความเปนประชาธิปไตยของ
อังกฤษมีความสําคัญอยางยิ่งตอสถาบันฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังตอไปนี้
(1) หนาที่ในการตรวจสอบทางนิติบัญญัติ : สภาสามัญชนใชเวลาสวนใหญในการ
ตรวจสอบพิจารณารางกฎหมายของรัฐบาล เมื่อผานขั้นตอนของสภาสามัญชนครบแลวจึงเสนอรางฯ
ไปยังสภาขุนนางหากสภาขุนนางมีขอแกไขก็จะกลับสูสภาสามัญชนในขั้นตอนของการอภิปรายขอ
แกไขของสภาขุนนาง (the Lords’ Amendments) เมื่อผานรางฯ ทั้งสองสภาแลว จึงถวายเพื่อลงพระ
ปรมาภิไธย เปนพระราชบัญญัติ (Act)
(2) หนาที่ในการตรวจสอบฝายบริหาร
(3) หนาที่ในการควบคุมทางการคลัง : โดยการอนุมัติงบประมาณ ใหความ
เห็นชอบการใชจายงบประมาณ และคอยตรวจสอบการใชจายงบประมาณของรัฐบาล
1.2.1.2) สภาขุนนาง (House of Lords)
ในอดีต สภาขุนนางมีอํานาจหนาที่เหนือกวาสภาสามัญ แตเมื่อประชาธิปไตยเขามามี
อิทธิพลในสังคมมากขึ้น บทบาทของสภาขุนนางก็คอยๆลดลง การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในสภาขุน
นางไดเกิดขึ้นเมื่อมีการบังคับใชพระราชบัญญัติสภาขุนนางป 1999 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เปน
สวนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองอังกฤษ โดยมีเปาหมายใหสภาขุนนางมีความเปนประชาธิปไตยมาก
ขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนสภาขุนนางในครั้งนี้ไมไดเนนที่การเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่ของเหลาขุนนาง
แตเนนที่องคประกอบของสภาขุนนาง กลาวคือ เดิมทีสมาชิก House of Lords จะสืบทอดตาม
สายเลือด (hereditary) เทานั้น ตอมาพระราชบัญญัติสภาขุนนางไดมีการปฏิรูปใหลดจํานวนของ
สมาชิกสภาขุนนาง และยกเลิกสมาชิกประเภทขุนนางสืบเชื้อสาย กระทั่งปจจุบัน สมาชิกสภาขุนนาง
มีจํานวนทั้งสิ้น 750 คน ประกอบดวย
(1) ขุนนางฝายฆราวาส (Lords Temporal) ซึ่งมีทั้งที่เปนโดยสืบเชื้อสาย และโดย
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตลอดชีวิต เนื่องดวยทําความดีความชอบแกประเทศ เรียกวา life peers
เปนสมาชิกเฉพาะตัวไมมีการตกทอดโดยการสืบทอดสายโลหิต
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(2) ขุนนางฝายศาสนา (Lords Spiritual) ซึ่งไดแก ผูนําทางศาสนจักรที่ดํารง
ตําแหนงที่สําคัญๆ ศริสตศาสนานิกายตางๆ หรือ บุคคลระดับสูงทางฝายศาสนาของ Church of
England ในระดับ Archbishops
หนาที่ของ House of Lords คือ พิจารณา/ทบทวนกฎหมายซึ่งยกรางโดย House of
Commons โดยมีอํานาจทบทวนรางพระราชบัญญัติที่ผานการพิจารณาจากสภาสามัญชน และ
สามารถยับยั้งรางกฎหมายไวชั่วเวลาหนึ่งเทานั้น (ไมเกิน 1 ป) นอกจากนี้ ในกรณีที่คดีมีความสําคัญ
สําหรับสาธารณชน สภาขุนนาง ก็จะเปนผูพิจารณาฎีกาในขั้นสุดทาย ดังนั้นสภาขุนนาง จึงมีหนาที่
สําคัญ คือ เปนศาลสูงสุดของประเทศ (final court of appeal) ตอมา หนาที่หลังนี้ของ House of
Lords ไดหมดไป เนื่องจาก Constitutional Reform Act 2005 กําหนดใหมีการจัดตั้ง Supreme
Court of United Kingdom ขึ้นในป 2009
1.2.2) ฝายบริหาร
ฝายบริหารหรือรัฐบาลกลาง (central government) ประเทศสหราชอาณาจักรมี
องคประกอบที่สําคัญคือ รัฐบาล (government) และองคกรฝายบริหารของภาครัฐตางๆ รัฐบาล
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี (Prime Minister) และบุคลากรจํานวนหนึ่งที่ไดรับการแตงตั้งจาก
นายกรัฐมนตรีใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี (Ministers) โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูจัดแบงและกระจาย
หนาที่ความรับผิดชอบตาง ๆ ของรัฐบาลไปใหแกรัฐมนตรี ทั้งนี้ทั้งนั้น นายกรัฐมนตรีคือผูบริหารและ
ผูนําสูงสุดของรัฐบาล
กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลตามธรรมเนียมปฏิบัตินั้น หัวหนาพรรคการเมือง ซึ่งไดจํานวนที่นั่ง
ขางมากในสภาสามัญชน และไดรับเสียงสนับสนุนจากสภาสามัญชน หัวหนาพรรคนั้น จะไดรับ
แตงตั้งโดยพระมหากษัตริยใหเปน นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) และไดรับมอบหมายใหจัดตั้ง
คณะรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการสรรหาบุคคลเปนรัฐมนตรี (Minister) เพื่อประกอบขึ้นเปน
คณะรั ฐ มนตรี (Cabinet) ส ว นใหญ มั ก เป น สมาชิ ก สภาสามั ญ ชน ในป จ จุ บั น มี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวง (Departmental Ministers) ที่มีหนาที่รับผิดชอบงานของกระทรวงตางๆประมาณ 22 คน
รวมกับรัฐมนตรีชวยวาการฯ (Ministers of State) อีก รวมเปนคณะรัฐบาลกวา 100 คน ซึ่งตาม
กฎหมายไมมีการกําหนดเรื่องจํานวนรัฐมนตรี โดยจะอยูในตําแหนงเปนเวลา 5 ป
หนาที่หลักของคณะรัฐมนตรี คือ การรางกฎหมาย ตัดสินนโยบาย และเสนอตอรัฐสภา
เพื่อใหความเห็นชอบ นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังรับผิดชอบในการควบคุม และประสานงาน
กระทรวงสําคัญๆ ของประเทศ มอบหมายใหกระทรวง ทบวง กรมรับนโยบายไปปฏิบัติ
องคกรภาครัฐที่สําคัญในการบริหารงานของรัฐบาลกลางประกอบดวยองคกร 3 ประเภทคือ
(1) กระทรวง (government department) ตาง ๆ ซึ่งเปนหนวยงานราชการภายใตการบังคับบัญชา
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หรือกํากับดูแลโดยรัฐมนตรี ทั้งนี้โครงสรางและอํานาจของกระทรวงตางๆ จะถูกจัดใหมเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในนโยบายของรัฐบาล (2) หนวยงานฝายบริหารอิสระ (executive agencies)
ตางๆ ซึ่งเปนองคกรราชการในสังกัดของกระทรวง แตมีความเปนเอกเทศและอิสระในการบริหาร
จัดการทุกดานโดยขึ้นตรงตอรัฐมนตรีแตผูเดียว และ (3) หนวยงานภาครัฐอิสระ (non-departmental
public body : NDPB) มักจะถูกเรียกวา องคกรอิสระกึ่งราชการ (quangos) ซึ่งเปนองคกรภาครัฐใน
ระดั บ ชาติ ห รือ ภูมิ ภ าคที่ ดํา เนิ น งานโดยเป น อิ ส ระ ไม สัง กั ดหน ว ยงานราชการใดแต ร ายงานต อ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
อนึ่ง อังกฤษไมมีการแบงโครงสรางสวนราชการในระดับภูมิภาคอยางเปนทางการ เมื่อ
กลาวถึง “ภูมิภาค” (region) ในสหราชอาณาจักรนั้น จะมีความหมายแบงออกเปน 2 นัยดวยกันคือ
(1) ประเทศสหราชอาณาจักรแบงออกเปน 4 ภูมิภาคคือ England Wales Scotland และ
Northern Ireland
ในสวนที่เปน “อังกฤษ” นั้นมีการแบงออกเปนกลุมภูมิภาคตางๆ เพื่อการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆของรัฐบาลกลาง โดยแบงออกเปน 9 ภูมิภาคคือ North East, North West,
Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, South West, South East, East of
England และ London
1.2.3) ฝายตุลาการ
ประกอบดวยผูพิพากษาที่มาจากวงการวิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง โดย
คําแนะนําของนายกรัฐมนตรี หรือ ประธานสภาขุนนาง
อํานาจของฝายตุลาการในระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษ มีนอยกวาอํานาจของฝายนิติ
บัญญัติ และฝายบริหาร เนื่องจากศาลมีหนาที่อยางจํากัดในการตีความพระราชบัญญัติที่รัฐสภาเปนผู
ออก ไมมีอํานาจบงชี้วาพระราชบัญญัติฉบับใดมีลักษณะขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือไม ทั้งนี้เปนไปตาม
หลักการอํานาจอธิปไตยของรัฐสภา (Sovereignty of Parliament) ที่มีอํานาจสูงสุด
1.3 การปกครองทองถิ่นในสหราชอาณาจักร5
การปกครองสวนทองถิ่นสหราชอาณาจักรเปนไปตามหลักการประชาธิปไตย โดยใชระบบ
เลือกตั้งเทศมนตรี และการมีสวนรวมของประชาชน โดยจะมีการสํารวจความคิดเห็น จัด roadshow
หรือการแสดงประชามติ ในการบริหารงานสวนทองถิ่น เมื่อกลาวถึงระบบการปกครองทองถิ่นในส
หราชอาณาจักร เราจําเปนจะตองแยกแยะออกเปน 4 พื้นที่ดวยกัน กลาวคือ อังกฤษ เวลส
สกอตแลนด และไอรแลนดเหนือ โดยที่การปกครองทองถิ่นของอังกฤษในปจจุบันนี้นั้น จะมีลักษณะ
5

http://library2.parliament.go.th/ebook/content-eb/ukpar.pdf สืบคนวันที่ 23 กันยายน 2552
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การจัดโครงสรางที่แตกตางกันในสองลักษณะ กลาวคือ ในพื้นที่สวนหนึ่งของประเทศจะมีการจัด
โครงสรางในแบบสองชั้น (two tier) ซึ่งเปนระบบดั้งเดิมที่เคยใชครอบคลุมทั้งประเทศ ขณะที่ในพื้นที่
อีกสวนหนึ่งไดมีการจัดโครงสรางใหมในลักษณะของโครงสรางชั้นเดียว (single tier) อันเปนผลจาก
การปรับโครงสรางหนวยการปกครองทองถิ่นที่เริ่มตนตั้งแตกลางทศวรรษที่ 1980
ขณะที่การปกครองทองถิ่นในเวลส สกอตแลนดและไอรแลนดเหนือจะมีลักษณะการจัด
โครงสรางที่เหมือนกันคือเปนแบบชั้นเดียวครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
1.3.1) การปกครองทองถิ่นในอังกฤษ
การปกครองท อ งถิ่ น ในอั ง กฤษเปน เรื่ องที่ มีค วามซั บซ อ นและมี ค วามเปน มาตั้ ง แต สมั ย
โบราณแลว การปกครองทองถิ่นเปนเหมือนพื้นฐานใหแกระบบการปกครองสวนกลาง นั่นคือ การ
ปกครองทองถิ่นและการปกครองสวนกลางนั้นมีพัฒนาการไปดวยกัน ตางมีอิทธิพลในการจัดระบบ
ใหแกกันโดยมีกลไกทางการปกครองแบบประชาธิปไตยเหมือนกันในทั้งสองระดับ และมีพัฒนาการ
ของการตอสูคานอํานาจกันตามแตละยุคสมัย รัฐบาลกลางซึ่งเปนสวนที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นหลัง
ทองถิ่นนั้นมีหนาที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับประเด็นปญหาและนโยบายตางๆ ในระดับประเทศ
ในขณะที่รัฐบาลทองถิ่นหรือองคกรปกครองทองถิ่นตามระบบที่เรียกวา “Council” นั้นมีหนาที่ความ
รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับบริการสาธารณะสําคัญตาง ๆ ภายในทองถิ่นหรือภูมิภาค บริการสาธารณะ
ตาง ๆ เหลานี้อาจจําแนกออกไดเชน การศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ที่อยูอาศัย การ
ขนสงคมนาคม เปนตน
รูปแบบของรัฐบาลในประเทศอังกฤษจะมีการกระจายอํานาจการทํางานที่แตกตางไปตาม
การจัดการของทองถิ่น โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับรัฐบาลทองถิ่นในอังกฤษนั้นจะถูกกําหนดโดย
รัฐสภาและรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร เนื่องจากอังกฤษไมมีรัฐสภาที่ไดรับการโอนอํานาจในการ
บริหารจัดการเหมือนอยาง Wales, Scotland, และ Northern Ireland
การปกครองทองถิ่นของอังกฤษในปจจุบันมีการแบงภูมิภาคตางๆออกเปน 9 ภูมิภาค โดยใน
แตละภูมิภาคก็จะมีลักษณะการจัดโครงสรางที่แตกตางกันใน 2 ลักษณะ คือ พื้นที่สวนหนึ่งของ
ประเทศจะมีการจัดโครงสรางในแบบ 2 ชั้น (two-tier system) ซึ่งเปนระบบดั้งเดิมที่ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ ในขณะที่พื้ น ที่ อีก ส วนหนึ่ งไดมี การจัดโครงสรา งใหมในลักษณะโครงสร า งหนว ยเดี ย ว
(unitary system) อันเปนผลจากการปรับโครงสรางหนวยการปกครองที่เริ่มตนตั้งแตศตวรรษที่ 1980
ซึ่งการเลือกใชโครงสรางระบบใดสําหรับทองถิ่นนั้นจะขึ้นอยูกับการพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ การเปนตัวแทนที่สามารถสะทอนเจตนารมณและความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นได และความเหมาะสมในการตอบสนองตอความตองการในทองถิ่น รวมไปถึงความซับซอน
ของปญหาตางๆ ในทองถิ่นนั้น โดยแตละชวงเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางปกครอง
ทองถิ่นตางกันออกไป
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ภาพที่ 2 : แสดงโครงสรางการปกครองทองถิ่นของอังกฤษ

ใน “ระบบโครงสรางหนวยเดียว” (Unitary System) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีองคกร
เดียว และปฏิบัติหนาที่ทุกอยางในทองถิ่นนั้น โดยมีอํานาจหนาที่ทั้งในระดับนโยบายทั่วไปหรือ
บริการขนาดใหญ และในระดับหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะหรือบริการขนาดเล็ก เปนโครงสรางที่
เกิดขึ้นในรัฐบาลสมัยนางมารกาเร็ต แธชเชอร โดยมีเหตุผลสําคัญคือ โครงสรางชั้นเดียวจะทําให
ประชาชนมีความเขาใจในการจัดการปกครองทองถิ่นเพิ่มขึ้น สงเสริมประชาธิปไตยในทองถิ่น มีอยู 2
รูปแบบ ดังนี้
สําหรับใน “ระบบโครงสรางสองชั้น” (Two-Tier System) จะมีการแบงองคกรปกครอง
ทองถิ่นออกเปน 2 องคกร นั่นคือ องคกรฯชั้นบน และ องคกรชั้นลาง โดยมีการแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบระหวางองคกรฯทั้งสองชั้นนี้ ทองถิ่นชั้นลางอันเปนพื้นที่เฉพาะสวนตางๆนั้นจะมีหนาที่
ความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะในพื้นที่เฉพาะนั้น รวมไปถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการ
นํานโยบายหรือโครงการหรือโครงการที่กําหนดโดยโครงสรางชั้นบนหรือ county มาปฏิบัติดวย
ในขณะที่ทองถิ่นชั้นบนมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายทั่วไปในเรื่องที่มีขนาดหรือขอบเขต
ของการปฏิบัติการที่ใหญเกินกวาที่ทองถิ่นชั้นลางจะปฏิบัติได โดยจําแนกไดดังนี้
(1) การปกครองทองถิ่นในเขตพื้นที่มหานครและนอกพื้นที่มหานคร (Metropolitan and
Non-Metropolitan) สวนที่เปนโครงสรางสองชั้น ไดแก สภาเขต (County Councils) ซึ่งถือเปน
โครงสรางชั้นบน และในแตละเขต (County) ประกอบไปดวย สภาแขวง (District Councils) ซึ่งถือ
เปนโครงสรางชั้นลาง การจัดโครงสรางแบบสองชั้นอยูบนฐานความคิดที่วา หนวยการปกครอง
ทองถิ่นชั้นลางจะมีความใกลชิดกับประชาชน คอยดูแลใหบริการในกิจการขนาดเล็กและสามารถ
จํากัดพื้นที่บริการเฉพาะชุมชนของตน และจะสะทอนความตองการของชุมชนตามแนวคิดทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยไดอยางแทจริง ขณะที่โครงสรางชั้นบนเกิดขึ้นจากเหตุผลทางการบริหาร
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จัดการ โดยรับหนาที่จัดการและใหบริการสาธารณะขนาดใหญ ที่ตองอาศัยทรัพยากรและศักยภาพที่
คอนขางสูงและครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหลากหลายชุมชน
(2) การปกครองทองถิ่นในเขตมหานครลอนดอน เปนโครงสรางสองชั้น ไดแก สภาเขต
แหงลอนดอน (London Borough Councils) ซึ่งถือเปนโครงสรางชั้นลาง มีจํานวน 32 เขต และ
สหการนครลอนดอน (The Corporation of the City of London) รวมเปน 33 แหง ขณะที่โครงสราง
London
ชั้น บนจะมีห นว ยการปกครองที่ เรีย กวา สํ า นัก บริ หารมหานครลอนดอน (Greater
Authority) ทําหนาที่ในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้โครงสรางชั้นบนยังมีหนวยงานวิสาหกิจรวม (Joint Authorities) ที่ปฏิบัติภารกิจเฉพาะ
ด า น โดยจะทํ า งานภายใต ก ารดู แ ลและกํ า หนดงบประมาณจากนายกเทศมนตรี แ ห ง มหานคร
ลอนดอน สวนการบริหารจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการจากตัวแทนหลายๆฝาย
1.3.2) การปกครองทองถิ่นในเวลส
ระบบการปกครองทองถิ่นของเวลสในสมัยปจจุบันจะแตกตางจากในอังกฤษที่มีโครงสราง
ในแบบผสมผสาน โดยในเวลสโครงสรางการปกครองทองถิ่นมีความชัดเจนมากกวา กลาวคือ เลือก
ที่จะใชโครงสรางแบบชั้นเดียวครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และมีรูปแบบหนวยการปกครองทองถิ่นที่
เรียกวา สภาเอกรูป (Unitary Authority) เชนเดียวกันกับในอังกฤษ ซึ่งในปจจุบันมีอยูทั้งหมด 22
แหง การจัดโครงสรางและรูปแบบในลักษณะนี้เปนผลมาจากการปฏิรูปในยุคทศวรรษที่ 1990
(พรอมๆกันกับที่เกิดในอังกฤษ) ผานการออกกฎหมายที่เรียกวา "พระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่น
(เวลส) ค.ศ.1994" หรือ "Local Government (Wales) Act 1994" โดยโครงสรางและหนวยการ
ปกครองรูปแบบใหมนี้มาเกิดขึ้นจริงและเริ่มทํางานเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1996
1.3.3) การปกครองทองถิ่นในสกอตแลนด
ระบบการปกครองทองถิ่นในสกอตแลนดก็ไดเกิดการปฏิรูปในเวลาพรอมๆกับที่เกิดขึ้นใน
เวลส อีกทั้งยังมีรูปแบบและโครงสรางที่คลายคลึงกัน กลาวคือ จากการออกพระราชบัญญัติที่
เรียกวา "พระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่น (สกอตแลนด) ค.ศ.1994" หรือ "Local Government
(Scotland) Act 1994" เปนผลใหมีการยุบรวมหนวยการปกครองทองถิ่นและยกเลิกโครงสรางแบบ
สองชั้นมาเปนระบบการปกครองทองถิ่นในแบบชั้นเดียวและมีหนวยการปกครองทองถิ่นที่เรียกวา
สภาเอกรูป (Unitary Authority) ซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งหมด 32 แหง
1.3.4) การปกครองทองถิ่นในไอรแลนดเหนือ
การปกครองทองถิ่นในไอรแลนดเหนือดูจะมีบทบาทและความสําคัญนอยกวาสวนอื่นๆในส
หราชอาณาจักร อีกทั้งการจัดโครงสราง รูปแบบ การกําหนดเขตพื้นที่และอํานาจหนาที่ของหนวย
การปกครองทองถิ่นก็อยูภายใตบริบทของความขัดแยงทางการเมืองภายใน ดังนั้น ภายใตความ
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เคลื่อนไหวเพื่อปรับโครงสรางการปกครองทองถิ่นในสวนอื่นๆ ของสหราชอาณาจักร การปกครอง
ทองถิ่นในไอรแลนดเหนือจึงเปนเพียงสวนเดียวที่มีการปรับตัวนอยมาก โดยในปจจุบัน โครงสราง
ของระบบการปกครองทองถิ่นจะเปนแบบชั้นเดียว และมีรูปแบบเดียวที่เรียกวา สภาแขวง (District
Councils) ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 26 หนวย
1.4 โครงสรางภายในองคกรปกครองทองถิ่น6
 ฝายบริหาร เดิมโครงสรางทางการบริหารในระบบการปกครองทองถิ่นจะมีเพียง
รูปแบบเดียว คือ รูปแบบการบริหารที่เรียกวา “คณะกรรมการ” (Committee Form) โดยประชาชนจะ
เปนผูเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น (Councilors) โดยตรง เมื่อสมาชิกสภาทองถิ่นเหลานี้ไดรับการ
เลือกตั้งเขามาแลวก็จะมีการแบงเปนคณะกรรมการฝายตางๆ อยางไรก็ดี จารีตทางการบริหารแบบนี้
ก็ไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อรัฐบาลตองการปรับระบบการบริหารจัดการของทองถิ่นเสียใหมภายใต
นโยบาย “การทําใหทันสมัย” (Modernizing) โดยเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถเลือกไดวาจะใช
รูปแบบใด ซึ่งมี 3 รูปแบบกวางๆ และอีกทางเลือกหนึ่งในรูปแบบเดิมคือคณะกรรมการสําหรับหนวย
การปกครองทองถิ่นที่มีขนาดเล็ก สําหรับการจะเลือกใชรูปแบบใดนั้นก็ใหเปนอํานาจของทองถิ่นใน
การจัดทําขอเสนอและทําประชามติ (Referendum) รายละเอียดของรูปแบบโครงสรางตางๆมีดังนี้
(1) รูปแบบนายกเทศมนตรีทางตรงบริหารรวมกับคณะเทศมนตรี (A directly elected
mayor with a cabinet) เปนรูปแบบที่มีนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางตรง โดยทํางาน
บริหารรวมกับคณะเทศมนตรีที่นายกเทศมนตรีเปนผูเลือกมาจากสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้ง ซึ่งเทศมนตรีเหลานี้ก็จะแบงงานกันทําตามความถนัดเฉพาะดาน หรือสามารถเรียกไดอีก
อยางหนึ่งวา “ระบบนายกเทศมนตรีเขมแข็ง” (The Strong Mayor Form) เนื่องจากตัว
นายกเทศมนตรีจะมีลักษณะเปนผูนําทางการเมืองและการบริหาร เพื่อตอบสนองตอประชาชน
ภายในทองถิ่นทั้งหมดที่ตนไดรับเลือกตั้งโดยตรง ไมจําเปนตองพึ่งพิงสมาชิกสภาในการบริหารงาน
มากนัก
(2) รูปแบบคณะเทศมนตรีบริหารรวมกับนายกเทศมนตรีทางออม (A cabinet with a
leader) เปนรูปแบบที่สภาทองถิ่นจะเปนผูเลือกสมาชิกสภาเพื่อทําหนาที่เปนนายกเทศมนตรี ซึ่งจะ
ทําหนาที่บริหารงานรวมกับคณะเทศมนตรีโดยที่เหลาคณะเทศมนตรีจะคัดเลือกมาจากสมาชิกสภา
ซึ่งอาจจะกระทําการคัดเลือกโดยสภาทองถิ่นหรือโดยตัวนายกเทศมนตรีก็ได รูปแบบนี้จะคลายคลึง
กับ รู ป แบบแรก เว น แตผู บ ริ ห ารคื อ นายกเทศมนตรี จํ า ต อ งพึ่ ง พิ ง การสนั บ สนุ น จากสมาชิ ก สภา

