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ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

 คติหนึ่งของผู้ประกอบการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป

คือ คติที่ว่า “ลูกค้าคือพระราชา” (Customer is king.) คติ

ดังกล่าวนี้มีความหมายสำคัญคือ “ลูกค้าย่อมถูกเสมอ” หรือ

“ความตอ้งการของลกูคา้เปน็สิง่ทีต่อ้งพยายามตอบสนอง” เพราะ

พระราชาทำอะไรก็ต้องไม่ผิด(Thekingcandonowrong)

เหตุผลสำคัญที่ผู้ประกอบการค้าต้องยึดถือหรือให้ความสำคัญ

ต่อคตินี้ เพราะลูกค้าย่อมเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนด

ชะตากรรมของผูป้ระกอบการคา้ทัง้นีเ้พราะโดยทัว่ไปลกูคา้ยอ่มมี

อธิปไตยในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้านั้น

 นอกจากสถานะดงักลา่วแลว้ความเปน็“พระราชา”ของ

ลูกค้ายังหมายถึงความมั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์และอำนาจด้วย โดย

สถานะดังกล่าวนี้ ลูกค้าจึงควรมีอธิปไตยหรือมีอำนาจเหนือ

ผู้ประกอบการค้าแต่สภาพความเป็นจริงบ่อยครั้งที่สถานการณ์

กลับเป็นตรงกันข้าม

 ในบางกรณสีนิคา้หรอืบรกิารมจีำกดัหรอืมกีารผกูขาด ผูค้า้

ยอ่มกลบัเปน็ผูม้อีำนาจเหนอืลกูคา้ สงัคมจงึตอ้งพยายามป้องกัน
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และแก้ไขปัญหานี้ โดยออกกฎเกณฑ์หรือกฎหมายป้องกัน

การผูกขาด แต่ก็มักพบปัญหาที่ผู้ค้าสามารถหลบเลี่ยง และ

กลไกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจรู้เห็นเป็นใจกับการหลบเลี่ยง

ดงักลา่ว ทำใหล้กูคา้แทนทีจ่ะมสีถานะเปน็พระราชา กลบัตกอยู่

ในสถานะจำเปน็หรอืจำยอมตอ้งซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ในกรณี

ดงักลา่วผูค้า้ยอ่มกลายสภาพเปน็พระราชาไปโดยปรยิายตวัอยา่ง

ที่ชัดเจนคือกรณียาที่ติดสิทธิบัตรเป็นต้น

 นอกจากกลไกการผูกขาดและการควบคุมปริมาณสินค้า

แล้ว กลไกสำคัญที่ผู้ค้าใช้อย่างกว้างขวางคือ การกระตุ้น

การบริโภคด้วยมาตรการทุกรูปแบบ ทั้งการสร้างความต้องการ

การบริโภคที่เกินความจำเป็น การพัฒนารูปแบบและหีบห่อเพื่อ

ล่อใจผู้บริโภค การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนานาชนิด

การสร้างคา่นยิมและสรา้งเรือ่งราวเพือ่จงูใจใหบ้รโิภคการลดแลก

แจกแถมฯลฯทำให้โลกปัจจุบันกลายเป็น“ยุคบริโภคนิยม”ไป

ทั่วโลกยากที่ประเทศใดๆจะต้านทานกระแสดังกล่าวนี้ได้

 ในยุคสงครามเย็น ประเทศในค่ายสังคมนิยม ซึ่งมุ่งเน้น

ความเท่าเทียมแทนการปล่อยให้แข่งขันแบบมือใครยาวสาวได้

สาวเอาตามแนวทางของทุนนิยม การผลิตสินค้าต่างๆ มีการ

ควบคุมเข้มงวดกว่า โดยรัฐมุ่งผลิตเท่าที่เห็นว่าจำเป็น และไม่

สนใจหบีหอ่ซึง่มใิชค่ณุคา่ทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้และทำใหส้ิน้เปลอืง

