
บทคัดยอ 
 
 โครงการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เปนหนึ่งในชุดโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลบังคับใช        
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการการมีสวนรวมของประชาชนที่สะทอนในเนื้อหา   
รัฐธรรมนูญ  ศึกษาการพัฒนาสถาบันและกฎหมายเพื่อสรางมาตรฐานและบรรทัดฐานของกระบวน
การมีสวนรวมของประชาชน ศึกษาความเชื่อมโยงของกระบวนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
ในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ศึกษาปญหาและอุปสรรคการใชชองทางและกลไกรัฐธรรมนูญใน
การมีสวนรวมของประชาชน ตั้งแตการเรียกรองสิทธิ์รับรูขอมูลขาวสารไปจนถึงการเสนอกฎหมาย 
และการเรียกรองถอดถอนผูใชอํานาจรัฐ  และศึกษาศักยภาพของประชาชนที่จะมีสวนรวมใน
กระบวนนโยบายตามกลไกรัฐธรรมนูญ 

 คณะผูวิจัยดําเนินการศึกษาวิจัยโดยการวิจัยเอกสาร โดยการวิเคราะหการปรับเปลี่ยนความ
สัมพันธรัฐและสังคมในกระบวนการพัฒนาและนโยบาย พิจารณาการเติบโตของภาคประชาชนภายใต
รัฐธรรมนูญใหมและการปรับเปลี่ยนของภาครัฐเพื่อตอบสนองภาคประชาชน 
 จากการศึกษาวิจัย พบวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเนื้อหาสงเสริมและ
รับรองสิทธิในการพัฒนาที่ชัดเจนกวาในอดีต แตก็เปนผลจากความคิดที่ไมชนะหรือแพกันโดยเด็ด
ขาดระหวางกลุมกาวหนากับกลุมอนุรักษ ฉะนั้นจึงเปนไปไดที่จะพบปญหาชองวางระหวางหลักการ
ในรัฐธรรมนูญกับที่ เกิดขึ้นจริง มีปญหาอุปสรรคอันดับแรกคือการตีความเจตนารมณเร่ืองการ               
มีสวนรวมของรัฐธรรมนูญที่แสดงออกในกฎหมายประกอบทั้งหลาย   รัฐธรรมนูญถูกมองวาเปน     
รัฐธรรมนูญแหงการมีสวนรวม เพราะมีการวางแนวทางเกี่ยวกับการมีสวนรวมไวชัดเจนที่สุดเทาที่  
ผานมา โดยที่มีหลายมาตราที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมกระจายอยูในหมวดสิทธิเสรีภาพ แนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ การปกครองสวนทองถ่ิน และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ กลาวไดวา      
รัฐธรรมนูญมุงสงเสริมใหเกิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เพื่อใหระบบตัวแทนทํางานไดอยางมี  
ประสิทธิภาพ โดยที่เนื้อหาของรัฐธรรมนูญครอบคลุมประเด็นตางๆ ไดแก การรับฟงความคิดเห็นและ
รับเรื่องรองทุกขผานกลไกตางๆ  การิเร่ิมเสนอกฎหมาย การรวมตัดสินใจในนโยบายของรัฐ การแกไข
ความขัดแยงและขอพิพาทกับรัฐ โดยที่กลไกที่ประชาชนมีสวนรวมไดคอนขางมากเปนเรื่องของ     
การแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมผานองคกรอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ        
ทางออม โอกาสที่ประชาชนจะสามารถมีปฏิสัมพันธกับกลไกการบริหารงานของภาครัฐ และกลไก
ทางนิติบัญญัติโดยตรงมีคอนขางจํากัด   

โดยภาพรวมรัฐธรรมนูญไดสรางนวัตกรรมของการมีสวนรวมขึ้นในการเมืองไทยหลายสวน  
แตเมื่อประเมินนัยสําคัญของการมีสวนรวมตามกลไกตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนา
แลว พบวาแทจริงแลวกลไกตามรัฐธรรมนูญที่เปนนวัตกรรมเหลานั้นเปดโอกาสเพียงใหประชาชน   



มีสวนรวมในระดับของการรับรูขอมูล และการรับฟงความคิดเห็นเปนสวนใหญ การรับฟงความคิด
เห็นเปนเรื่องจําเปนสําหรับกระบวนนโยบาย แตการสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหเกิดขึ้นได
จริงแลว การรับฟงความคิดเห็นมักจะเปนองคประกอบของกระบวนการตัดสินใจรวมกันของภาครัฐ
และภาคประชาชน ฉะนั้น การมีสวนรวมจะมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคมได จะตองเขาไปถึงระดับของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ซ่ึงรัฐธรรมนูญเปดชองทางการ  
มีสวนรวมในการตัดสินใจได 2 ระดับ คือการเสนอรางกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการมีสวนรวมในระดับ
คณะกรรมาธิการดวย และการออกขอบัญญัติทองถ่ิน  แตในทางปฏิบัติการเสนอกฎหมายจะเปนผล
หรือไมก็ไมมีหลักประกันอะไร เพราะรางกฎหมายจะเขาไปอยูในมือของนักการเมืองในที่สุด       
ดวยเหตุนี้ ประชาชนยังคงตองการมาตรการอื่นๆ ประกอบดวย เพื่อโนมนาวความคิดเห็นของคน   
ในสังคมและนักการเมือง  
 ในชวงเวลา 5 ปภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญกิจกรรมผลักดันนโยบายและเรงรัดการ    
แกปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาลวนแลวแตไดรับแรงบันดาลใจจากเจตนารมณรัฐธรรมนูญ       
แมแตการเสนอรางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพหรือรางพระราชบัญญัติการศึกษาซึ่งมาจาก           
การผลักดันของรัฐบาล ก็ระดมการมีสวนรวมของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
 ลักษณะการใชรัฐธรรมนูญโดยกลุมตางๆ ในการผลักดันนโยบายหรือกฎหมาย และการ  
เรียกรองใหมีการแกไขปญหาการพัฒนา เปนการใชรัฐธรรมนูญเพื่ออางสิทธิ ในการสรางความ    
ชอบธรรมใหกับการมีสวนรวมและการเคลื่อนไหว  โดยที่กลุมประชาชนรากหญาใชการอางสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญในการมีสวนรวมมากกวาการใชกลไกเชิงสถาบัน ในขณะที่องคกรพัฒนาเอกชน   
ชนชั้นกลางในเมือง และนักการเมืองมีศักยภาพมากกวาในการใชกลไกของรัฐธรรมนูญได            
อยางหลากหลาย ซ่ึงเปนปญหาของการเขาถึงรัฐธรรมนูญไดไมเทาเทียมกัน  จึงตองมีองคกรพัฒนา
เอกชนเขาชวยเหลือจัดการในกระบวนการมีสวนรวมของกลุมคนชายขอบ เพื่อผลักดันการแกไข
ปญหาตางๆ   
 ในทางปฏิบัติการผลักดันนโยบายใดๆ หรือการเรียกรองใหมีการแกไขปญหาการพัฒนานั้น 
ตองอาศัยการมีสวนรวมในระดับตางๆ  ประกอบกัน  นอกจากนั้นกระบวนการผลักดันเพื่อ        
เปลี่ยนแปลงนโยบายบางเรื่อง นําไปสูการคนหาความจริงหลายประการ ฉะนั้น กลุมและองคกร    
ผลักดันนโยบายก็จะใชกลไกรัฐธรรมนูญหลายๆ ชองทาง   
 ประชาชนสนใจกลไกการมีสวนรวมระดับทองถ่ินไมมากนัก แมจะเริ่มมีการกระจายอํานาจ
ไปบางแลว  แตจะอางสิทธิการมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ เปนหนาที่ของตนเอง        
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน  และการเลือก
หรือไมเลือกใชกลไกใดขึ้นอยูกับการประเมินโอกาสที่จะไดรับการตอบสนองในทางบวก หรืออีก  
นัยหนึ่งคือยังไมไววางใจองคกรอิสระเต็มที่ และมักเชื่อกันวามีการเมืองแทรกแซงในองคกรอิสระ
บางองคกร  



 โดยภาพรวมแลวรัฐธรรมนูญไดสรางความคาดหวัง และการตื่นตัวของภาคประชาสังคม   
มากขึ้น ประเด็นการผลักดันนโยบายหลากหลายมากขึ้น และบุคคลที่แสดงบทบาทในเวทีสาธารณะ             
ก็หลากหลายมากขึ้น โดยที่กระบวนการและขั้นตอนของการมีสวนรวมนั้นใชเวลายืดยาวและตอง
ระดมทรัพยากรมาก แตประชาชนก็ยังคงไมมีหลักประกันวาการนําเสนอเหตุผลทางนโยบายของ   
ภาคประชาชนจะไดรับการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ   อยางไรก็ตาม แมจะไดประกาศใช    
รัฐธรรมนูญมารวม 5 ปแลวก็ยังคงปรากฎวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมีเพียง 2 ลักษณะ
ประกอบกันเสมอ  คือการใชพลังกดดันในลักษณะของการชุมนุมประทวง และการโตแยงเหตุผล 
ดวยการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ สวนในระดับของภาครัฐและภาคการเมืองเริ่มมีแนวโนม        
การตอบโตกลุมกดดันชัดเจนมากขึ้น ดวยการควบคุมการมีสวนรวมโดยมาตรการทางกฎหมายและ
ทางการเมือง เพื่อตรวจสอบกลุมผูชุมนุมประทวง สงผลใหความไมไววางใจเพิ่มมากขึ้น  

รัฐธรรมนูญมีผลตอจิตวิทยาในทางบวกของกลุมและองคกรประชาสังคม แตกระบวนการ
และขั้นตอนที่จะชวยใหความคิดเห็นสงอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหารประเทศนั้นไมมีความ
ชัดเจน กลาวอีกนัยหนึ่งคือรัฐธรรมนูญเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนดูจะไมมีประสิทธิภาพ   
เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของฝายการเมือง  ดังจะเห็นไดจากการรวบรวม
รายชื่อเพื่อถอดถอนนักการเมืองของพรรคการเมืองสามารถทําไดในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่องคกร
ประชาชนอาจตองใชเวลาเปนป ทําใหประชาชนมีแนวโนมไมเลือกใชกรอบการมีสวนรวมตามกลไก
รัฐธรรมนูญ  แตจะใชสิทธิมีสวนรวมทางตรงมากขึ้นกวาเดิม  การมีสวนรวมของประชาชน                
ที่นอกเหนือจากการเลือกตั้งยังไมสมบูรณและขาดประสิทธิภาพ  

คณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 2 สวน ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการมีสวนรวม 

 ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจะสามารถดําเนินควบคูไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน     
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจะตองเกิดขึ้นในระดับที่มีนัยสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนของนโยบายการพัฒนาทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ จากการประเมินปญหา            
การปฏิรูปการเมือง ภายหลังจากการใชรัฐธรรมนูญผานมา 5 ป พบวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง  ฉะนั้นทิศทางของการพัฒนาการมีสวนรวมใหมีนัยสําคัญ         
ตอกระบวนนโยบายก็จะตองมุงสูการจัดกระบวนใหการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้น           
มีคุณภาพมากขึ้น และเชื่อมโยงกับกระบวนการตัดสินใจอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันก็เปดชอง      
ใหมีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมไดหลายๆ รูปแบบ ใหยืดหยุนกับปญหาการเมืองไทยชวงการ   
ปรับตัวไปสูการปฏิรูป  เพื่อใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเขารูปเขารอยมากขึ้น และ         
มีความหมายตอการปฏิรูปการเมืองไดจริงจัง การพัฒนายุทธศาสตรการมีสวนรวมใหเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิรูปการเมืองเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 



 ยุทธศาสตรการทําใหรัฐธรรมนูญศักดิ์สิทธิ การติดตามการบังคับใชรัฐธรรมนูญตอไป     
โดยประสานความรวมมือระหวางประชาชนและหนวยงานหรือองคกรทางการเมือง โดยมีวาระ     
การติดตามในสี่ระดับ คือ 1) การออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหครบถวน  2) การแกไข
กฎหมายที่ขัดแยงกับหลักการของรัฐธรรมนูญ 3) การปรับปรุงแกไขกฎหมายองคกรอิสระที่จัดตั้ง         
ไปแลวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 4) ติดตามการละเมิดรัฐธรรมนูญ 
 ยุทธศาสตรการลงทุนเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของความคิดเห็น 
และวางมาตรฐานกระบวนการมีสวนรวมใหชัดเจนโดยเนนเรื่องความเสมอภาคในการเขาถึงขอมูล 
ส่ือ และความรู การพัฒนาสถาบันรองรับความคิดเห็นของประชาชนอยางเปนระบบและสืบเนื่อง 
รวมไปถึงการจัดการความขัดแยง 
 ยุทธศาสตรเรงรัดการกระจายอํานาจและสรางความเขมแข็งใหกับทองถ่ิน เนนความชัดเจน
เร่ืองขอบเขตอํานาจการตัดสินใจของสวนกลางและทองถ่ิน  สรางประชาธิปไตยระดับรากหญา 
 ยุทธศาสตรการสรางบรรทัดฐานทางการเมืองที่เปดกวางตอการมีสวนรวมของประชาชน   
ในสวนของภาคการเมืองและภาครัฐ โดยอาศัยการสานตอความริเร่ิมของคณะกรรมาธิการการ           
มีสวนรวมของวุฒิสภา และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จัดวาระการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปฏิรูปภาครัฐ 
 การมีสวนรวมของประชาชนโดยธรรมชาติแลวไมไดขึ้นอยูกับกลไกกฎหมายใด ๆ มากนัก 
โดยพื้นฐานแลวเปนเรื่องของการจัดความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ความสัมพันธจะราบรื่น
หรือไมขึ้นอยูกับเงื่อนไขสําคัญบางประการไดแก ความเขมแข็งของภาคประชาชน และทัศนะ          
ที่เปดกวางของภาครัฐตอการมีสวนรวมของประชาชน ฉะนั้นเงื่อนไขเชิงนโยบายจะมีความสําคัญ
มากกวาเงื่อนไขทาง กฏหมายที่จะทําใหการมีสวนรวมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
การแกไขปญหาการพัฒนา 
 จากการศึกษาวิจัย คณะนักวิจัยมีขอเสนอแนะ 5 ระดับ ดังนี้  

1. ระดับรัฐธรรมนูญ 
-  พิจารณาเกณฑที่เหมาะสมสําหรับการออกขอบัญญัติทองถ่ิน และการเขาชื่อถอดถอน 
-  พิจารณาการเขาถึงศาลรัฐธรรมนูญ 
-  กลไกติดตามการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยรัฐ 
2. ระดับกฎหมายประกอบ 
-  เรงออกกฎหมายประกอบเพิ่มเติม อาทิ องคกรอิสระทางสิ่งแวดลอม และเพื่อผูบริโภค 
-  ปรับปรุงกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
-  ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการบริหารงานขององคกรอิสระใหคลองตัวมากขึ้น 
3.  ระดับสถาบันทางการเมือง 
-  รัฐสภาเปดใหผูเสนอรางกฎหมายเขารวมพิจารณารางกฎหมายในขั้นกรรมาธิการ 



-  พรรคการเมืองขยายกิจกรรมการมีสวนรวมอยางเปนระบบที่ตอเนื่อง 
-  องคกรอิสระปรับปรุงกระบวนการสรรหากรรมการใหสะทอนการมีสวนรวมของประชา