6

นครินทร เมฒไตรรัตน, ทิศทางการปกครองทองถิ่นของไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : วิญูชน,
2546.
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มากกวา เนื่องจากอํานาจในการคัดเลือกและถอดถอนผูบริหารอยูที่สภา หรือสามารถเรียกไดอีก
อยางหนึ่งวา”ระบบนายกเทศมนตรีออนแอ” (The Weak Mayor Form)
(3) รูปแบบนายกเทศมนตรีทางตรงบริหารรวมกับผูจัดการสภา (A directly elected
mayor and council manager) เปนรูปแบบทีมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยทางตรง ทํา
หนาที่เปนผูนําทางการเมืองของทองถิ่น และกําหนดกรอบนโยบายแตเพียงกวางๆ ขณะที่งานบริหาร
จริงๆจะถูกมอบหมายใหกับ “ผูจัดการสภา” ซึ่งมีที่มาจากการแตงตั้งโดยสภา ทําหนาที่บริหารกิจการ
ของหนวยการปกครองและนําเอานโยบายไปปฏิบัติ
 ฝ า ยสภา เป น องค ก รหลั ก ในการตั ด สิ น ใจ โดยเฉพาะในเรื่ อ งงบประมาณและ
แผนงาน รวมถึงการกําหนดกรอบยุทธศาสตรตางๆของทองถิ่น และยังอาจใหการรับรองแผนงานหรือ
ยุทธศาสตรใหมๆ ที่ออกโดยรัฐบาลสวนกลางในการนํามาบังคับใชในทองถิ่นดวย และเพื่อใหการ
ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สภายังมีอํานาจจัดตั้งองคการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ (Committee) เพื่อทําหนาที่เฉพาะตางๆแทนสภาใหญ ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู 3 รูปแบบ
ดังนี้
(1) คณะกรรมการของสภา (Regulatory Committees) คือ คณะกรรมการที่เคยทํางาน
ภายใตระบบเดิม คณะกรรมการนี้จะทํางานในกิจการที่สภามีอํานาจในการตัดสินใจบางเรื่อง หรือ
ตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันกับฝายบริหาร ไดแก การวางแผนและการออกใบอนุญาตตางๆ ทั้งนี้
การตัดสินใจใดๆจําตองนําเขาที่ประชุมสภาใหญเพื่อพิจารณา
(2) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ (Scrutiny
Committees) สมาชิกของ
คณะกรรมการนี้จะมาจากการแตงตั้งของสภา โดยคัดเลือกเอาจากสมาชิกสภาที่มิไดอยูในคณะ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อสรางความสมดุลทางการเมืองและคอยตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
(3) คณะกรรมการมาตรฐานกลาง (Standard Committees) คือ คณะกรรมการที่ทํา
หนาที่ใหแนวทาง แนะนําและควบคุมดูแลสมาชิกสภา ใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองตามมาตรฐานกลาง
(ทางวินัย) รับเรื่องราวรองทุกขอันเกิดแตการประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของสมาชิกสภา และ
เสนอกรอบทางวินัยเพิ่มเติมจากวินัยกลางที่ไดกําหนดไวแลว เพื่อใหสภาพิจารณานํามาบังคับใช
ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
โดยทั่ ว ไปแล ว องค ก รปกครองท อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามอํ า นาจที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ ทั้งหลายที่ตราโดยรัฐสภา ขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
ทองถิ่นจะมีอยูอยางกวางขวางมากมาย อํานาจหนาที่บางอยางเปนสิ่งที่อยูในอาณัติทางกฎหมาย
(mandatory) นั่นคือ องคกรปกครองทองถิ่นตองปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหทํา ในขณะที่
อํานาจหนาที่บางอยางเปนสิ่งที่อยูในดุลยพินิจขององคกรปกครองทองถิ่นเอง นั่นคือเปนเรื่องที่ไมมี
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บัญญัติไวในกฎหมาย องคกรปกครองทองถิ่นจึงสามารถเลือกที่จะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติสิ่งเหลานี้ก็ได
ตามความตองการของแตละองคกร
องคกรปกครองทองถิ่นในอังกฤษนั้นตองจัดทําบริการตาง ๆ สนองตอบความตองการของ
ประชาชนในขอบเขตที่กวางขวางซึ่งเปนงานที่องคกรฯตองบริหารจัดการเองโดยตรง และงานที่
องคกรฯบริหารจัดการทางออม บริการสาธารณะและบริการสังคมที่องคกรปกครองทองถิ่นตองจัด
นําสงตอประชาชนในแตละทองถิ่นนั้น มีรายการสําคัญหรือบริการหลักแบงตามหมวดหมูออกไดดังนี้
- งานที่เกี่ยวกับการศึกษา (Education)
- งานดานสวัสดิการสังคม (Social Services)
- งานเกี่ยวกับการคมนาคมขนสง (Transport)
- บริการที่อยูอาศัยและอาคารสงเคราะห (Housing)
- บริการแหลงความรูและแหลงงานศิลปกรรม (Arts and Libraries)
- งานดานการปองกันและบบรเทาภัย (Protective Services)
- งานที่เกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนา (Planning)
- งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
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บทที่ 2
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการของสหราชอาณาจักร
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในที่นี้จะกลาวเฉพาะกฎหมายที่มีผลบังคับใชในอังกฤษ และเวลสเปนหลัก โดยจะศึกษา
การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารในภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วกั บ การวางผั ง เมื อ ง และการจั ด การบริ ห ารด า น
สาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม เนื่องจากการบริหารจัดการในภาครัฐไดใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของประชาชน (Public participation) อยางยิ่ง และถือเปนนโยบายหลักของสหราชอาณาจักร
ตั้งแตสมัยนายกรัฐมนตรี Margaret Thatcher, John Major , Tony Blair และสืบทอดมาถึงรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี Gordon Brown
อย า งไรก็ ตาม กฎหมายการมีส ว นร ว มของประชาชนในสหราชอาณาจั ก รมีกํา เนิด จาก
กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ และมีนัยยะของการมีสวนรวมทั้งในทาง
การเมือง (Participatory democracy) และการมีสวนรวมในทางการบริหารหรือการรับบริการ
สาธารณะ (Citizen’s Charter) ตามแตนโยบายของแตรัฐบาลจะกําหนดไว
2.1.1) กฎหมายการมีสวนรวมของประชาชนในกฎหมายระหวางประเทศ
เชน ดานสิ่งแวดลอม และการพัฒนา
ก. การประชุมสุดยอดวาดวยโลก ในป ค.ศ.1992 (the 1992 Earth Summit’s
“Agenda 21”เนนดานการพัฒนาแบบยั่งยืน ควบคูกับการดูแลเรื่อง
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตมนุษยและชีวภาพที่หลากหลาย
ข. ปฎิญญา Rio (Rio Declaration)
ค. อนุสัญญาอารอูส (the Convention of Aarhrus)7
ง. กฎบัตรของสหภาพยุโรป (EU Charter) วาดวยสิทธิขั้นพื้นฐานของ สมาชิก
ของสหภาพยุโรปที่ไดรับรองเรื่ องการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและ
โปรงใสนั้น หรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของภาครัฐ กฎบัตร
ดังกลาวไดกําหนดใหรัฐสมาชิกตองบริหารงานอยางโปรงใส เปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได และเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการบริหารของภาครัฐหลายรูปแบบ เชนรูปแบบของการ
กํากับควบคุม ซึ่งกําหนดขั้นตอนดังนี้

7

Aarhrus เปนชื่อเมืองของประเทศเดนมารค
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1. ขั้นตอนการกํากับควบคุม
การกํากับควบคุมที่มีประสิทธิภาพไมไดหมายถึงการกํากับควบคุมโดยภาครัฐ
เทานั้น หากการกํากับควบคุมมีจุดประสงคเพื่อปองกันการกระทําผิด การกํากับควบคุมจะเกิดได 5
ระดับ
1) Public
2) Government
3) Self Accountability
4) Funders
5) Sector
1.1 การตรวจสอบตนเอง (Self Accountability) เปนระบบการบริหารและ
ตรวจสอบภายในของแต ล ะองค ก ร เป น รู ป แบบการกํ า กั บ ควบคุ ม เบื้ องต น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ สุ ด
เนื่ อ งจากหน า ที่ ใ นการป อ งกั น และตรวจสอบการกระทํ า ผิ ด อยู ใ นระดั บ เจ า หน า ที่ ข ององค ก ร
NPO(Non Public Organization= NPO) เจาหนาที่ขององคกรมีโอกาสกําหนดเสนอแนะ และรักษา
ระบบที่ยืดหยุน มีประสิทธิผลในการปองกันการกระทําผิดที่อาจเกิดขึ้นได วิธีการดังกลาวเปน
พื้นฐานของระบบการกํากับควบคุมทั้งปวงจากการศึกษาทบทวนในสหราชอาณาจักร เมื่อ ค.ศ.
2000 พบวาการบริหารงานภายในที่บกพรองเปนสาเหตุสําคัญที่สุดเพียงประการเดียวที่ทําใหเกิด
การใช NPO ในทางที่ผิดทุกประเภท ทั้งนี้แตละองคกรมีมาตรฐานการบริหารและตรวจสอบภายใน
ต า งกั น และอาจอยู ใ นขั้ น ไร คุ ณ ภาพ ฉะนั้ น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ที่ ทํ า ได คื อ การช ว ยเหลื อ ให อ ง๕กร
สาธารณะ( NPOs )พัฒนาในเรื่องการกํากับควบคุมตนเอง ทั้งในแงของการสงเสริมและการบังคับ
1.2 ผู บ ริ จ าค ในการบริ จ าค ผู บ ริ จ าคมั ก กํ า หนดเงื่ อ นไขในแง ร ะเบี ย บ
ขอบังคับบางประการ ในหลาย ๆ ประเทศ เงื่อนไขเหลานี้ เปนวิธีการกํากับควบคุมที่มีประสิทธิผล
ที่สุด และเนนการตรวจสอบการใชเงินโครงการ และอาจจะมีการวิเคราะหเฉพาะประสิทธิผลของ
โครงการ แตไมมีการประเมินในแง ความโปรงใส การบริหารงานและการตรวจสอบไดขององคกร
พัฒนาเอกชน และยังไมมีการผลักดันใหองคกรฯ พัฒนาตนเองในเรื่องนี้
1.3 การกํากับควบคุมโดยภาค NPO เปนวิธีสงเสริมและชวยเหลือใหมีการ
กํากับควบคุมตนเองดีขึ้น แนวทางนี้มีทั้งขอดีและขอบกพรองที่สําคัญ ขอดีคือ เนื่องจากเปนการ
กํากับควบคุมที่ NPOs และผูแทนองคกรกําหนดขึ้นเอง จึงนับวาเปนระบบกํากับดูแลที่ปฎิบัติได
และมีอํานาจในการควบคุมกันเอง ขอบกพรองคือสวนมากแลว ภาค NPO ไมมีอํานาจและมี
อํานาจหนาที่จํากัดในการผลักดันใหปฎิบัติตามระเบียบสวน การตัดสินใจวาจะปฎิบัติตามหรือไม
มักขึ้นกับ “ความเชื่อถือความไววางใจ”(TRUST)( มีเครือขาย NPO บางแหงซึ่งวางเงื่อนไขการรับ
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สมาชิกวา ตองปฎิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการตรวจสอบ (เชน เครือขาย Age Concern
ของสหราชอาณาจักร)
1.4 สาธารณชน (Public) การกํากับดูแลโดยสาธารณะชนใชความเชื่อถือ
เปนตัวผลักดันหลักใหปฎิบัติตามระเบียบ รูปแบบการดําเนินการไดแก การรณรงคผานสื่อ และ
หนวยงานตรวจสอบอิสระ (เชน Guidestar ในสหราชอาณาจักร) ในบางกรณี ระบบกํากับควบคุมที่
ไมบังคับ (เชน ระบบที่ดําเนินการกันเอง) ไดรับความเชื่อถือจากสาธารณชนอยางมาก หาก NPO
ใดไมอาจแสดงใหเห็นวาไดปฎิบัติตามระเบียบควบคุมเปนอยางดี องคกร NPO นั้น จะไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมในสังคมไดเลย (เชน CBF ในเนเธอรแลนด)
1.5 ภาครัฐ การกํากับดูแลของภาครัฐเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลอีกวิธีหนึ่งใน
การกําหนดให NPOs มีระบบการกํากับดูแลตนเอง และกําหนดใหองคกร NPO ตองแสดงใหเห็น
วาไดปฎิบัติตามระเบียบควบคุมเปนอยางดี หนวยงานกํากับหลายแหงไดใหคําแนะนําและแนวทาง
แก NPOs เพื่อชวยใหสามารถดําเนินการกํากับดูแลตนเองได จุดแข็งที่เดนชัดของการกํากับดูแล
ของภาครัฐคือ การมีอํานาจออกขอกําหนดที่สมบูรณแบบและกําหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนได
รูปแบบศาล (อังกฤษและเวลส)
คณะกรรมาธิการองคกรการกุศลของอังกฤษและเวลสจัดตั้งครั้งแรกในฐานะเปนหนวยงาน
หนึ่งของศาล เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับการกุศล ในปจจุบันเปนหนวยงานอิสระที่ดําเนินการ
ตามอํ า นาจทางกฎหมาย ซึ่ ง มี อํา นาจกึ่ง หน ว ยงานตุล าการ มีอํ า นาจหน า ที่ ใ นการจดทะเบี ย น
ติดตาม ใหคําแนะนํา และสอบสวนองคกรการกุศล องคกรการกุศลที่มีขนาดตามหลักเกณฑ
จะตองจดทะเบียน คณะกรรมาธิการฯ มีขอตกลงกับสํานักงานภาษีวา (องคกรที่จดทะเบียนกับ
คณะกรรมาธิการฯ มีสิทธิขอรับผลประโยชนทางภาษี)
ขอดี : เปนระบบที่งายและสมบูรณแบบ เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการกํากับควบคุม
NPO รับคํารองเรียนในเรื่อง NPO โดยเฉพาะ มีอํานาจตามกฎหมายในการสอบสวนการกระทําผิด
มีอํานาจตามกฎหมายในดานการบริหารและการดําเนินงานของ NPO เปนอิสระจากการแทรกแซง
ของฝายการเมือง มีอํานาจศาล
ขอดอย : แยกจากระบบการยกเวนภาษี ตองออกกฎหมายสําคัญรองรับ การจัดตั้งมี
คาใชจายคอนขางสูงและใชเวลานาน
รูปแบบการกํากับแบบหลายหนวยงาน
ในหลายประเทศ หนวยงานหลายหนวยกํากับดูแลในแตละภาคสวน ขึ้นกับความชํานาญ
และรูปแบบทางกฎหมายของ NPO สวนใหญ การจดทะเบียนเปนไปตามความสมัครใจ

21

ขอดี : การจัดตั้งทําไดงายและรวดเร็ว NPOs อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่
เชี่ยวชาญในเฉพาะดานนั้น ๆ ทําใหหนวยงานระดับกระทรวงมีสวนในการประสานงาน NPO กับ
กิจกรรมของรัฐ
ขอดอย : ไมเปนระบบบังคับหรือสมบูรณแบบ ทําให NPOs หลีกเลี่ยงการกํากับควบคุมได
มีความซับซอน เปนอุปสรรคตอการทําความเขาใจในขอกําหนดของกฎหมาย ทําใหความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานการกํากับดูแล NPO ลดนอยลง เปนการใชงบประมาณและกําลังคนอยางไมมี
ประสิทธิภาพ ไมมีผูทําหนาที่หลักในการใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม หรือขอรองเรียนจากประชาชน
2.1.1 กฎหมายการมีสวนรวมของประชาชนในกฎหมายภายในประเทศ
โดยกฎหมายการมีสวนรวมในกฎหมายภายในประเทศนั้นมีอยูมากมาย ซึ่งในที่นี้
จะขอกล า วถึ ง เฉพาะกฎหมายการมี ส ว นร ว มที่ เ กี่ ย วข องกั บ ด า นสาธารณสุ ข การผั ง เมื อ ง และ
สิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
ก. Local Government (Wales) Act 1994
ข. Local Government (Scotland) Act 1994
ค. Hospital Complaints Act 1985
ง. National Health Service and Community Care Act 1990
จ. National Insurance Act 1991
ฉ. Health and Social Care Act (2001)
ช. National Health Service Reform and Health Care Professional Act
2002
ซ. Health and Social Care (Community Standards) Act
ฌ. Climate Change Act 2008
ญ. The Strategic Alternative of Local Environment Action Planning
(LEAP)
ฎ. Planning Policy Statement : Eco-Town 2007
ฏ. Local Agenda 21
ฐ. Environmental Impact Assessment (Uncultivated Land and SemiNatural Areas) (England) Regulations 2001
ฑ. Town and Country Planning Regulations
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ฒ. Review of the East of England Plan to 2031 : Statement of Public
Participation8
สืบเนื่องจากหลักการของปฏิญญา Rio (มิถุนายน 1992) เกี่ยวกับกระบวนการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม ไดกําหนดใหสมาชิกในประชาคมยุโรป ซึ่งมีการลงนามใหสัตยาบันใน 41
ประเทศ ตองปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการ9 โดยสาระสําคัญของปฏิญญามีดังตอไปนี้
มาตราที่ 1-3 ไดกลาวถึงวัตถุประสงค นิยามคําจํากัดความ และลักษณะทั่วไป โดย
ลักษณะทั่วไปเปนการรับรองสิทธิของพลเมือง (Recognition of citizens’ rights) ซึ่งตองมีการ
กําหนดกระบวนการที่จะใชสิทธิเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ มาตราดังกลาวเปนการรับรองสิทธิของ
ประชาชนในปจจุบันและอนาคตที่จะอยูภายใตสิ่งแวดลอมที่เพียงพอตอการสนับสนุนความเปนอยู
และสุขภาพที่ดี หลักการดังกลาว ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐ (Public Authorities) อันหมายถึง
หนวยงานทุกระดับของรัฐบาล (41 ประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบัน) รวมทั้งหนวยงานอื่นๆที่ปฏิบัติ
หนาที่ภายใตกฎหมายและระบบศาลที่มีหนาที่บังคับใหเปนไปตามกฎหมาย10
มาตราที่ 4 เปนการระบุถึงสิทธิของบุคคล ไมวาบุคคลใดยอมสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได โดยการเขาถึงดังกลาวตองดําเนินการอยางรวดเร็วเทาที่เปนไปได
(As soon as possible) ซึ่งไดกําหนดระยะเวลาไวไมเกิน 1 เดือน และอาจมากกวาไดอีก 1 เดือน
มาตราที่ 5 ไดกลาวถึงการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางโปรงใสและจะตองมีการตกลง
ร ว มกั น มี ก ารกํ า หนดเป น กฎหมาย นโยบาย กลยุ ท ธ โครงการ หรื อ แผนปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งขอมูลที่เพียงพอตอการสรางความมั่นใจในเรื่องทางเลือกของสิ่งแวดลอม และมี
การเพิ่มชองทางการเขาถึงทางอินเทอรเน็ต รวมถึงไดกําหนดใหรัฐตองมีการรายงานผลเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในประเทศของตนทุกๆรอบ 4 ป
8

เอกสารจัดทําขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2008 โดย East of England Regional Assembly www.eera.gov.uk
9
Protocol on pollutant release and transfer registers (PRTR): adopted at ERfE-5 (Kiev, May 2003),
signed by 36 States and EC
10
นอกจากนี้มีการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น การสํารวจในหนวยราชการของ
ทองถิ่นของอังกฤษ รายละเอียดดูไดจากเอกสารที่ออกโดยสํานักนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ (Office of the Deputy
Prime Minister) เรื่อง Public Participation in Local Government, A Survey of local authorities จัดทําโดย
Demelza Birch, Local and Regional Government Research Unit, ODPM จํานวน 59 หนา ซึ่งการศึกษานี้ได
กลา วถึง รูปแบบต างๆของการมีสวนรวมในทอ งถิ่น ของอังกฤษในชว ง ค.ศ. 2001 – 2002 และปญ หาตา งๆที่
เกี่ยวของกับรูปแบบการมีสวนรวมในอังกฤษ ตลอดจนถึงวิเคราะหแนวทางการกํากับควบคุมการมีสวนรวมโดยฝาย
การเมือง ตลอดจนถึงสรุปขอดีขอเสียของการริเริ่มการมีสวนรวมของประชาชนและขอจํากัดของการริเริ่มการมีสวน
รวม ตลอดจนถึงการตัดสินใจของประชาชนในอังกฤษ และศึกษาไดจาก Guidance on Enhancing Public
Participation, DETR, 1998 http://www.local-regions.odpm.gov.uk/epplg/index.htm
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มาตรา 6 ไดระบุถึงโครงการเฉพาะหรือกิจกรรมเฉพาะที่เปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามี ส ว นร ว ม ในมาตราที่ 6 นี้ ได กํ า หนดให มี ก ารระบุ ร ายชื่ อ ของกิ จ กรรมที่ เ ข า ข า ยกํ า หนดให
ประชาชนตอ งมีสวนร ว มกําหนดระยะเวลาและผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น กําหนดกรอบของเวลาที่
เหมาะสม เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบอยางเสรีเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของ โดยประชาชนที่เกี่ยวของ
สามารทถี่จะเขียนวิจารณ หรือเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็น (Comments in writing or public
hearing) และกําหนดเวลาสิ้นสุดของการตรวจสอบผลของโครงการ โดยเปดใหประชาชนเขามามี
สวนรวม
มาตราที่ 10-22 ไดพูดถึงอนุสัญญาสุดทายตางๆที่เกี่ยวของและเปนภาคผนวก ซึ่ง
กําหนดใหประเทศสมาชิกตองเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอม (ตามแนวทาง Sofia Guideline)
ดั ง นั้ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารการมี ส ว นร ว มในการ
ตัดสินใจและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ลวนแตเปนเรื่องของการ
นําเอาอนุสัญญาอารอูส (The Aarhus Convention 1992) มาประยุกตใชกับประเทศสมาชิกของ
สหประชาชาติภายใตหลัก 10 ประการของปฏิญญาริโอ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางกฎหมาย The East
of England Plan ซึ่งไดมีการทบทวนในป 2008 เพื่อที่จะปรับปรุงแผนกลยุทธและกําหนดเปน
แผนงานใหมในป 2031 ดังสาระสําคัญตอไปนี้
The East of England Plan คือยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาคสําหรับอังกฤษ
ตะวันออก (The East of England) ซึ่งไดรับการเผยแพรโดยรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศของ
อังกฤษเมื่อป ค.ศ.2008 โดยแผนการดังกลาวระบุถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาภูมิภาคชวงระยะเวลา
ป ค.ศ.2001-2021 อันประกอบดวย
 อัตราสวนและการจัดสรรที่อยูอาศัยใหมๆ
 การจัดลําดับความสําคัญดานสิ่งแวดลอม อาทิเชน การรักษาพื้นที่ชนบท
และความหลากหลายทางชีวภาพ
 นโยบายตางๆที่เกี่ยวของกับการคมนาคมขนสง ระบบโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรม การทําเหมืองแร และการบําบัดและ
กําจัดของเสีย
อยางไรก็ดี ตอมาไดมีการพิจารณาขยายระยะเวลาของยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อใหครอบคลุมไป
จนถึงป ค.ศ.2031 โดยมีที่ประชุมสมัชชาภูมิภาคแหงอังกฤษตะวันออก (The East of England
Regional Assembly : EERA) รับหนาที่ในการทบทวนแผนการ ซึ่งรัฐบาลคาดวาจะแลวเสร็จไดในป
ค.ศ.2011
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สําหรับการทบทวนแผนการนั้น จะเปนการพิจารณาอัตราสวนของการเติบโตใน
แผนปจจุบันและแผนการขยายระยะเวลาไปจนถึงป ค.ศ.2031 ซึ่ง EERA มีวัตถุประสงคที่จะสงเสริม
ความเปนอยูทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมในภูมิภาคใหดีขึ้น เพื่อสรางการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเพื่อประโยชนของประชาชนที่อยูอาศัย ทํางาน หรือมาทองเที่ยวในอังกฤษตะวันออก ดวย
เหตุ นี้ การเป ด โอกาสให ป ระชาชนทุ ก คนเข า มามี ส ว นร ว มในกระบวนการต า งๆจึ ง ถื อ ได ว า มี
ความสําคัญยิ่งตอการจัดเตรียมแผนระดับภูมิภาคที่จะกําหนดชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
อนาคต โดยการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดเตรียมแผนนั้นควรจะประกอบหลักเกณฑและ
ขั้นตอนที่สําคัญ ดังตอไปนี้
 การมีกระบวนการขั้นตอนที่โปรงใสและเขาถึงไดงาย โดยจะตองมีการ
จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการเตรียมแผนการ การประเมินความยั่งยืนและประเมิน
ยุทธศาสตรทางสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
โดยจะตองสรางความมั่นใจใหแกประชาชนวาจะสามารถเขาถึงขอมูลในทุกๆประเภทได ไมวาจะเปน
ขอมูลในรูปแบบเสียง สื่อสิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ รวมถึงอินเทอรเน็ต
 การมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนจัดเตรียมแผนตอเนื่อง
เรื่อยไปจนถึงขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งรูปแบบของการมีสวนรวมนั้นสามารถดําเนินการไดใน
หลายๆวิธี เชน การใหขอมูลแกประชาชน ทั้งการอธิบายความสําคัญของแผนการ หรือผลที่จะเกิดขึ้น
จากแผนการดังกลาว ตลอดจนการคนหาความตองการของประชาชนเพื่อนํามากําหนดเปนประเด็น
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน
 มีผลจากการมีสวนรวมของประชาชน โดยในระหวางการปรึกษาหารือ
อยางเปนทางการนั้น จะตองทําใหประชาชนแนใจวาทุกๆความเห็นจะไดรับการพิจารณา และมีการ
จัดทําสรุปความคิดเห็นและคําวิจารณตางๆเพื่อเผยแพรแกประชาชน เพื่อใหประชาชนรับทราบวา
ความเห็นตางๆนั้นมีอิทธิพลตอการพัฒนาแผนการ และเพื่ออธิบายเหตุผลวารัฐไมปฏิบัติตามคํา
วิจารณบางอยางเพราะเหตุใด
 มีความเปนหุนสวนในการจัดเตรียมแผนการ โดยการทํางานอยางเปดเผย
และโปรงใสของ EERA นั้นจะตองควบคูไปกับการทํางานอยางใกลชิดกับหุนสวนและผูมีสวนไดสวน
เสียตางๆในภูมิภาค
 มีการติดตามการมีสวนรวมของประชาชนและทบทวนแถลงการณอยาง
สม่ําเสมอ โดยมีการติดตามการตอบรับหรือไมใหการตอบรับการใหคําปรึกษาหารือในการจัดเตรียม
แผน เพื่อนํามาประเมินผลของการมีสวนรวมวาใหผลเชนไรหรือมีสิ่งใดที่จะตองปรับปรุงแกไข
 มีกระบวนการปรึกษาหารืออยางเพียงพอ โดยในแตละขั้นตอนจะมีการ
ปรึกษาหารือกับประชาชน กลุมและองคกร รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ เพื่อเปนการใหขอมูล
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตัดสินใจอยางเปนทางการ รวมถึงจะตองมีการกําหนดเวลาอยาง
เหมาะสม เพื่ อ ให ป ระชาชนทุ ก คนได มี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาเนื้ อ หาของเอกสารสํ า หรั บ การ
ปรึกษาหารือและการใหการตอบรับตามเห็นสมควร
ภาพแสดงขั้นตอนการทบทวนการจัดทําแผนการ
ขั้นตอนที่ 1
จัดเตรียมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผน
โครงการ ซึ่งรวมถึงคําแถลงการณการมี
สวนรวมของประชาชนและการ
ประเมินความยั่งยืน
พฤษภาคม – กันยายน 2008
(4 เดือน)

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนาขอมูล

ขั้นตอนที่ 3
การจัดเตรียมพัฒนา

หลักฐานและ

โครงการ ซึ่งรวมถึง

การศึกษาเชิง
เทคนิค

SA/SEA/HD และการ
ปรึกษาถึงตัวเลือก

พฤษภาคม 2008 –

ตลอดจนการทบทวน

ตนป 2009

แกไขนโยบายตางๆ

(9 เดือน)

มกราคม –
กรกฎาคม 2009
(7 เดือน)
ขั้นตอนที่ 4
การจัดเตรียมรางยุทธ
ศาสตรระดับภูมิภาค

ขั้นตอนที่ 5

สิงหาคม – ธันวาคม

การอนุมัติและเสนอรางยุทธศาสตรระดับภูมิภาค

2009

ปลายป 2009
ขั้นตอนที่ 6

การทดสอบแผนฉบับราง โดยใหสาธารณะเขารวมปรึกษาหารือและตรวจสอบ
ยุทธศาสตรภูมิภาคฉบับราง
ขั้นตอนที่ 7
รัฐบาลเผยแพรขอเปลี่ยนแปลงที่ไดรับการเสนอ (Proposed Changes) เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรภูมิภาคฉบับรางเพื่อขอคําปรึกษา
ขั้นตอนที่ 8
การประกาศใชยุทธศาสตรระดับภูมิภาคซึ่งเสร็จสมบูรณในป 2011 (12 เดือน)