โดยเปล่าประโยชน์ ในที่สุดค่ายสังคมนิยมกลับล่มสลาย

ไม่สามารถทานกระแสของทุนนิยมได้ เพราะระบบทุนนิยม

สามารถสนอง“กิเลสและตัณหา”ของมนุษย์ได้มากกว่า

 ประเทศที่ได้ฉายาว่า “สวรรค์บนดิน” อย่างภูฏาน ที่มี

ความพยายามจะรักษา “วัฒนธรรม” ที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ประเทศไว้ด้วยการจำกัดนักท่องเที่ยว ในที่สุดก็ต้องเปิดประตู

ประเทศให้กว้างขึ้น ยอมให้มีโทรทัศน์ และการโฆษณาสินค้า

ทำให้ค่านิยมกางเกงยีน และ “วัฒนธรรม” (หรือความจริงคือ

“หายนธรรม”)บริโภคนิยมเริ่มแพร่กระจายเข้าไปโดยเสรีแล้ว

 โดยกลไกและวิธีการอันฉลาดหลักแหลม ที่สำคัญคือ

ความสามารถในการสนองกเิลสและตณัหาของมนษุย์ มนษุยท์ีต่ก

เปน็ทาสหรอือยูภ่ายใตค้วามครอบงำของกเิลสตณัหา ยอ่มกลาย

สภาพเป็นทาสหรือเหยื่อของทุนนิยมไป แทนที่จะเป็นพระราชา

ตามที่ผู้ค้า“บอก”หรือ“หลอก”ให้เราเชื่อตาม

 ฉะนั้นโจทย์ข้อแรกคือ ทำอย่างไร เราจะทำให้ลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคนำสถานะความเป็นพระราชากลับคืนมา

 คำตอบสำหรับโจทย์ข้อนี้ในความเห็นของผม เบื้องแรก

ที่สุดคือจะต้องยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซื้อสินค้า

เท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้นทุกครั้งที่จะซื้ออะไรจะต้องถามเสมอ

ว่าจำเป็นต้องซื้อจริงๆ หรือเปล่า อย่าซื้อเพราะแรงจูงใจหรือ

เหยื่อล่อ เช่น การลด แลก แจก แถม หรือเพราะสวยถูกใจ

เป็นต้น หลักการสำคัญนี้จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือเป็น
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ทาสการโฆษณาทำให้เราสามารถนำสถานะความเป็นพระราชา

ของเรากลับคืนมาได้นอกจากนี้จะต้องทำอีกสองอย่างควบคู่กัน

ได้แก่1)สร้างกลไกของรัฐให้ทำหน้าที่“คุ้มครองผู้บริโภค”ได้

อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพและ2)ต้องสร้างกลไกภาค

ประชาชนให้สามารถคุ้มครองประชาชนได้อย่างเข้มแข็งควบคู่

กันไป

 ในเรื่องการสร้างกลไกรัฐให้ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

คงต้องตอบคำถามให้กระจ่างว่า ทำไมรัฐต้องมีหน้าที่ในการ

คุ้มครองผู้บริโภคทำไมไม่ปล่อยให้ผู้ประกอบการและลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคไปดูแลกันเอง คำตอบเรื่องนี้มีอยู่อย่างชัดเจนในการ

ถกเถียงกันอย่างยาวนานในสหรัฐก่อนจะเกิดระบบคุ้มครอง

ผู้บริโภคที่สำคัญคือสำนักงานอาหารและยา (FoodandDrug

Administration หรือ FDA) ก่อนหน้านั้น ผู้ผลิตยาในสหรัฐ

สามารถผลิตยาออกจำหน่ายโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียน และ