ชน 
4.  ระดับองคกรประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชน 
-  พัฒนายุทธศาสตรการมีสวนรวมใหสอดคลองกับการเมืองใหมที่เนนการใฃเหตุผล 
-  สรางวัฒนธรรมอาสาสมัครและขยายฐานสมาชิกองคกรหรือกลุม 
-  พัฒนาสถาบัน สรางธรรมภิบาล และ ศักยภาพทางกฎหมาย 
5.  ระดับนโยบาย 
-  กระจายอํานาจ สรางความชัดเจนเรื่องอํานาจทองถ่ินและสวนกลาง 
-  สรางศักยภาพทางกฎหมาย การสื่อสาร และการพัฒนาความรูขององคกรประชาสังคม 
-  พัฒนารูปแบบและสถาบันสงเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมปรึกษาหารือ 
-  สรางบรรทัดฐานและวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
-  เนนการสรางธรรมภิบาลเพื่อสรางความไววางใจในสังคม 
-  ลงทุนและจัดสรรงบประมาณดานการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 
  
  
 
 
 
 



บทที่ 1 
การมีสวนรวมของประชาชนทางเศรษฐกิจและสังคม: 
นัยสําคัญของการปฏิรูปการเมือง และ กรอบการศึกษา 

 
 
1.1 บทนํา 

ภายใตกรอบของการปฏิรูปการเมืองการมสีวนรวมของประชาชนถือเปนหวัใจสําคัญ รัฐ
ธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ไดเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในหลายระดับเพื่อสะทอนความ
ตองการของประชาชนไปสูการกําหนดนโยบายของรัฐ ประกอบกับขอจํากดัของการกําหนด
นโยบาย     และโครงการของรัฐภายใตกรอบการบริหารจัดการของสวนราชการแบบเดิมที่อาศยั
การริเร่ิมของภาครัฐและดําเนินการผลักดนัลงไปตามโครงสรางการปกครองภายใตกรอบงบ
ประมาณของกระทรวงทบวงกรมตาง ๆ ที่มลัีกษณะรวมศนูยนั้นไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในระดับทองถิน่ไดอยางแทจริงและหลายครั้งนาํไปสูความขัดแยงทัง้ใน
ระดับทองถิน่และในระดับชาติ อีกทัง้ภายใตแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตนเสรีนยิมทาํใหปญหา
วิกฤตการพัฒนาปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มกีารขยายตัวอยางมากมายและรวดเร็วจน
เกินความสามารถของสวนราชการที่จะจัดการไดทันสถานการณขณะเดียวกนักลไกของระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเองก็ยงัขาดสมรรถนะและมีปญหาเรื่องความชอบธรรมในการไดมาซึ่ง
อํานาจและการทุจริตคอรรัปชั่นอีกดวย  

จากสถานการณดังกลาวรัฐธรรมนูญฉบับใหมจึงไดมกีารบรรจุประเด็นเรื่องการมีสวนรวม
ทางตรงของประชาชนและการขยายพื้นทีข่องการเมืองภาคพลเมือง ไวในหลายๆมาตรา เชน การ
ทําประชามติ  การประชาพจิารณ การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน การเขาชื่อเพื่อ
เสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน  การรบัรูและเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ และการรอง
เรียนและฟองรองดําเนนิคดีผูละเมิดกฎหมายในกรณีเร่ืองสิ่งแวดลอม เปนตน ดังนั้น ยอมเปนที่
คาดหวงัอยางมากวากลไกตางๆที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนญูฉบับใหมเหลานี้จะมีสวนสําคัญในการ
ชวยใหระบอบประชาธิปไตยของไทยลงหลกัปกฐาน (deepening democracy) และลงสูรากฐาน
ของสังคมไดอยางกวางขวางมั่นคงขึ้น และรัฐไทยจะสามารถมีการปรับตัวใหเอื้อตอประชาธิปไตย
และความผาสุกรมเย็นมากขึ้น  แตอยางไรก็ดีบางกรณีชองทางเหลานี ้ ยงัถูกตัง้คําถามถงึการ
บังคับใชในทางปฏิบัติและหลายครั้งถกูมองวาเปนกลไกในการควบคุมของสถาบนัเดมิๆ และโครง
สรางอํานาจแบบอุปภัมภมากกวาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญผานมาได 3-4 ป พบวาเปนที่นายินดีที่ประชาชนโดยทั่วไปเริ่มมีความมั่นใจ
ในการแสดงความคิดเห็น และ จุดยืนที่แตกตางเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาโดยภาครัฐ ซึ่งถือเปนคุณลักษณะ
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ที่สําคัญของสังคมประชาธิปไตยที่เปดกวาง  ในหลายกรณีประชาชนมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนา และไดมีความพยายามทดลองใชชองทางการมีสวนรวม และกลไกในระดับตางๆ ที่รัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดไวมาในระดับหนึ่งแลว  ในขณะที่ประชาชนมีความตื่นตัวสูงขึ้นนั้น ดูเหมือนวาจะไมมีกระบวนการการมี
สวนรวมจะไมไดดําเนินไปอยางราบรื่นเทาไรนัก ดังจะเห็นไดจากการแสดงความไมพอใจตอการตอบสนองการมี
สวนรวมของภาครัฐของกลุมประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากโครงการพัฒนาของรัฐ การศึกษาเรื่องการมีสวน
รวมของประชาชนดานสิ่งแวดลอมไดตั้งขอสังเกตเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาการมีสวนรวมดังตอไปน้ี  (ฉันทนา บรรพศิ
ริโชติ ,2544) 
 ประการแรก การมีสวนรวมไมมีประสิทธิภาพ นําไปสูปญหาสําคัญคือ  ประการแรก การมีสวนรวมมี
ลักษณะถดถอย (counter-productive participation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือการมีสวนรวมไมบรรลุเปาหมาย และ
กลับกลายเปนความขัดแยง ขึ้นเนื่องจากมีขอขัดขวางที่เปนอุปสรรคมากกวาสงเสริม  
 ประการที่สอง ในหลายกรณีการมีสวนรวมมาจากตนทุนที่สูงมากเกินไปที่ประชาชนตองแบกรับ อันไดแก 
การสูญเสียชีวิต และ ทรัพยสิน ความขัดแยงในชุมชน และ ที่สําคัญคือการสูญเสียศรัทธาตอระบอบ
ประชาธิปไตย  
 ประการที่สาม ประชาชนไมไดรับความไววางใจที่จะมีสวนรวม และถูกตั้งขอสงสัยในแรงจูงใจ ความชัดเจน
ในขอโตแยง และขอมูลทางวิชาการ  และทํานองเดียวกันหนวยงานภาครัฐถูกตั้งคําถามและตรวจสอบตลอด
เวลา ปจจัยดานการเมืองสงผลใหการใชกลไกการมีสวนรวมเทาที่มีอยูไมประสบผล 
 อุปสรรคสําคัญ ของการมีสวนรวมแมจะเปนปญหาจากภาครัฐ และปญหาการขาดความชัด
เจนของหลักการ และ กระบวนการของการมีสวนรวมเปนพืน้ฐานแลว  ภาคประชาชนเองก็ประสบ
ปญหาสาํคัญหลายประการ ต้ังแต การไมสามารถสื่อสารถึงปญหา และ ขอโตแยง ไดอยางเพียง
พอ   ไปจนถึงการขาดพลงัสรางสรรคที่ตอเนื่อง   ขาดการสนับสนนุจากสังคมอยางกวางขวาง  บท
บาทการมีสวนรวมของประชาชนแมจะพดูถึงกนัมานานแลว  แตกลุมที่ลงมือทาํยงัไมขยายตวัมาก
ไปกวากลุมประชาชนที่เปนผูเดือดรอนจากปญหาสิง่แวดลอมโดยตรง ซึ่งก็มกัจะโดดเดี่ยว 

เปนที่ประจักษแลววาการมสีวนรวมของประชาชนตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญไมไดเกิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติ แตตองการการปรับตัวของหลายฝาย และ ความชัดเจนในระดับปฏิบัติ ซึ่งรวม
ไปถึงการพัฒนาสถาบนัทางสังคมและการเมืองเพื่อรองรับความตองการการมีสวนรวมของประชา
ชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 ประเด็นคําถามวิจัยสาํหรับรัฐธรรมนูญฉบบัใหมนี้คือ ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมไดรับ
การสถาปนาอยางไร และ ในทางปฏิบัติการมีสวนรวมของประชาชนเปนจริงแคไหน เนื้อหาที่ควร
ครอบคลุมไดแก  

1. ศึกษาหลักการการมีสวนรวมของประชาชนที่สะทอนในเนื้อหารัฐธรรมนูญ  
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2. ศึกษา การพฒันาสถาบนัและกฎหมายเพื่อสรางมาตรฐานและบรรทดัฐานของกระบวน
การมีสวนรวมของประชาชน  

3. ศึกษาความเชือ่มโยงของกระบวนการตัดสินใจในการกาํหนดนโยบายในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ   

4. ศึกษาปญหาและอุปสรรคการใชชองทางและกลไกรัฐธรรมนูญในการมีสวนรวมของ
ประชาชน ต้ังแตการเรียกรองสิทธิ์รับรูขอมูลขาวสารไปจนถงึการเสนอกฎหมาย และการ
เรียกรองถอดถอนผูใชอํานาจรัฐ   

5. ศึกษา ศักยภาพของประชาชนที่จะมีสวนรวมในกระบวนนโยบายตามกลไกรัฐธรรมนูญ  
 
1.2 นัยสาํคัญทางการเมอืงของการมสีวนรวมกับปญหาการวจิัย 

การวิจยัเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคม ภาย
ใตรัฐธรรมนูญ  2540 นี้ เร่ินตนจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงไปสูการสรางสรรคการเมือง
อยางนอยสองประการ คือ การสรางเสถยีรภาพทางการเมือง และ การสรางสรรคประชาธิปไตยที่
เขมแข็ง  การสรางเสถยีรภาพทางการเมอืงอาจจะทาํไดดวยการใชกาํลังควบคุม แตสังคมไทยได
ผานประสบการณมาพอสมควรแลวที่จะตระหนกัวาการใชกําลังควบคมุไมใชคําตอบของสังคมใน
ระยะยาว ดังนั้นเสถียรภาพทางการเมืองจึงตองสัมพันธกับรากฐานระชาธิปไตยที่เขมแข็ง  ฉะนัน้
เจตนารมยทัง้สองประการนีถ้ือเปนเปาหมายสําคัญของการปฏิรูปการเมือง 

เสถียรภาพทางการเมือง 

การสรางเสถียรภาพทางการเมืองนัน้เปนโจทยที่ทาทายรัฐธรรมนูญตรงทีว่า  เมื่อสังคมมี
ความซับซอนมากขึ้นทัง้ในแงของกลุมผลประโยชน และแงมุมของปญหาการพัฒนา อาทิ  วิกฤต
เศรษฐกิจทีก่ําลังเปนปญหาอยูในปจจุบัน  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ทิศทาง
การเมืองที่จะเกิดขึ้นภายใตกฎเกณฑใหมนั้น จะสามารถรองรับปญหาความขัดแยงทางสังคมและ
การเมืองไดมากนอยแคไหน ความสามารถในการรองรบัความขัดแยงของระบบการเมืองจึงเปน
ประเด็นสําคญัที่นาจะเปนบททดสอบรัฐธรรมนูญไดอยางด ี    ตัวอยางการศึกษาเรื่องความขัด
แยงภายในระบบการเมืองชีใ้หเหน็วา ความไมลงรอยทางการเมืองที่เปนบอเกิดของความไมมี
เสถียรภาพนั้นถูกกําหนดดวยปญหาทางการเมืองสามระดับ คือ การใชอํานาจเผด็จการของภาค
รัฐ  แรงทาทายอํานาจจากภาคประชาชน และความรนุแรงในการแกปญหาความขัดแยง (Jenkins 
and Bond, 2001)   ดูเหมือนวาสังคมไทยคงไมกลับไปสูรูปแบบเผด็จการอีกแลว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใชมาเปนเวลา 5 ป  แตวาการใชอํานาจเผด็จการอาจอยูในรูปแบบอื่น
หรือมีลักษณะแฝงอยูในโครงสรางใหมของประชาธิปไตย  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน
ทางการเมืองในภาครัฐเกิดขึ้นไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนทางการเมืองในภาคประชาชน
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แมวาการเปลีย่นแปลงอาจจะไมไดอยูในระดับเดียวกนั คงไมมีใครปฏิเสธไดวาในชวง 10 ปทีผ่าน
มาความตองการมีสวนรวมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น  การรวมกลุมกนัของประชาชนขยายตัวและ
มีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดทิศทางการปฏิรูปการเมืองและสังคม   การตื่นตัวนี้นกัวิเคราะหการ
เมืองยงัเชื่อวาล้ําหนาไปกวาการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ    ประกอบกบัรัฐธรรมนูญไดวางหลักการ
เกี่ยวกับการมสีวนรวมทางเศรษฐกิจและสังคมเอาไวมากมาย  จนกระทั่งนักการเมอืงและขาราช
การบางกลุมมคีวามเห็นวารัฐธรรมนูญสรางมาตรฐานการมีสวนรวมของประชาชนสงูเกนิกวาที่
สังคมจะไปถงึได  ทัศนะเกีย่วกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีความเหลื่อมลํ้ากนัในสงัคมทีโ่ครง
สรางอํานาจทางการเมืองยังไมมีความเทาเทียมกันมากนัก   อาจกอใหเกิดความไมลงรอยทางการ
เมืองได  ซึง่จะสงกระทบกระเทือนตอเสถียรภาพของระบบการเมือง และ ศรัทธาตอระบบ
ประชาธิปไตย  เสถยีรภาพของการเมืองโดยรวมจงึไมไดมีความหมายเพียงเสถียรภาพของรัฐบาล
เทานั้น  แตครอบคลุมไปถึงความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนในการกําหนดนโยบายและแก
ปญหาการพฒันา  ฉะนัน้หากเปาหมายหนึ่งของรัฐธรรมนูญคือการสรางเสถยีรภาพทางการเมือง 
การติดตามกระบวนการมีสวนรวมที่มาจากการริเร่ิมของภาคประชาชน  และ การตอบสนองของ
ภาครัฐตอการมีสวนรวมนัน้ จึงเปนโจทยทีสํ่าคัญ ทีท่าทายรัฐธรรมนญู 