2.2 ดานกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ (Law, Regulation, Command Paper)
เนื่องจากกฎหมายอังกฤษ(English Law) มิไดใชบังคับทั่วทั้งสหราชอาณาจักร คืออังกฤษ
เวลส สกอตแลนด และไอรแลนดเหนือ เนื่องจากความแตกตางทางวัฒนธรรมและศาสนาระหวาง
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ภาคเหนือ และภาคใต กลาวคืออังกฤษ เวลส ซึ่งอยูทางตอนใตมีวัฒนธรรมและศาสนานิกายที่ตาง
กับภาคเหนือคือสก็อตแลนดและไอรแลนดจึงมีกฎหมายที่แตกตางกันในบางเรื่อง
ในการศึกษานี้ จึงขอกลาวเฉพาะกฎหมายการมีสวนรวมในการบริหารราชการของอังกฤษ
และเวลสเปนหลัก ซึ่งเปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา รวมทั้งกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ที่รับรองความ
เปนนิติบุคคลขององคกรของรัฐหรือองคกรที่ใชอํานาจมหาชน(นิติบุคคลมหาชน)นี้เรียกวา องคกร
(Corporation) เชน ระบบผังเมือง มีองคกรพัฒนาเมืองใหม(Development Corporation) ระบบ
สาธารณสุข มีองคการทรัสต เปนตน
อังกฤษและเวลสมีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว(Common Law) ที่ยอมรับคําพิพากษา
เปนกฎหมาย กลาวคือ เปนกฎหมายที่ศาลสรางขึ้น (judge-made law) คอมมอนลอวมีประวัติความ
เปนมาหลายรอยป และกอตัวขึ้นที่เกาะอังกฤษกอนที่จะแพรไปสูประเทศอาณานิคม ทั้งนี้ กษัตริยได
กอตั้งศาลหลวง (Royal Courts) ขึ้นในเมืองหลวง (ซึ่งอยูใน Westminster) นอกจากศาลหลวงจะ
ตัดสินความ ณ Westminster แลว กษัตริยยังสงผูพิพากษาศาลหลวงออกไปชําระคดีในทองถิ่นทั่ว
ประเทศดวย ผูพิพากษาศาลหลวงก็นําเอาหลักกฎหมายที่ศาลหลวงสรางขึ้นไปใชกับคดีในทองถิ่นที่
ที่ตนตัดสินความดวย จนในที่สุดกฎหมายของศาลหลวงจึงใชแทนที่กฎหมายทองถิ่น (กฎหมาย
ทองถิ่นมักเปนจารีตของทองถิ่นนั้นๆ) จนเกิดเปนกฎหมายรวมหรือกฎหมายเดียวกัน (common) ที่
ใชทั่วเกาะอังกฤษ กฎหมาย common law ที่ศาลสรางขึ้นนั้นมักเปนหลักกฎหมายใหญ ๆ ที่
เกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตประจําวันของคนในสังคม เชน หลักกฎหมายสัญญา หลักกฎหมายละเมิด
(Tort) หลักกฎหมายเรื่องทรัพยสิน หลักกฎหมายอาญา เปนตน สวนหลักเกณฑที่ใชบังคับในสังคม
สมัยใหมนั้น โดยปกติจะตราขึ้นโดยรัฐสภา(Acts of Parliament)
นอกจากกฎหมายที่สรางขึ้นโดยศาล (Common Law) แลว อังกฤษและเวลสยังมีกฎหมาย
ลายลักษณอักษรที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา (Acts of Parliament) อีกดวย เนื่องจากสหราชอาณาจักรไมมี
รัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษร และยอมรับหลัก “ความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภา” (Sovereignty
of Parliament) กฎหมายทุกฉบับที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาจึงถือเปนกฎหมายสูงสุด (Supreme Law)
บุคคลใดก็ตามไมสามารถโตแยงวากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นขัดตอรัฐธรรมนูญ (unconstitutional)
โดยปกติกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นในเรื่องตาง ๆ เปนกฎหมายที่ศาลไมไดวางหลักเกณฑไวในเรื่องนั้น
ๆ กลาวคือ common law ไปไมถึงเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดนั้น
คงไม ส ามารถรอให ศ าลสร า งหลั ก กฎหมายสมั ย ใหม ใ ห ทั น กั บ สภาพการณ ท างสั ง คมได จึ ง
จําเปนตองตรากฎหมายลายลักษณอักษรขึ้นใช แนวความคิดเกี่ยวกับอํานาจของรัฐและองคกรตาง
ๆ ของรัฐมีที่มาจาก common law เปนหลัก แตในระยะหลังรัฐสภาของสหราชอาณาจักรไดตรา
พระราชบัญญัติหลายฉบับซึ่งวางหลักหรือแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเดียวกันไว
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บทที่ 3
กรณีศึกษา : ตัวอยางของ Best Practice ในดานสาธารณสุข
ประวัติของการบริการดานสาธารณสุขแหงชาติ(National Health Service= NHS)11
ในสหราชอาณาจักร ระบบสุขภาพหรือที่เรียกวา National Health Service (NHS)เปนองคกร
มหาชนอิสระทีดูแลรับผิดชอบระบบสุขภาพของประเทศ จากขอมูลทางสถิติใน ป ค.ศ. 1997พบวา
NHS มีพนักงานทั้งสิ้น 1 ลานคน และใชงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 ลานปอนด นับวา NHS เปน
องคกรที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก
กอนการจัดตั้งเปนระบบสุขภาพแหงชาติในรูปแบบใหมนี้( NHS) การบริการสุขภาพสวนใหญ
ในอังกฤษ เปนการดําเนินงานโดยเอกชนที่กระจัดกระจาย ไมมีสถาบันใดที่เปนหลักในการจัดระบบ
สุขภาพ
ตอมาในป ค.ศ. 1911 รัฐบาล ไดออกกฎหมายที่ชื่อวา National Insurance Act 1991 โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหบริการสุขภาพกับชนชั้นกรรมาชีพของประเทศ แตกฎหมายนี้ไมครอบคลุมบุตร
หรือภรรยาของผูใชแรงงานเหลานี้
ป ค.ศ. 1942 Sir William Beveridge ไดเสนอรายงาน Beveridge Report ซึ่งเปนจุดเริ่มตน
ของนโยบายของรัฐบาล ที่ตองการจะใหมีระบบสุขภาพที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด จนกระทั่ง
รัฐมนตรีสาธารณสุขของพรรคแรงงานคือนาย Aneurin Bevan เจรจาและตอรองกับแพทย และ
ผลักดันกฎหมาย National Health Service ไดสําเร็จเมื่อป ค.ศ. 1946
NHS ถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1948
NHS ถือเปนสถาบันที่คนอังกฤษมีความภาคภูมิใจและใหความเคารพนับถือเปนอันดับสอง
รองจากสถาบันพระมหากษัตริย Aneurin Bevan เปรียบเสมือนสถาปนิกที่กอใหเกิด NHS ซึ่งถือ
เปนผลงานทางการเมืองที่สําคัญที่สุดของพรรคแรงงาน
สภาพปญหาและแรงผลักดันในการปฏิรูป
หลักการของ NHS คือ การจัดระบบสุขภาพที่ใหบริการฟรีอยางครอบคลุมทั้งหมดกับ
ประชากรทั้งประเทศอยางเสมอภาค NHS ไดงบประมาณจากภาษีทั่วไป (General Taxation)
แรงผลักดันที่ทําใหเกิดการปฏิรูปและสภาพปญหาตางๆ เกิดขึ้นตั้งแตเริ่มกอตั้ง NHS เพราะ
เนื่องจากความขัดแยงหลักสองประการคือ
(1) ความขัดแยงในเรื่องของนโยบายวาจะรวมอํานาจ หรือ กระจายอํานาจของการบริหาร
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(2) ความขัดแยงระหวางรัฐกับแพทย รัฐเปนผูที่ออกเงิน แตแพทยเปนผูใหบริการ และถือ
วาตนเองมีความรูความสามารถ จึงตองการอิสระทางวิชาชีพ
เพียงเวลาไมกี่ปหลังจากเริ่มกอตั้ง NHS นั้น รัฐบาลเริ่มตระหนักดีวา ความสําเร็จของ NHS
ไดกลายเปนศัตรูของตัวมันเอง เมื่อรัฐไดใหสัญญาวาจะใหบริการสุขภาพฟรี ณ จุดใหบริการกับทุก
คน โดยไมคํานึงถึงฐานะแตตอบสนองตามความจําเปนทางสุขภาพ ปญหาที่เกิดขึ้นคือเงินที่จะใชใน
การสนับสนุนการใหบริการไมเพียงพอ กอปรกับการแพทยเจริญขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทยอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นมีราคาสูง ความตองการของประชาชนมีมากขึ้น มีการกลาวหากันในทุกสมัยวารัฐบาลไม
สนับสนุนการเงินอยางเพียงพอกับ NHS
เมื่อรัฐบาลของพรรคอนุรักษนิยมนําโดยนางมารกาเร็ต แทตเชอร เขามาครองอํานาจตั้งแต
ป ค.ศ.1979 เปนตนมา ขอกลาวหานี้ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และเปนจุดเริ่มตนที่นําไปสูการปฏิรูประบบ
สุขภาพในป ค.ศ. 1990
รัฐบาลอังกฤษใชเงินนอยมากเพื่อการสาธารณสุข เมื่อเทียบกับระบบสุขภาพของประเทศที่
พัฒนาแลวอื่นๆ โดยรัฐใชเงินสําหรับสาธารณสุขประมาณ 6.6 % ของ GDP ในขณะที่สหรัฐอเมริกา
ใชถึง 15-16 % และประเทศอื่นที่พัฒนาแลวในยุโรปใช 8-9 % แต NHS ก็ใหผลที่อยูในระดับที่นา
พอใจเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได แตชาวอังกฤษก็ยังไมพอใจ
กระบวนการปฏิรูป
ในทศวรรษที่ 1950s NHS มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก NHS เริ่มลองลอยไปอยางไรทิศทาง
ในป ค.ศ.1962 ซึ่งถือวาเปนครั้งแรกที่มีการคิดถึงการจัดการโดยใชหลักของการบริหารแบบมีกล
ยุทธ (Strategic Management) วา NHS จะพัฒนาไปในทิศทางใด
ป ค.ศ. 1974 ไดมีการปฏิรูประบบสุขภาพเกิดขึ้น NHS จึงเริ่มเขารูปเขาราง มีการบูรณาการ
กันและมีการวางแผนกันมากขึ้น อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวา NHS ยังไมประสบความสําเร็จ ไมมี
ความพยายามอยางจริงจังที่จะทาทายแพทย ซึ่งคือศูนยกลางอํานาจที่แทจริงของ NHS ในที่สุด
ความขัดแยงก็ยังคงเดิมคือ ความขัดแยงระหวางหนวยตางๆ กับ ความเปนอิสระของแพทย ไมมี
กลไกที่ชัดเจนที่จะใหแพทยอธิบายสิ่งที่ตนเองทําหรือรับผิดชอบตอนักบริหารที่ไมใชแพทย
ป ค.ศ. 1979 จึงไดมีการคิดถึงการปฏิรูประบบสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง จนเกิดเปนการปฏิรูป
โครงสราง (Structural Reform) ครั้งที่ 2 โดยในป ค.ศ. 1982 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ NHS
บาง
ในป ค.ศ. 1983 รัฐบาลอนุรักษนิยมไดนําเอานักธุรกิจเขามาเปนที่ปรึกษามาก หนึ่งในจํานวน
นั้นก็คือ Sir Roy Griffiths ซึ่งรัฐบาลไดมอบหมายใหเขาไปตรวจสอบและนําเสนอรายงานการ
บริหารงานของ NHS โดยมีจุดมุงหมายคือเพื่อให NHS มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานของ Sir Roy
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Griffith ซึ่งมีเพียงแค 24 หนา แตไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญใน NHS เริ่มจากการ
นําเอานักบริหารเขามาในระบบทันทีตั้งแตป ค.ศ. 1984 เริ่มมีการตอรองอํานาจของแพทย
จนกระทั่งป ค.ศ. 1988 นางมารกาเร็ต แทตเชอร นายกรัฐมนตรีอังกฤษในสมัยนั้นไดประกาศ
วาจะใหมีการระบบสุขภาพอยางถอนรากถอนโคน และเปนที่มาที่สําคัญของเอกสารนโยบาย
(White Paper 1989) ที่ชื่อวา Working for Patients ที่เสนอการปฏิรูประบบบริการสุขภาพอยางที่
ไมเคยมีปรากฎในประเทศอังกฤษเลย และออกเปนกฎหมาย National Health Service and
Community Care Act 1990 ในปถัดมา
รัฐบาลของนางมารกาเร็ต แทตเชอร มีความเชื่อวา สถาบันของรัฐ หรือระบบราชการเปน
ระบบที่ไรประสิทธิภาพ มีความอืดอาดยืดยาดมาก รัฐบาลของนางคิดวาถาจะใหรัฐบริการดี การ
บริหารจัดการจะตองมีการเปลี่ยนแปลงไปใชรูปแบบของเอกชนหรือระบบการตลาดมากขึ้น โดย
มุงหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรของการปฏิรูป NHS ค.ศ.1990
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากมีแรงกดดันจากสาธารณชนตอ
รัฐบาลอยางมากมาย รัฐบาลไดใชแนวคิดการบริหารการจัดการแบบเอกชน (Managerialism) มา
ประยุกตใชกับนโยบายดานตางๆ ไมวาจะเปนแนวคิดในเรื่องของการประกันคุณภาพ (Quality
Assurance) การใชดัชนีชี้วัดผลผลิต (Performance Indicator) การบริหารจัดการอยางเปนเลิศ
(Excellence) และรัฐบาลพยายามที่จะสนับสนุนใหมีทํางานที่มีการแขงขันซึ่งกันและกัน
กลยุทธสําคัญที่ถูกนํามาในการปฏิรูปครั้งนี้คือ
(1) กระจายอํานาจใหระดับปฏิบัติใหมีความเปนอิสระมากขึ้น ลดขั้นตอนนอยลง ใหมีการ
ตั้งคณะกรรมการจัดกองทุนสุขภาพแหงชาติขึ้น (NHS Trust GP Fundholding)
(2) การสรางการแขงขันขึ้นภายใน
(3) การจัดระบบเงินสนับสนุนใหม
(4) การลดอํานาจแพทย
(5) เสริมสรางความแข็งแกรงของการดูแลรักษาเบื้องตน (Primary Care) ใหมากขึ้น จะเห็น
ไดจากการที่รัฐบาลใหความสําคัญกับ GPs โดยมีการกอตั้ง GP Fundholding
สาระสําคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ ค.ศ.1990
สาระสําคัญของการปฏิรูป ค.ศ.1990 คือ การกําหนดใหมีการแยกระหวางผูใหบริการและผูซื้อ
บริการ โดยสนับสนุนใหโรงพยาบาลที่มีความพรอมตั้งเปนคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (NHS
Hospital Trust) ซึ่งเปนองคกรอิสระในกํากับของรัฐมนตรีสาธารณสุข มีอิสระในการบริหารงานและ
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ตัดสินใจในการทําธุระกรรมตางๆ ปจจุบันนี้โรงพยาบาลในประเทศอังกฤษไดกลายเปน NHS Trust
ทุกโรง
สวน GP Fundholding ทําหนาที่เปนผูซื้อบริการแทนประชาชน GPs จะไดรับงบประมาณ
กอนหนึ่งซึ่ง GPs สามารถบริหารเอง และทําสัญญากับโรงพยาบาลไมวาจะเปนโรงพยาบาลของ
เอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐบาลตามที่ GPs พอใจและคิดวาจะดีที่สุดสําหรับประชากรคนนั้น
และเมื่อบริหารจัดการเงินเหลือในแตละป GPs สามารถใชเงินนั้นในการพัฒนาคลินิกของตนได
อํานาจนี้เปนอํานาจใหมซึ่งไมเคยมีในประวัติศาสตรของ GPs มากอน ทําให Primary Care เขมแข็ง
ขึ้น
สิ่งที่ผูกพันผูซื้อและผูใหบริการคือ สัญญา(Contract) ในการที่จะทําใหเกิดระบบการตลาด
ภายใน (Internal Market)
การลดอํานาจของแพทยในโรงพยาบาล ทําไดโดยรัฐบาลใหมีการตรวจสอบการทํางานของ
แพทยมากขึ้น จึงไดนําระบบที่เรียกวาการตรวจสอบการบริหารทางการแพทย (Medical Audit)
นอกจากนี้แพทยยังตองอธิบายสิ่งที่ตนทําและอยูในทีมบริหารดานการเงินของโรงพยาบาล แพทย
ไมสามารถที่จะมีอิสระในการทําอะไรตามใจชอบไดอีกตอไป เพราะหากทําอะไรที่ไมนาพึงปรารถนา
ของประชาชนในทองถิ่น โรงพยาบาลนั้นๆ อาจไมมีผูมาซื้อบริการ
การผลิตและพัฒนากําลังคนทางการแพทย
ปรัชญาเรื่องกําลังคน
เรื่องการใหบริการและการวางแผนทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งที่ตองไปดวยกัน นโยบาย
ทางดานกําลังคนของ NHS ยังไมเปนที่ชัดเจน โดยเฉพาะทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
มากมายใน NHS กอนปลายทศวรรษ 1970s นั้นการใหบริการทางสุขภาพไมมีการวางแผนที่ชัดเจน
สายวิชาชีพแตละสายก็ดําเนินการไปตามทางของตน ในป ค.ศ. 1980 มีรายงานจากคณะกรรมการ
กํากับกําลังคนทางการแพทย (Medical Manpower Steering Group) ไดชี้ใหเห็นถึงปญหาหลาย
อยางซึ่งทําใหการวางแผนบุคลากรทางดานแพทยเปนไปโดยยากมาก เพราะความไมแนนอนใน
อนาคตของ NHS
กําลังคนดานแพทยในชวง 1996 - 2000
ประเทศอังกฤษมีแพทย 102,610 คนใน NHS ในป ค.ศ. 1996 คิดเปน 1.7 ตอประชากร
1000 คน ในรายงานของ Medical Workforce Standing Advisory Committee ซึ่งจัดทําโดย
กระทรวงสาธารณสุข ในป ค.ศ. 1997 รายงานนี้ศึกษาถึงรูปแบบทางสุขภาพและการใหบริการ
สุขภาพที่จะเกิดขึ้น การตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง และไดศึกษาเรื่องความตองการแพทยใน
อนาคต การสูญเสียและการเกษียณอายุของแพทย รวมทั้งอัตราสวนระหวางแพทยที่จบภายในกับ
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แพทยจากตางประเทศที่มาทํางานในประเทศอังกฤษ ประมาณ 76% ของแพทยที่ทํางานอยูใน
NHS จบมาจากสถาบันแพทยในอังกฤษ
รายงานไดวิเคราะหวาภายใตสถานะการณปจจุบัน โอกาสที่จะผลิตแพทยเกินความ
ตองการนั้นมีนอยมาก พบวาจํานวนแพทยควรจะเพิ่มเฉลี่ยที่ 1.7% ตอป วิธีการที่จะใชในการเพิ่ม
จํานวนแพทยเพื่อใหตอบสนองตอความตองการในอนาคตคือ
(1) เปดรับแพทยจากนอกประเทศใหมากขึ้น
(2) ปรับปรุงการคงอาชีพแพทยที่กําลังทํางานอยู
(3) ผลิตแพทยเพิ่มขึ้นโดย
- เพิ่มโรงเรียนแพทย
- ขยายโรงเรียนแพทยที่มีอยูแลว
- รับนักศึกษาแพทยเพิ่ม รายงานเสนอปละ 1000 คน
ทิศทางการพัฒนากําลังคนในชวง 1998 - 2000
ในป ค.ศ. 1998 รัฐบาลไดออกเอกสารชื่อ Working Together: Securing A Quality of
Workforce for the NHS ไดใหทุกโรงพยาบาลและนายจางทุกคนตองวางแผนนโยบายดานกําลังคน
ประจําปใหเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนป 2000 รวมทั้งแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาชีพสวนใหญของ NHS เพื่อที่จะใหมีการเชื่อมโยงระหวางภาคผลิตกับภาคบริการ
อยางไรก็ตาม ขอมูลในชวงที่ศึกษาระหวาง ค.ศ.1998 – 2000 ยังไมเพียงพอ จึงทําใหการ
วางแผนทุกดานเปนไปดวยความยากลําบาก มีปญหาพื้นฐานเรื่องการมองทิศทางของการผลิต
แพทย (Education) กับภาคบริการ (NHS) กองทุนวิจัย King (King’s Fund) จึงมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ :
1. จะตองมีการประเมินตามความเปนจริงวา ในระยะยาวแผนกําลังคนควรจะเปนอยางไร
การประเมินนี้ควรจะคํานึงถึงขอบเขตการแบงแยกระหวางวิชาชีพและผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
ใชในการทํานายอนาคตวาเราจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะอยางไร จํานวนเทาใด
2. ตองมีการเชื่อมโยงระหวางภาคผลิต หรือฝายการศึกษา กับฝายผูใช หรือ NHS อยาง
เปนรูปธรรม
3. ควรมีการเนนเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการใหบริการสุขภาพทั้งระบบ การทํางาน
รวมกันระหวางนักบริหารกับบุคคลสายวิชาชีพ
4. การวิเคราะห สังเคราะหและรวบรวมขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคลากรในทุกระดับ
ทุกดาน
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การควบคุมกํากับการใชเทคโนโลยี
การใช เ ทคโนโลยี ใ หม ๆ นั้ น จะต อ งตั้ ง อยู บ นการประเมิ น ที่ เ ข ม ข น และต อ เนื่ อ งอย า ง
ตลอดเวลา วาการนําเทคโนโลยีใหมๆจะไดผลหรือไม คุมคาหรือไม ตนทุนเทาไรและมีความ
ปลอดภัยอยางไร และมีการเลือกใชอยางเหมาะสมกับคนไขซึ่งจะไดประโยชนจริงๆหรือไมอยางไร
เนื่องจากมีหลักฐานวามีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยมากเกินความจําเปนและใชไป
ในทางที่ผิด และมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นรัฐบาลในประเทศตะวันตกสวนใหญจึงมีระบบ
การประเมินตรวจสอบอยางเขมขน การประเมิน 4 ดานคือ
1. ความปลอดภัย (Safety)
2. ความมีประสิทธิผล (Efficacy status) ในกรณีที่เปนอุดมคติ
3. ประสิทธิผลในเวชปฏิบัติทั่วไปธรรมดา
4. ประสิทธิภาพและความคุมคา
สหราชอาณาจักรไดใชมาตราการจํากัดยอดวงเงินงบประมาณ (budget limits) โดยมี
องคกรที่ชื่อ National Coordinating Centre for Health Technology Assessment ที่ Winchester
ทําหนาที่เกี่ยวกับใหขอมูลเกี่ยวกับการประเมินและการกระจายเทคโนโลยี นอกเหนือจากนี้ ราช
วิทยาลัยแพทยตางๆ ก็มีบทบาทในการขึ้นทะเบียนและแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการฝกอบรมการใชเท
คดนโลยีทางการแพทย กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีคณะกรรมการการประเมินผลการใชเทคโนโลยี
เพื่อสุขภาพ (Standing on Health Technology Assessment) ทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่อง
ความจําเปนในการกระจายเทคโนโลยีใหมๆ
แต ข ณะนี้ ยั ง ไม มี อ งค ก รกลางที่ จ ะเข า ไปควบคุ ม เทคโนโลยี ร าคาแพงโดยเฉพาะ
นอกเหนือจากอาศัยการฟงคําแนะนํา ความรวมมือกัน การเจรจาตกลง แรงกดดันจากกลุม
เนื่องจากยังไมมีกฎหมายที่จะควบคุม ในประเทศที่เปนเสรีประชาธิปไตยเชนนี้สิ่งที่ควบคุมการใช
เทคโนโลยีที่มากเกินไปคือภาวะทางการเงินและแรงกดดันในเรื่องของหลักฐานและความเปนจริง สิ่ง
เหลานี้จะกอใหเกิดการควบคุมเทคโนโลยีทางการแพทยในที่สุด
พัฒนาการความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับ NHS
การใหบริการทางสุขภาพมี 3 แบบคือ
แบบแรกคือแบบสินคา ถาการใหบริการทางแพทยเปรียบเสมือนสินคาชนิดหนึ่งเชนเดียวกับ
สินคาอื่นๆ กลไกการตลาดในเรื่องอุปสงคและอุปทาน (Demand – Supply) ก็ควรเปนตัวกําหนด
ราคาของสินคาและการใหบริการ ผูบริโภคมีโอกาสที่จะไดเลือก อยางไรก็ตามดูเหมือนวาการ
ใหบริการทางสุขภาพไมไดเปนเชนนั้น
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แบบที่สองเกิดจากความเจริญรุงเรืองของศาสตรทางการแพทย ทําใหแพทยนั้นกลายเปน
ผูเชี่ยวชาญ (Professional Model) ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาแพทยมีความรูมากที่สุด และเปนผูที่
ตัดสินใจแทนผูปวย
แบบที่สามคือแบบราชการ (Bureaucratic Model) นั่นคือ รัฐบาลคิดวาไมสามารถให
ผูเชี่ยวชาญหรือกลไกการตลาดเปนผูตัดสินใจอยางเดียว เพราะจะทําใหเกิดความไมเทาเทียมและ
ไมสามารถตอบสนองตอความจําเปนของคนไขได จึงตองใชระบบประชาธิปไตยเขามาเพื่อบริหาร
จัดการและควบคุมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ในกรณีสหราชอาณาจักรมีการใชแบบที่สองและแบบที่สามรวมกัน แมในเบื้องตนแบบแรก
หรือแบบของผูบริโภคหรือการตลาดนั้นถูกนํามาใชในการบริหารจัดการหลังการปฏิรูปสุขภาพ 1990
แตประชาชนก็ยังมีโอกาสไดเลือกนอยมาก โดยเฉพาะการเขาถึงการบริการทางสุขภาพไดแคที่ GP
กับที่โรงพยาบาลเทานั้น และเมื่อผูบริโภคเขาไปพบผูเชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาแลว โอกาสที่เขาจะ
ไดแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเขาเองนั้นนอยมาก
ในขณะเดียวกันปญหาในระดับภาพรวมก็ยังมีขอจํากัดดวยเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบ NHS
กับองคกรทางสาธารณะอื่นๆ แลวถือวาขาดการตรวจสอบไดโดยใชวิธีการทางประชาธิปไตย
เนื่องจากไมมีตัวแทนที่ถูกเลือกเขามาเปนตัวแทนของประชาชนดังเชนกรณีของเทศบาลทองถิ่น
NHS ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหมีคําอธิบายตอสาธารณะในทางออมมากกวาทางตรง การที่ NHS ขึ้น
ตรงตอรัฐมนตรีที่มาจากสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จึงถือวาอธิบายโดยตรงตอ
ประชาชนโดยผานทางรัฐสภา
ในป ค.ศ. 1974 ซึ่งไดมีการกอตั้งสภาคณะกรรมการสุขภาพชุมชน (Community Health
Councils) ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของสาธารณชน ในการเปลี่ยนแปลงครั้งตอๆ มาของ NHS ไดมีความ
พยายามใหสาธารณะหรือผูบริโภคมีสวนรวมมากขึ้น
ในป ค.ศ. 1983 รายงานของ Sir Roy Griffiths มีสวนเปนอยางมากในการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธระหวางบุคลากรทางสาธารณสุข เชน แพทย พยาบาล และผูปวย โดยยึดเอาหลักการ
ของธุรกิจและการใหบริการลูกคาเปนหลัก รายงานของ ตัวอยางของคํากลาวอันหนึ่งในรายงานชิ้นนี้
วา
“นักธุรกิจรูดีวาเขาจะดูแลลูกคาของเขาอยางไร นาสงสัยทีเดียววา NHS นั้นตอบสนองตอ
ความตองการของผูปวยหรือชุมชนไดหรือไม สิ่งนี้ยังเปนที่นากังขาอยู”
ในป ค.ศ. 1991 รัฐบาลไดออกธรรมนูญผูปวย (Patient’s Charter)
บทบาทของผูบริโภค
มีประเด็นสําคัญ 3 ประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูบริโภค คือ
1. การที่ผูบริโภคหรือคนไขมีสวนในการตัดสินใจในการรักษาของตน
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2. การใหผูบริโภคมีสวนรวมในการวางแผน พัฒนา ติดตามและตรวจสอบการใหบริการ
3. การมีสว นรวมของสาธารณะโดยทั่วไป
ปรัชญาเรื่องการใหผูบริโภคมีสวนรวม การคุมครองผูบริโภคเปนเรื่องใหญทีเดียว รัฐบาลนั้น
ไมคอยคํานึงถึงเรื่องนี้มาก ยังใหการสนับสนุนนอย และไมมีกฎหมายใหมๆออกมา กระทรวง
สาธารณสุขของสหราชอาณาจักรเองไดลงทุนจัดตั้งศูนยควบคุมคุณภาพขอมูลทางดานสุขภาพ
(Centre for Health Information Quality)
โดยสรุปในประเด็นที่ใหสาธารณะมีสวนรวมนั้นมีประเด็นมากมาย และคงจะตองอาศัยการ
พัฒนาอีกมาก วัฒนธรรมของการตัดสินใจของบุคลากรทางการแพทยที่ตัดสินใจวาอะไรดีที่สุด
สําหรับผูปวยนั้นก็ไมเปนที่ยอมรับตอประชากรจํานวนมากอีกตอไป ประชากรมีความตองการขอมูล
ขาวสารและและโอกาสมากขึ้นในการมีสวนรวมในการตัดสินใจดูแลตนเอง
วิธีการเขามามีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ
1. การจัดตั้งองคกรทางสุขภาพ เชน Community Health Council,
2. การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
3. การตรวจสอบคุณภาพ
4. กลุมชวยเหลือตนเองและกลุมรณรงค
การรองเรียนและการชดใชคาเสียหาย
มีก ลไกที ่ใ ชใ นการรอ งเรีย นหลายเสน ทางซึ ่ง ผู บ ริโ ภคสามารถรอ งเรีย นและเรีย กรอ ง
คาชดเชยไดตั้งแต
1. Family Health Service Authority (FHSAs) มีหนาที่รับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับ
แพทยและแพทยเวชปฎิบัติทั่วไป (GP) ทันตแพทย เภสัชกร ซึ่งไมทําตามขอตกลงที่มี
ไวกับรัฐบาล
2. District Health Authorities จะตองมีระบบที่จะรับเรื่องและตรวจสอบติดตามการ
รองเรียนของผูปวยทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
ในป ค.ศ. 1979, Royal Commission on NHS ไดวิพากวิจารณระบบมีชองทางที่ให
รองเรียนมากเกินไป ความจริงควรจะมีระบบที่งายและประชาชนสามารถเขาใจได และผูบริโภคที่
ใช NHS อยูสามารถรองเรียนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ในป ค.ศ. 1973 ไดเสนอใหมีระเบียบปฏิบัติระดับชาติในการจัดการกับเรื่องการรองเรียนที่
เกี่ยวของกับโรงพยาบาล รวมทั้งเสนอใหมีผูตรวจสอบอิสระ แตขอแนะนํานี้ไมไดรับการพิจารณา
จนกระทั่งในป ค.ศ. 1985 มีกฎหมายชื่อ Hospital Complaints Act เกิดขึ้นให Health Authorities
จัดตั้งกระบวนการที่จะรับเรื่องรองเรียนขึ้น นอกเหนือจากกระบวนการใน NHS แลวก็ยังมีสถาบัน
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ทางวิชาชีพซึ่งคอยติดตามตรวจสอบผูปฏิบัติวิชาชีพของตนเอง ที่สําคัญคือ แพทยสภา (General
Medical Council) ของประเทศ และยังมี The United Kingdom Central Council for Nursing ซึ่ง
ประชาชนสามารถที่จะรองเรียนโดยตรงตอสถาบันเหลานี้ ทายสุด ศาลสถิตยุติธรรมก็ยังเปนที่ซึ่งใช
ในการเรียกรองคาชดเชยเมื่อเกิดปญหา
อีกแหงที่สามารถรองเรียนไดคือ คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข
ถาหากจะดําเนินการผานคณะกรรมาธิการนี้ ผูรองเรียนจะตองสัญญาวาจะไมเรียกรองคาชดเชย
ทางกฎหมาย คณะกรรมาธิการมีหนาที่สืบสวนสอบสวนในเรื่องของการบริหารจัดการที่ผิดพลาด แต
จะไมยุงเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจทางคลินิก (clinical judgement)
ในอดีตนั้นแพทยจะตองจายคาประกันใน Medical Defense Union ตางๆหรือองคกรที่ทํา
หนาที่รับประกันความผิดพลาดที่เกิดจากเวชปฏิบัติ แตตั้งแตป ค.ศ. 1990 เปนตนมา Health
Authorities มีหนาที่รับผิดชอบในการจายสินไหมทดแทนในกรณีที่แพทยหรือบุคลากรทางการแพทย
ถูกฟองรองและจะตองชดใชคาเสียหาย และมีการศึกษาพบวาผูบริโภครองเรียนผานองคกรตางๆ
หลายองคกรในหลายๆแงมุมมากขึ้นเรื่อยๆ
ผูตรวจการการบริหารสุขภาพ (Health Ombudsman)
ผูตรวจการสามารถสืบสวนเรื่องรองเรียนตางๆ จากประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใหบริการ
ของ NHS ผูตรวจการไมสามารถดําเนินการสอบสวนกรณีตางๆ ซึ่งอยูในกระบวนการของศาลได
ฉะนั้นถาจะรองเรียนก็จะตองไมไปถึงกระบวนการของศาล กระบวนการศาลจะเปนกระบวนการ
สุดทายที่ประชาชนสามารถไปฟองรองโดยอิสระได
อาวุธที่สําคัญของผูตรวจการคือการโฆษณาประชาสัมพันธ ทําใหเปนขาว ผูตรวจการจะ
ตีพิมพในเอกสารซึ่งตีพิมพปละ 2 ครั้งและไดรับการตีพิมพอยางกวางขวางในสื่อมวลชนตางๆ
รายงานของผูตรวจการจะไดรับการตรวจสอบโดยคณะกรรมธิการของรัฐสภาที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพ และคณะกรรมธิการนี้ทําใหเกิดการประชาสัมพันธในวงกวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการ
เพิ่มอํานาจของผูตรวจการในทางออม คณะกรรมธิการของรัฐสภาสามารถเรียก Health Authorities
หรือผูที่เกี่ยวของและซักถามผูบริหารถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและการตอบสนอง ซึ่งทําใหคนที่เกี่ยวของ
กับการรองเรียนนั้นวิตกกังวลใจไปตามๆ กัน ฉะนั้นจึงเกิดแรงกดดันทางจิตใจแมจะไมมีแรงกดดัน
ทางกฎหมายก็ตาม
กระบวนการรองเรียน
การรองเรียนในอดีตนั้นทําผานหลายชองทางและสรางความสับสน เชนผานชองทางของ
แพทยสภา ผูตรวจการ รองเรียนโดยตรงกับโรงพยาบาล Family Health Services และยิ่งไปกวานั้น
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ในแตละระบบนั้นมีกระบวนการตรวจสอบที่ไมเหมือนกัน บางระบบไมสามารถตรวจสอบเรื่องทาง
แพทย บางระบบตรวจสอบเฉพาะเรื่องการบริหาร
มีการจัดตั้งระบบที่จะรองเรียนอยางบูรณาการ 3 ขั้นตอน ไมวาผูปวยหรือผูบริโภคจะ
รองเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Family Health Services โรงพยาบาล หรือ Community Health Services
นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนที่ทํางานในนามของ NHS ดวย
ระบบนี้ไดถูกใชอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1996 และมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การแกไขในทองถิ่น (Local Resolution) คือการพยายามแกไขปญหาใหจบ
สิ้นภายในทองถิ่นเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจสอบอิสระ (Independent Review) หากผูรองเรียนยังไมพอใจผล
ของการแกปญหาในทองถิ่นหรือ ณ สถานที่เกิดเหตุไดนั้น ก็สามารถเรียกรองใหมีการตรวจสอบ
อิสระจากภายนอกได
ขั้นตอนที่ 3: รองเรียนผานผูตรวจการการบริการสุขภาพ (Health Ombudsman)
ผูตรวจการสุขภาพมีอํานาจหนาที่ที่จะสามารถตรวจเรื่องการรักษาทางคลินิกได กระบวนการนี้
เกิดขึ้นเมื่อผูรองเรียนไมพอใจใน 2 ขั้นตอนแรก
กลาวโดยสรุป การปฏิรูประบบสุขภาพนั้นมีหัวขอหลัก 2 เรื่องคือ
1. เรื่องการเงินที่ใชในการสนับสนุนระบบสุขภาพ (Funding )
2. เรื่องการบริการ (Delivery)
สรุปคือการปฏิรูประบบสุขภาพคือทําอยางไรจะใหบริการคุณภาพดี มีราคาถูก ครอบคลุม
และเสมอภาค หลักการที่มักใชในการปฏิรูปคือ การใชศาสตรของการบริหารจัดการ
จากปญหาเรื่องเงินสนับสนุนไมเพียงพอ ทําใหเกิดกระบวนการคิดที่วาจะทําอยางไรจึงจะ
ทําใหคนเจ็บปวยนอยลง รัฐบาลอังกฤษไดเริ่มตอบสนองโดยการประกาศนโยบาย The Health of
the Nation ค.ศ.1992 โดยมีเปาหมายทางสุขภาพคือ ลดอัตราการตายจาก Coronary Heart
Disease และ Stroke ลง 40% มะเร็งเตานม 25 % มะเร็งปอด 30 % ในผูชาย และ 15 % ใน
ผูหญิง การฆาตัวตาย 15 % ภายในป ค.ศ. 2000 และอื่นๆ อีก เวชศาสตรชุมชนมีความสําคัญ
มากขึ้น มีการมุงเนนในดานการปองกันโรคมากกวาการรักษาโรค เพราะประหยัดเงินไดมากกวามาก
เมื่อประเมินผลของการปฏิรูประบบสุขภาพ ค.ศ.1990 ขอมูลทั้งหมดชี้ใหเห็นวา การปฏิรูป
ครั้งนี้ยังไมสามารถจะบรรลุวัตถุประสงคได ในแงของประชาชน การคอยการรักษา (waiting list) ก็
ยังเหมือนเดิม คนไขไมไดมีทางเลือกมากขึ้นนัก District Health Authority ไมไดมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อบริการเปลี่ยนไปจากเดิมเทาใด เนื่องจากเมื่อมีงบประมาณจํากัด
ระบบการตลาดภายในซึ่งรัฐบาลหวังวาจะเปนกลยุทธที่สําคัญในการปฏิรูปก็มีปญหาในตัว
มันเองเชน Skimming, Skimping และ Rationing
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Skimming คือการตักเอาของที่อยูที่ผิวหนาออกไป ในความหมายทางการตลาดหมายถึง ผู
ซื้อบริการสุขภาพจะเลือกคนไขที่มีสุขภาพคอนขางดี และมีคาใชจายนอยเพื่อจะไดประหยัดและ
เหลือเงิน
Skimping คือกระบวนการที่ผูซื้อและผูขายมีการตกลงกันวาจะลดคาใชจายของการรักษา
โดยการประหยัดการรักษาหรือใหการรักษาที่ไมเต็มที่ ปญหา Skimping จะมีผลอยางมากตอ
ผูใชบริการที่ยากจน ผูดอยโอกาสทางสังคมและไมเรียกรองมากนัก ปญหานี้จะบั่นทอนรากฐานและ
หลักการที่สําคัญของ NHS คือความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการบริการสุขภาพ วิธีการหนึ่งที่
ใชในการแกปญหา Skimping คือการตรวจสอบทางการแพทย (Medical Audit) และการประกาศ
ใหผูปวยรูจักสิทธิของตัวเองและมีขอมูลเกี่ยวกับการรักษามากขึ้น
Rationing คือการแบงสรรปนสวนทรัพยากร เมื่อเงินมีจํากัด การเรียกรองสูง ความตองการ
สูง ความจําเปนสูง สิ่งที่จะทําไดคือจะตองมีระบบการคิดวาใคร
หรือโรคอะไรจะตองรักษาตามลําดับกอนหลัง ใครจะเปนผูตัดสินใจเรื่องเหลานี้ --- รัฐบาล แพทย
ประชาชน หรือใครดี ในโลกนี้มีระบบการคิดหลายแบบ การแบงสรรปนสวนนั้นควรจะคิดอยางไร
ในที่สุดก็ยังไมมีคําตอบที่นาพอใจ
วัตถุประสงคอีกขอหนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพ ค.ศ. 1990 คือตองการใหพนักงาน
NHS มีความสุขมากขึ้นกับการทํางาน แตจากขอมูลที่มีสํารวจพบวาไมเปนความจริง แพทยมีการ
ตอตานมากขึ้น สวนสายอื่นก็มีกําลังใจนอยลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ผานมามีเปนระลอก และ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โดยพวกเขาไมไดรูสึกวาจะไดรับประโยชนอะไร นอกจากตองมีงานการกรอก
บันทึกขอมูล มีกระดาษมากขึ้น หลายคนถึงกับกลาววา NHS ยุคนี้ทํางานกับกระดาษมากกวา
ผูปวย
ถึงแมวาจะมีผูกลาววาการปฏิรูปครั้งนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับผิว แตก็ยังไมถึง
รากเหงาของ NHS นั่นคือการที่ประชาชนพอใจในการบริการของแพทยอยางเต็มที่ Professor Klein
ไดสรุปวาความจริงแลวผลของการปฏิรูปคือ มีการเปลี่ยนแปลงเพียงผิวเผิน เชนโรงพยาบาลสวยขึ้น
สถานที่รอคอยของคนไขดีขึ้น พนักงานตอนรับพูดสุภาพมากขึ้น แตแพทยจะใหบริการดีขึ้นอยางไร
ก็ยังไมสามารถตรวจสอบไดจริง
แตการปฏิรูปครั้งนี้ก็ถือเปนนิมิตหมายที่ดีเมื่อเทียบกับในอดีต เพราะประชาชนมีทางเลือก
มากขึ้น แพทยถูกตรวจสอบ อีกทั้งยังถูกลดอํานาจและจะตองอธิบายในสิ่งที่ตนกระทํามากขึ้น จึง
นาจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใหบริการของตน
NHS หลัง ค.ศ. 1997
เมื่อพรรคแรงงานไดเขามาเปนรัฐบาลในป ค.ศ. 1997 ไดประกาศนโยบายโดยประกาศ
นโยบายที่สําคัญ White Paper ที่ชื่อวา The New NHS : Modern, Dependable ใหมีการยกเลิก
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GP Fundholding และสงเสริมให GPs รวมตัวกันกอตั้ง Primary Care Groups สนับสนุนใหหนวย
ตางๆ ของ NHS รวมมือกันแทนที่จะแขงขันกันเชนแตกอน เนนเรื่องคุณภาพของการใหบริการ แต
อย า งไรก็ ต ามรั ฐ บาลยั ง เห็ น ว า ระบบตลาดที่ ใ ห มี ก ารแข ง ขั น ภายในภายใต ก ารจั ด การยั ง มี
ประสิทธิภาพอยู จึงใหคงระบบแบงแยกผูซื้อและผูใหบริการทางสุขภาพไว
บทบาทของผูบริโภค
ขณะนี้พบวาผูบริโภคในอังกฤษมีบทบาทมากขึ้น โดยการไดรับขอมูลขาวสารมากขึ้น มี
ชองทางในการแสดงบทบาทและการรองเรียนมากขึ้น กลาวโดยสรุปคือมีอํานาจตอรองเพิ่มขึ้น แต
ทั้งนี้มิไดหมายความวา การที่ผูบริโภคมีอํานาจมากขึ้นจะทําใหแพทยมีอํานาจลดลง สมการหาเปน
เชนนั้นไม กระบวนการตรวจสอบแพทยดวยตนเองโดยวิธีประกันคุณภาพตางๆ ยังคงเปนวิธีการเพิ่ม
อํานาจผูบริโภคทางออม และลดอํานาจแพทยโดยตรง
การผลิตและพัฒนากําลังคน
อังกฤษยังมีปญหาในดานการวางแผนและพัฒนากําลังคน เนื่องจากเปนสิ่งที่ไมไดคิดมา
ตั้งแตตนเมื่อกอตั้ง NHS เพิ่งเริ่มคิดและวางแผนอยางจริงจังในชวง 20 ปที่ผานมาเทานั้น
การควบคุมและกํากับการใชเทคโนโลยี
เปนที่ นา สั งเกตวา อั งกฤษไม มีกฎหมายควบคุมและกํา กับเทคโนโลยี แตใชวิธีทางด า น
งบประมาณและประเมินความจําเปนและการกระจายของเทคโนโลยีโดยหลายองคกร ซึ่งสงผลใหมี
แรงกดดันใหมีการควบคุมและกํากับการใชเทคโนโลยีทางออม
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ โ ดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
กฎหมายตา งๆที่ เ กี่ ย วข อ งและปรั บ ปรุ ง กลไกในการบริ ห ารของคณะกรรมการในรู ป แบบต า งๆ
ดังตอไปนี้
1998 Green Paper – A First Class Service
Bristol cardiac surgery scandal
Information for health strategy
NHS Direct
Independent Inquiry into Inequalities in Health
Da Vinci robotic equipment (USA)
1999 NICE established
Nurse shortage ; substantial pay award
Royal Commission on Long-Term care of the Elderly
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2000 -