สามารถโฆษณายาได้อย่างกว้างขวาง มีฝ่ายที่เห็นว่าควรมีการ

ควบคุมการจำหน่ายและโฆษณายา แต่ฝ่ายผู้ประกอบการโต้

แย้งโดยยกเอาเรื่องเสรีภาพขึ้นมาอ้าง ซึ่งสามารถอ้างได้อย่าง

แข็งขัน เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เชิดชูเสรีภาพเหนือ

อืน่ใด นอกจากอนสุาวรยีเ์ทพเีสรภีาพทีย่นืเดน่เปน็สงา่อยูบ่นเกาะ

นอกฝั่งมหานครนิวยอร์คที่เป็นประจักษ์พยานสำคัญแล้ว ใน

คำประกาศอิสรภาพของประเทศนี้ ก็เน้นเรื่องสิทธิพื้นฐานสาม

ประการ คือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข

ฝ่ายผู้ผลิตและจำหน่ายยาอ้างว่า ตนย่อมมีเสรีภาพในการผลิต

จำหน่าย และโฆษณายาของตน ในขณะที่ผู้บริโภคก็มีสิทธิที่จะ

ตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ เรื่องดังกล่าวนี้มีการโต้แย้งกันในรัฐสภา

สหรัฐยาวนานหลายปีโดยฝ่ายผู้ประกอบการเป็นฝ่ายชนะ

 จุดพลิกผันสำคัญเกิดจากกรณียาซัลฟา ซึ่งนักเคมีของ

ผู้ประกอบการผลิตยาซัลฟาน้ำโดยใช้ตัวทำละลายคือไดเอทิลีน-

ไกลคอล (Diethylene glicol) เพื่อให้ใช้ในเด็กได้ง่ายขึ้น หลัง

จากนั้นราวหนึ่งปีก็พบเด็กที่เสียชีวิตจากภาวะไตวายกว่าร้อยคน

สอบสวนแล้วพบว่าเกิดจากกินยาซัลฟาน้ำ โดยตัวทำละลายคือ

ไดเอทิลีนไกลคอลนั่นเองเป็นตัวการเพราะเป็นพิษร้ายแรงต่อไต
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ในที่สุดรัฐสภาจึงยอมให้ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กำหนด

ให้ยาที่จะจำหน่ายในท้องตลาดได้จะต้องมีการศึกษาทดสอบ

เรื่องความปลอดภัยเสียก่อน และให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรื่อง

นี้คือสำนักงานอาหารและยาตั้งแต่ปีพ.ศ.2480เป็นต้นมา

 เป็นที่ชัดเจนว่าสินค้าต่างๆ ที่ผลิตจำหน่ายในท้องตลาด

มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงเฉพาะยารักษาโรค

ซึ่งเป็น1 ในปัจจัยสี่เท่านั้นแต่ครอบคลุมอาหาร เครื่องสำอาง

เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์ฯลฯสินค้าเหล่านี้ย่อมยากหรือเป็นไป

ไม่ได้เลยที่ผู้บริโภคแต่ละคนจะสามารถรู้เท่าทันด้วยการพึ่งแต่

ตนเองเท่านั้น รัฐจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการ

คุ้มครองผู้บริโภค หลักการที่ว่ารัฐต้องมีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

จึงเป็นหลักสากลที่ทุกประเทศยอมรับ

 เมื่อสหรัฐอเมริกาซึ่งเชิดชูเสรีภาพอย่างโดดเด่น ยอมรับ

หลักการเรื่องบทบาทของรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค ก็ได้สร้าง

กลไกรัฐที่ใหญ่โตมโหฬาร คือ สำนักงานอาหารและยา เป็น

หนว่ยงานระดบักรมสงักดักระทรวงสาธารณสขุและไดว้างระบบ

ให้เลขาธิการสำนักงานอาหารและยามีอำนาจอิสระ โดยการเข้า

สู่ตำแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากวุฒิสภา

เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆเช่นตุลาการศาลสูงสุดที่

ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอให้วุฒิสภาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ

 พรอ้มๆกบัการใหอ้ำนาจและความเปน็อสิระแกเ่ลขาธกิาร

สำนักงานอาหารและยา สหรัฐได้สร้างสำนักงานอาหารและยา

ให้มีกำลังคนและเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมอบอำนาจหน้าที่ตาม