ความเขมแข็งของประชาธิปไตย 

เปาหมายของการปฏิรูปการเมืองทีสํ่าคัญอีกสวนหนึ่งคอืการสรางประชาธิปไตยที่เขมแข็ง
นั้น นอกจากจะตองการระบบการเมืองที่มคีวามบริสุทธยิุติธรรม  โปรงใส  มีการแบงแยกและคาน
อํานาจกนัอยางชัดเจน ผูคนมีศรัทธาตอประชาธิปไตย มีความไววางใจนักการเมือง สถาบนั และ 
หนวยงานทีท่าํหนาที่บริหารประเทศแลว ประชาธิปไตยที่เขมแข็งยงัตองการสงัคมทีเ่ขมแขงดวย  
อันที่จริงแลวหวัใจสําคัญของประชาธิปไตยในความคิดเห็นของนักคิดทางการเมืองไมไดอยูที่ตัว
บทกฎหมาย และ สถาบนัทางการเมือง มากไปกวาความรูสึกนึกคิดของผูคนเกีย่วกบัการอยูรวม
กันภายใตสังคมที่มีความตองการที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทัศนะตอการยอมรับความคิด
เห็นที่แตกตาง ( tolerance )และ ความไววางใจระหวางกนั ( interpersonal trust ) สองประการนี้
เปนสวนหนึง่ของวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่พงึปรารถนาที่นอกเหนือไปจากความตื่นตัวและความ
รับผิดชอบรวมกันตอปญหาสาธารณะ  ประเด็นนีม้ักถกูมองขามไปในการสรางประชาธิปไตยที่เขม
แข็ง จนบางครั้งทําใหประชาธิปไตยเปนเหมือนเปนภาพลวงตา ดังเชน กรณีของสหรัฐอเมริกาซึ่ง
เปนประเทศทีถู่กจัดวาเปนผูนําในการเผยแพรประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม กลับพบวาในการสํารวจ
ความคิดเหน็ ประชาชนโดยเฉลี่ยไมยอมรับสิทธิและเสรภีาพของฝายซาย และ ถาทาํไดอาจจะ
สนับสนนุใหจาํกัดเสรีภาพของพวกซายทีม่ีความคิดแตกตางจากสงัคมสวนใหญ หรือ ที่แตกตางไป
จากประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (  Sullivan and Transue, 1999) จะเห็นวาในขณะที่คนอเมริกันมี
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เสรีภาพอยางกวางขวาง ดูคลายกับเปนประชาธิปไตยเตม็รอย แตภายในจิตใจของคนในสงัคม
อาจจะไมไดเปดกวางใหกับส่ิงอื่นที่แตกตางไปจากความเปนอเมรกิันก็ได  เร่ืองนี้สะทอนใหเห็นวา
วัฒนธรรมทางการเมืองที่เอือ้ตอความเสมอภาคในการแสดงออก และการยอมรับความคิดเหน็ที่
แตกตางไปจากคนสวนใหญไดดวยนั้นมักถูกมองขามไป  แมวาสังคมไทยไมไดตระหนักในความ
เปนจักรวรรดินิยมเชนสหรัฐอเมริกา การปฏิรูปการเมืองของไทยยงัอาจจะตองตั้งคําถามที่เทยีบ
เคียงกับตัวอยางขางตนดวย วาคนในสงัคมเปดกวางตอความเห็นที่แตกตางไดแคไหน โดยเฉพาะ
ตอคนชายขอบ หรือ เสยีงขางนอยที่ไมมทีรัพยากรทางอํานาจ  กระบวนการการมีสวนรวมที่
สมบูรณแบบจะตองนาํไปสูการผนวกเอากลุมคนชายขอบ และ ดอยอํานาจเขาไปในเวทีการเมือง
สาธารณะดวย ประชาธิปไตยในชวงปฏิรูปการเมืองจึงตองใหความสาํคัญกับการมสีวนรวมทีน่ําไป
สูการเปดกวางใหกลุมคนดอยโอกาสเปนสวนหนึง่ของกระบวนการทางการเมืองอยางเสมอภาค
ดวย (political inclusiveness)  หรือถาเปนเรือ่งรัฐธรรมนูญโดยตรงก็อาจจะตองตั้งคําถามวา รัฐ
ธรรมนูญนี้เปนของทกุคนอยางเสมอภาคกันสักแคไหน  

 นอกจากนัน้แลว ประชาธิปไตยที่เขมแข็งมคีวามหมายสะทอนถึงความเขมแข็งของพล
เมืองโดยตรง ซึ่งมองไดสองระดับ คือ ระดับที่ประชาชนจะสามารถแกไขปญหาของตนเองและ
ปญหาชุมชนได     และระดบัที่ประชาชนจะสามารถมีสวนรวมกําหนดชะตากรรมของบานเมืองที่
จะสงผลตอตนเอง และชุมชนในที่สุด    บทบาทของพลเมืองที่เขมแข็งทั้งสองระดบันี้มีอิทธิพลตอ
กัน การพัฒนาในสวนหนึง่ยอมหมายถงึโอกาสในการพฒันาในอีกสวนหนึ่งดวย ทัง้นี้เปนผลเนื่อง
จากปญหาการพัฒนาประเทศที่ถกูกาํหนดโดยฝายรัฐมาชานาน สงผลใหชุมชนสูญเสียศักยภาพ
บางสวนที่มีอยูเดิมในการดูแลตัวเอง  ในยุคปฏิรูปการเมืองนัน้ตองการใหประชาชนและชุมชนฟน
คืนความมั่นใจที่จะดูแลตนเอง และ แสดงความคิดเหน็ที่แตกตางไปจากกรอบนโยบายของภาครัฐ
ก็ยอมได เพื่อใหการพัฒนามนีัยความหมายที่แทจริงตอชวีิตความเปนอยูของสามัญชนทัว่ไป นั่น
หมายความวาสังคมตองการการมีสวนรวมของประชาชนอยางมนีัยสาํคัญในกระบวนการกําหนด
นโยบาย และการแกปญหาของประเทศ   ความตองการนี้ยิ่งรูสึกรวมกนัไดเมื่อประเทศประสบกับ
ปญหาวิกฤตอนัเนื่องมาจากผลของการขาดความรับผิดชอบทั้งจากภาคธุรกิจ การเมือง และ ภาค
รัฐ  ความเขมแข็งของพลเมอืงจึงไมไดมีขอบเขตจํากัดเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชนในระดับ
ชุมชน  หรือการใหความรวมมือกับนโยบายและโครงการของรัฐดังทีป่ฏิบัติกันมาแตเดิมเทานั้น  
แตเปนอีกฉากหนึง่ของการมสีวนรวมที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางการเมือง และเปนเรื่องของ
การเขาถงึอํานาจการตัดสินใจในเรื่องทีสํ่าคัญ ๆ  รัฐธรรมนูญคาดหวังวา ผูบริหารประเทศจะรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน และกําหนดและดําเนนิโยบายบนพืน้ฐานของการเคารพสิทธิของ
ประชาชน  และฉากใหมของการมีสวนรวมนี้เปนสวนสําคัญในการกาํหนดทิศทางการเมืองใหม
ของสังคมไทย 
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การวิเคราะหความเขมแข็งของประชาธิปไตยทายที่สุดแลวก็ตองพจิารณาการเปลีย่น
แปลงวัฒนธรรมทางการเมอืงที่สงเสริมใหประชาชนมคีวามตื่นตวั  เปดกวางตอการรับฟงความคิด
เห็นที่แตกตาง และ ปฏิบัติตอกันบนหลกัของความเสมอภาค  ประเดน็ที่อาจจะเปนอปุสรรคก็คือ
รองรอยของอํานาจนยิม ที่แทรกอยูทั้งในสวนของผูปกครองทีน่ิยมการใชอํานาจ และผูถูกปกครอง
ที่เรียกรองผูนาํที่เด็ดขาด  แมวาภายหลงัที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 แลว กลุม
อนุรักษนิยมกย็ังไมไดสูญหายไป  พืน้ทีท่างสงัคมการเมืองที่เปดกวางขึ้นในนามของประชาสงัคม 
ที่เปนผลมาจากการตื่นตวัของกลุมกาวหนา ก็เปนโอกาสของกลุมอนุรักษนยิมดวยเชนกนั การ
ปะทะกันทางความคิดเรื่องระดับของความเปดกวางของประชาธิปไตย รูปแบบความสัมพนัธ
ระหวางรัฐกับสังคม และระดับของการมีสวนรวมของประชาชนนัน้ กระจายอยูทัง้กลุมนักการเมือง 
รัฐบาล สวนราชการ และกลุมองคกรประชาสังคม  ความหมายของสงัคมเขมแข็งทีย่ังคงเหลื่อมลํ้า
กันในระหวางคนกลุมตาง ๆ มีผลตอการลงหลักปกฐานของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในชวงของการปฏิรูปการเมือง 

รัฐธรรมนูญมุงหวังจะสรางวัฒนธรรมทางการเมืองที่ประชาชนจะมีความตืน่ตัว  มสํีานึก
ในสิทธิและหนาที่ และสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันกม็ุงสรางให
เกิดการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ และสรางธรรมภิบาลในการเมืองการปกครอง รวมไปถึง
การกระจายอาํนาจไปยังองคกรปกครองทองถิ่น   ความเขมแข็งของประชาธิปไตยจงึเปนสวนที่
ขยายออกจากการเลือกตัง้ซึ่งอาจจะไมไดสะทอนเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยทีแ่ทจริงเสมอไป 
ฉะนั้นการปฏรูิปการเมืองจะเปนไปในทิศทางทีพ่ึงปรารถนาหรือไม จงึขึ้นอยูกับวารัฐธรรมนูญฉบบั
นี้จะสามารถเอื้อให กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมีความชัดเจน และ ลงหลักปกฐานใน
การเมืองยุคปฏิรูปไดอยางไรบาง 
 
1.3 กรอบการศึกษาเรื่องการมสีวนรวมของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ 2540 

1.3.1 การมีสวนรวมของประชาชนทางเศรษฐกิจและสงัคม 

เมื่อรัฐธรรมนญูถูกรางขึน้โดยการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวางเพื่อใหเกิด
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมควบคูไปกับการเลือกตั้ง  นอกจากนัน้แลวในชวงที่การเมืองอยูใน
ระยะเปลี่ยนผานไปสูการปฏิรูปเต็มรูปแบบ ปญหาความเขาใจที่เหลื่อมลํ้าและความคาดหวงัที่
หลากหลายทาํใหเกิดความไมลงรอยกันทางการเมืองไดหลายระดับนัน้  คําถามหลกัของการติด
ตามการปฏิรูปการเมืองภายใตกติกาใหม ๆ คือ รัฐธรรมนูญจะสามารถรองรับความไมลงรอยกัน
ระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนกลุมตางๆ ไดมากนอยแคไหน และจะมีสวนเอื้อให
กระบวนการเปนไปตามครรลองที่ชอบธรรมและยอมรับกันได โดยที่ปญหาไมไดบานปลายไปสู
ความรุนแรงจนกลายเปนวิกฤตทางการเมอืงไดอยางไร  
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ดวยขอคํานงึดังกลาวขางตน การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการวิจัยนี้
จึงมีเปาหมายที่แตกตางไปจากการศึกษาในเรื่องเดียวกนันี้ที่ผาน ๆ มา ที่ไมไดใหความสนใจการมี
สวนรวมในแงมุมของกระบวนการทางการเมือง และ การสรางประชาธปิไตยแบบมีสวนรวม   ดัง
นั้นจุดเนนของการศึกษาจึงไมใชการศึกษาขั้นตอนและรูปแบบของกระบวนการมีสวนรวมเทานัน้    
แตจะรวมถึงปฏิสัมพันธระหวางรัฐ ฝายการเมือง กบั ประชาชน โดยใหความสําคัญมากขึ้นถึงการ
แสดงบทบาทของประชาชนในทางการเมอืงทีน่อกเหนือไปจากการเลือกตั้ง เพื่อที่จะรวมกาํหนด
ทิศทางการพฒันา หรือ ผลักดัน และ เปลีย่นแปลงนโยบายทีจ่ะมีผลกระทบตอ ตนเอง ชุมชน และ 
สังคมในวงกวาง  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคมในสถานการณที่การมีสวน
รวมของประชาชนดาํเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น ควรสงผลตอการเสริมสรางอํานาจของประชา
ชน และองคกรประชาสังคมในหลายระดับ ต้ังแตการรวมตัดสินใจ การรวมมือกนัแกไขปญหาดวย
ตัวเอง การตรวจสอบการทํางานของภาครฐั  และในหลายกรณีรวมไปถึงการรวมทํางานกับภาครัฐ
อยางเสมอภาคเทาเทียม 

ดวยเหตนุี้ การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในฐานะเปนองคประกอบสําคัญของการปฏิรูป
การเมืองจึงควรใหความสนใจเปนพเิศษตอประสบการณของประชาชนที่ไดอาศัยกลไก และ
มาตราตางๆ ตามรัฐธรรมนญูเพื่อใหสามารถมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ กรณีเหลานั้นมัก
เปนการมีสวนรวมในกระบวนการผลกัดันนโยบายและการแกปญหาการพัฒนา ทีพ่าดพิงไปถงึการ
ใชอํานาจรัฐ  ทั้งนี้ก็เพื่อใหสามารถสะทอนไดวา มาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญนั้นถูกใชไปอยางไร 
สามารถรองรับความตึงเครียดอันเนื่องมาจากความขัดแยงทางสงัคมและการเมืองในเรื่องที่เกี่ยว
กับชีวิตความเปนอยูของผูคนไดมากนอยแคไหน  ทัง้นีต้องยอมรับวา เนื้อหาที่ระบุไวในรัฐธรรม
นูญนัน้ลวนแลวแตเปนเรื่องที่เกี่ยวพนักนัระหวางอาํนาจรัฐ ประชาชนและทองถิน่ หาไมแลวก็ไม
จําเปนที่จะตองนาํมาระบุไวเปนหลกัการสาํคัญของประเทศแตอยางใด  ฉะนั้นการศกึษาการมี
สวนรวมของประชาชนที่จะสะทอนประสิทธิภาพของรัฐธรรมนูญนั้น จงึจําเปนอยางยิง่ที่จะตอง
ครอบคลุมลักษณะปญหาความสมัพนัธระหวางรัฐ กับ ประชาชนกลุมตาง ๆ  

อาจจะมกีารมสีวนรวมของประชาชนที่เกิดขึ้นตามชุมชนทองถิน่ทั่วไปในประเทศไทย โดย
เฉพาะอยางยิง่เมื่อพูดถึงความสามารถของชุมชนในการจัดการแกปญหาดวยตัวเองก็พบเชนเดียว
กันวามกีารพฒันามากขึน้มาโดยลําดับ เชน มกีารขยายตัวของกลุมออมทรัพยทีพ่ฒันาไปสูการ
สรางธุรกิจชมุชน  มีการปรับตัวของภาครัฐในการใหความสําคัญกับทองถิ่นและการมีสวนรวมภาย
ใตกรอบการนโยบายขนาดใหญ เชน การทํางานของกองทนุเพื่อการลงทนุทางสงัคมในชวงการกู
วิกฤตเศรษฐกจิในระยะแรก   หรือ ที่เรียกกนัติดปากวา SIF  นอกจากนั้นแลวยังมีนวัตกรรมทาง
สังคมทีมุ่งขยายฐานการมีสวนรวมของประชาชนโดยการริเร่ิมและผลักดันของภาครฐั ทัง้นีก้็เพื่อให
การนาํนโยบายไปปฏิบัติสอดคลองกับสภาพของทองถิน่ เชน จัดตั้งประชาคมทองถิน่ในระดับตาง 



 8

ๆ  กองทนุหมูบาน หรือ ธนาคารชุมชน  การการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาวลวนแลวแตเปนการ
มีสวนรวมในกระบวนการบรหิารนโยบายของรัฐ โดยที่สวนราชการ และ รัฐบาลมีเปาหมายที่บรรลุ
วัตถุประสงคบางอยางดวยการใหประชาชนเปนผูรวมดาํเนนิการ  เชน การวางแผน หรือ การจัดทาํ
โครงการพฒันาทองถิน่ การมีสวนรวมในลกัษณะนีจ้ึงเปนรูปแบบที่มีมาชานาน ดังที่เรียกกันวา 
การพัฒนาจากเบื้องลาง (bottom up planning) ลักษณะความสัมพนัธเชนนีเ้ปนแบบภาคีรัฐ-
สังคม ที่รัฐเองมักจะเปนผูทีกุ่มกระบวนการทั้งหมด  และโดยทัว่ไปเปนนโยบายเฉพาะเรื่องที่ไมได
เปนชองทางการแกไขปญหาใหกับชุมชนไดทุกเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิง่จะไมเกีย่วของกับกรณี
พิพาทที่ชุมชนอาจจะมกีับสวนราขการ หรือ รัฐบาล การมีสวนรวมในลกัษณะนี้แมวาอาจจะมีสวน
เสริมสรางกิจกรรมชุมชน แตไมอาจสะทอนปญหากระบวนการทางการเมืองของภาคประชาชนที่
เอื้ออํานวยใหโดยรัฐธรรมนญูได  การมีสวนรวมในลักษณะนีห้ากไดมีการประเมนิอาจพบวามี
ความเปนไปไดสูงที่เนื้อหาความสมัพนัธรัฐกับประชาชนไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก และกิจกรรม
จํานวนมากไมเรียกรองกลไกตามรัฐธรรมนญู    รัฐธรรมนูญไดเปดโอกาสใหมกีารพฒันา
ประชาธิปไตยรูปแบบอื่น ทีน่อกเหนือไปจากประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมที่เนนการเลอืกตั้งในระบบ
ตัวแทนเปนหลัก  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจงึเปนอกีแนวทางหนึง่ที่กําลงัจะเริ่มมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้นในการเมืองไทย อยางไรก็ดีการมีสวนรวมของประชาชนในการเมืองไทยในยคุปฏิรูปจะลง
เอยอยางไร และกลไกตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญจะสามารถสรางสรรคการมีสวนรวมทีน่อกเหนือไป
จากการหยอนบัตรเลือกตั้ง และ การใหความรวมมือกบัโครงการของรัฐบาลไดมากนอยแคไหนนั้น 
เปนประเด็นทีม่ีความสาํคัญตอกระบวนการปฏิรูปการเมือง 