2001 -

2002 -

White Paper Saving Lives : Our Healthier Nation
Abolition of fundholding
Establishment of Primary Care Groups
Alan Milburn Secretary of State
Breakfast with Frost – PM increases NHS spending
Shipman murders
Phipips Report into BSE
White Paper – The NHS Plan :
NHS Walk-in Cenres
Abolition of NHS Executive
White Paper – Reforming the Mental Health Act
NHS/private sector concordat
Commission for Health Improvement
Organ retention report
Health and Social Care Act (2001)
Kennedy Report on Bristol cardiac surgery
White Paper – Shifting the Balance of Power
Hospital “star” system of league tables
National Health Service Reform and Health Care Professional Act 2002
Establishment of Nursing and Midwifery Council
Devolution day : four Regional Directorates of Health and Social Care, 28

SHAs

2003 -

Replace health authorities and PCTs established
PCTs take over commissioning
April budget announces major funding increase & Wanless Review
NHS foundation trusts proposed
John Reid SOS
Tobacco advertising banned
GPs’ and consultants’ contract
Health and Social Care (Community Standards) Act
Agenda for Change pay system launched
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2004 -

2005 -

2006 -

2007 -

Building on the Best (patient choice)
Financial flows – payment by results
First wave foundation trusts
Choosing Health – Public Health White Paper
Healthcare Commission
Modernising Medical Careers (reform of SHO grade)
Creating a Patient-led NHS
Further expansion of nurse and pharmacist prescribing
Patricia Hewit SOS
Hospital star/league tables abolished
Our Health, Our Care, Our Say – Community Care White Paper
Better Research for Better Health
SHAs reduced to 10, PCTs reduced 152
PM speaks on personal responsibility for health
Plans for “super-unit” A&Es
Alan Johnson SOs
Smoking in public places banned
Framework for Action (Lord Darzi)
Annual rise in NHS funding falls to 4% from 7.2%
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บทที่ 4
กรณีศึกษา : ตัวอยางของ Best Practice ในดานสิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอมในเรื่องสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ (Climate Change) หรือ
โลกรอนเปนปญหาสําคัญที่สุดที่โลกตองเผชิญในปจจุบัน ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มมากขึ้นทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะทําใหสภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงไป ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น และสภาพอากาศรุนแรงและบอยมากขึ้น ผลกระทบ
เหลานี้จะแพรกระจายออกไป แนวโนมการเกิดน้ําทวมเพิ่มมากขึ้น เกิดความแหงแลง และภาวะ
ทะเลทรายแพรกระจาย สงผลกระทบอยางเลวรายตอสัตวปา การเพาะปลูกและผลิตผลอาหารไดรับ
ความเสียหาย จํานวนผูลี้ภัยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผูคนนับลานอาจประสบความหิวโหย คาใชจายที่เกิด
จากน้ําทวมและคาประกันภัยตอสภาพอากาศที่เลวรายจะเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ซึ่งอาจมีปญหาอยาง
รุนแรงกับประชาชนในบริเวณที่ทนไมไดตอความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ12
สหราชอาณาจั ก รเป น ประเทศหลั ก ในสหภาพยุ โ รปที่ มี ค วามตื่ น ตั ว ด า นสิ่ ง แวดล อ มใน
ระดับสูง และมีบทบาทสําคัญในการกําหนดระเบียบกฎเกณฑทั้งภายในประเทศและในกลุมสหภาพ
ยุโรป โดยประเด็นสิ่งแวดลอมที่ทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนกําลัง
ใหความสนใจอยางสูง คือสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ อันเปนผลมาจากการปลอยสาร
เรือนกระจก โดยเฉพาะอยางยิ่งสารคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศที่นอกจากจะสงผลให
อุณหภูมิในโลกสูงขึ้นแลว ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในทุกภูมิภาคของโลก ซึ่ง
ปจจุบันสหราชอาณาจักรมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) รอยละ 3 ของจํานวน CO2 ที่
ผลิตทั่วโลก ในขณะที่ประชาชนสหราชอาณาจักรสัดสวนมีเพียงรอยละ 1 ของประชากรโลก นโยบาย
พลั งงานใหมของสหราชอาณาจั กรจึ งมุงเนน ที่ก ารเอื้ออํา นวยให พลั ง งาน สิ่ง แวดลอม และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสอดคลองและสงเสริมซึ่งกันและกันอยางยั่งยืน
4.1 กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ13
ดวยเล็งเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ รัฐบาล
อังกฤษจึงไดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งเมื่อป 2005 โดยมี Lord Nicholas Stern เปนหัวหนา โดย
ขณะนั้น Lord Stern ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะทํางานดานเศรษฐกิจของรัฐบาลและเคยเปนหัวหนา
นักเศรษฐศาสตรของธนาคารโลกมากอน สําหรับพันธกิจของ Stern Team ไดแก การศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีตอระบบเศรษฐกิจ และ Lord Stern ไดเสนอ
12
13

http://ukinthailand.fco.gov.uk/th/about-uk/environment/climate-change-uk สืบคนวันที่ 12 กันยายน 2552
www.lawreform.go.th สืบคนวันที่ 17 กันยายน 2552
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รายงานการศึกษาหนา 588 หนา ซึ่งตอมารูจักโดยทั่วไปในชื่อ “Stern Report on the Economic of
Climate Change” ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและนายกรัฐมนตรีเมื่อกลางป 2006
Stern Report แบงออกเปน 6 สวน สวนที่หนึ่งวาดวยความทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ สวนที่สองวาดวยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตอการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา สวนที่สามวาดวยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตอ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สวนที่สี่วาดวยนโยบายการชวยเหลือผูประสบภัย สวนที่หาวาดวย
นโยบายการปรับตัว และสวนที่หกวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
สําหรับเนื้อหาของ Stern Report สรุปไดวา รายงานการศึกษาทางวิทยาศาสตรไดผลตรงกัน
วาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีสาเหตุหลักจากการปลอยกาซเรือนกระจกและจะกอใหเกิด
ปญหารายแรงตอโลกในอนาคตอันใกล การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจึงเปนปญหาสากลที่ทุก
ชาติทั่วโลกตองรวมมือกันแกไขปญหาดังกลาว แมในปจจุบันจะไมสามารถชี้ชัดลงไปไดวาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะกอใหเกิดปญหาใดขึ้นบาง แตสามารถทําใหเราเขาใจถึงความเสี่ยง
(risks) ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได และสามารถกําหนดมาตรการรองรับ
ลวงหนาได โดยหากมีการลงทุนเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรวมทั้งมาตรการ
บรรเทาสาธารณภัย (Mitigation) เสียตั้งแตแรก ก็จะชวยลดความเสี่ยงของปญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในอนาคตได ดังนั้น การลงทุนเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศในปจจุบันจึงเปนปจจัยสําคัญตอความเจริญเติบโตและการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ
โลกในอนาคต โดยหากรัฐลงทุนเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบรรเทาสาธารณภัย
อยางเหมาะสม ก็จะทําใหสามารถบริหารตนทุนในดานอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสมดวย แมจะเกิด
ปญหาอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ก็จะไมทําใหระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเกิดสะดุดหรือชะงักการเจริญเติบโต หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การลงทุนเพื่อจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเสียตั้งแตในวันนี้ เปนการลงทุนที่คุมคาสําหรับอนาคต
รัฐบาลอังกฤษพิจารณา Stern Report แลว เห็นวามีความจําเปนเรงดวนที่จะตองลงทุนเพื่อ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จึงประกาศในเดือนตุลาคม 2006 วาจะเสนอกฎหมาย
วาดวยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) และไดยกรางกฎหมายดังกลาวพรอม
นําออกรับฟงความคิดเห็นของประชาชนประมาณเดือนเมษายน 2007 ซึ่งภายหลังจากที่ไดนําผล
การรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุงรางกฎหมายดังกลาวแลว รัฐบาลไดเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา
และผลักดันรางกฎหมายดังกลาวจนกระทั่ง Climate Change Act ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต (Royal Assent) ใหเปนกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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อากาศ (Climate Change Act 2008)14 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2008 ซึ่งจะเห็นไดวารัฐบาล
อังกฤษใหความสําคัญกับเรื่องนี้อยางมากเพราะสามารถผลักดันกฎหมายดังกลาวใหออกมาใช
บังคับไดภายในเวลาไมถึงสองปเทานั้น โดยอังกฤษถือเปนประเทศแรกในโลกที่มีกฏหมายเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศออกใช ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงคหลัก15เพื่อควบคุมและ
ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดลง ตลอดจนเปนการแสดงออกถึงความเปนผูนําของอังกฤษที่
ตองการเปนสวนหนึ่งในการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมโดยพัฒนาการเจรจาบนขอตกลง Post-2012
Global Agreement ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ปลายป 2009 นี้
ในสวนบทบัญญัติหลัก (Key Provisions) ของกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
(Climate Change Act 2008) นั้นไดมีการกลาวถึงการกําหนดเปาหมายภายในป 2020 เอาไววา
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่อังกฤษจะปลอยเขาสูชั้นบรรยากาศ (Carbon account)
นั้นจะตองลดลงไมนอยกวารอยละ 26 และภายในป 2050 ใหลดลงถึงรอยละ 80 ของปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ปลอยเขาสูชั้นบรรยากาศในปฐาน (baseline year) โดยอังกฤษใชป ค.ศ.1990
เป น ป ฐ านเนื่ อ งจากเป น ป ที่ ใ ช ใ นการคํ า นวณปริ ม าณก า ซคาร บ อนไดออกไซด ที่ ป ล อ ยเข า สู ชั้ น
บรรยากาศตามพิธีสารเกี ยวโต
(Kyoto
Protocol)16
และในปนั้นอังกฤษปลอยกา ซ
คารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศรวม 779.904 ลานตัน17 ซึ่งการกําหนดเปาหมายดังกลาวของ
อังกฤษนับไดวาเปนประเทศที่มีการกําหนดเปาหมายการลดปริมาณการปลอยสารฯลงสูงที่สุดใน
สหภาพยุโรป
ทั้งนี้ ในสวนของผูที่รับผิดชอบกําหนดใหรัฐมนตรี (Secretary of State) มีหนาที่ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว โดยปจจุบัน รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกฎหมายนี้ไดแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Secretary of State for
Energy and Climate Change) และโดยที่คํานึงถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีและความรวมมือ
ตลอดจนกฎหมายระหว า งประเทศในอนาคตที่ อ าจทํ า ให อั ง กฤษสามารถลดการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดเขาสูชั้นบรรยากาศลงไดดีกวาเปาหมายที่กําหนด กฎหมายจึงใหอํานาจรัฐมนตรี
ที่จะปรับเปลี่ยนเปาหมายที่กําหนดไวได โดยการปรับเปลี่ยนอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เขาสูชั้นบรรยากาศหรือโดยการเปลี่ยนปฐาน แตทั้งนี้ รัฐมนตรีตองหารือกับคณะกรรมการวาดวย
14

http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/uk/legislation/ สืบคนวันที่ 16 กันยายน 2552
http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/uk/legislation/provisions.htm
สื บ ค น วั น ที่ 16
กันยายน 2552
16
Climate Change Act 2008 Explanatory Notes, p.8.
15

17

http://www.airtricity.com/ireland/environment/kyoto_protocol/emissions_uk/index.xml
สืบคนวันที่ 17 กันยายน 2552
44

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Committee on Climate Change) ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายนี้ และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกอน
นอกจากนี้ เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด นอกจาก Climate Change Act 2008 จะ
กําหนดใหรัฐมนตรีกําหนดวาในชวงเวลา 5 ป (budgetary period) เริ่มตนตั้งแตป ค.ศ. 2008 นั้น
อังกฤษจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเขาสูชั้นบรรยากาศไดปริมาณเทาใดแลว (Carbon budget)
รัฐมนตรีจะตองออกประกาศกําหนดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่อังกฤษจะปลอยเขาสูชั้น
บรรยากาศในชวง 15 ปแรก คือ ในชวงป ค.ศ. 2008 - 2012 ป ค.ศ. 2013 - 2017 และป ค.ศ. 2018
- 2022 กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2009 ดวย ซึ่งปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่อังกฤษจะปลอยเขาสู
ชั้นบรรยากาศ (Carbon Budget Order) ในชวง 15 ปแรกนั้น ภายหลังจากไดดําเนินกระบวนการ
ตางๆ ขางตนแลว รัฐมนตรีไดออกประกาศไว ดังนี้18
ชวงป ค.ศ
2008 – 2012
2013 – 2017
2018 - 2022

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่อังกฤษจะปลอยเขา
สูชั้นบรรยากาศ (ลานตัน)
3,018
2,782
2,544

หลักการที่นาสนใจอีกประการหนึ่งของ Climate Change Act 2008 ไดแก การจัดตั้ง
“คณะกรรมการวาดวยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ”19 ขึ้น โดยคณะกรรมการดังกลาวเปน
องคกรที่มีความเปนวิชาการและมีความเปนอิสระในการดําเนินงาน มีหนาที่ในการใหคําแนะนําแก
รัฐมนตรีในการปรับปรุงอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ
ปริมาณกา ซ
คารบอนไดออกไซดที่อังกฤษจะปลอยเขาสูชั้นบรรยากาศในทุกชวงเวลา 5 ป การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากอุตสาหกรรมการบินและการขนสง รวมทั้งใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในเรื่อง
อื่น ๆ เพื่อประโยชนในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ และเมื่อไดให
คําแนะนําไปแลว คณะกรรมการตองสงสําเนาคําแนะนําดังกลาวใหแกหนวยงานระดับชาติที่
เกี่ยวของและตองเผยแพรคําแนะนําดังกลาวเปนการทั่วไปดวย
ในสวนของภาคธุรกิจเอกชนเองขณะนี้ก็ไดดําเนินการโดยความสมัครใจอยางกวางขวาง
ในการที่จะมีสวนชวยลดคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศลง ดังจะเห็นไดจากการรวมกันกําหนด
มาตรฐานในการวัดปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดและสารที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจกใน
18
19