กฎหมายให้อย่างเต็มที่ ทำให้หน่วยงานแห่งนี้สามารถทำงานได้

อยา่งเขม้แขง็ และกลายเปน็ตน้แบบขององคก์รลกัษณะเดยีวกนันี้

ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย อยู่ใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมีโครงสร้างตลอดจนระบบงาน

คล้ายคลึงกับระบบของสหรัฐ โดยจัดตั้งขึ้นในสมัยที่มีการปฏิรูป

โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขครั้งใหญ่ในรัฐบาลศาสตราจารย์

สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ทางการเมืองเมื่อวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2516ผู้มีส่วน

สำคัญในการให้กำเนิดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคือ
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ทีม “ยังเติร์กสาธารณสุข” ซึ่งได้ศึกษาและผลักดันการปฏิรูป

โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง

สำเร็จในรัฐบาลดังกล่าวโดยมีผู้นำคนสำคัญคือรัฐมนตรีทั้ง

วา่การและชว่ยวา่การ กระทรวงสาธารณสขุ คอื ศาสตราจารย์

นายแพทยอ์ุดม โปษะกฤษณะ และศาสตราจารย์นายแพทย์เสม

พริง้พวงแกว้โดยทีส่ำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย

ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกยอ่ๆวา่อย.มตีน้แบบมาจากของสหรฐัองคก์ร

แห่งนี้จึงมีบทบาทหน้าที่และมีอำนาจมาก แต่ อย.ไทย ก็มี

ข้อจำกัดมาตั้งแต่ต้น

 ประการแรก อย. สหรัฐ เป็นองค์กรขนาดใหญ่มาก มี

ข้ารัฐการในสังกัดเกือบหมื่นคน แต่ อย.ไทย มีเจ้าหน้าที่ทั้ง

ข้าราชการและพนักงานอื่นๆจำนวนหลักร้อยเท่านั้นตัวอย่าง

เช่นในสมัยหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องยาในอย.สหรัฐมีมากกว่า

4พันคนแต่อย.ไทยมีเพียงร้อยเศษ

 การที่ อย.สหรัฐมีเจ้าหน้าที่มาก เพราะได้ออกแบบให้

สามารถ “ทำงานด้วยตนเอง” ในขอบขีดสูง กล่าวคือ มีทั้ง

นกัวชิาการแขนงตา่งๆและหอ้งปฏบิตักิารเปน็ของตนเองขณะที่

อย.ไทยต้องพึ่งนักวิชาการภายนอกเป็นหลัก และห้องปฏิบัติการ

ให้ไปขึ้นกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แทน

 ประการที่สอง ขณะที่เลขาธิการ อย. สหรัฐ มีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารในรัฐบาล แต่เลขาธิการ อย.ไทย มี

สถานะเหมือนอธิบดีคนหนึ่งเท่านั้น ต้องอยู่ภายใต้การบังคับ

บัญชาของปลัดกระทรวงในสายงานประจำ และของรัฐมนตรีใน

สายการเมืองจึงไม่แปลกที่จะเห็นเลขาธิการอย.ไทยต้องยอม

ตามฝ่ายการเมืองบ่อยๆ แม้จะขัดต่อหลักการ วิชาการ และ

ข้อเท็จจริง

 ประการที่สาม โดยที่รัฐไทยเลือกเดินแนวทางและอยู่ใน

ค่ายทุนนิยมมาโดยตลอด และสถานะที่เป็นรัฐขนาดเล็ก ทำให้

ต้อง “ยอมตาม” ผู้นำค่ายทุนนิยมอย่างยากจะหลีกเลี่ยงได้

แนวทางหรอืทศิทางของผูน้ำคา่ยทนุนยิมโลกทีม่ผีลตอ่การทำงาน

ในบทบาทหน้าที่ของ อย. คือ ฉันทมติวอชิงตัน (Washington

consensus) ซึง่กำหนดไวข้อ้หนึง่วา่ รฐัตอ้งลดการควบคมุตา่งๆ
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ลง เพื่อให้กลไกของทุนนิยมทำงานได้อย่างคล่องตัว ฉะนั้นแม้