 

1.3.2 ระดับและลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน 

การประเมนิระดับของการมสีวนรวมของประชาชนดงัทีม่กีารศึกษาที่ผานมาไดแยกใหเหน็
การมีสวนรวมในระดับตาง ๆ ไดแก การรวมรับรู รวมใหขอมูล การรวมตัดสินใจ รวมดําเนนิการ 
และ รวมในการรับประโยชน และประเมนิผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น  นยัยะของการแบงลักษณะหรือ
ระดับของการมีสวนรวมดังกลาวนั้นไมนาจะหมายถงึการแยกแยะการมสีวนรวมในแงมุมตาง ๆ 
ออกจากกัน  หรือทําใหดูเหมือนวาการมีสวนรวมรับรูขอมูลดูจะเปนขัน้ต่ําสุดในกระบวนการมีสวน
รวมนัน้แทบจะไมมีความหมายอยางไรตอการปรับเปลีย่นความสัมพนัธระหวางรัฐ กับ สังคม  หาก
การมีสวนรวมรับรูขอมูลนั้นไมไดมีสวนอยางใดอยางหนึง่ตอเหตุผลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของรัฐ   การแยกแยะระดับของการมีสวนรวมดังกลาวนาจะมีฐานะเปนองคประกอบที่ผสมผสาน
กันของกระบวนการมีสวนรวมทั้งหมด และ ยังอาจใชเปนรายการเพื่อการตรวจสอบวาองค
ประกอบของการมีสวนรวมนัน้ไดเกิดขึ้นแลวหรือไม อยางไร  ทั้งนี้อยูบนการตระหนักวาการมีสวน
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รวมในลักษณะตาง ๆ ในทางปฏิบัติแลวตองผสมผสานกันไปเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการ
ตอบสนองของภาครัฐ 

การแสดงออกซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนอาจเปนไดหลายรูปแบบ ภายใตรัฐธรรนูญ
ฉบับนี้สามารถรับรูไดถึงความหลากหลายของยทุธศาสตรการมีสวนรวมผลักดันนโยบายของกลุม
ตาง ๆ ได ต้ังแต การจัดเวทีสาธารณะ การใชส่ือสารผานสือ่มวลชน การยื่นขอเรียกรองตอรัฐบาล 
และ องคกรอสิระ ไปจนกระทั่งการชุมนุมประทวง  หากไมจํากัดขอบเขตของการมีสวนรวมใน
ประเด็นการบริหารโครงการพัฒนาของภาครัฐแตเพียงอยางเดยีว และใหความสําคญักับการริเร่ิม
ของประชาชนดวยแลว ก็เปนเรื่องยากที่จะกํากับรูปแบบการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและความ
ตองการของกลุมตาง ๆได  ฉะนั้นเพื่อที่จะใหสามารถเขาใจบทบาทของรัฐธรรมนญูไดมากที่สุด 
การศึกษาวิจัยจึงไมไดจํากัดการมีสวนรวมเฉพาะในรูปแบบหนึง่รูปแบบใด เชน การรวมกลุมให
ความรวมมือและทํางานรวมกับโครงการของรัฐ   ถงึแมวาการมีสวนรวมที่มีประสิทธภิาพจะสงผล
ใหเกิดความรวมมือในที่สุด แต ในสถานการณปจจุบันกระบวนการมีสวนรวมทาํหนาทีห่ลาย
ประการที่สําคญัคือการริเร่ิมการทาํงานรวมกันเพื่อสงผลตอการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย  

  

1.3.3 วัฒนธรรมประชาธิปไตยพื้นฐานการมีสวนรวม 

การศึกษาเงื่อนไขตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องกับความอดกลัน้และสามารถยอมรับความแตกตาง
ในความคิดเหน็นัน้มพีื้นฐานมาจากวัฒนธรรมการแสดงออกทางการเมืองของสงัคมไทยทีถู่กกาํกบั
โดยลักษณะความสมัพนัธในแนวตัง้ที่สะทอนความไมเสมอภาคกัน เชน ความสมัพันธในระบบ
อุปถัมภที่ยงัคงมีอิทธิพลอยูทั้งในการเมือง ระบบราชการ และ แมแตในภาคประชาสังคมเอง  หาก
พิจารณาจากความสัมพันธรัฐและสังคมแลว  ภาครัฐมักจะไดรับประโยชนจากรองรอยของความ
สัมพันธทางสงัคมที่ไมเสมอภาคเชนนี ้เพราะตองการใหประชาชนเชื่อฟง มากกวาทีจ่ะมาทาทาย
อํานาจรัฐ    การยอมรับการแสดงออกทางการเมืองในลกัษณะตาง ๆ ยังขึ้นอยูกับการกําหนด
ขอบเขตของการมีสวนรวมของประชาชนดวย ชวงเวลาทีผ่านมาแมวาจะมีการประกาศใชรัฐธรรม
นูญฉบับประชาชนมสีวนรวมมาแลว 5 ป การแยงชงิการใหความหมายการมีสวนรวมของประชา
ชนยงัไมยุติ  โดยเฉพาะในประเด็นทีว่าประชาชนควรจะมีสวนรวมในระดับของการตดัสินใจไดมาก
นอยแคไหน และสิทธิชมุชนที่เปนหลักการหนึง่ ที่เปนทีม่าของการมีสวนรวมกาํหนดทิศทางการ
พัฒนาทองถิน่นั้น จะผสานกบัการอางอํานาจรัฐในการจดัการทรัพยากรอยางไร  

ตัวแปรเรื่องความไววางใจในสังคม โดยเฉพาะระหวางรัฐกับประชาชนนัน้ เปนปญหาที่มี
พื้นฐานมาจากโครงสรางอาํนาจทางการเมือง และ ประสบการณตรงจากสัมฤทธิผลของการมีสวน
รวมของประชาชนกลุมตาง ๆ    โครงสรางอํานาจทางการเมืองทีม่ีความไมเสมอภาคกันนั้นเปน
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เงื่อนไขทีท่ําใหเกิดความไมไววางใจไดในตัวเองอยูแลว ทั้งนี้เพราะไมมีหลักประกันของดุลอํานาจที่
สงผลใหมกีารกระทําตามทีต่างฝายคาดหวงั   ขณะเดยีวกนัหากประสบการณการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่ผานมาไมเปนเหตุที่ทําใหทั้งฝายรัฐและฝายประชาชนสามารถคาดหวงัการกระทําจาก
กันและกนัไดแลว ความไมไววางใจก็เกิดขึ้นได และ มีแนวโนมสะสมตอเนื่อง  ตัวบทของรัฐธรรม
นูญฉบับ 2540 นั้นนาจะนําไปสูการสรางความไววางใจดวยหลักการที่ยอมรับรวมกันในระดับหนึง่
แลว กฎหมาย หรือ บรรทัดฐานบางอยางเปนสวนสําคัญที่สังคมสามารถคาดหวังการกระทําจาก
กันและกนัได  รัฐธรรมนูญทีถู่กนาํไปแปรเปนกฏหมายทีส่ะทอนเจตนารมยอยางถูกตองแลว 
โอกาสที่จะเกดิความไววางใจระหวางรัฐกับสังคมกม็ีมาก เนื่องจากเชื่อวามกีฎเกณฑที่สามารถ
กํากับพฤติกรรมได   อยางไรก็ดีสําหรับสังคมไทยแลว ความไววางใจอาจจะมาจากเงื่อนไขความ
สัมพันธที่ไมเปนทางการ หรือความสัมพนัธตามประเพณีที่เชื่อในเรื่องคุณธรรมความดีระหวางกนั  
นักทฤษฎีประชาธิปไตยอาจมีความเหน็วาความไววางใจบนความสัมพนัธตามประเพณีนี้ถูกใช
ประโยชนอยางบิดเบือนไดงาย และ สําหรบัสังคมสมัยใหมอาจไมใชหลักประกันที่แทจริง  ในทาง
เศรษฐศาสตร ความไววางใจมักพิจารณาบนเงื่อนไขการมีผลประโยชนรวมกนั และเชื่อวาการมอบ
ความไววางใจนั้นจะไมมีความเสี่ยง เหตุเพราะผูที่ถกูคาดหวงัจะทําตามที่หวังเนื่องจากจะไดรับผล
ประโยชนจากการกระทํานั้นเชนกนั (ดู  Warren, 1999)  

ประเด็นที่ควรใหความสนใจสําหรับการมีสวนรวมในชวงการปฏิรูปการเมืองคือส่ิงที่เกิด
ใหม อันไดแก กลไกรัฐธรรมนูญที่เอื้อใหเกดิการมีสวนรวมที่ชัดเจนยิง่ขึ้น  และกลไกตามรัฐธรรม
นูญจะสามารถพัฒนาหนทางไปสูความไววางใจระหวางกันเพิ่มข้ึนไดเพียงใดนั้น อาจประเมนิได
จากสถานการณที่เปนทนุเดิมของความไมไววางใจที่ผานมา และ การตอบสนองของสวนตาง ๆ ใน
สังคมตอการมีสวนรวม 
 

1.3.4 เง่ือนไขการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ 

การมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพมุงสรางใหรัฐและประชาชนสามารถทํางาน
รวมกันไดอยางเสมอภาค  เงื่อนไขที่สําคญัจากประสบการณของการมีสวนรวมทีป่ระสบความ
สําเร็จ พบวามีองคประกอบของการสื่อสารที่ตรงกับความเปนจริง ไมบิดเบือน  มีชองทางที่
สามารถสงผานความคิดเหน็และการสื่อสารได และมีความไววางใจทีน่ําไปสูการรวมรับผิดชอบใน
กิจกรรมสาธารณะ (ฉันทนา บรรพศิริโชติ 2544)  การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพจะชวยทําให
โอกาสที่จะเกดิสถานการณความตึงเครียดทางการเมือง หรือภาวะการหาทางออกไมได อันจะสง
ผลตอเสถียรภาพทางการเมอืงในที่สุด 
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 จากการพิจารณาตัวแปรทางดานวฒันธรรมการเมืองที่เปนพืน้ฐานสําคัญของ
ประชาธิปไตยคือ การยอมรบัความแตกตางทางความคิดเห็น (tolerance) และ ความไววางใจ 
(trust)  ที่ครอบคลุมตัวแปรดานโครงสรางทางสถาบันที่เกี่ยวของกับประชาธิปไตย มาตรการและ
กลไกที่จะชวยสนับสนนุ และ ทัศนะของผูคนที่เปนตัวละครในกระบวนการมีสวนรวมซึ่งอาจจะเปน
ผลมาจากความแตกตางในประสบการณทางการเมือง ฐานะทางสงัคม และ ความเกี่ยวของกับ
อํานาจรัฐ  โครงการวิจยันึจ้งึไดทําการประเมินปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในสามระดับ คือ  
ระดับเจตนารมยรัฐธรรมนญู  ระดับโครงสรางเชิงสถาบันที่เปนนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญในเรื่อง
การมีสวนรวม  และ ระดับสถานการณการมีสวนรวมโดยการริเร่ิมของประชาชนที่กาํลังเกิดขึ้นอยู   

การประเมนิเจตนารมยรัฐธรรมนูญเพื่อสํารวจความชัดเจนของหลักการ และ การระบุถึง
เงื่อนไของคประกอบที่จาํเปนสําหรับการสงเสริมการมีสวนรมของประชาชนอยางไร  ประเด็นที่ควร
ใหความสําคญั เชน สิทธิเสรีภาพพืน้ฐานที่จําเปนสาํหหรับการสรางความชอบธรรมของการมีสวน
รวม  การเขาถงึขอมูลขาวสาร รวมไปถึง นยัของกลไกแกไขความขัดแยงที่มาจากความคิดเห็นที่
แตกตาง เปนตน 

นอกจากจะตดิตามความเคลื่อนไหวที่สะทอนออกมาเปนประเด็นสาธารณะแลว  การ
ประเมินกลไกตามรัฐธรรมนญูที่เกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็นและแกไขปญหา อาทิ ผูตรวจ
การแผนดินของรัฐสภา  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการขอมลู
ขาวสาร รวมไปถึงวฒุิสภา ในเบื้องตนนาจะเปนเครื่องชี้ใหเหน็ไดวากลไกเหลานั้นเปนไปอยางสอด
คลองกับเจตนารมยเร่ืองการมีสวนรวมอยางไร  และสะทอนใหเห็นโครงสรางโดยรวมของการสราง
การมีสวนรวมใหลงหลักปกฐานในการเมอืงไทยยุคใหมอยางไร 

แมวาการศึกษาเรื่องการมสีวนรวมจะไมไดมีจุดมุงหมายทีจ่ะเนนเรือ่งความขัดแยง แต
การผลักดันนโยบายสวนใหญแสดงใหเหน็วาบางกรณหีากการมีสวนรวมไมราบร่ืนปญหาความขัด
แยงยอมเกิดขึ้นได ดวยเหตผุลหลายประการ ในกรณีเชนนัน้ ก็จําเปนที่จะตองมองใหทะลถุึงที่มาที่
ไปของความตงึเครียดและปญหาที่เกิดขึ้นในการมีสวนรวม เพื่อใหสามารถสะทอนสภาพการใช
ประโยชนสูงสดุที่รัฐธรรมนญูอาจจะอํานวยใหได 

ในระดับสถานการณการมีสวนรวมนัน้มีการรวบรวมขอมูลโดยอาศัยประชาชนทีท่คีวาม
ต่ืนตัวเปนกลุมเปาหมายสําคัญ เพราะจะเปนผูทดลองใชรัฐธรรมนูญ การศึกษาเสนทางการมีสวน
รวมจะนําไปสูการสืบคนปฏสัิมพันธของกลุมประชาชนกับภาครัฐ และ องคกรตาง ๆภายใตรัฐ
ธรรมนูญ กลาวไดวาขอมูลเชิงประจักษจะทําใหเหน็ความสลับซับซอนของการเมืองเกี่ยวกบัการมี
สวนรวม 
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1.4 การดําเนนิการวิจัย 
 
ฐานขอมูลที่นาํมาใชในการวิเคราะหปญหาการมีสวนรวมมาจากหลายสวนดังนี ้
 

1. การศึกษาและตีความรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยขอมูลการอภิปรายในชวงการราง และ ความคิด
เห็นที่มาจากการรับรูของสาธารณะผานบทวิเคราะหของนักวิชาการและนักเคลื่อนไหว
ประชาธิปไตย 