Section 2 of Carbon Budget Order 2009
Section 32 of Carbon Budget Order 2009
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สวนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่เรียกวา Carbon Footprint ซึ่งเปนการติดตราสัญลักษณ (Label)
บนผลิตภัณฑเพื่อรณรงคการลดการปลอยสารฯ ตลอดจนการเตรียมกําหนดแนวทางปฎิบัติในการ
ควบคุมการปลอยควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากรถยนตที่ปลอย
สารคารบอนไดออกไซดระดับสูง จนปจจุบันไดขยายความสนใจไปยังการประกอบธุรกิจการคาตั้งแต
ขั้นตอนการสรรหาวัตถุดิบ การผลิต การขนสงไปจนถึงผูบริโภค20
4.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ21
นอกจากมีรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่รับผิดชอบในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศตามที่กฎหมาย Climate Change Act 2008 ระบุแลว หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเรื่อง
สิ่งแวดลอมของสหราชอาณาจักร ไดแก
(1) กระทรวงสิ่งแวดลอม อาหาร และกิจการชนบท (Department for Environment,
Food and Rural Affaires : DEFRA) ซึ่งดําเนินแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอันเปน
กลยุทธหลักในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และกระทรวงธุรกิจ,วิสาหกิจและกฎการ
ปฏิรูป Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (DBERR) ที่เดิมคือ
กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม เปนผูนําเรื่องพลังงานและการจัดสรรพลังงาน อนึ่ง ตัวอยางที่เห็น
ไดชัดคือการที่ทั้งสองหนวยงานดังกลาวไดรวมกันจัดตั้งองคกรอิสระ ไดแก Carbon Trust โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหหนวยงานราชการและภาคธุรกิจลดการปลอยสารเรือนกระจกลงอยาง
เปนระบบโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้ Carbon Trust ยังไดออกตรา
สัญลักษณ (Label) Carbon Trust ซึ่งแสดงปริมาณการปลอยสารเรือนกระจกสําหรับแสดงบน
ผลิตภัณฑตางๆซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี โดยธุรกิจหลายรายไดเริ่มนําไปใชในผลิตภัณฑของตน
แลว หรือการผลิตเครื่องคํานวณปริมาณกาซคํานวณคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากกิจกรรมตางๆของ
มนุษย และแนะนําวิธีการดําเนินเพื่อลด/หักลางการปลอยสารฯ ซึ่งทําใหผูคนสามารถวัดระดับกาซ
คารบอนไดออกไซดของตนเองไดผานขอมูลที่บันทึกไวและเครื่องคํานวณ

ภาพที่ 3 : แสดงสัญลักษณ Carbon Trust
20
21

http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/51/51014191.doc สืบคนวันที่ 12 กันยายน 2552
http://ukinthailand.fco.gov.uk/th/about-uk/environment/climate-change-uk สืบคนวันที่ 12 กันยายน 2552
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(2) กระทรวงคมนาคม (Department for Transport) (DFT) ซึ่งเนนการลดผลกระทบ
ต อ สิ่ ง แวดล อ มจากการคมนาคมขนส ง
โดยจั ด ทํ า เว็ บ ไซต จั ด ลํ า ดั บ รถยนต ซึ่ ง ปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซด เพื่อชวยกระตุนใหประชาชนคนหาขอมูลเกี่ยวกับชนิดของรถยนตที่จะซื้อกับ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(3) สํานักงานการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Office for Climate Change) ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นโดย DEFRA เริ่มทํางานในเดือนกันยายน 2006 โดยมีเปาหมายในการจัดหาแหลง
ทรัพยากรรวมกั นระหวางรัฐบาลเพื่ อวิเคราะห และพัฒนานโยบาย
และวางกลยุทธตอการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ตลอดจนหนวยงานอื่นทั้งในระดับรัฐบาลกลางและเทศบาลทองถิ่น ซึ่ง
ตางก็มีบทบาทในสวนที่สอดคลองกันดวย
(4) คณะกรรมการรัฐสภาสองชุดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Audit Committee) และคณะกรรมการ
คัดเลือกดานสิ่งแวดลอม อาหารและกิจการชนบท (Environment, Food and Rural Affairs Select
Committee) ซึ่งดูแลงานของกระทรวงสิ่งแวดลอม อาหารและกิจการทองถิ่น (DEFRA)
(5) หนวยงานบริหารและสถาบันอื่นๆ ที่ตางทํางานเพื่อตอสูกับภาวะโลกรอน ไดแก
 The Scottish Executive ทํางานอยางใกลชิดกับรัฐบาลอังกฤษซึ่งยังคง
รับผิดชอบนโยบายที่เกี่ยวของกัน เชน การจัดเก็บภาษี และการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของสหภาพยุโรป
 Welsh Assembly Government ไดใชมาตรการหลายประการในนโยบาย
เรื่องนี้ มีการตีพิมพกลยุทธดานสิ่งแวดลอมในเดือนพฤษภาคม 2006 ขณะที่เอกสารใหมเรื่อง เวลส
ซึ่งเปนหนึ่งเดียว: ความคืบหนาในระเบียบประชุมสําหรับรัฐบาลเวลส (One Wales: A Progress
Agenda for the Government of Wales) จัดรางเปาหมายใหมของรัฐบาลตอเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ
 กระทรวงสิ่ ง แวดล อ มไอร แ ลนด เ หนื อ
เป น ผู นํ า ด า นประเด็ น การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศผานทางหนวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Unit)โดย
ทํางานอยางใกลชิดกับกระทรวงสิ่งแวดลอม อาหาร และกิจการทองถิ่น (DEFRA) ในอังกฤษและ
สถาบันสกอตและหนวยบริหารงานที่เวลส
(6) ทรัสตเพื่อการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Trust) รัฐบาลอังกฤษไดจัดตั้งท
รัสตเพื่อการประหยัดพลังานขึ้นในป 1993 เพื่อแจงผลกระทบความเสียหายของการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ โดยมีเปาหมายลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดดวยการสนับสนุนการใชพลังงานที่
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทสมาชิกไดแก BP, Centrica, Johnson Matthey Catalysts,
National Gird Transco, Northern Ireland Electricity, Powergen และ Scottish and Southern
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Energy ซึ่งเปนหนวยงานที่ทํางานรวมกับตามบานเรือน ผูบริโภค คนขับรถ ธุรกิจขนาดเล็กและ
ภาคเอกชนในเรื่องประสิทธิภาพการใชพลังงาน พาหนะบนทองถนนและพลังงานที่นํากลับมาใชใหม
ได กระตุนการใชเชื้อเพลิงสะอาดสําหรับพาหนะ และประสิทธิภาพในการปองกันกระแสไฟฟารั่ว
และการทําความรอนที่ดีขึ้นสําหรับอาคารและบานเรือน รวมทั้งสนับสนุนการพลังงานที่นํากลับมาใช
ใหมได ในระดับเล็กๆ เชนพลังงานแสงอาทิตยและลม
(7) กลุมภูมิอากาศ (The Climate Group) กลุมภูมิอากาศมีฐานการทํางานที่อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย แตดําเนินงานในระดับนานาชาติ ประกอบดวยสมาชิก 41 ราย
รวมถึง Arp, Barclays, BP, BT และHSBC ที่ตางก็ทุมเทตอการกระตุนใหธุรกิจและรัฐบาลตระหนัก
ถึงความสําคัญของการรักษาสมดุลของสภาพภูมิอากาศ ไดแก
 Stop Climate Chaos เปนหนวยงานที่ตองการใหรัฐบาลอังกฤษเรงรัดนโยบายเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
 The UK River Network เปนเครือขายอังกฤษที่รณรงคเพื่ออนุรักษแมน้ําและแหลง
น้ําภายในทั่วประเทศอังกฤษ และรวบรวมเว็บไซตที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
 The Open Directory Project เปนผูรวบรวมรายชื่อองคกร 70 แหงทั่วอังกฤษ และ
ตางประเทศที่ใสใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
(8) อุตสาหกรรม ธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรการกุศล ตลอดสองสามปที่
ผานมาหนวยงานตางๆ ในอังกฤษ ไมวาจะเปนองคกรและบริษัทตางๆ ลวนมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้นใน
การสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งรวมถึง
 เครือขายวิจัยการพัฒนาอยางยั่งยืน
 คณะกรรมาธิการพัฒนาอยางยั่งยืนแหงลอนดอน
 การประชุมเพื่ออนาคต
 CREATE องคกรพัฒนาเอกชนรวมกับชุมชนและองคกรเพื่อลดผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
 สภาธุรกิจสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
 สถาบันพลังงานและการพัฒนาอยางยั่งยืน
 การบินแบบยั่งยืน ซึ่งรณรงคเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน
ของอังกฤษ
(9) องค ก รความร ว มมื อ ระหว า งประเทศซึ่ ง อั ง กฤษเข า ร ว มเป น สมาชิ ก เช น
สหประชาชาติ หรือสหภาพยุโรปซึ่งมีบทบาทสําคัญ ดังจะเห็นไดจากความตื่นตัวในการแกปญหา
สิ่งแวดลอมซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบของกฎและระเบียบ ที่ประเทศสมาชิกไดรวมกันกําหนดขึ้น
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เพื่ อ เปน แนวทางในการปฏิบั ติ กล า วคือ สหประชาชาติไ ด กํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งานภายใต
โครงการความรวมมือดานสิ่งแวดลอม (United Nations Framework Convention on Climate
Change UNFCCC) ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกจํานวน 170 ประเทศ (จนถึงเดือนธันวาคม
2550 สหรัฐอเมริกายังไมไดเขารวม) โดยรวมกันออกเปน Kyoto Protocol เมื่อป 1997 ที่กําหนดให
ประเทศผูเขารวมกําหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติในการลดการปลอยสารที่กอใหเกิดภาวะเรือน
กระจก ในสวนของสหภาพยุโรปซึ่งมีสัดสวนการปลอยสารเรือนกระจกรอยละ 22 จากทั้งหมดในโลก
ก็ไดกําหนดเปาหมายในการลดปริมาณการปลอยสารฯภายใตนโยบายดานพลังงานของตนลงใหได
รอยละ 20 ภายในป 2020 โดยไดกําหนดหนดอุตสาหกรรมนํารอง 6 อุตสาหกรรม คือ พลังงาน
เหล็กและเหล็กกลา ปูนซีเมนต กระจก อิฐที่ใชในการกอสราง และกระดาษ
4.3 ตัวแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
รูปแบบของการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่นตางๆนั้น
คอนขางมีความหลากหลาย โดยขึ้นอยูกับบริบทหรือสภาวะแวดลอมที่แตกตางกันไป ซึ่งในที่นี้จะขอ
ยกตัวแบบการมีสวนรวมจาก กลยุทธทางเลือกของแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมในทองถิ่น (The
Strategic Alternative of Local Environment Action Planning - LEAP)22 มาใช เพื่อใหสอดรับกับ
แนวนโยบายการบริ ห ารงานด า นสิ่ ง แวดล อ มในหลายๆประเทศ ที่ รั บ เอาแนวทางปฏิ บั ติ ข อง
สหประชาชาติ (United Nations) ที่ตองการพัฒนาเมืองในประเทศตางๆใหกลายเปนเมืองแหงการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
แนวคิดเชิงกลยุทธในการวางผังและจัดการสิ่งแวดลอมของเมืองนั้นควรที่จะมีพื้นฐานอยูบน
หลักการมีสวนรวมและการสรางพันธะสัญญาแกประชาชน ซึ่งแนวคิดดังกลาวถูกนํามาใชกับเมือง
อุตสาหกรรมและเมืองในประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย และเปนแนวคิดที่สามารถใชไดกับเมือง
ตางๆที่ตองการกําหนดปญหาตามลําดับความสําคัญกอนหลังในการพัฒนาอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่นนั้นเกี่ยวของกับกิจกรรมอันหลากหลายดวยกัน
โดยในแตละกิจกรรมก็จะเปนเครื่องมือชวยเพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ดังนี้ :
 การปรึกษาหารือ (Informed consultation) ซึ่งเปนการประเมินอยางเร็วๆ เปนการ
สรางความชัดเจนในประเด็นตางๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ผูมีสวนไดสวนเสียจะเขา
มามีบทบาทเกี่ยวของ และมีการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังผานกระบวนการ
ปรึกษาหารือ

22

Josef Leitman 1999. Sustaining Cities : Environmental Planning and Management in Urban Design.
The McGraw-Hill Companies. หนา 143- 145
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 แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่นในเชิงบูรณาการ (An integrated local
environmental action plan) ซึ่งประกอบดวย
(1) เปาหมายระยะยาวและเปาหมายตามแผนการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
(2) ขอตกลงในการแกปญหาประเด็นตางๆซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ผูมีสวนได
สวนเสียใหความกังวลถึง
(3) แผนปฏิ บัติก ารของผูมี สว นได สว นเสี ย ซึ่ง จะตอ งครอบคลุม ประเด็ น อั น
หลากหลายเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมาย โดยรวมไปถึ ง การระบุ ถึ ง ตั ว เลื อ ก
โครงการที่ใชตนทุนนอยที่สุด การปฏิรูปนโยบาย และการปรับปรุงในเชิง
สถาบัน
 การนําไปปฏิบัติ (Implementation) ซึ่งจะเปนการนําโปรแกรมและโครงการที่ไดรับ
ความเห็นชอบไปริเริ่มดําเนินการ เปนการสรางความเขมแข็งในการจัดการสถาบัน
และการปฏิรูปนโยบาย เปนการดําเนินงานวิจัยที่จําเปน รวมถึงการจัดทําขั้นตอน
การประเมิ น และติ ด ตามผล จากนั้ น ก็ จ ะนํ า ผลที่ ไ ด รั บ ตอบกลั บ มาใช ใ นการ
ปรับเปลี่ยนวิธีแกปญหาและลําดับความสําคัญกอนหลัง

การปรึกษาหารือ
- สรางความชัดเจนในประเด็นตางๆ
- เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวยเสีย
- จัดลําดับความสําคัญกอนหลังและ
วัตถุประสงค
การกําหนดแผนปฏิบัติการ
ทางดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
(LEAP Formulation)
- ระบุตัวเลือก
- พัฒนากลยุทธ
- จัดเตรียมแผนปฏิบัติการ
การนําแผนปฏิบัติการทางดาน
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นไปปฏิบัติ
(LEAP Implementation)
- ริเริ่มดําเนินโครงการ นโยบาย
และโปรแกรมตางๆ
- สรางกระบวนการ
- ติดตามและประเมินผล

ภาพที่ 4 : แสดงกระบวนการของแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
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ประโยชนของแนวคิดดังกลาวที่มีตอ disaster-driven environmental planning หรือ การ
ประเมินผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม (classic EIA) คือ :
 เป น การระบุ ถึ ง ป ญ หาตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ก อ นหลั ง ของเมื อ ง และเป น การ
คาดการณความตองการในอนาคต
 เปนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับ cumulative, interactive, and
upstream/downstream effects
 เปนการอาศัยความตระหนักรูและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
 เปนการแสวงหาการปรับปรุงแกไขการปกครองโดยผานกระบวนการที่เชื่อถือได มี
ความโปรงใส และการมีสวนรวม
 มุงเนนที่ความตองการในการปรับปรุงแกไขนโยบาย สถาบัน และการลงทุน
 เปนการรวมความรูที่มีอยูและใหความสําคัญกับชองวางของขอมูล (information
gaps)
4.4 ตัวอยางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
เปนที่ทราบกันดีแลววาในการพัฒนาโครงการใด ๆ ก็ตาม กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนตั้งแตขั้นกอนการดําเนินการ เปนกระบวนการที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
โครงการพัฒนาทุกโครงการมีผลกระทบตอประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนที่อยูโดยรอบพื้นที่
โครงการ ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชนวาเปนสวนสําคัญ
สวนหนึ่งในการพัฒนาโครงการ ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอยางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการดา นสิ่ งแวดล อม 2 ตัว อย า งด ว ยกัน โดยตัว อยางแรกเป น เรื่อ งเกี่ย วกั บการมีสว นร วมใน
โครงการเมืองนิเวศน (Eco-town) ที่รัฐบาลอังกฤษเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อการ
บริหารงานดานสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และอีกตัวอยางเปนเรื่องของการมีสวนรวมภาค
ประชาชนในเมือง Leicester ที่รับแนวนโยบายของ UN มาใชในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
เพื่อขับเคลื่อนและตนเองเมืองไปสูการเปนเมืองที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งนาจะเปนตัวอยางที่ดีใน
การนํามาปรับใชกับการบริหารราชการดานสิ่งแวดลอมของไทยไดเชนกัน
4.4.1) โครงการเมืองนิเวศน (Eco-Town)
สาระสําคัญของโครงการเมืองนิเวศน (Eco-town) ในประเทศอังกฤษนั้นมีวัตถุประสงค
เป น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาลทั้ ง ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การแก ป ญ หาสภาวะการเปลี่ ย นแปลงของ
บรรยากาศและความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมืองนิเวศน หรือ Eco-Town23 หมายถึง พื้นที่
23

http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-towns_(UK) สืบคนวันที่ 17 กันยายน 2552
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หรือเมืองที่สิ่งปลูกสรางประเภทที่อยูอาศัยของประชาชนมีการออกแบบเชิงนิเวศน เพื่อลดปริมาณ
การใชพลังงานและหมุนเวียนพลังงานกลับมาใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร เชน การ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม การลดปริมาณการใชไฟฟาและน้ําจาก
การใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่มีการออกแบบเชิงนิเวศน (Eco-Design) และการออกแบบโครงสราง
ภายในอาคารที่ใชฉนวนและระบบถายเทอากาศที่มีประสิทธิภาพ เปนตน ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่มุงเนนใหบรรลุมาตรฐานระดับสูงของการใชชีวิตอยางยั่งยืน อีกทั้งยังมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อ
จัดหาบานใหแกประชาชนที่ตองการที่อยูอาศัยตามนโยบายของรัฐบาลดวย
Department
of
ทั้ง นี้ หน ว ยงานหลัก ซึ่ งรั บผิ ดชอบโครงการดั งกลาวคื อ The
Communities and Local Government (CLG) ซึ่งทําหนาที่ในการวางแผนนโยบายและกําหนด
ออกมาเปนโครงการเมืองนิเวศน (Planning Policy Statement : Eco-Town) เมื่อป 2007 กระทั่ง
ตอมาในป 2008 ก็ไดมีการจัดทํา Consultation Paper ที่มีชื่อวา Eco-towns: Living a greener
future ซึ่งระบุถึงบัญชีรายชื่อสถานที่ 15 แหง ที่รัฐบาลเชื่อวานาจะมีศักยภาพเพียงพอจะนํามา
พัฒนาใหเปนเมืองนิเวศนได และการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการคัดเลือกใหเหลือเพียง
สถานที่ 10 แหงสุดทายในการสรางเปนเมืองนิเวศน ตลอดจนการสํารวจความคิดเห็นประชาชน
เกี่ยวกับมุมมองเรื่องเมืองนิเวศนและบัญชีรายชื่อสถานที่ดังกลาว24

24

http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/ecotownsscopingreport
กันยายน 2552

สืบคน วันที่ 17
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ตารางที่ 1 : แสดงรายชื่อสถานที่ 15 แหงซึ่งจะนํามาคัดเลือกเพื่อสรางเปนเมืองนิเวศน
ที่มา http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/ecotownsscopingreport

ดวยเหตุนี้ ขั้นตอนของการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องเมืองนิเวศน
และบัญชีรายชื่อสถานที่ที่จะสรางเปนเมืองดังกลาวจึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมากขั้นตอนหนึ่ง
โดยการจะบริหารโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น รัฐบาลอังกฤษเชื่อวาการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาใหการ
บริหารโครงการประสบผลสําเร็จ ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอยางเมือง Leicestershire ซึ่งเปน 1 ใน 15
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รายชื่อของสถานที่ที่ถูกนําเสนอเพื่อคัดเลือกและพัฒนาใหกลายเปนเมืองนิเวศนตอไป วาจากการ
เสนอชื่อสถานที่ดังกลาวนั้นประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นเปนเชนไร หรือเห็นดวยกับโครงการ
ดังกลาวหรือไม
ภายหลังจากที่ The Co-operative Group และ English Partnerships ไดทําการเสนอชื่อ
Leicestershire25 แกรัฐบาล ใหสรางเปนเมืองนิเวศน (Eco-town) เพื่อพิจารณาใหเปน 1 ใน 10
สถานที่ตามโครงการเมืองนิเวศนที่กําลังจะมีขึ้น ก็มาถึงขั้นตอนของการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ วามีความเห็นดวยกับการดําเนินโครงการดังกลาวในทองถิ่นของตนหรือไม
โดยเชื่อวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เปนไปอยางเปดกวางและโปรงใส จะทําใหได
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอการสราง Leicestershire ใหกลายเปนเมืองนิเวศนแหงใหมไดเปน
อย า งดี ซึ่ ง การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในที่ นี้ จั ด ขึ้ น โดยผู นํ า สภาท อ งถิ่ น (Councilor
Leader) แหงสภาเขตนั้นๆ26 ที่ตองการเปดโอกาสใหประชาชนเขามารวมรับฟงหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกลาว โดยรูปแบบของการเชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้นมี
ตั้งแตการแจกแผนพับใบปลิวไปใหแกครัวเรือนและธุรกิจตางๆผานทางไปรษณีย ซึ่งแผนพับดังกลาว
นอกจากจะเปนการใหขอมูลโครงการแลว ยังสอดแทรกหนาตอบกลับไว เพื่อใหประชาชนไดแสดง
ความเห็นหรือตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัยกลับมายังภาครัฐหรือ The Co-operative Group ไดอีกดวย
นอกจากนี้ สภาเขตยังไดมีการจัดเตรียมแผนพับดังกลาวไวใหตามสถานที่ราชการและชุมชนตางๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง นอกจากแผนพับแลว สภาเขตยังมีการจัด
ประชุม การเปดโอกาสใหเขามาแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต และจัดใหมีการอภิปรายถกเถียงใน
เรื่องดังกลาวรวมกับเจาหนาที่ทองถิ่นรวมดวย เพื่อใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้นเปนไป
อยางเปดกวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะครั้งแรกเกี่ยวกับการสราง
เมืองดังกลาวใหกลายเปนเมืองนิเวศนถูกจัดขึ้นเปนเวลา 5 วันคือ ระหวางวันที่ 10 – 16 มิถุนายน
ค.ศ.2008 ในเวลา 11.00 – 20.00 น. ณ สถานที่ตางๆอยางหลากหลาย เพื่อเปดโอกาสและอํานวย
ความสะดวกใหประชาชนเขารวมไดมากขึ้น ดังตาราง
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ตารางที่ 2 : แสดงสถานที่ วัน และจํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็น
ที่มา ::http://www.ecotownforleicestershire.coop/assets/pdf/julydocumentation/Executive%20Summary%20Final%20Issue.pdf