อย.ไทยจะมีขนาดเล็กอยู่แล้ว ก็ยากที่จะพัฒนาให้มีขนาดและ

อำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นได้

 ไม่เพียงแต่ อย. เท่านั้น องคาพยพที่ทำหน้าที่คุ้มครอง

ผู้บริโภคอื่นๆ ก็จะปล่อยให้เข้มแข็งขึ้นไม่ได้ ตัวอย่างหนึ่งที่

ชัดเจนคือ กองการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม

สถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศก็มีสถานะเป็นเพียงกองเล็กๆ

กองหนึ่งเท่านั้น ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างยกฐานะขึ้นเป็น

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ แต่ก็ยังเป็น

เพียงหน่วยงานขนาดย่อม เปรียบเทียบกับสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งมีสถานะเป็นกรมในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่จำนวนโรงเรียนเอกชนลดจำนวนลง

แต่สถานพยาบาลในประเทศไทยเพิ่มจำนวน บทบาท และ

อทิธพิลมากขึน้อยา่งกา้วกระโดดในชว่งสองสามทศวรรษทีผ่า่นมา

ผลคอืแมป้ระชาชนจะถกูเอารดัเอาเปรยีบมากมายแตแ่ทบไมเ่หน็

บทบาทของหน่วยงานแห่งนี้ในการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค

เท่าที่ควรเลย

 ฉันทมติวอชิงตันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2532และยังมีผล

ถงึปจัจบุนันัน่เปน็สาเหตสุำคญัทีท่ำใหอ้งคก์ารอสิระของผูบ้รโิภค

ยังไม่เกิด แม้จะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับ พ.ศ.2540

และตอกย้ำอีกครั้งในรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2550

 ประการที่สี่ การที่รัฐมอบอำนาจรัฐให้แก่หน่วยงาน

คุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ แต่ไม่สามารถสร้างระบบธรรมาภิบาล

ให้เข้มแข็ง จึงทำให้เกิดการฉ้อฉลหรือคอรัปชั่นขึ้นได้มาก ทั้งนี้

เป็นไปตามอมตวาทะของลอร์ดแอ็คตันที่ว่า“อำนาจทำให้

ฉ้อฉลอำนาจเบ็ดเสร็จทำให้ฉ้อฉลเบ็ดเสร็จ”(Powertendsto

corrupt, absolute power corrupts absolutely.) สมัยที่

นายอานันท์ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมกระทรวง

สาธารณสุข และกล่าวว่า สื่อมวลชนชอบพูดถึงกระทรวงมาเฟีย

วา่คอื กระทรวงมหาดไทย แตก่ระทรวงสาธารณสขุกม็หีนว่ยงาน

ทีเ่ปน็มาเฟยีอยูด่ว้ย และพดูถงึตวัยอ่ของหนว่ยงานนัน้ ซึง่คนฟงั

รู้ทันทีว่าหมายถึงหน่วยงานใด

 นอกจากอย.ยังมีองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐเช่นแพทยสภา

ซึ่งมีหน้าที่สำคัญคือ การคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน แต่

ปัจจุบันเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆว่า องค์กรของรัฐ

ทีค่วรทำหนา้ทีคุ่ม้ครองสวสัดภิาพของประชาชนเชน่แพทยสภา

ทำหน้าที่อย่างฉ้อฉลหรือไม่มากน้อยเพียงใด

 ด้วยข้อจำกัดของกลไกภาครัฐดังกล่าวมาแล้ว จึงจำเป็น

ต้องสร้างและพัฒนากลไกภาคประชาชนให้เข้มแข็งขึ้น

 น่ายินดีที่ประเทศไทยได้มีการสร้างและพัฒนากลไกการ

คุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
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ทำให้เกิดทั้งกลไกรัฐและกลไกภาคประชาชนที่สนับสนุนความ