2. การสํารวจเอกสาร ขอมูลสถานการณการเคลื่อนไหวของกลุมประชาชน ในการผลักดัน
นโยบาย และ เรียกรองการแกไขปญหาการพัฒนาในประเด็นตางๆ จํานวน 18 เร่ือง  ครอบ
คลุมเร่ืองทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม  การเคลื่อนไหวบางเรื่องดําเนนิมาตั้งแตกอนทีจ่ะมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญ และอาจกลาวไดวากลุมคนบางสวนก็มีสวนรวมในชวงการรางรัฐ
ธรรมนูญดวย    ปญหาการพัฒนาที่ติดตามศึกษาไดแก เร่ือง  เครือขายเหลาพืน้บานแหง
ประเทศไทย กรณีการเชาที่ดินรถไฟ  ปญหาที่ดินจังหวัดลําพนู  โครงการกอสรางโรงไฟฟาบอ
นอก-หินกรูด  โครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย  โครงการกอสรางกรณีเขื่อน
และผลกระทบ  การผลักดนัการปฏิรูปส่ือตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40  พรบ. ระบบสุขภาพแหง
ชาติ และ พรบ. หลักประกนัสุขภาพ พรบ. การศึกษา  พรบ. สงฆ กฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ 11 
ฉบับ กรณีผลักดันวทิยุชมุชน  โครงการบอบําบัดน้ําเสียคลองดาน  พรบ. องคกรอิสระเพื่อผู
บริโภค  พรบ. ปาชุมชน  กองทนุฟนฟเูกษตรกร กระบวนการรางแผน 9   นโยบายเกษตรกรรม
ทางเลือก และขอสังเกตบางสวนจากกรณีเครือขายชาวประมงขนาดเลก็ภาคใต  การรวบรวม
ขอมูลที่เปนตวัอยางดังกลาวลวนแลวแตปนเรื่องที่ประชาชนผลกัดันใหเปนประเด็นสาธารณะ 
อาจจะมีขอยกเวนบางเรื่อง เชน การเสนอราง พรบ. ระบบสุขภาพ และ พรบ. การศึกษา และ
กระบวนการรางแผน 9 ที่ถือวาเปนการริเร่ิมโดยภาครัฐ ทีพ่ยายามใชกระบวนการที่สอดคลอง
กับหลักการตามรัฐธรรมนญูมากที่สุด  การหยิบยกเรื่องการผลักดนันโยบายและการแกไข
ปญหาการพฒันา จงึนาจะสะทอนใหเห็นหนาตาของกลุมประชาชนที่ต่ืนตัวที่มีความหลาก
หลาย  รวมทัง้วิธีการตาง ๆ ที่ประชาชนใชสงผานความเห็นและผลกัดันใหผูบริหารประเทศ
ตองสนใจพจิารณาปญหาเหลานัน้ ขณะเดยีวกนัปญหาตาง ๆ นับต้ังแตความคาดหวงั ไปจน
ถึงอุปสรรคตาง ๆ จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อประเมินวาการเมืองไทยไดเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ใด และการมสีวนรวมที่เปนเจตนารมยของรัฐธรรมนูญนั้นไดรับการตอบรับ และ เปนสวนหนึ่ง
ของระบบการเมืองอยางไร 
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3. การสัมภาษณเจาะลึก สามกลุมคือ กลุมองคกรภาคประชาชนอนัไดแก แกนนาํ หรือ ตัวแทน
กลุมผลักดันทีเ่ปนเครือขาย  องคกรพัฒนาเอกชน  กลุม นักการเมือง กลุม ผูปฏิบัติงานในองค
กรอิสระบางองคกร 

4. การจัดสัมมนา และ กลุมสนทนาในประเด็นที่ไดเปนขอสังเกตจากการสัมภาษณ การจัด
สัมมนากระทาํในกรงุเทพ นครราชสีมา เชยีงใหม และ สงขลา นอกจากนัน้ยังรวมกบักิจกรรม
ของกลุมผลักดันในการจัดเวทีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนตามโอกาสที่สอดคลองกัน 
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รัฐธรรมนูญ

เสถียรภาพทางการเมือง

ความเข�มแข็งของปชต.

การเมืองภาค
รัฐ/นักการ
เมือง

การเมืองภาค
ประชาชน

ระบบตัวแทน

การมีส�วนร�วม

ความตึงเครียดและขัดแย�ง

การมีส�วนร�วม

ปชต. แบบมีส�วนร�วม

- ปชต รากหญ�า

-ปชต ถกแถลง

- ปชต ทางตรง

ในการ
บริหารงาน
ของภาครัฐ

-แผน

- กฎหมาย

- โครงการ

การริเริ่มของ ปชช.

- ผลกระทบการพัฒนา

- ผลักดันนโยบาย / กม.

- การปกครองตนเอง
(ท�องถิ่น-รัฐ)

ระดับการมีส�วนร�วม

- รับรู�
- ให�ข�อมูล

- ร�วมตัดสินใจ

- ตัดสินใจ

โครงสร�างสถาบัน-
ช�องทางและความ
เป�นตัวแทน

กฎหมาย

องค�กรภาค ปชช

กลไกแก�ไขความ
ขัดแย�งเงื่อนไขในและ นอก

รธน.

- สิทธิที่เป�นจริง

- ข�อมูลข�าวสาร

- สื่อมวลชน

- การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมการเมือง

- ยุทธศาสตร� ภาค
ปชช.

- แรงเสียดทาง

- กฎหมายเก�า-ใหม�

การมีส�วนร�วมทีม่ี
ประสิทธิภาพ

- การปรับเปลี่ยน
คสพ. รัฐ-สังคม

- โอกาสและช�องทาง
ที่ชัดเจน

- การแก�ไขความขัด
แย�ง

กรอบการวิเคราะห� การมีส�วนร�วมทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต�รัฐธรรมนูญ 2540แผนภาพที่1-1 



บทที่2 
บริบททางสังคมการเมือง 

 
2.1 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจกับการขยายตัวของชนชั้นกลาง 

สังคมไทยในอดีตเปนสังคมเกษตรกรรม ประชากรเกือบทั้งหมดมอีาชีพทําไรทาํนาอยูใน
เขตชนบท การคาขายแลกเปลี่ยนมีขนาดเล็กซึ่งเปนการนําสวนเกินที่เหลือจากการบริโภคไปแลก
กับสินคาที่จาํเปนตอการดํารงชีพในครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยเกดิขึ้นจากการ
พัฒนาประเทศไปในแนวทางทนุนยิมเสรี โดยที่ในรอบกวา 70 ป ที่ผานมา แบงออกเปน 4 ชวง คือ  

ชวงแรก (กอนทศวรรษ 2500) เปนชวงสงออกสนิคาขั้นปฐมและแลกเปลี่ยนกับสินคา
อุปโภคบริโภคสําเร็จรูปทีน่ําเขามาจากตางประเทศ สินคาสงออกสาํคญัมี 4 ประเภทเทานัน้ คือ 
ขาว ยางพารา ดีบุก และไมสัก 

ชวงที่สอง (2500-2525) เปนชวงของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา มีการ
ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ กอต้ัง BOI สํานกังานสถิติแหงชาติ และสภาวิจยัแหง
ชาติ จัดตั้งมหาวิทยาลัย สรางเขื่อน ถนน ไฟฟา ประปา อันเปนโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอตุสาหกรรมทดแทนการนําเขา  

ชวงที่สาม (2526-ปจจุบัน) เปนชวงของการพัฒนาอตุสาหกรรมเพือ่การสงออก โดยรัฐได
เปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกจิจากที่เนนสงเสริมการลงทนุในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อสนองตอบตอ
ตลาดภายในซึ่งเคยนําเขามาจากตางประเทศในอดีต มาเปนอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก 
 นอกจากนี้ นบัจากสมยัรัฐบาลชาติชายในชวงตนทศวรรษ 2530 เปนตนมา ประเทศไทยไดเร่ิมมี
การนาํเอาโยบายเศรษฐกจิแบบเสรีนิยมใหม (Neo-liberalism) มาใชในการพัฒนาอยางกวาง
ขวางอกีดวย นโยบายเสรีนิยมใหมนีม้ีการดําเนินการอยางจริงจงัในสมัยของนายกรัฐมนตรนีาย
อานนัท ปญยารชุน ดังจะเห็นวา รัฐบาลในขณะนั้นไดดําเนนินโยบายเปดเสรีทางการตลาด 
(Market Liberalization) เพือ่ใหตลาดภายในประเทศมกีารแขงขันอยางเสรีมากขึ้น โดยรัฐลดการ
แทกแซงหรือควบคุมราคาของสินคา ใหไมควบคุมผลิตภัณฑโดยตรง ไมควบคุมอุตสาหกรรม 
ปลอยใหคาจางลอยตวัเพื่อใหเกิดความยดืหยุนและปรบัตัวตามกลไกตลาด  
รัฐบาลอานนัทยังไดเปดเสรทีางการคา (Trade Liberalization) โดยการลดภาษีสินคานําเขา
จํานวนมากลงเหลือเพยีงรอยละ 0-5 เทานั้น พรอมๆ กันนัน้กไ็ดเปดเสรีทางการเงนิ โดยอนุญาตให
มีการประกอบการวิเทศธนกจิ (International Banking Facility - IBF) ข้ึนในเดือนกนัยายน 2536 
นอกจากนีย้ังมีการแปรรูปอยางขนานใหญ นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหมนี ้ ไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง และเอาจริงเอาจังมากขึน้ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ (2540) จนถงึปจจุบัน 
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขางตนมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของสังคมไทย
อยางลกึซึ้ง ดังนี ้ 

ประการแรก สังคมไทยไดเปลี่ยนจากสงัคมเกษตรกรรม มาเปนสงัคมอุตสาหกรรมมาก
ข้ึน ดังจะเปนไดวา ในชวงป 2503 - 2539 สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของสินคาเกษตร
กรรมมีถึงรอยละ 40.5 ไดลดลงเหลือเพยีงรอยละ 10.56 ในขณะที่สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของ
ภาคอุตสาหกรรมในชวงเวลาเดียวกันไดเพิ่มจากรอยละ 12.3 เปนรอยละ 31.32 (สถิติแรงงาน 
2542, 3-4)  

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี ้ สงผลใหโครงสรางการจางงานของประชากรเปลี่ยนแปลงไป
อยางเดนชัด กลาวคือ ในป 2503 ภาคเกษตรกรรมมีการจางงานถึงรอยละ 82.4 ไดลดลงมาเหลอื
เพียงรอยละ 44.86 ในป 2542 ในขณะที่ชวงเดียวกันนี้ ภาคอุตสาหกรรมไดมีการจางงานเพิ่มข้ึน
จากรอยละ 3.4 เปนรอยละ 24.83 (Ibid, 14) 

ประการที่สอง ภาคเกษตรกรรมไดเปลี่ยนแปลงจากการผลิตหลายอยางเพื่อการอุปโภค
บริโภคภายในครัวเรือนเปนสําคัญ เปนการผลิตสินคาเฉพาะอยางเพื่อขายในตลาด อันทาํใหวิถี
ชีวิตของเกษตรกรตองพึ่งพากลไกตลาดเปนสําคัญ นอกจากนี้ วัตนธรรมดั้งเดิมของชาวชนบทที่ต้ัง
อยูบนรากฐานของชุมชน เครือญาติ และการชวยเหลอืเกื้อกูล ไดเสื่อมสลายลงไปอยางมาก ใน
ขณะที่ระบบอปุถัมภซึ่งวางอยูบนความสัมพันธระหวางผูมีอํานาจกับไรอํานาจ หรือมีเงินกับขาด
เงิน อันเปนความสัมพันธเชิงการแลกเปลี่ยนที่มีการคํานวณดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจมากขึ้นกวา
แตกอนอยางเทียบกนัไมได และเมื่อไมกี่ปที่ผานมานี ้ ความเปนปจเจกชนนิยมไดเกดิขึ้นและขยาย
ตัวอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิง่ในเขตชนบทที่มีความผกูพนักับระบบตลาดอยางเขมขน 

ประการที่สาม การขยายตัวของชนชัน้กลาง อันเปนผูที่มีการศึกษาคอนขางสูง มีรายได
สูงพอสมควร มีมาตรฐานการครองชีพทีดี่พอประมาณ มีความเปนปจเจกชนนยิม และตองการ
สิทธิเสรีภาพ (ทั้งในทางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ) ในระดับสูง ชนชั้นกลางเหลานี้เติบโตอยาง
มากในหวง 45 ปที่ผานมา เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางเสรีนิยม ไดเปดโอกาสดาน
อาชีพ การบริโภค รสนิยม การศึกษา และวิถีชีวิตใหมๆ อยางหลากหลาย 
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ตารางที ่1-1 ผูมีงานทาํ จําแนกตามอาชีพ ป 2542                                                                      
(หนวย : พันคน) 

อาชีพ จํานวนคน รอยละ 
1. ผูปฏิบัติงานที่ใชวชิาชพี วิชาการ และที่เกี่ยว

ของ 
2. ผูบริหาร ผูจัดการระดับตางๆ 
3. เสมียน 
4. ผูมีอาชีพเกี่ยวกับการคา 
5. เกษตรกร ชาวประมง ทําเหมืองแร ตัดไม 
6. อาชีพเกี่ยวกับการขนสงและคมนาคม 
7. ชาง หรือกรรมกรที่ทาํการผลิต 
8. ทํางานดานบริการ กฬีา และการเลนตางๆ 
9. คนงานซึง่มิไดจําแนกไวในหมวดอื่นๆ 

รวม 

1,975.7 
958.1 

1,133.3 
4,344.6 
13,747.9 
1,271.9 
5,634.7 
1,570.3 

10.4 
30,646.9 

6.45 
3.13 
3.70 

14.18 
44.86 
4.15 

18.39 
5.12 
0.02 

100.00 

     
2.2 การขยายตัวของประชาสังคมกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมือง 

ภายหลงัจากการเปลี่ยนการปกครองในป 2575 อํานาจในสังคมมีลักษณะกระจกุตัวสูง
กลุมชนชั้นนําที่มีอํานาจสูงมีเพียงกลุมเดียว คือ ขาราชการพลเรือนและทหาร อันเปนผลิตผลของ
การปฏิรูปปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ทีท่ําใหเกิดอาชีพขาราชการสมัยใหมข้ึน โดยมี
การจัดตั้งองคกรที่ข้ึนตรงตอกันตามลําดับชั้น และกระจายตัวไปจนครอบคลุมประเทศภายในเวลา
อันรวดเร็ว สวนชนชัน้นายทนุในขณะนัน้ยังคงมีลักษณะออนแอมาก ดวยเหตุทีม่ีระดับของการ
สะสมทนุยงัคงมีขนาดเล็กและเปนคนตางดาวชาวจนี ซึ่งไมเปนทีย่อมรับของชนชัน้นําที่ยดึกุม
อํานาจทางการเมือง ในขณะที่ประชาชนสวนใหญยงัคงเปนชาวนาซึ่งอาศัยอยูในชนบททีห่างไกล 
และไมคอยใหความสนใจตอปญหาสงัคมที่กวางออกไปกวาหมูบานของตนเองมากนัก นอกจากนี้ 
กรรมกรและชนชั้นกลางยงัคงมีอยูอยางจํากัด  

ในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ประเทศไทยอยูภายใต
ระบอบการปกครองทีท่หารและขาราชการมีอํานาจสูง หรือที ่ Fred W. Riggs เรียกกันวาเปน 
“ระบอบอํามาตยาธิปไตย” (Bureaucratic Polity) การแขงขันทางการเมืองถูกจํากัดอยูในกลุม
ยอยของผูทีม่อํีานาจกองทพัและขาราชการระดับสูง ขบวนการภาคประชาชนมีการเคลื่อนไหวบาง 
แตมักขาดอํานาจการตอรอง ถกูปราบปราม และตองเคลื่อนไหวอยูนอกสถาบันทางการเมืองที่เปน
ทางการ รวมทัง้ถูกเบยีดใหกลายเปนติ่งที่อยูชายขอบของสังคม 
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การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เนนการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษ 2516 ไดเพิ่ม
ความเขมแข็งใหกับพลงัของชนชั้นนายทุน ในขณะเดียวกัน จํานวนของชนชัน้กลางและกรรมกรก็
ขยายตัวมากขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งกลายเปนพลงัทางการเมืองที่ออกมา
ดําเนนิการเคลื่อนไหวเรยีกรองประชาธิปไตยนับต้ังแตป 2510 เปนตนมา การเรียกรองของพวกเขา
ไดไปสูจุดสูงสุดเมื่อมีสามารถโคนลมรัฐบาลเผด็จการทหารไดสําเร็จในเดือนตุลาคม 2516 