ในขั้นตอนของการเขารวมแสดงความคิดเห็นดังกลาวนั้นก็เพื่ออธิบายถึงกฎและลักษณะ
สํ า คั ญ ของการเป น เมื อ งนิ เ วศน รวมถึ ง เป ด โอกาสให ป ระชาชนได พิ จ ารณาว า ประเด็ น ใดมี
ความสําคัญกับตนมากที่สุด เพื่อที่ประชาชนจะไดเสนอคําแนะนําหรือขอวิจารณตอการดําเนินงาน
ของโครงการตอไป ทั้งนี้ การเขารวมดังกลาว ผูเขารวมจะไดรับ feedback form ที่จัดทําขึ้นโดย
Electoral Reform Services (ERS) เพื่อกรอกขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนแลวสงกลับ หรือ
สามารถหาดาวนโหลดไดทางเว็บไซตของ ERS เองก็ได ซึ่งผลที่ไดพบวา ERS ไดรับแบบฟอรมตอบ
กลับเปนจํานวนทั้งสิ้นถึง 944 ชุด หรือประมาณกึ่งหนึ่งจากจํานวนผูเขารวมแสดงความคิดเห็น
ทั้งหมด
อยางไรก็ตาม จากขอมูลในแบบฟอรมดังกลาวที่รวบรวมไดพบวา27 ประชาชนสวนใหญไม
เห็นดวยกับการสราง Leicestershire ใหเปนเมืองนิเวศน เนื่องจากประชาชนกวาครึ่งหนึ่งนั้นคัดคาน
แนวคิดของเมืองนิเวศน ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งนั้นไมเห็นดวยกับการใช Leicestershire เปนสถานที่
สรางเมืองนิเวศน ซึ่งกลุมผูที่คัดคานแนวคิดนั้นรวมไปถึงผูที่ตั้งคําถามในเรื่องของความจําเปนวา
แทจริงแลวชีวิตที่ยั่งยืนนั้นจําเปนตองเกี่ยวของกับเรื่องการใชพลังงาน หรือสรางความสมดุลระหวาง
บานกับงานหรือเปลา สวนกลุมที่คัดคานในแงสถานที่นั้นประกอบไปดวยชาวบานที่ไดรับผลกระทบ
เชน ผูที่ตองสูญเสียฟารม ฯลฯ นอกจากนี้ ผลของแบบฟอรมดังกลาวพบวา ผูตอบแบบฟอรมมี
ความรูสึกตอแตละเรื่องผันแปรตางกันไป โดยเรื่องการคมนาคมขนสงถือเปนประเด็นหลักที่ผูตอบให
ความสนใจ ในขณะที่ประเด็นเรื่องความประหยัดนั้นกลับเปนเรื่องที่คนใหความสนใจนอยกวา ดวย
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เหตุนี้จึงกลาวไดวา การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอขอเสนอใหมีการสราง Leicestershire
เปนเมืองนิเวศนนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขอมูลที่ไดทําใหภาครัฐทราบวาประชาชน
สวนใหญในพื้นที่ ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงจากโครงการดังกลาวนั้นไมเห็นดวยตอการสราง
เมืองนิเวศนในสถานที่แหงนี้ แมผลที่ไดจะเปนไปในทางคัดคาน แตประโยชนสําคัญที่ภาครัฐไดรับ
จากการรับ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนดั ง กล า วก็ช ว ยให รัฐ บาลได ขอ มู ล ความคิ ดเห็ น ที่ เ ป น
ประโยชนจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งดีกวาการไมรับฟงความคิดเห็นใดๆแลวดําเนินโครงการไปเลย
เพราะอาจเป น เหตุ ใ ห แ ห ง ความขั ด แย ง หรื อ การคั ด ค า นประท ว งจากประชาชนในภายหลั ง ได
นอกจากนี้ การไดรับฟงความคิดเห็นดังกลาวจากประชาชนก็ทําใหภาครัฐทราบวา ปญหาหนึ่งที่
ประชาชนสวนใหญคัดคานการสรางเมืองดังกลาวนั้นเนื่องมาจากวา ประชาชนในทองถิ่นยังขาด
ขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงยังคงมีความกังวลหรือไมแนใจเกี่ยวกับผลของ
โครงการดังกลาว เชน ภายหลังจากการสรางเปนเมืองนิเวศนแลว จะสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยว
เขามาแวะเวียนเยี่ยมชนทองถิ่นของตนไดหรือไม ซึ่งขอมูลเหลานี้ถือเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการ
เปดประชุมรับฟงความคิดเห็นในครั้งตอไป ที่รัฐจําเปนจะตองปรับปรุงแกไขสิ่งที่ประชาชนเสนอ และ
หาคําตอบหรือขอมูลมาอธิบายใหแกประชาชน เพื่อสรางความเขาใจในสาระสําคัญของโครงการ
ดังกลาวใหมีความกระจางชัดยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการบริหารงานโครงการตอไป
4.4.2) European Sustainable City (Leicester)
ดวยตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่นับวันจะรุนแรงขึ้น การประชุมสุดยอดระดับผูนําของ
โลก (World Summit) ระหวางประเทศสมาชิกในองคการสหประชาชาติ วาดวยเรื่องสิ่งแวดลอมกับ
การพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) ณ
นครริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล ในป 199228 จึงไดรวมกันกําหนดกรอบ
แนวทางในการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ในการสรางความสมดุลระหวาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปกับการคุมครองสิ่งแวดลอมทั้งในระดับประเทศและระดับ
โลกเอาไวใน Agenda 21 ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการที่กําหนดแนวทางและการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งกลไกในการติดตามและประเมินผล เพื่อใหเหลาประเทศ
สมาชิกนําแนวทางดังกลาวไปปฏิบัติในประเทศของตน หรือที่เรียกวา Local Agenda 21 ซึ่ง
Leicester ถือเปน 1 ในเมืองแหงทวีปยุโรป ที่ไดรับเอาแนวนโยบายดังกลาวมาแปลงเปน
แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของตน ดวยการกําหนด Community Plan เพื่อสรางเปน Local
Agenda 21 อันเปนแผนปฏิบัติการที่มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม เชน การลดปริมาณการใชรถยนตในศูนยกลางเมือง โดยมี
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เปาหมายในการลดมลภาวะทางอากาศ เนนการรีไซเคิลขยะ และเสริมสรางความรูความเขาใจใน
สิ่งแวดลอมของเมือง ซึ่งถือไดวาการดําเนินงานโดยรวมประสบผลสําเร็จอยางยอดเยี่ยม29
Leicester30 เปนเมืองที่มีประชากรราว 300,000 คน ตั้งอยูทางเหนือของกรุงลอนดอน มี
พื้นที่กวา 73 ตารางกิโลเมตร ประชากรสวนใหญเปนชนกลุมนอยซึ่งอพยพเขามาอาศัยตั้งแตชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเปนชาวพื้นเมืองเอเชียหรืออินเดียตะวันตกเสียสวนใหญ จึงทําให Leicester
เปนแหลงชุมชนขนาดใหญที่สุดของชาวอินเดียในสหราชอาณาจักร
Leicester เปน ที่เปนที่รูจักในนามของเมืองซึ่ง มีการพัฒนาตนเองไปสูการเปนเมืองที่
ยั่งยืน โดยในปค.ศ. 1990 Leicester เปนเมืองแหงแรกในประเทศอังกฤษที่ไดรับการยอมรับวาเปน
เมืองแหงสิ่งแวดลอมที่พรอมดวยสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวมากมาย อันเนื่องมาจากความ
พยายามในการยกระดับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และการมีบทบาททางการเมืองในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสิ่งแวดลอมของเมือง ตอมาในปค.ศ. 1992 การริเริ่มโครงการเมืองแหงสิ่งแวดลอมของ
Leicester ก็ไดรับการยกยองจากที่ประชุม UNCED วาเปน 1 ใน 12 โครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่นที่ดีที่สุด จนกระทั่งในปค.ศ. 1996 Leicester ไดถูกคัดเลือกใหเปนเมืองที่ยั่งยืนแหง
ภูมิภาคยุโรป (European Sustainable City)

เมืองแหงสิ่งแวดลอมคือหนึ่งในโครงการริเริ่มแรกๆของสหราชอาณาจักร ที่ตองการจะเขา
มามีบทบาทของการเปนหุนสวน (partnerships) ในการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยแคมเปญ
ดังกลาวถูกนําเสนอครั้งแรกโดยกลุม NGOs ที่ชื่อวา Civic Trust, Friends of the Earth and the
Wildlife Trusts ซึ่งมีวัตถุประสงคในการกําหนดเมือง 4 แหง31ในสหราชอาณาจักรใหกลายเปนเมือง
แหงสิ่งแวดลอม เพื่อสรางเปนตนแบบในการปฏิบัติใหแกเมืองอื่นๆ Leicester ถูกออกแบบใหเปน
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เมืองแหงสิ่งแวดลอมแหงแรกของสหราชอาณาจักร ดวยเหตุผลที่เมืองดังกลาวมีการสรางและเพิ่ม
พื้นที่วางในเมือง ตลอดจนมีความพยายามในการสนับสนุนการสรางปาลอมเมือง (urban wildlife)
และเหตุผลสําคัญที่สุดก็คือการที่รัฐบาลทองถิ่นระดับสูงที่สุดเรื่อยไปจนถึงระดับชุมชนของเมือง
Leicester นี้มีบทบาทในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของเมืองเปนอยางมาก ซึ่งความเปนผูนําทาง
การเมืองของสภาทองถิ่นแหง Leicester นี้เองที่ถือเปนเครื่องพิสูจนศักยภาพในการพัฒนาเมือง
ดังกลาวใหกลายเปนเมืองที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืนได
Leicester Environment City นั้นเริ่มจากการออกแบบยุทธศาสตรที่มุงเนน การเปน
หุนสวนและการหาขอสรุปของเมืองในภาพรวม (partnership and holistic urban solutions) ซึ่งเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยในชวงทศวรรษที่
ผานมา Leicester ก็ไดมีการกําหนดนโยบายและหลักการตางๆมากมาย เพื่อนํามาสรางเปน
แนวทางปฏิบัติ
ในสวนของคณะกรรมการเมืองแหงสิ่งแวดลอม (Environment City Board) นั้นก็ไดมีการ
จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนหลายภาคสวนดวยกัน โดยอยูภายใตการนําของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมง
ฟอรต (de Montfort University) เพื่อเปนการเปดโอกาสใหสภาเมือง (Leicester City Council) สภา
เขต (Leicester County Council) ชุมชนธุรกิจ และกลุมชุมชนทองถิ่น เขามามีบทบาทในการเปน
ตัวแทนอยางเทาเทียมกัน ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการกุศลที่ชื่อ Environment
City Trust Limited ขึ้น เพื่อบริหารจัดการการริเริ่มตางๆที่เกี่ยวกับโครงการเมืองแหงสิ่งแวดลอม
ทั้ ง นี้ การมี ผู นํ า โครงการร ว มกั บ การมี มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การกุ ศ ลดั ง กล า วช ว ยเอื้ อ ประโยชน ใ ห แ ก ก าร
ดําเนินงานหลายประการดวยกัน กลาวคือ มูลนิธิเพื่อการกุศลมีหนาที่ในการสรางการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในเมือง โดยจัดตั้งกองทุนสําหรับโครงการนวัตกรรมตางๆ รวมถึงสนับสนุนความสัมพันธ
ระหวา งประชาชนท องถิ่น รัฐบาลทองถิ่ น และชุม ชนธุรกิจใหพัฒนามากยิ่ ง ขึ้น
นอกจากนี้
Environment City Trust ไดมีการกําหนดกลุมการทํางานที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน (specialist
working groups – SWGs) ขึ้นมา 8 กลุมดวยกัน (ภาพที่ 8) ซึ่งมีบทบาทในการสรางวิสัยทัศนเชิงกล
ยุทธสําหรับพื้นที่ที่กําหนด สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเมือง
และพัฒนาโครงการเพื่อการพัฒนาตางๆ
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ภาพที่ 5 : แสดงโครงสรางของ Leicester Environment City

ในชวงตอมา โครงการเมืองแหงสิ่งแวดลอม (Environment City project) ไดหันมาเนนให
ความสํา คั ญ กั บ เรื่ อ งของการมี ส ว นร ว มและการวางแผนมากขึ้ น โดยในป 1994 ไดอ อก Local
Agenda 21 project ที่มีชื่อวา พิมพเขียวสําหรับ Leicester (Blueprint for Leicester) ซึ่ง
ประกอบดวย 2 สวนหลักๆ คือ (1) การมีสวนรวมของประชาชนซึ่งจะถูกนํามาใชในการระบุถึง
มุมมองและความตองการของประชาชนและองคกรในทองถิ่นนั้นๆ (2) ผลของการมีสวนรวมดังกลาว
จะนํามาใชในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน ตลอดจนเปนแนวทางสําหรับแผนปฏิบัติการในอนาคตของ
Leicester
การมีสวนรวมของประชาชนตามพิมพเขียวสําหรับ Leicester ในระยะแรกเกิดขึ้นในชวง
ตุลาคมป 1994 ถึง ตุลาคมในปถัดไป โดยวิธีการของการมีสวนรวมเพื่อใหเขาถึงปจเจกบุคคลและ
ชุมชนอันหลากหลายภายในเมืองนั้นประกอบดวยแนวทางตางๆ อาทิเชน การจัดทําแคมเปญทางสื่อ
เพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับพิมพเขียว ลงในหนังสือพิมพทองถิ่นชื่อ Leicester Mercury หรือ ใน
นิตยสารของสภาเมืองที่ชื่อ Link ซึ่งมีการจัดสงไปใหทุกครัวเรือน เพื่อเปนการเชิญชวนใหประชาชนมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น วายังคงมีสิ่งใดที่ตองการใหปรับปรุงหรือแกไขบาง ซึ่งประชาชน
โดยประมาณ 800 คนใหการตอบรับเปนอยางดี จากนั้นจึงไดมีการทําสํารวจตอไปดวยขั้นตอนของ
การสัมภาษณแบบตัวตอตัว (face-to-face interviews) ซึ่งมีกลุมเปาหมาย ไดแก ผูที่ ไมคอยมีบาท
หรือไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมในทางสังคม เชน กลุมผลประโยชนตางๆ ที่รวมไปถึงวัยรุน ผู
พิ ก าร ผู สู ง อายุ กลุ ม สตรี ภาคธุ ร กิ จ สหภาพ ชนกลุ ม น อ ย และกลุ ม อาสาสมั ค ร โดยที่ ก าร
ปรึกษาหารือเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนี้เปนไปในลักษณะของการจัดประชุม การรวม
แสดงวิสัยทัศน และการจัดโครงการ Schools Design Challenge project ที่มีกลุมผูเขารวมกวา 88
กลุมดวยกัน ทั้งนี้ การใชวิธีการอันหลากหลายดังกลาว ก็เพื่อใหการมีสวนรวมของประชาชนเปนไป
อยางครอบคลุมความเปนตัวแทนในทุกๆกลุมนั่นเอง

59

วิธีการมีสวนรวม
การจัดประชุมแสดงวิสัยทัศน (“Visioning” workshops) - โดยมี
กลุมผูเขารวมที่เปนตัวแทนจากภาคสวนตางๆของชุมชนที่ไมคอย
ไดรับโอกาสในการใหเขามามีบทบาททางสังคม เพื่อเปดโอกาส
ใหคนกลุมเหลานี้ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
โดยเปนการจัดการอภิปรายถกเถียง เพื่อใหกลุมตัวแทนเหลานี้ได
แสดงวิสัยทัศนเกี่ยวกับ Leicester ซึ่งกลุมเปาหมายดังกลาว
ประกอบดวย กลุมวัยรุน ผูสูงอายุ ชนกลุมนอย ผูพิการ ผูมีรายได
นอย และกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอย
“Snapshot” questionnaire - เปนแบบสอบถามสั้นๆที่สงไปตาม
ครั ว เรื อ นต า ง โดยจั ด พิ ม พ ล งในหนั ง สื อ พิ ม พ ท อ งถิ่ น ที่ ชื่ อ
Leicester Mercury เพื่อถามความคิดเห็นกับความชอบไมชอบ
และความตองการของประชาชนในประเด็นตางๆที่เกี่ยวกับเมือง
Leicester เพื่อ เปดโอกาสให ทุ กคนเข ามามีสว นร วมในการ
นําเสนอและผลักดันแนวคิดของตน
“Neighbourhood” questionnaire - การสํารวจด วย
แบบสอบถามครั้งที่ 2 นั้นใชวิธีการสุมตัวอยางจากผูคนในละแวก
เดียวกัน เพื่อใหไดรายละเอียดที่สะทอนถึงมุมมองทัศนคติของ
กลุมตัวอยางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กลุมผูเชี่ยวชาญทั้ง 8 สาขา ไดรับเชิญมาใหคําแนะนําในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับงานของตน รวมถึงการใหหลักการ วิธีปฏิบัติตางๆ
และตัวชี้วัดที่แสดงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Task forces) – สภาไดจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจภายในขึ้นมา 8 ชุด เพื่อตรวจสอบการ
ทํางานในแตละสาขา

ผลลัพธ
กลุ ม ผู เ ข า ร ว มทั้ ง 88 กลุ ม ได เ ข า มามี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการ
ดําเนินงาน

ไดรับแบบสอบถามกลับคืนเปนจํานวนทั้งสิ้น 803 ชุด

สัมภาษณทั้งสิ้นกวา 748 ครัวเรือน

กลุมผูเชี่ยวชาญจากทั้ง 8 สาขา รวมถึงตัวแทนจาก 29 องคกร
มาเขารวมใหคําแนะนํา
คณะกรรมการเฉพาะกิจแตละชุดรวมใหคําแนะนํา