เข้มแข็งของภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค

 กลไกภาครัฐได้แก่

 •กฏหมายต่างๆเช่น

- รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะตั้งแต่ฉบับ พ.ศ.2540 ที่

เพิ่มพื้นที่อย่างกว้างขวางให้แก่ “การเมืองภาค

ประชาชน”และรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2550ซึ่งได้

ขยายพื้นที่ดังกล่าวให้มากขึ้น ก็คงต้องจับตาว่า

การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกำลังกระทำอยู่ในเวลานี้

จะลดหรือเพิ่มพื้นที่ทางการเมืองให้แก่ประชาชน

- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่ง

นับเป็นความริเริ่มที่ดีแต่ยังไม่ทำงานเท่าที่ควร

- ข้อกำหนดเรื่องประชาพิจารณ์ ทำให้รัฐต้องรับฟัง

ประชาชนมากขึ้น

- ข้อกำหนดในเรื่องอีไอเอ (Environment Impact

Assessment: EIA) และเอชไอเอ (Health Impact

Assessment:HIA)

 •องค์กรภาครัฐเช่น

- ศาลปกครองซึง่เปน็ทีพ่ึง่ของประชาชนไดร้ะดบัหนึง่

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.) ซึ่งสนับสนุนงานสร้างเสริมความเข้มแข็ง

ของผู้บริโภคทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมาอย่าง

ต่อเนื่อง

- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นอกจากมีกลไกทางกฎหมายให้มีตัวแทนภาค

ประชาชนในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติแล้ว ยังสร้างและพัฒนากลไกคุ้มครอง

ผู้รับบริการมาอย่างต่อเนื่อง

- ฯลฯ

 •กลไกภาคประชาชนเช่น

- กลุ่มศกึษาปญัหายา(กศย.)

- มลูนธิสิาธารณสขุกบัการพฒันา(มสพ.)

- มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค(มพบ.)

- สภาทนายความ

- ชมรมแพทยช์นบท

- ฯลฯ

 

 เพื่อให้องค์กร/หน่วยงานภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง

สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคในบทบาทที่พึงประสงค์ได้
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จำเปน็ตอ้งมกีารพฒันาองคก์ร/หนว่ยงานภาคประชาชนอยา่งเปน็

ระบบและอย่างมียุทธศาสตร์

 แนวทางการพัฒนา ควรเดินตามแนวทางของโครงการ

พฒันาแหง่สหประชาชาติ(UNDP:UnitedNationsDevelopment

Program) นั่นคือ แนวทางการพัฒนาทั้งบุคคล องค์กร และ

เครือข่ายคือไอเอ็นเอ็น(INN: Individual,Node,Network)

นั่นคือต้องพัฒนาทั้งผู้นำและผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ควบคู่กับ

การพฒันาองคก์รใหม้คีวามเขม้แขง็และยัง่ยนื และทัง้บคุคลและ

องค์กรต้องมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายให้สามารถผนึกกำลังกัน

ทำงานได้อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ

 นอกจากการพัฒนาองคาพยพในภาคประชาชนแล้ว จะ

ต้องกำหนดจุดยืนและแนวทางการทำงานประสานกับภาครัฐ

อย่างมียุทธศาสตร์และจังหวะก้าว

 