ในชวงประชาธิปไตยเบงบาน ป 2516 – 2519 อํานาจของกองทพัตกต่ําลงอยางมาก เนือ่ง
จากตกอยูในวกิฤตแหงความชอบธรรมทางการเมือง และมีการแตกแยกออกเปนกลุมยอยจาํนวน
มาก ภายใตระบอบการปกครองแบบใหมนี ้ ชนชั้นนายทนุไดพยายามเขาสูอํานาจทางการเมอืง
โดยผานการจดัตั้งพรรคการเมืองและลงสนามการเลือกตั้งระดับชาติ สวนอาณาบริเวณของประชา
สังคม (Civil Society) อันเปนพืน้ที่อิสระจากการครอบงําของอํานาจรัฐไดขยายตัวออกไปอยาง
กวางขวาง กลุมพลังตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ชนชั้นนายทนุ นักศึกษา ชาวนา กรรมการ และนัก
หนงัสือพมิพ ไดมีการจัดตั้งองคกรและดําเนินกิจกรรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง อันเปนการดาํเนิน
งานที่แยกตัวออกจากรัฐและเปนอิสระจากอํานาจรัฐ การเคลื่อนไหวของกลุมพลังนอกระบบราช
การ (Extra-bureaucratic Organizations) ในชวงนี้ไดกอใหเกิดการทาทายแนวคิดแบบเดิมที่เคย
เชื่อกันวา กิจการของบานเมืองเปนภาระกิจของรัฐบาล และราษฎรจะตองเชื่อฟงผูปกครอง วาทะ
กรรมใหมๆ ไดถูกสรางขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการบมเพาะจิตสํานักที่ทาํใหกลุม
ตางๆ มีความเชื่อมั่นในตัวเองวา พลงัการรวมตัวของประชาชนที่เขมแข็งสามารถกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได 

การฟนตัวและหวนกลับมามีอํานาจทางการเมืองใหมของกองทัพภายหลังจากเหตกุารณ
ในเดือนตุลาคม 2519 ไดทําใหการเมืองไทยกลายเปนระบอบเผด็จการทหารในชวงสัน้ๆ การตอสู
ทางการเมืองของชนชัน้นาํในชวงนี ้ ไดนําไปสูการจัดสรรอํานาจทางการเมืองใหมที่ลงตวัภายใต
ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ (Semi-democratic regime) อันเปนระบอบของการแบงอํานาจกัน
อยางสมดุลระหวางขาราชการและทหาร กับชนชัน้นายทุน โดยทีท่ั้งสองฝายตางกม็ชีองทางในการ
เขาสูอํานาจทางการเมืองของตนเองได กลาวคือ วุฒิสภายังคงมาจากการแตงตั้งทีเ่ปนเวทีของชน
ชั้นนาํขาภาคราชการและทหาร สวนนายทนุเขาสูอํานาจทางการเมืองจากการจัดตั้งพรรคการเมือง 
และยึดกุมสภาผูแทนราษฎร ขณะเดียวกนั ตําแหนงนายกรัฐมนตรีไมจําเปนตองมาจากการเลือก
ต้ัง อันเปนการเปดชองใหชนชั้นนําภาคขาราชการและทหารสามารถเขามาเปนหัวหนารัฐบาลได 

พัฒนาการของทนุนยิมในประเทศไทยในชวงปลายของทศวรรษ 2530 ไดทําใหชนชัน้นาย
ทุนเติบโตเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ อันนาํไปสูการทาทายระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบในสมัยของรัฐบาลชาติ
ชาย (2530 – 2533) เมื่อชนช้ันนายทนุพยายามเบียดขับอํานาจของชนชัน้นาํขาราชการใหถดถอย
ลง ความขัดแยงในการชวงชงิอํานาจทางการเมืองระหวางชนชัน้นําขาราชการกับนายทนุในทศ
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วรรษ 2520 ไดมาถงึจุดแตกหักเมือ่กองทพัไดผนึกกาํลังลมคว่ํารัฐบาลชาตชิาย ในการรัฐประหาร
เมื่อวันที ่ 23 กุมภาพันธ 2544 อันทาํใหสังคมไทยหวนกลับไปสูระบอบการเมอืงแบบเผด็จการอีก
คร้ังหนึง่  

ระบอบเผด็จการทหารในป 2544-2545 เปนระบอบการเมืองที่ไมสอดคลองกับบริบทของ
สังคมไทยในขณะนั้นอยางยิง่ เนื่องจากกลุมพลงัภาคประชาชนซึง่ไดเติบโตขึ้นมาบนเนื้อดินใน
ปริมณฑลของพื้นที่ประชาสงัคมไดขยายตวัออกไปกวางเกินกวาที่ระบอบเผด็จการจะสามารถตาน
ทานไดอีกตอไป การตอตานอํานาจของรัฐบาลเผดจ็การไดเร่ิมข้ึนนับต้ังแตเดือนแรกที่มกีารรัฐ
ประหาร และดําเนนิการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจนมาถึงจุดสุดยอด เมื่อพลังประชาธิปไตยไดจัด
ใหมีการชุมนมุประทวงอยางยืดเยื้อ นับจากเดือนมีนาคม 2545 จนกระทั่งนําไปสูเหตกุารณนอง
เลือดเมื่อทหารไดใชความรุนแรงในการปราบปรามผูชมุนุมประทวงกวา 3 แสนคน ในเดือน
พฤษภาคม 

ชัยชนะของประชาชนในเหตกุารณพฤษภาทมิฬ 2535 ไดทําใหระบอบการปกครองของ
ไทยกลายเปนประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการเลือกตั้งทัว่ไปในวนัที ่ 13 กนัยายน 2535 
สภาผูแทนราษฎรไดจัดตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการเแกไขรัฐ
ธรรม ฉบับป 2544 เมื่อเดือนตุลาคม 2535 ซึ่งประเด็นสําคัญในการแกไขไดแก การขยายสทิธิเสรี
ภาพและการมีสวนรวมของประชาชน การปรับปรุงองคกรและกลไกของรัฐสภาใหเปน
ประชาธิปไตย และการเพิม่ระบบและกลไกการตรวจสอบการทาํงานของรัฐสภา และเมื่อฉบับราง
แกไขเพิ่มเติมดังกลาวผานกระบวนการทางรัฐสภา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจนทําใหมีการแกไขเพิม่
เติมจริงๆ เพียงไมกี่ประเด็น จนสรางความไมพอใจใหกับพลังประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลุมทีม่ีบท
บาทสงูในเหตกุารณพฤษภาทมิฬ  

ในป 2537 – 2540 กลุมพลังประชาธิปไตยอันเขมแข็งและหลากหลายไดมีการเคลื่อนไหว
เพื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน และการปฏิรูปทางการเมืองขึ้นอยางกวางขวาง องคกรที่มี
บทบาทสําคญัในการเคลื่อนไหวไดแก เครือขาย 30 องคกรประชาธิปไตย1 เครือขายผูหญงิ เครือ

                                                           
1 เครือขาย 30 องคกรประชาธิปไตย ประกอบดวยสมาชิกที่เปนองคกรจัดตั้งมากอนการเคลื่อนไหวนานแลว และ
บางองคกรจัดตั้งขึ้นมาเปนการเฉพาะกิจในชวงเคลื่อนไหวเทานั้น อาทิ คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย 
กลุมเพื่อนประชาชน เครือขายเดือนตุลาคม ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย สมาพันธประชาธิปไตย สมาคม
สิทธิเสรีภาพของประชาชน สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย คณะกรรมการ
ญาติวีรชน 35 สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหพันธแรงงานธนาคารและการเงิน แหงประเทศไทย องคการนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง องคการนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม มูลนิธิองคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย ศูนยศึกษาและพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



 20

ขายองคกรพฒันาเอกชน 11 เครือขาย2 รวมกับเครือขายองคกรชาวบาน และกลุมวิชาชีพอิสระ
ตางๆ เชน สภาทนายความ ชมรมแพทยชนบท โดยมีคณะกรรมการรณรงคเพือ่ประชาธิปไตย 
(ครป.) ทําหนาที่เปนกองเลขาธิการ      

ผลของการเคลื่อนไหวไดไปสูการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 มาตรา 211 เมื่อ
เดือนกันยายน 2539 เพื่อจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) อันประกอบดวยสมาชิกจํานวน 99 คน 
มาจากตัวแทนประชาชนจงัหวัดละคน (รวม 76 คน) เปนผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน รัฐ
ศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และผูมีประสบการณทางการเมืองและการบริหารราชาการแผนดนิ 
จํานวน 23 คน สภารางรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ในการจัดทาํรางรัฐธรรมนญูฉบับใหม และเมื่อ
รางรัฐธรรมนญูฉบับดังกลาวไดผานเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เครือขาย 30 องคกร
ประชาธิปไตยและพันธมิตร ก็ไดมีการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันใหรัฐสภาผานรางรัฐธรรมนูญฉบับของ
สภารางรัฐธรรมนูญโดยไมมเีงื่อนไข จนในที่สุดรัฐสภาก็ไดใหความเหน็ชอบเมื่อเดือนกันยายน 
2540 และประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญฉบบัใหม เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2540    

กลาวโดยสรุป นับจากตนทศวรรษ 1510 เปนตนมา ปริมณฑลของประชาสังคมมีการ
ขยายตัวอยางมากขึ้นตามลาํดับ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในทศวรรษ 2530 ซึ่งภาคประชาสังคมไดเติบ
โตขึ้นอยางมาก เนื่องจาก 1) การพัฒนาทางเศรษฐกจิ และการเตบิโตของชนชัน้กลาง ผูมีการ
ศึกษาระดับสูง และมีรายไดคอยขางสูง อันเปนกลุมที่ตองการสิทธเิสรีภาพ ทัง้ในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 2) การเปดเสรีดานสื่อมวลชน และ 3) จิตสํานึกที่ตองการมีสวนรวมในทาง
การเมือง อันเกิดขึ้นจากความเชื่อมัน่ของประชาชนผูผานชัยชนะจากเหตุการณวนัที ่14 ตุลา 2516 
กับเหตุการณพฤษภาทมฬิ 2535 พวกเขาตองการที่จะมีสวนรวมในทางการเมืองในระดับที่สูงกวา
เดิม แตกลไกเชิงสถาบันตางๆ ยังไมมีประสิทธิภาพที่จะมารองรับการมีสวนรวมของพวกเขาได  
 
2.3 ความขัดแยงเชิงโครงสรางในปจจบัุน 

ปญหาการเมอืงไทยในปจจบัุน รวมทัง้การปฏิรูปทางการเมืองที่ดําเนนิไปอยางไมราบร่ืน
นั้น เปนภาพสะทอนของความขัดแยงเชิงโครงสรางอันสลับซับซอนที่ดํารงอยู ความขัดแยงเชิงโครง
สรางดังกลาวมีดังตอไปนี ้

                                                                                                                                                                      
สมัชชาคนจน ชุมชนบานครัว สภาองคการครูเพื่อสังคม สหพันธศิลปนเพื่อประชาธิปไตย สภาราษฎร และองค
กรสลัมเพื่อประชาธิปไตย เปนตน 
2 องคกรพัฒนาเอกชนมีจํานวนกวา 400 องคกร องคกรเหลานี้มีการรวมตัวกันเปนเครือขาย 11 เครือขาย ไดแก 
1) เครือขายเกษตร 2) เครือขายเด็ก 3) เครือขายแรงงาน 4) เครือขายชาวเขาและชนกลุมนอย 5) เครือขายผู
หญิง 6) เครือขายศาสนากับการพัฒนา 7) เครือขายชุมชนแออัด 8) เครือขายสาธารณสุข 9) เครือขายพัฒนาชุม
ชน 10) เครือขายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และ 11) เครือขายสิทธิมนุษยชน    
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ประการแรก เปนความขัดแยงที่เกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ในอดีตที่ผานมา ซึ่งไดสรางปญหาขึ้น 3 ประการ กลาวคือ หนึ่ง รัฐบาลเนนสนบัสนุนการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมเปนสาํคัญ แตกลับทอดทิง้ภาคเกษตรกรรมใหตกอยูในสภาพที่ลาหลงัและ
ยากจน สอง ปญหาการพฒันาที่ดึงเอาทรัพยากร (แรงงาน พลงังาน วัตถุดิบ และน้ํา) จํานวน
มหาศาลมาจากชนบท เพือ่ใชในการค้ําจุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อันทําใหภาคชนบท
ขาดแคลนทรพัยากรในการพัฒนา ขณะเดียวกนัก็ผลักตนทนุอนัเกดิจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไปใหภาคชนบทเปนผูแบกรับภาระ สาม ปญหาการพัฒนาที่กอใหเกิดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท  

จากปญหาดังกลาวนี ้ ทาํใหคนในชนบทซึ่งไมมีอํานาจในการตัดสินใจหรือจัดการ
ทรัพยากร (ปา น้าํ และดิน) ในทองถิน่ของตนเอง แตกลับตกอยูในสภาวะลอแหลมที่อาจถกูขับไล
ออกจากที่ดินที่ตนอยูอาศัยมาตั้งแตบรรพบุรุษ และหมิน่เหมตอการขาดแคลนทรัพยากร อันเนื่อง
มาจากถูกแยงยึดไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

จากปญหาอนัสืบเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐที่กลาวมาขางตน ไดกอใหเกิด
การรวมตัวของภาคประชาชนผูประสบปญหาโดยตรง ในรูปของเครือขายตางๆ เพื่อดําเนนิการ
เคลื่อนไหวและตอสูกับรัฐ ใหยกเลกิโครงการที่กอใหเกดิการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม (โดยเฉพาะอยางยิ่ง เขื่อน และโรงไฟฟา) ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อใหสิทธิแกผูอยู
อาศัยในทองถิน่ในการจัดการทรัพยากรของเขาเอง     

ประการที่สอง เปนความขดัแยงในมิติทางการเมือง ระหวางทางเลอืกประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน (Representative Democracy) กับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory 
Democracy) เนื่องจากในปจจุบันนี้ ประชาธิปไตยแบบตัวแทนกําลงัตกอยูภายใตวิกฤติแหงความ
ชอบธรรม (Legitimacy crisis) ดวยเหตุที่ตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง มักถูก
วิจารณจากสาธารณชนอยูเสมอวา มกีารซื้อเสียงจาํนวนมาก และเมือ่ไดรับการเลือกตั้งแลว ก็มกั
จะเต็มไปดวยการทุจริตคอรัปชั่น ภายใตสถานการณดังกลาวนี้ ทําใหระบบรัฐสภาขาดเสถียรภาพ 
ดังจะพบวาในชวง 11 ป ที่ผานมา (2534-2545) ประเทศไทยมีรัฐบาลรวม 8 ชุด โดยรัฐบาลสวน
ใหญมักบริหารประเทศอยูไดไมครบวาระ อันเนื่องมาจากปญหาวกิฤตแหงศรัทธา ถูกเดนิขบวน
ประทวงขับไล ถูกวพิากษวจิารณจากสื่อมวลชน และถูกอภิปรายไมไววางใจในสภา จนกระทัง่ไม
สามารถบรหิารบานเมืองไดอีกตอไป ในขณะเดียวกนั ขบวนการภาคประชาชนในบางสวน ไดมี
การเสนอใหใชประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมขึ้นมาทาทาย กระนัน้กต็าม ประชาธปิไตยแบบมีสวน
รวมก็มิไดรับการตอบรับจากสาธารณชนอยางกวางขวางมากนกั อันทาํใหความขัดแยงระหวาง
ทางเลือกประชาธิปไตย 2 แบบยังคงดาํรงอยูตอไปอีก 
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ประการที่สาม ความขัดแยงระหวางขบวนการของภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งมาก
ข้ึน พรอมๆ กับไดดําเนนิการเคลื่อนไหวตอสูเพื่อขยายพื้นที่ทางการเมือง (Political space) ของ
พวกตนใหกวางขวางออกไป กับภาคราชการที่ยงัคงมีลักษณะอาํนาจนิยมสงูและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางเชื่องชา อันเปนทีม่าของขอเรียกรองและวิธีการแกไขปญหาที่แตกตาง
กัน และขัดแยงกันในหลายๆ ประเด็นตลอดเวลา     