ตารางที่ 3 : แสดงรูปแบบวิธีการมีสวนรวมของประชาชนในแบบตางๆ

ในป 1996 การมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนที่ 2 ตามกระบวนพิมพเขียวก็ไดเริ่มตน
ขึ้น ซึ่งเปนขั้นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสัยทัศนรวมกันสําหรับอนาคตของเมือง Leicester ควบคูไป
กับการแนะหลักการและแผนปฏิบัติการ เพื่อ tackle ประเด็นหลักๆที่ไดใหความสําคัญเอาไวในการ
ปรึกษาหารือ ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดการจัดทํา workshop โดยเชิญตัวแทนจากกลุมองคกรหลักๆมา
เขารวมรับฟง เพื่อรวมกันแสดงวิสัยทัศนเปนเวลากวา 2 วัน ซึ่งการเขารวมดังกลาวเปนไปในลักษณะ
ของการมีปฏิสัมพันธสนทนาตอกัน เพื่อจัดทําราง vision statements และแนะแนวหลักการตางๆที่
อิงความคิดเห็นของชุมชนและผูเชี่ยวชาญเปนหลัก หลักการมีสวนรวมดังกลาว นอกจากจะชวยทํา
ใหไดความคิดและแงมุมที่หลากหลายจากทุกภาคสวนแลว ยังเปนการชวยสรางลักษณะของความ
เปนหุนสวน (partnership) ที่มีบทบาทอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และขับเคลื่อนการนําแผนไป
ปฏิบัติรวมกันอีกดวย
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ในเวลาตอมา การพัฒนาความเปนหุนสวนในการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมของเมือง
Leicester ก็มีความสมบูรณในระดับที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยมีการยกระดับการมีสวนรวมที่เปด
โอกาสใหตัวแทนอาวุโสหรือผูทรงคุณวุฒิจากองคกรและชุมชนสําคัญๆเขามาชวยกันบริหารงานดาน
สิ่งแวดลอมของเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม Millennium Partners ซึ่งประกอบดวยกลุมผูบริหาร
ระดับสูงจากภาคธุรกิจ เจาหนาที่ทองถิ่นจากหนวยงานภาครัฐ กลุมอาสาสมัคร ตลอดจนสื่อตางๆ ที่
เขามารวมกันกําหนดแนวทางการบริหารงาน กระทั่งในทายที่สุด Local Agenda 21 action plans
ซึ่งเปนกรอบในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของเมือง ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมความคิดเห็น
ของตัวแทนทุกภาคสวน ก็เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมสมบูรณในป 1998
สาระสําคัญของ Local Agenda 21 action plans นั้นแสดงถึงวิสัยทัศน หลักการ และ
เปาหมายในขอบขายตางๆ โดยไดรับการตีพิมพลงในหนังสือพิมพทองถิ่น Leicester Mercury
รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ อ ย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
(Sustainable development indicators) ของเมือง Leicester นั้นกระทําโดยผานวิธีการอภิปราย
และสํารวจสอบถามจากประชาชน เพื่อใหประชาชนระบุถึง 8 สิ่งที่สะทอนถึงคุณภาพชีวิตของตนวา
กําลังเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแยลง ซึ่งภาครัฐจะไดนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป
โดยสรุปแลว การพัฒนาการมีสวนรวมของเมือง Leicester ในการบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอม กระทั่งไดรับรางวัลและการยกยองในฐานะเปนเมืองที่ยั่งยืนแหงภูมิภาคยุโรปนั้นถือไดวา
ผลสําเร็จทั้งหมดมาจากการที่เมืองดังกลาวรับเอาแนวนโยบายระดับชาติมาแปลงสูการปฏิบัติจริง
อยางเปนขั้นเปนตอนและเปนระบบ และที่สําคัญที่สุดคือการที่ประชาชนและหนวยงานทุกภาคสวน
ในเมืองใหการตอบรับ และมีบทบาทในการรวมกันบริหารจัดการเปนอยางดี กลาวคือ นอกจากการที่
ภาครัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนและองคกรสําคัญๆเขามารวมกันแสดงความคิดเห็นดวยเทคนิค
และวิธีการตางๆเพื่อใหเขาถึงประชาชนในทุกๆกลุมแลว การตอบรับจากภาคประชาชนและองคกร
ตางๆ ที่เห็นถึงความสําคัญและพรอมเขามามีบทบาทตามแนวทางที่รัฐเปดโอกาสให ก็ลวนเปน
ปจจัยผลักดันที่ทําใหการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองของ Leicester นั้นประสบ
ผลสําเร็จ นอกจากนี้ ลักษณะเดนหนึ่งที่สําคัญของการมีสวนรวมในเมือง Leicester จะเห็นไดวามา
จากการที่ ภ าครั ฐ และทุ ก ภาคส ว นให ก ารยอมรับ ในความคิ ดเห็ น ของชนกลุ ม น อ ย หรื อกลุ ม ผู ที่
โดยทั่วไปแลวมักจะถูกสังคมละเลยและมองขามความสําคัญ ซึ่งถือเปนตัวอยางที่สําคัญในการ
นํ า มาปรั บ ใช กั บ ประเทศต า งๆ เพื่ อ ให ก ารมี สว นรว มของประชาชนในเรื่อ งใดๆนั้ น เป น ไปอย า ง
ครอบคลุมความเปนตัวแทนของทุกๆกลุม ไมมองขามหรือปดโอกาสแกคนกลุมใดกลุมหนึ่งไป
นอกจากตัวอยางของการมีสวนรวมในเรื่องการบริหารราชการดานสิ่งแวดลอมทั้งสองกรณี
แลว บทบาทของภาคประชาชนที่มีตอการบริหารราชการดานสิ่งแวดลอมก็ยังมีใหเห็นในกรณีอื่นๆ
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อาทิเชน ในการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กฎหมาย Environmental Impact
Assessment (Uncultivated Land and Semi-Natural Areas) (England) Regulations 2001
กําหนดใหบุคคลที่จะดําเนินโครงการใดๆ โดยใชประโยชนจากพื้นที่ที่ไมมีการเพาะปลูกหรือพื้นที่ก่งึ
ธรรมชาติเพื่อทําการเกษตรตองจัดทําแผนงานที่มีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ การดําเนินโครงการ
ดังกลาว เชน วัตถุประสงคของโครงการ ลักษณะและพื้นที่ที่เกี่ยวของ เปนตน โดยแผนงานดังกลาว
ตองไดรับการตรวจสอบในเบื้องตนจาก Secretary of State for Environment, Food and Rural
Affairs ซึ่งทําหนาที่เปนผูพิจารณาวาโครงการนั้นมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม ซึ่งในการ
พิจารณานั้น Secretary of State อาจปรึกษากับองคกรที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม (consultation
bodies) เชน สภาบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ (Nature Conservancy Council for
England) คณะกรรมการอนุสรณสถานประวัติศาสตร (Historic Buildings and Monuments
Commission for England) สํานักสิ่งแวดลอม (Environment Agency) หนวยงานหรือองคกรอื่น
ของรัฐที่ Secretary of State เห็นวามีสวนไดเสียหรือมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
ดังกลาวเพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณาได และเมื่อ Secretary of State เห็นชอบหรืออนุมัติ
โครงการแลว ผูดําเนินโครงการจึงสามารถเริ่มดําเนินโครงการนั้นได
ดวยเหตุนี้ การมีสวนรวมของภาคประชาชนตอประเด็นดานสิ่งแวดลอมนั้นจึงสะทอนออกมา
ในหลายระดับดวยกัน กลาวคือ นอกจากการใหความรวมมือทั่วไปเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอม เชน ลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด นับตั้งแตใชพาหนะสาธารณะแทนรถยนตสวนตัว การปดโทรทัศน
แทนที่จะเปดไฟสแตนบายเอาไว การซักผาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซนติเกรด ใชหลอดไฟประหยัด
พลังงาน ติดตั้งฉนวนหลังคาและบริเวณอื่นๆในบานเรือน ซื้ออาหารที่ผลิตในทองถิ่น นํากระดาษ
ขวด และหนังสือพิมพกลับมาใชใหม ไปจนถึงการติดตั้งแผนทําความรอนดวยพลังงานแสงอาทิตย
แลว ในแงของการเขาไปมีสวนรวมก็ถือไดวาประชาชนในสหราชอาณาจักรนั้นมีบทบาทสําคัญใน
การบริหารงานดานสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน อาทิเชน การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมาย Town and Country Planning Regulations ไดกําหนดไว โดย
มีหนวยงาน The Local Authority (LPA) เปนผูรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตใหแกโครงการ
พัฒนาตางๆ ซึ่งหลังจากที่ LPA ไดรับรายงานฯ จะมีการทํา Public Consultation อยางเปนทางการ
โดยเจาของโครงการจะตองแจงรายละเอียดการขออนุญาตและแจงตอประชาชนวาจะสามารถ
ตรวจสอบหรือรับรายงานฯจากที่ใดโดยผานสื่อหนังสือพิมพในทองถิ่น ซึ่งประชาชนจะมีเวลา 21 วัน
ในการใหขอคิดเห็น จากนั้น LPA จะรวบรวมขอคิดเห็นจากประชาชนและคณะกรรมการที่ปรึกษาที่
LPA แตงตั้ง และ LPA จะตองตัดสินใจวาจะอนุญาตโครงการหรือไม โดยใชเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห
นับตั้งแตไดรับรายงานฯ ผลการพิจารณาจะตองตีพิมพพรอมกับเหตุผลรายละเอียดในการตัดสินใจ
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โครงการดว ย นอกจากนั้ น LPA
จะตองปฏิ บัติตามแนวทางการมี สวนรว มของประชาชนที่
Environmental Agency กําหนดไว ซึ่งมีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้
(1) จําแนกผูมีสวนไดเสียกับโครงการ รวมทั้งศึกษาบทบาทหนาที่ของผูมีสวนไดเสีย
ทั้งหมด และจําแนกวาผูมีสวนไดเสียแตละกลุมควรจะเขารวมในระดับใด รวมทั้ง
จัดหาผูนําในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนดวย
(2) ศึกษารายละเอียดวาผูมีสวนไดเสียดังกลาววามีสวนไดเสียกับโครงการอยางไร เหตุ
ใดจึงเลือกกลุมเหลานี้ รวมทั้งจัดเตรียมทีมที่จะเขารวมในแตละขั้นตอน
(3) ศึกษาและทําความเขาใจวาผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมมีความตองการอะไรและ
อยางไร
(4) ศึ ก ษารู ป แบบวิ ธี ก ารการมี ส ว นร ว มของประชาชนที่ เ หมาะสมในแต ล ะขั้ น ตอน
กําหนดกิจกรรมแตละตัวชี้วัด รวมทั้งแผนการสื่อสารกับประชาชน ตลอดจนติดตาม
ผลการดําเนินงาน หากมีปญหาหรือขัดแยงกับโครงการตองพยายามหาแนว
ทางการแกไข
(5) เริ่มดําเนินตามรูปแบบวิธีการที่ศึกษาไว หากมีขั้นตอนใดที่ไมเหมาะสมก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนได โดยชี้แจงผูมีสวนไดเสียดวย การตัดสินใจหรือการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ใด ๆ ตองแจงผูมีสวน-ไดเสียทุกครั้ง
(6) ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปบทเรียนสําคัญที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
อยางไรก็ตาม รายละเอียด วิธีการในแตละขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชน เชน
วิธีการจัดประชุม จํานวนครั้งการจัดประชุม ฯลฯ นั้นไมมีรูปแบบปฏิบัติเฉพาะ LPA จะเปนผู
พิจารณารวมกับเจาของโครงการและผูมีสวนไดเสีย จะเห็นไดวาประเทศอังกฤษไมไดกําหนดไวเปน
ทางการวาจะตองจัดการมีสวนรวมของประชาชนในระหวางการเตรียมรายงานฯแตอยางไร แต
โดยทั่วไปเจาของโครงการจะจัดการมีสวนรวมของประชาชนอยางไมเปนทางการ (Informal
Participation) ซึ่งกฎหมายไมไดบังคับ เพื่อเปนโอกาสที่ดีที่ประชาชนจะไดเขามามีสวนเกี่ยวของ ทั้ง
ในขั้นกอนการจัดทํารายงาน ขั้นการจัดทํารายงาน และขั้นหลังการเสนอรายงาน
โดยสรุปจึงอาจกลาวไดวา ปจจัยหรือเงื่อนไขแหงความสําเร็จหนึ่งที่สําคัญ อันสงผลใหการ
มีสวนรวมของประชาชนในดานการบริหารราชการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของประเทศสหราชอาณาจักร
มีประสิทธิภาพนั้น เปนผลมาจากการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหความรวมมือกันใน
การเขามามีบทบาท แบงปนความคิดเห็น เพื่อพิจารณาถึงขอดีขอเสียและผลกระทบใดๆที่อาจ
เกิดขึ้นตอสวนรวม กอนที่จะมีการดําเนินงานโครงการที่สามารถสงผลถึงคนสวนมากได ซึ่งจาก
ขอมูลเบื้องตนที่กลาวทั้งหมดนี้ แสดงวา ระดับของการมีสวนรวมในการบริหารราชการเกี่ยวกับ
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สิ่งแวดลอมในสหราชอาณาจักรตามตัวแบบในหัวขอ 4.3 นั้นมีความสมบูรณครบถวนในทุกๆระดับ
กลาวคือ กอนที่จะมีการดําเนินงานหรือจัดการโครงการใดๆ ภาครัฐมักจะใหความสําคัญกับการ
นําเสนอขอมูลขาวสาร (Inform) ตอประชาชน เพื่อเปนการเปดโอกาสในขั้นแรกใหประชาชนไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารของการดําเนินงาน เชน ในกรณีของโครงการเมืองนิเวศนเศรษฐกิจ ที่การให
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการนั้ น ดํ า เนิ น การผ า นทางแผ น พั บ ที่ แ จกจ า ยไปตามบ า นเรื อ น หรื อ มี
แบบสอบถามออนไลนไวรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการดังกลาวผานทางเว็ปไซต
ของรัฐบาลที่ชื่อวา Directgov หรือในกรณีของโครงการเมืองแหงสิ่งแวดลอมของเมือง Leicester ที่
ใชเทคนิคการตีพิมพขอมูลขาวสารตางๆ รวมถึงแบบสอบถามลงในหนังสือพิมพและนิตยสารทองถิ่น
เพื่อใหเขาถึงประชาชนในทุกๆพื้นที่ไดอยางทั่วถึง จากนั้นจึงมาถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมตามตัว
แบบคือ (1) การปรึกษาหารือเพื่อรับฟงความคิดเห็น ซึ่งเปนระดับของการจัดประชุมเพื่อสรางความ
ชัดเจนในประเด็นตางๆ ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public Consult) หรือผูที่มีสวนได
สวนเสีย เพื่ออภิปรายถกเถียง กําหนดลําดับความสําคัญกอนหลังเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน ใหขอ
วิจารณหรือขอเสนอแนะแกเจาหนาที่ทองถิ่น เพื่อนํามาพิจารณาตัดสินใจบริหารงานตอไป ทั้งนี้
กระบวนการดังกลาวมีขึ้นก็เพื่อใหไดขอมูลจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปญหา ความคิดเห็น และ
แนวทางแกไข เพื่อนํามาประเมินโครงการที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือคุณภาพชีวิต (2)
การกําหนดแผนปฏิบัติการทางดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่น เชนในกรณีของเมือง Leicester ที่ไดเชิญ
ทั้งผูเชี่ยวชาญ เจาหนาที่ของรัฐ ผูบริหารระดับสูงของภาคธุรกิจ และสื่อตางๆ มารวมกันแสดงความ
คิดเห็นและจัดเตรียม Local Agenda 21 action plans เพื่อการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมของเมือง
และ (3) การนําแผนปฏิบัติการทางดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่นไปปฏิบัติ ดังเชนกรณีของ Leicester
ที่ภายหลังจากมีกรอบหรือแผนการปฏิบัติแลวก็นําไปริเริ่มดําเนินโครงการตางๆ ตลอดจนมีระบบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดวยตัวชี้วัดที่กําหนด กระทั่งเมืองดังกลาวไดรับการยอมรับให
เปนเมืองที่ยั่งยืนแหงภูมิภาคยุโรปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมนั้นทําควบคูไปกับการพัฒนา
สิ่งแวดลอมไดอยางดีเยี่ยม
4.5 การปรับใชตอระบบราชการแบบมีสวนรวมในดานสิ่งแวดลอมของไทย
จากป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มที่ กํ า ลั ง ทวี ค วามรุ น แรงและส ง ผลกระทบอยู ใ นขณะนี้ ได ทํ า ให
ประชากรทั่วโลกมีความตื่นตัวในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น และตองการที่จะเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง กระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชนในประเทศไทย พบว า ถึ ง แม ใ น
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 253532 ไดเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเอาไวในมาตรา 6, 7 และ
มาตรา 8 แตวาในการมีสวนรวมของประชากรในกฎหมายฉบับนี้ก็ยังมีขอจํากัดอีกมากมาย เชน ใน
มาตรา 6 ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องสิ่งแวดลอมตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรียังมี
ขอจํากัด เพราะวาการที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชากรนั้นยังอยูในดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ของรัฐผูที่มีอํานาจอยู นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวเปดโอกาสใหองคกรเอกชนเขามีสวน
รวมมากกวาปจเจกชน (Individual) และชุมชน (Community) ทั้งที่ประชาชนธรรมดาและชุมชนนั้น
เปนผูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยตรง จึงมีความจําเปนที่อาจตอง
ปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเพื่อใหประชาชนธรรมดาและชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น อันจะทําให
การสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมมีความตอเนื่องและยั่งยืนมากกวาปจจุบัน ทั้งยังเปน
การสอดคลองกับ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมดังกลาวโดยตรง
อยางไรก็ดี หลังจากที่ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดย
มีสาระสําคัญเปนการสงเสริมและคุมครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชากรมีสวนรวมในการ
ปกครองและสามารถตรวจสอบในการใหอํานาจรัฐ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนั้น
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการรับรองการมีสวนรวมของประชากรในการจัดการสิ่งแวดลอมไวอยาง
ชัดเจน โดยไดมีการบัญญัติหลักการสําคัญ ๆ เพื่อแกไขปญหาจัดการสิ่งแวดลอมที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
และไดใหโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม เชน ใหการรับรองสิทธิภาพแก
บุคคลในการรวมกันเปนหมูคณะ มาตรา 45 ใหการรับรองสิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในการ
บํารุงรักษา และใหประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรา 46 สิทธิของบุคคลใน
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรา 56 และสิทธิของบุคคลที่จะไดรับขอมูลขาวสารและเหตุผล
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตินี้กําหนดแนวทางในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ในเรื่องตางๆ โดยใหเปน
หนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูวาราชการจังหวัดและเจาพนักงานทองถิ่นในการดําเนินการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัตินี้ และเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปและองคกรเอกชนเขามามี
สวนรวมในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวยโดยกําหนดวาบุคคลอาจมีสิทธิและหนาที่ในการรวมกันสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ (มาตรา 6) แตตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวหรือบทบัญญัติแหง
กฎหมายอื ่น และกํา หนดใหอ งคก รเอกชนที่มีก ิจ กรรมที่เ กี่ย วขอ งโดยตรงกับ การคุ ม ครองสิ่ง แวดลอ มหรือ
อนุรัก ษท รัพ ยากรธรรมชาติมีสิท ธิข อขึ้น ทะเบีย นเปน องคก รเอกชนดา นการคุม ครองสิ่ง แวดลอ มและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อขอรับความชวยเหลือหรือขอรับความสนับสนุนจากทางราชการในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การคุมครองสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้มีอ งคก รเอกชนขึ้น ทะเบีย นตามมาตรา 7
และมาตรา 8 รวม 130 องคกร เชน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนตน
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กอนการไดรับอนุญาตหรือดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว ตามมาตรา 59 เปนตน
ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการบัญญัติรับรองในการมีสวนรวมของประชากรในการจัดการ
สิ่งแวดลอมไว จึงทําใหภาระหนาที่ที่เปนของรัฐแตเพียงฝายเดียว ก็จะตองมีการเปลี่ยนแปลงไป โดย
จะตองเปดโอกาสใหประชากรมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมดวย โดยเฉพาะการมีสวนรวมของ
ประชากรในการจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากที่ผานมาในอดีต มลพิษจากโรงงาน
อุตสหากรรมไดเปนแหลงที่กําเนิดที่สําคัญในการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตอสุขภาพ
อนามัยของประชากร
จากลักษณะการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมของไทยที่กลาวมานี้ พบวา นาจะเปน
ประโยชนอันดีหากเรานํารูปแบบการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของสหราชอาณาจักรมาประกอบใช
เพราะสิ่งหนึ่งที่ไทยเรามีปญหามาชานานก็คือในแงของขั้นตอนการปฏิบัติจริง แมเราจะมีการกําหนด
กรอบกฎหมาย หรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเพียงไร แตสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดและพบวา
ยังคงเปนปญหาสําคัญอยูนั่นคือความเขาใจในการเขามามีสวนรวมบริหารของคนไทย กลาวคือ ไม
วาจะเปนป ญหาจากระบบราชการที่ซับซอน และลาชา การยึดติดกับสายการบัง คับบัญชาหรื อ
อํานาจตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐระดับสูง ตลอดจนความไมรูในสิทธิของตนของประชาชนชาวไทย
ฯลฯ ก็ ล ว นเป น ป จ จั ย ที่ ทํ า ให แ นวทางการบริ ห ารราชการแบบมี ส ว นร ว มของไทยนั้ น ไม ป ระสบ
ผลสําเร็จอยางแทจริง ตรงกันขามกับวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรหรือชาติตะวันตกอื่นๆ ที่รูและ
เชื่อ ในสิท ธิ ค วามเปน พลเมื องของตน วา ตราบเทา ที่อยูภายใต ก รอบของกฎหมาย ตนมีสิท ธิจะ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นใดๆเพื่อประโยชนสขุ ที่ไมกระทบสิทธิของผูอื่นได สิทธิในการมีสวนรวมการ
บริหารราชการจึงกลายเปนพื้นฐานความคิดแรกๆที่คนยอมรับและตระหนักถึง ซึ่งการตระหนักถึง
ความสําคัญของสิทธิในการมีสวนรวมนี้เอง เปนผลใหภาครัฐเขาใจและเห็นความสําคัญ วาการ
ดําเนินงานโครงการใดๆจะประสบผลสําเร็จอยางสมบูรณไมไดหากขาดการรับฟงความคิดเห็น หรือ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนสําคัญๆ ดวยเหตุนี้ การจัดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในดานตางๆ โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมที่เปนเรื่องของคนสวนใหญ จึงมีอยูทั้งในรูปของ
กฎระเบียบ กฎหมาย หรื อธรรมเนียมปฏิบัติ ที่สหราชอาณาจัก รนั้นใหความสําคัญกอนดําเนิน
โครงการใดๆ ดวยเหตุนี้ หากไทยเราตองการจะพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารแบบมีสวนรวมให
สัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น เราก็สามารถนําแนวทางปฏิบัติของสหราชอาณาจักรมาปรับใชเปนแนวทางใน
การบริหารงานภาครัฐของไทยได กลาวคือ นอกจากจะตองมีการกําหนดเรื่องการมีสวนรวมบริหาร
ราชการอยางเปนทางการไวในกฎหมายแลว สิ่งสําคัญอีกสิ่งก็คือการประชาสัมพันธ หรือปลูกฝงให
ประชาชนเขาใจในสิทธิหนาที่ของตน วาในฐานะประชาชนคนหนึ่งตนยอมมีสิทธิจะแสดงความ
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คิดเห็นหรือเสนอเรื่องรองเรียนใดๆที่เปนประโยชนตอการพิจารณาดําเนินงานของภาครัฐได ตราบ
เทาที่การแสดงสิทธินั้นมิไดไปกระทบหรือละเมิดสิทธิของผูใด
นอกจากนี้ การมีสวนรวมขององคกรหรือหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
รับผิดชอบดูแล หรือแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมของไทย ก็ลวนมีความสําคัญตอการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวมไมแพกัน กลาวคือ ควรมีการแบงงานและภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
ตางๆไวอยางชัดเจน ตลอดจนการประสานงานตางๆในการแกปญหานั้นควรมีความคลองตัวตาม
สถานการณ มิใชยึดติดกับกฎระเบียบ หรือสายการบังคับบัญชาเกินไป จนกลายมาเปนอุปสรรค
สําคัญตอการเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจของประชาชน
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะอื่นๆ
บทสรุป
การมีสวนรวมของประชาชนมิใชเปนเรื่องที่สามารถกําหนดไดโดยตราเปนกฎหมาย แตเกิด
จากการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูเรื่องสิทธิหนาที่ ผลกระทบสวนตางๆที่ประชาชนจะไดรับ และควร
เนนใหประชาชนเกิดความรับผิดชอบและสํานึกรวมตอชุมชนและตอพื้นที่ที่ตนอาศัย โดยรัฐจะตอง
เปนผูเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความตองการที่แทจริงของคนในทองถิ่นนั้น ใหความสําคัญตอ
การใหขอมูล การเขาถึงขอมูล และรับฟงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงการรวมสรุปขอหารือ
รวมกันอยางโปรงใส ทั้งนี้ รัฐและประชาชนตองดําเนินบทบาทของตนในกรอบของกติกาที่ตกลงกัน
ในเบื้องตนกอนดําเนินการโครงการตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของการมีชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี
ภายใตสิ่งแวดลอมที่ดีรวมกัน
ขอเสนอแนะอื่นๆ
จากการศึ กษาการมี สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการงานภาครัฐ โดยมีกรณี
ตัวอยาง (Best Practice) ในงานดานตางๆของสหราชอาณาจักรนั้น นําไปสูขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวมของไทยดังตอไปนี้
(1) จํานวนคนที่เขามามีสวนรวมตองมากเพียงพอ กลาวคือ จํานวนคนที่เขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น หรือบริหารจัดการงานภาครัฐนั้นตองมีสัดสวนมากพอ ซึ่งก็ตองขึ้นอยูกับ
จํานวนของประชาชนในทองถิ่น หรือในพื้นที่นั้นๆ วามีมากนอยแคไหน
(2) ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม ของความเป น ตั ว แทน กล า วคื อ การนํ า ประชาชนมาเข า ร ว ม
โดยเฉพาะในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ดํ า เนิ น งานใดๆควบคู กั บ การบริ ห ารของภาครั ฐ นั้ น
จําเปนตองเนนที่ความเปน ตัวแทนจากกลุมตางๆอยางทั่ว ถึง ดวยเหตุที่วา หากผู เขารวมนั้น ไม
ครอบคลุมทุกกลุม หรืออาจเปนเพียงฐานเสียงใหกับพรรคการเมืองหรือกลุมๆใด ที่ไมไดกลาแสดง
ความคิ ด เห็ น ซึ่ ง แตกต า งจากผู นํ า การเข า มามี ส ว นร ว มดั ง กล า วก็ ย อ มไม เ กิ ด ประโยชน ใ ดๆแก
สวนรวมเลย
(3) ความเขมขนของการเขารวม นั่นคือ ในการเขารวมของประชาชนนั้น ควรเปนไปเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานที่เปนประโยชน หรือกํากับดูแลการดําเนินงานของรัฐใหอยูในกรอบ
ที่เหมาะสม มิใชเปนเพียงการเขามารวมนั่งฟง นั่งจด โดยไมรับรูหรือเสนอแนะความคิดเห็นใดๆเลย
(4) รูปแบบการมีสวนรวม กลาวคือ รูปแบบของการมีสวนรวมที่รัฐหรือหนวยงานใดจัดขึ้น
ควรเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณ เพราะหากเปนเพียงการที่รัฐมาใหขอมูล
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เทานั้น โดยไมยอมรับฟงความคิดเห็นใดๆจากประชาชนเลย การมีสวนรวมก็จะไมเกิดผลสัมฤทธิ
เทาที่ควรได เพราะไมเกิดการสื่อสารสองทาง แตเปนเพียงการรับเอาขอมูลมาตามที่รัฐปอนให
(5) ผลจากการเขารวม กลาวคือ หากการเขารวมของประชาชนที่ประชาชนรูสึกวาทําแลว
ไมเห็นผลอะไร ไมมีอะไรเกิดขึ้น หรือไมมีอะไรพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนก็จะรูสึกเบื่อ
หนายวาสิ่งที่ตนทํานั้นไมมีคุณคาหรือไมไดรับความสนใจตอบกลับมา ซึ่งหากการเขารวมแลวทําให
ประชาชนรูสึกวาไมมีผลใดๆกับตัวเขาเลย ก็จะทําใหประชาชนไมอยากที่จะเขามามีสวนรวมอีกได
ดวยเหตุนี้ สิ่งหนึ่งที่สําคัญ คือการที่รัฐจะตองมีกลไกที่เอื้อหรือเสริมใหสิ่งที่ผูเขารวมรูสึกวา เรื่องที่ตน
เสนอไปนั้นถูกนําไปแปรเปนการปฏิบัติจริง ซึ่งก็จะทําใหผูเขารวมเต็มใจหรือกระตือรือรนที่จะกลับมา
เขารวมอีกในภายหลัง

---------------------------------------------------------------
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