ข้อเสนอแนวทางการทำงานของภาคประชาชนกับภาครัฐ 
ดังนี้

 1) บทบาทในการกระตุ้น เร่งรัด ให้องค์กรภาครัฐทำ

หน้าที่ที่ต้องทำหรือพึงทำ

 2)บทบาทในการเติมช่องว่างการทำงานของภาครัฐ

 3)บทบาทในการริเริ่มงานที่เห็นว่าสำคัญแต่ภาครัฐมอง

ข้าม

 4)บทบาทในการหนุนเสริมภาครัฐในการขับเคลื่อนหรือ

ผลกัดนังานบางอยา่งทีภ่าครฐัอาจมขีอ้จำกดั หรอืถกูขดัขวางโดย

ผู้เสียประโยชน์

 5) บทบาทในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้มี

ธรรมาภิบาล

 นอกจากบทบาทในการทำงานร่วมกับภาครัฐ

ดังกล่าวแล้ว บทบาทสำคัญของภาคประชาชนที่ละเลย

ไม่ได้ คือ การคัดค้านรัฐมิให้กระทำในสิ่งที่จะเป็นการ

ทำลายประโยชน์ของประชาชน

 สิ่งที่องค์กรภาคประชาชนพึงระวังคือ

 1.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นผู้ใช้อำนาจรัฐเองเพราะย่อมเสี่ยง

ต่อการเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาชน และอาจตกลงไปใน

“หลุมดำ”แห่งอำนาจเกิดการฉ้อฉลขึ้นได้

 2.ตอ้งดำรงสถานะความเปน็“ขบวนการ”(movement)

ที่ทำงานเพื่อเป้าหมาย มิให้องค์กรกลายสภาพเป็น “สถาบัน”

(Establishment) ซึ่งมักทำงานเพื่อตนเอง มากกว่าที่จะทำงาน

เพือ่เปา้หมายหรอือดุมการณข์องขบวนการ

 มหาตมะคานธีได้เตือนเรื่องนี้ไว้ว่า พัฒนาการของ

ขบวนการโดยทั่วไปมี 5 ขั้นตอน เริ่มจาก 1) เริ่มก่อเกิดและ

ไม่เป็นที่รู้จัก 2) เริ่มเป็นที่รู้จัก และจะถูกเคลือบแคลงสงสัยว่า

จะมีอุดมการณ์จริงหรือไม่ และจะทำได้จริงหรือไม่ 3) เริ่ม
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ทำงานสำเร็จและเริ่มจะถูกต่อต้านและทำลายโดยกลุ่มตรงข้าม

4) สามารถต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคได้จนเข้มแข็งขึ้น ต่อจาก

นั้นจะเข้าสู่พัฒนาการขั้นที่5ซึ่งเป็นทางสองแพร่งที่อันตราย

 ทางแพร่งที่หนึ่ง คือ ขบวนการถูกใช้ (use) เพื่อ

ประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กร/หน่วยงานมิใช่เพื่ออุดมการณ์

หรือเป้าหมายของขบวนการ ถ้าขบวนการถูกใช้ ก็จะถึงกาล

ล่มสลายลงได้

 ทางแพร่งที่สอง คือ ขบวนการนั้น กลายสภาพเป็น

สถาบัน (จากmovementกลายเป็นestablishment)นั่นคือ

จะมุ่งทำเพื่อองค์กรและสมาชิกของตน ลืมอุดมการณ์ที่เคย

ยึดถือ หรืออุดมการณ์กลายเป็นเรื่องรอง ขบวนการนั้นก็จะ

อ่อนแอหรือถึงขั้นล่มสลายหรือไม่สามารถทำงานบรรลุเป้าหมาย

หรืออุดมการณ์ดั้งเดิมได้

 นอกจากข้อควรระวังทั้งสองประการที่กล่าวแล้ว องค์กร

ภาคประชาชนจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและสามารถทำงานเพื่อ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจาก

ความสามารถในการบริหารจัดการแล้ว สิ่งที่ขาดมิได้ คือ จะ

ต้องดำรงหลักธรรมาภิบาลไว้ให้มั่นคง

 นอกจากหลักธรรมาภิบาล เช่น ความโปร่งใส ความมี

ประสิทธิภาพและอื่นๆแล้วสิ่งที่จะต้องยึดถือคือโคลงโลกนิติ

บทที่ว่า

 ความรู้คู่เปรียบด้วย  พลังกายเฮย

 สุจริตคือเกราะบัง  ศาสตร์พร้อง

 ปัญญาประดุจดัง  อาวุธ

 กุมสติต่างโล่ป้อง  อาจแกล้วกลางสนาม