ดังไดกลาวมาแลววา สังคมไทยในอดีตเปนสังคมที่ราชการมีอํานาจสงูมาก 
(Bureaucratic Polity) ชนชั้นนาํขาราชการมักจะมองวาตนเองเปนผูปกครอง และมองประชาชน
ในฐานะของผูถูกปกครองทีข่าดการศึกษา และเคยชนิกับการกาํหนดนโยบายจากเบื้องบนลงขาง
ลาง โดยไมเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตดัสินใจ ในทางตรงกนัขาม ความเขมแข็ง
ของขบวนการภาคประชาชนในปจจบัุน ทําใหพวกเขากาวขึ้นมาเพื่อเรียกรองการปกครองตนเอง 
ในระดับทองถิน่ และขอมีสวนรวมในการตดัสินใจกําหนดนโยบายระดบัชาติ ดังเชน เมื่อหนวยงาน
ของรัฐตองการจัดทําโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมอยาง
กวางขวาง และประชาชนไดใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนเครื่องมือสําหรับอางองิการเรียกรองเพื่อมี
สวนรวมในการตัดสินใจอยางจริงจงั (การทาํประชาพิจารณ ประชามติ และการยื่นรายชื่อ 50,000 
ชื่อ เพื่อเสนอรางกฎหมาย) ในกรณีนี้ องคกรภาคประชาชนพบวา หนวยงานของรัฐมักจะมิได
ตองการใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตดัสินใจอยางจริงจัง และมกัจะจัดใหมีสวนรวมแบบพอ
เปนพธิี เพือ่สรางความชอบธรรมใหกับการตัดสินใจของรัฐ เนื่องจากจะสามารถกลาวไดวามี
ประชาชนเขามามีสวนรวมแลว ซึ่งบอยครั้งที่สรางไมพอใจใหกับองคกรภาคประชาชน และนําไปสู
ความขัดแยงที่รุนแรงในหลายกรณ ี

ประการที่สี ่ ความขัดแยงอันเนื่องมากจากความเปนอิสระของรัฐทีตํ่่าลงอยางมาก อัน
เนื่องมาจากการพึ่งพิงทนุนยิมโลก อันทาํใหประเทศไทยตกอยูภายใตแรงกดดันจากประเทศ
มหาอาํนาจ และองคกรโลกบาลทัง้หลาย เชน ธนาคารโลก (World Bank) องคกรการเงินระหวาง
ประเทศ (International Monetary Funds - IMF) องคการการคาโลก (World Trade 
Organization -WTO) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank) 
เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุคของการเปดเสรีทางการคา เปดเสรีทางการเงิน และเปดเสรีทาง
การตลาด อันทาํใหประเทศไทยตองผูกพันตอทุนนิยมโลกในรูปของการพึง่พงิที่ขาดอํานาจการตอ
รองอยางชัดเจน  

การพึง่พงิที่สําคัญในปจจุบันมี 5 ดาน คือ หนึ่ง การพึง่พงิตลาดสงออก สอง การพึง่พงิ
สินคานําเขาประเภทวัตถุดิบ สินคาขั้นกลาง น้าํมนั เครื่องจักร รวมทั้งสนิคาอุปโภคบริโภคทั้ง
หลาย สาม การพึง่พงิเงนิทุนจากภายนอก สี่ การพึง่พงิเงนิกูและเงินชวยเหลือจากตางประเทศ 
และ หา การพึ่งพิงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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จากผลของโครงสรางความสัมพันธแบบพึง่พงิทนุนยิมโลกโดยขาดอํานาจการตอรอง ทาํ
ใหประเทศมหาอํานาจและองคกรโลกบาลตางๆ สามารถเขามาสงแรงกดดันสําหรับการกําหนด
นโยบาย เพื่อใหเปนประโยชนตอประเทศมหาอาํนาจไดอยางมาก อันทาํใหรัฐบาลไทยขาดความ
เปนอิสระในการตัดสินใจ และเกิดการทาทายจากภาคประชาชนเกีย่วกับอํานาจอธิปไตยของชาติ  
ข้ึนอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงที่ประเทศประสบกับปญหาวกิฤตเศรษฐกิจ 

ตัวอยางการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่สะทอนถงึปญหาการขาดความเปนอิสระใน
การกําหนดนโยบายใหแกประเทศมหาอาํนาจ ไดแก คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย ได
ยื่นจดหมายเปดผนึกถงึนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และนายมิเชล กองเดลซูส ผูจัดการกอง
ทุนการเงนิระหวางประเทศ (IMF) เพื่อใหเปดเผยบันทึกขอตกลงลับทีรั่ฐบาลไทยไดทําไวกับ IMF 
และของให IMF แสดงความรับผิดชอบตอความผิดพลาดของมาตรการที ่IMF กําหนดใหแกรัฐบาล
ไทยในการแกไขวิกฤตเศรษฐกิจ   

กลุมที่สองที่จะกลาวถึง ไดแก “กลุมพนัธมิตรกูวิกฤตชาติ” ซึ่งจัดตั้งขึน้ในป 2541 องคกร
ดังกลาวนี้ไดดําเนนิการเคลื่อนไหวรวมกับเครือขายเดือนตุลาและสมาพนัธประชาธปิไตย เพื่อคัด
คานการออกกฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ ที่เปดชองทางใหทุนตางชาติเขามาครอบงาํเศรษฐกิจ
ไทยไดโดยงาย ขบวนการดังกลาวนีม้ีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง จนนาํไปสูการเคลื่อนไหวเพื่อ
กอบกูวกิฤตเศรษฐกิจในที่สุด 

นอกจากนีย้ังมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการประสานงาน 11 องคกรประชาชนอีสาน” ข้ึนใน
ป 2541 องคกรนี้ไดนําพลังของประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชพีกวา 2,000 คน ใหมารวมตัว
กัน ณ ลานพระบรมรูปทรงมาในเดือนมิถนุายน เพื่อประกาศคาํขวัญ “พักชําระหนี้ตางชาติ 
ประกาศเอกราช เลกิทาสทนุนยิม” การเคลื่อนไหวดังกลาวไดทําใหรัฐบาลหนัมาใหความสนใจตอ
ปญหาหนี้สิน (ทั้งหนี้ของเกษตรกรและของผูประกอบการธุรกิจ) มากขึ้น จนนาํไปสูนโยบาย
ประนอมหนี้ของภาคธุรกิจข้ึน        

องคกรที่จัดตั้งในลักษณะเฉพาะกิจตอมาคือ “กลุมประชาคมกอบบานกูเมือง” ในป 2541 
อันเปนกลุมของแพทยและนักพฒันาเอกชน ซึง่ไดดําเนนิการรณรงคใหสาธารณชนรับทราบวา 
ประเทศไทยไดสูญเสียเอกราชไปแลว พรอมกับรณรงคเคลื่อนไหวใหใชแนวทางเศรษฐกิจแบบพึ่ง
ตนเอง ตอมาไดขยายบทบาทไปสูเครือขายประชาคมเมือง (Civic Net) อันเปนประชาคมในระดับ
จังหวัดและอําเภอตางๆ  

กลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจ นาํโดยนายสมศักดิ์ โกศัยสุข ไดเคลื่อนไหวในป 2541 เพื่อคัด
คานนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรฐับาล โดยมกีารกลาวโจมตีวา เปนนโยบายทีถู่กกําหนด
จากตางชาต ิดังที่ปรากฏในหนงัสือแสดงเจตจํานงคที่รัฐบาลไทยไดทาํไวกับ IMF เพื่อใหมกีารขาย
รัฐวิสาหกิจใหแกทุนตางชาติไปในที่สุด 
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ในป 2543 คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน ไดออกแถลงการณเพื่อคัด
คานรัฐบาลทีอ่นุมัติแผนเงินกูในวงเงิน 600 ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อปรับโครงสรางภาคเกษตร 
เนื่องจากเหน็วาเปนนโยบายของเจาของเงินกู คือธนาคารเพื่อการพฒันาแหงเอเชยี (ADB) ที่
ตองการใหมีการเก็บคาน้ําจากเกษตรกร 

กลุมสุดทายทีจ่ะกลาวถงึไดแก องคกรเฉพาะกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อป 2543 คือ “กลุมนักวิชา
การและนกัธุรกิจทีห่วงใยการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล” นําโดยนกัวชิาการ 8 ทาน ไดแก 
นายแพทยประเวศ วะส ีศาสตราจารยนธิ ิเอียวศรีวงศ อาจารยรังสรรค ธนะพรพนัธุ ดร. เสกสรรค
ประเสริฐกุล ศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ คุณโสภณ สุภาพงษ และคุณณรงค โชค
วัฒนา ไดแถลงขาวใหรัฐบาลทบทวนยทุธศาสตรในการแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกจิ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การยกเลิกการเปดเสรีทางการคาและการเงนิ และถอนตัวออกจากการเขารวมเปน
สมาชิกขององคการคาโลก (World Trade Organization -WTO)  

จากสภาวะความขัดแยงเชงิโครงสรางอยางนอย 4 ประการดังที่กลาวมาขางตน ทาํใหรัฐ
ประสบกับปญหาที่ไมสามารถแกใหตกไปไดนานาประการ และกลายเปนฝายตัง้รับตอการกดดัน
จากพลงัตางๆ ที่มาจากหลายทิศทาง อันนาํไปสูปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของผูจัดการรัฐเอง 
  
2.4 การจัดต้ังองคกรและมีสวนรวมในนโยบายขบวนการภาคประชาชน 
 สมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน 
 สมัชชาเกษตรกรรายยอย (สกย.) กอต้ังขึ้นในเดือนมีนาคม 2536 เนื่องจากขณะนั้นรัฐ
บาลชวน 1 ไดผลักดันการจัดตั้งสภาเกษตรแหงชาติ และไดมีการตอตานจากเกษตรกรรายยอย 
โดยเฉพาะในภาคอีสานอยางกวางขวาง สกย. มีการจัดตั้งในลักษณะเครือขาย ประกอบดวย 7 
เครือขายที่มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวคัดคานราง พรบ. สภาการเกษตรแหงชาต ิ รวมทัง้
องคกรพนัธมติร และองคกรพัฒนาเอกชนจํานวน 500 คน โดยในชวงแรก สกย. ไดจัดตั้งกลุม
เกษตรรายยอยตามประเดน็ปญหา 9 ปญหา ในเขต 9 พืน้ที่ แตเนื่องจากการเคลื่อนไหวของ สกย. 
จํากัดอยูในเขตภาคอีสานเปนหลกั ดังนัน้จึงไดมีการเปลี่ยนชื่อมาเปน “สมัชชาเกษตรกรรายยอย
ภาคอีสาน” (สกย.อ.) และในป 2539 ไดขยายพืน้ที่เปาหมายเปน 97 พื้นที ่ เปนเครือขายที่มี
ลักษณะกวางขวาง ครอบคลุมทั้งภาคอีสาน มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อตอรองและจัด
การเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา ปา และที่ดิน 
 ภายหลงัจากที่นายนคร ศรีวิพัฒน ไดรับการเลือกตั้งเปนเลขาธกิารในป 2539 เปนตนมา 
สกย.อ. ไดแยกออกเปนหลายกลุม และเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนไหว โดยหันมาเนนการเคลื่อน
ไหวเฉพาะเรื่องการปลดหนีสิ้น และเรียกรองใหรัฐจัดสรรปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรผานโครง
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การปรับปรุงระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และปญหาที่ทาํกนิในเขตปา โดยไมคอยใหความ
สําคัญกับการเคลื่อนไหวในดานปญหาทรัพยากรดิน น้ํา และปามากนกั 
 

 สมัชชาคนจน  
 สมัชชาคนจนมีการจัดตั้งอยางเปนทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2538 อันเปนการรวมกลุม
กันของตัวแทนจากชุมชนทองถิ่นตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากพัฒนาตามโครงการของรัฐ ไดแก 
เครือขายปญหาเขื่อนหรือสมัชชาเขื่อน เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ เครือขายปญหาสลัม เครือ
ขายผูปวยจากการทาํงานฯ กลุมผูคัดคานโรงไฟฟาพลงัขยะถานหนิลิกไนต อ. หางดง จ. เชียงใหม 
กลุมผูคัดคานการกอสรางศูนยราชการโพธิ์เขียว จ. สุพรรณบุรี เปนตน สมัชชาคนจนจึงถือเปนองค
กรเครือขายของผูที่เสยีเปรยีบในสังคม ทีม่ีลักษณะประเด็นกวางขวางและครอบคลุมพื้นทีท่ั่ว
ประเทศ วัตถุประสงคในการจัดตั้งของพวกเขาเพื่อเปนเวทีในการวมพลังแหงความรวมมือ แลก
เปลี่ยนประสบการณ ประสานความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ตอมาในป 2539 สมัชชาคนจนไดมีการจัดโครงสรางในลักษณะเครือขายจํานวน 5 เครือ
ขาย (ครอบคลุม 47 กรณีปญหา) ไดแก 1) กลุมปญหาเขื่อน 2) กลุมปญหาปาไมและที่ดิน 3) กลุม
ปญหาการโครงการของรัฐ 4) กลุมปญหาผูปวยจากการทํางาน และ 5) กลุมปญหาชุมชนแออดั 
และในป 2540 ซึ่งมีการชุมนุมใหญทีก่รุงเทพ เครือขายไดขยายเปน 6 เครือขาย (125 กรณีปญหา) 
โดยเครือขายที่เพิม่ข้ึนมาไดแก กลุมเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก 4 ภาค นอกจากนี้ยังมีเครือ
ขายประมงขนาดเล็กภาคใตเขารวมดวย 
 

 เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ  
 การจัดตั้งเครอืขายเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) เกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแยงระหวางรัฐ
กับชุมชนทองถิ่นเกีย่วกับนโยบายการจัดการปา สมาชกิสวนใหญของ คกน. เปนกลุมชาติพันธุบน
พื้นที่สูงนับรอยหมูบานที่ไดรับผลกระทบจากการประกาศเขตปาอนุรักษ นอกจากนีย้ังมีปญหา
เกี่ยวกับราคาพืชผลตกต่ํา โดยในป 2535 การนาํเขาถัว่เหลืองเสรีทําใหราคาถั่วเหลืองภายใน
ประเทศตกต่ํา เกษตรกรไดรวมตัวกนัชุมนมุที่ประตูทาแพ จังหวัดเชยีงใหม เพื่อเรียกรองใหรัฐบาล
พยุงราคาผลผลิต เกษตรกรบางสวนที่รวมชุมนุมในครั้งนั้น รวมทัง้นกัพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ ได
รวมตัวกนัจัดตั้ง “องคกรพัฒนาเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ” ข้ึนในป 2537 โดยวางแนวทาง
การรวมมือ 4 ดาน คือ 1) สรางความเขมแข็งและประสานเครือขายใหเปนหนึง่เดียว 2) แกไข
ปญหาการอนรัุกษฟนฟทูรัพยากรและสิ่งแวดลอม และปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าํ 
3) พัฒนายทุธศาสตรการเคลื่อนไหวใหชดัเจนโดยการพัฒนางานเครือขาย และ 4) หาพันธมิตรที่
นอกเหนือไปจากสมาชิกในองคกรประชนชน ซึง่ก็คือ นักพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ 
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 ภายหลงัจากการชุมนุมใหญคร้ังแรกในป 2538 องคกรพัฒนาเครือขายฯ ไดเปลี่ยนชื่อเปน 
“เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ” โดยมีเปาหมายในการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันใหรัฐแกไข
ปญหาปาอนุรักษทับที ่และรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีขอเรียกรองทีเ่ปน
รูปธรรม 2 ประการ คือ 1) เสนอใหตังคณะกรรมการรวมระหวางตัวแทนฝายตางๆ เพื่อพิสูจนวาแต
ละชุมชนต้ังถิน่ฐานมากอนการประกาศเขตปาอนุรักษหรือไม หากตั้งถิ่นฐานมากอน ใหรัฐรับรอง
สิทธิใหชุมชนอยูอาศัยและทํากนิอยางมัน่คง แตหากชุมชนบุกรุกเขตปาอนุรักษใหรัฐดําเนนิการ
ตามกฎหมาย และ 2) ใหรัฐเรงออกพระราชบญัญัติปาชุมชน เพื่อรองรับใหชุมชนทองถิน่มีสิทธิใน
การจัดการปาภายใตกฎเกณฑรวมกนัของชุมชน  
 

 สมัชชาปาชุมชนภาคเหนอื 
 องคกรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือใหความสนใจและรณรงคเคลื่อนไหวเพื่อใหชุมชนมีสิทธิ
ในการจัดการปาในรูปของ “ปาชุมชน” มาตั้งแตตนทศวรรษ 2530 แลว โดยมีการรวมกลุมกนัเปน 
“คณะทํางานปาชุมชน” มีการจัดเวทีสัมมนา “สมัชชาปาชุมชนภาคเหนือ” ข้ึนครั้งแรกในป 2536 
เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชาวบานที่มีการจดัการปาชุมชน ซึ่งสวนใหญ
เปนคนเมืองพืน้ราบที่เคยรวมตอสูคัดคานการสัมปทานทําไมในป 2532  

ตอมาไดมีการประสานความรวมมืออยางจริงจังระหวางกลุมคนเมืองพืน้ราบกับกลุมชาติ
พันธ ซึ่งนาํไปสูการจัดเวทีสมัชชาปาชุมชนภาคเหนืออีกครั้งในตนป 2542 เพื่อใหเกิดเครือขายของ
ชาวบานที่จัดการปาชมุชน มีผูเขารวมที่เปนทัง้ชาวเมืองพืน้ราบและกลุมชาตพิันธุกวา 1,500 คน 
จากปาชุมชนกวา 700 ปา ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ และนําไปสูการจัดตั้ง “สมัชชาปาชุมชนภาค
เหนือ” ข้ึนอยางเปนทางการ มีพอหลวงจรัล ขาสัก เปนประธานคนแรก 

วัตถุประสงคของสมัชชาปาชมุชนภาคเหนอื ไดแก การสนับสนนุใหสมาชิกเรียนรูและถาย
ทอดประสบการณการจัดการปาชุมชน และผลักดันพระราชบัญญัติปาชุมชนที่สอดคลองกับชุมชน
ที่ดูแลรักษาปา กิจกรรมสําคัญของสมัชชาปาชุมชนภาคเหนือก็คือ รวมมือกับ คกน. องคกรพัฒนา
เอกชน และนกัวิชาการ ในการใชชองทางตามมาตรา 170 แหงรัฐธรรมนูญ โดยการระดม 50,000 
รายชื่อ เพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติปาชุมชนฉบับประชาชนตอรัฐสภาเมื่อวนัที ่1 มีนาคม 2543 

 
สมัชชาชนเผาแหงประเทศไทย 
ในภาคเหนือยงัมีกลุมชาติพนัธุจํานวนมากที่ประสบปญหาปาอนุรักษทับที่ทาํกนิ นอก

จากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถนุายน 2541 ไดใหอํานาจแกกรมปาไมในการอพยพชุมชน
บนที่สูงออกจากพืน้ที่ “ลอแหลม” พรอมทั้งยงัมีการเคลื่อนไหวของรัฐและชาวเมืองพื้นราบที่
ตอตานชาวเขา ทําใหกลุมชาติพันธุจํานวนมากถูกเจาหนาที่ปาไมคุกคามอยางหนกั 
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จากปญหาดังกลาวทําใหเกดิการประสานความรวมมือกับองคกรพฒันาเอกชน โดยมีการ
จัดสัมมนารวมกันเมื่อเดือน กรกฎาคม 2541 มีผูเขารวมเปนตัวแทนของกลุมชาติพันธ 5 กลุม ได
แก ปกากญอ ลาหู ลีซ ูเมีย่น และมง โดยมคีนเมืองพื้นราบที่ไดรับความเดือดรอนจากการประกาศ
เขตปาอนุรักษทับที่อยูอาศัย ทีท่ํากนิ และปาชุมชนใน 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งผลของการ
สัมมนาไดนําไปสูการจัดตั้ง “สมัชชาชนเผาแหงประเทศไทย” โดยมีตัวแทนเผาละ 5 คน ทําหนาที่
ประสานงานใหเกิดการแลกเปลี่ยนปญหาของแตละชนเผา รวมทั้งกําหนดทิศทางและแผนงานของ
องคกร  

สมัชชาคนเผาแหงประเทศไทยมีเปาหมายในการดําเนนิงานเคลื่อนไหว 3 ประการ คือ 1) 
เรียกรองใหรัฐบาลเพิก่ถอนที่ทาํกนิและทีอ่ยูอาศัยของชาวบานออกจากเขตปาอนุรักษ และรับรอง
สิทธิใหชาวบานสามารถอยูอาศัยและทาํกินในปาไดอยางยัง่ยนื 2) ผลักดันใหรัฐยอมรับการมีสวน
รวมของชุมชนในการดูแล จดัการ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ยืน อันเปนเปา
หมายรวมกับ เครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ 3) ผลักดันใหรัฐบาลเรงแกไขปญหาเรื่องการลง
รายการสัญชาติไทยใหแกกลุมชาติพนัธตางๆ       

 
 เครือขายประมงพื้นบานภาคใต 

 ชาวประมงพื้นบาน เปนผูทีป่ระกอบอาชพีจับปลาในทะเลที่ออกไปไมไกลจากชายฝงมาก
นัก โดยใชอุปกรณและเรือขนาดเล็ก ปญหาของชาวประมงพืน้บานเกิดจากปจจบัุนมีเรือประมง
พาณิชยขนาดใหญ ซึง่จับปลาโดยใชอวนลากหรือรุนทีม่ีตาอวนกนถงุขนาดเลก็ เพือ่ใหสามารถจบั
ปลาเปดและปลาขนาดเลก็อื่นๆ ไดเพิม่มากขึ้น และมีการลักลอบเขามาจับปลาในเขตทีห่างจาก
ชายฝงต่าํกวา 3,000 เมตร อันเปนเหตุใหปริมาณสัตวน้าํลดนอยลงอยางรวดเร็ว และยิ่งในระยะ
ไมกี่ปที่ผานมานี ้ ไดมีเรือประมงปนไฟจบัปลากะตักลกัลอบเขามาทาํการใหเขตหวงหามเพิ่มข้ึน 
ยิ่งซ้ําเติมใหปริมาณสัตวน้าํลดลงอยางรวดเร็ว อันมผีลกระทบตอชาวประมงพื้นบานที่นับวนัจบั
ปลาไดนอยลง 
 จากปญหาดังกลาวนี้ ทําใหชาวประมงพืน้บานรวมตวักันจัดตั้งองคกรขึ้นหลายแหง มีต้ัง
แตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับฝงทะเล โดยแตละองคกรตางมยีทุธศาสตรและ
ยุทธวิธทีี่แตกตางกนั เชน กลุมชาวประมงพื้นบานปาคลอก กลุมชาวประมงพืน้บานอาวกุง จังหวดั
ภูเก็ต กลุมชาวประมงพืน้บานเกาะป ู จังหวัดกระบี ่ ชมรมชาวประมงพืน้บานตําบลเกาะยาวนอย 
จังหวัดพงังา และชมรมชาวประมงพืน้บานกิง่อําเภอสุขสําราญ จงัหวัดระนอง เปนตน มกีาร
ดําเนนิกิจกรรมที่สําคัญคือ การอนุรักษทรัพยากรชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทาํแนวเขต
อนุรักษสัตวนาํและหญาทะเล และการออกตรวจจับเรือประมงพาณชิยขนาดใหญที่รุกล้ําเขามาใน
เขตหวงหาม 3,000 เมตร 
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 กลุมชาวประมงพืน้บานระดับทองถิน่ไดมีการประชุม อบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางกนั จนกระทั่งนําไปสูการจัดตั้งชมรมชาวประมงพื้นบานจงัหวดัพังงา ชมรม
ชาวประมงพื้นบานจงัหวัดกระบี่ ชมรมชาวประมงพืน้บานจงัหวัดภูเกต็ และชมรมชาวประมงพื้น
บานจงัหวัดระนอง โดยที่ชมรมชาวประมงพื้นบานของทัง้ 4 จังหวัดไดเขามารวมกับสมัชชาคนจน
ในการชุมนุมยดืเยื้อเมื่อป 2541 โดยทัง้ 4 ชมรมไดประชุมรวมกนัเพื่อกําหนดเปนขอเรียกรองของ
ตนขึ้นจํานวน 3 ขอ คือ 1) เร่ืองการขยายเขตอาวพงังา 2) เร่ืองการขยายเขตหามทําการประมง
อวนลากอวนรนุเปน 5,400 เมตร ทัว่ประเทศ และ 3) การกาํหนดเขตอาวระนอง  
 ตอมาในการประชุมเมื่อเดือนกนัยายน 2542 เครือขายชาวประมงพื้นบานภาคใตไดมีมติ
ในการกาํหนดเปาหมายสาํหรับจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน อันประกอบดวย 1) มาตรการ
ในการอนุรักษและฟนฟูสัตวนํา โดยการขจัดเครื่องมือจับสัตวน้ําประเภท “ทําลายลาง” ใหหมดไป 
2) สรางฐานชมุชนและพัฒนาศักยภาพผูนํา 3) ผลักดนัระดับนโยบาย ไดแก การกําหนดเขตอาว
ระนอง มาตรการจัดการกับเรือประมงปนไฟปลากะตกัที่ลักลอบเขามาในบริเวณอาวพงังา 4) การ
รณรงคเผยแพรผลงานของเครือขายออกสูสาธารณะ 5) การระดมเงินทุน และ 6) การหาพนัธมติร
จากคนจนทั่วโลก 
 

 เครือขายสลัม 4 ภาค 
 ผูอยูอาศัยในชุมชนแออัดโดยทั่วไปมกัจะประสบกับปญหาการไลร้ือ ความไมมั่นคงดานที่
อยูอาศัย และขาดปจจัยดานสาธารณูปโภคตางๆ ดวยเหตุดังกลาวนี้ ทําใหชาวสลัมมีการรวมตัว
กันตอสูต้ังแตกอนป 2516 แลว 
 ในชวงป 2524-2525 ปญหาการไลร้ือทวีความรุนแรงสูงมาก ทําใหนักพฒันาเอกชน
พยายามหาแนวทางการทํางานเพื่อแกไขปญหาการไลร้ือดังกลาวอยางจริงจัง จึงเกิดการรวมกลุม
ที่เรียกวา “กลุมศึกษาปญหาสลัม” ข้ึน มกีารจัดประชุม แลกเปลีย่นประสบการณ และเยี่ยมเยียน
ชาวชมุชนตางๆ ที่ผานการตอสูเพื่อที่อยูอาศัยมาแลว จนกระทั่งในป 2529 ไดเกิดการประสานเปน
เครือขาย 20 ชุมชน เรียกวา “ศูนยรวมพฒันาชุมชน” มีการดําเนินกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ 1) 
ตอตานและยบัยั้งการไลร้ือดวยการทําหนาที่เปนองคกรประสานงาน เพื่อระดมกําลังชาวบานจาก
ชุมชนตางๆ ใหมาชวยเหลือชุมชนที่กาํลังถูกไลที ่2) เตรียมการชุมนุมเพื่อตอรองเกี่ยวกับสิทธิเพื่อที่
อยูอาศัย และ 3) กิจกรรมรณรงคเพื่อสรางความเขาใจตอสาธารณะถึงปญหาและความเดือดรอน
ของชาวสลมั ขณะเดียวกนั ในป 2532 ชุมชนแออัด 40 ชุมชนที่ไดรับการสนับสนนุจาก FOSTER 
ไดประสานกนัจัดตั้งเปนเครอืขาย ชื่อวา “กลุมรวมน้ําใจพัฒนา” ซึ่งมีการทาํงานทีสั่มพันธใกลชดิ
กับ “ศูนยรวมพัฒนาชุมชน” 
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 ในป 2532 ไดมีการประชุมรวมกนัระหวางตัวแทนชาวบานจากสมาพันธชุมชนแออัดคลอง
เตย ศูนยรวมพัฒนาชุมชน และกลุมรวมน้ําใจพัฒนา และตัวแทนชาวบานจากชมุชนแออัดจังหวัด
สงขลา ซึง่ที่ประชุมมีมติทีจ่ะผลักดันใหออกกฎหมายคุมครองในเรื่องสิทธิที่อยูอาศยั พรอมกนันัน้
ไดมีการตั้งคณะกรรมการขึน้มาชุดหนึ่งเพื่อทาํหนาที่รางพระราชบญัญัติ โดยมีหลักการเบื้องตนคือ 
“ใหรัฐประกาศพื้นที่ชุมชนแออัดเปนเขตเวนคืนเพื่อนาํมาปรับปรุงใหชาวบานไดกรรมสิทธ”ิ ขณะ
เดียวกนั ตัวแทนชาวบานทัง้ 4 กลุม ไดรวมกันจัดตั้งเปน “คณะประสานงานพระราชบัญญัติชุมชน
แออัด 4 ภาค” เพื่อทําหนาทีเ่ปนแกนกลางประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อผลัก
ดันพระราชบญัญัติชุมชนแออัดอยางตอเนื่อง 
 ภายหลงัการปฏิวัติของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติในป 2534 คณะประสาน
งานพระราชบญัญัติชุมชนแออัด 4 ภาคตองยุติบทบาทลงชั่วคราว และมาเคลื่อนไหวอีกครั้งในเหตุ
การณพฤษภาทมิฬ 2535 ในนามของ “องคกรสลัมเพื่อประชาธิปไตย” รวมรณรงคเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในเดือนกนัยายน 2535 และรวมรณรงคผลักดันรัฐธรรมนญูฉบับประชาชน 
 ในชวงกลางป 2541 ไดเกิดกระแสการไลร้ืออีกครั้ง ตามนโยบายการพัฒนาเมืองนาอยู
และชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน ดังที่ปรากฎในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที ่ 8 ใน
ชวงนี้ คณะประสานงานพระราชบัญญัติชุมชนแออัด 4 ภาค จึงไดปรับบทบาทและจัดรูปองคกร
เปน “เครือขายสลัม 4 ภาค” อันประกอบดวยสมาชิก 161 ชุมชน จาก 9 เครือขาย คือ 1) ศูนยรวม
พัฒนาชุมชน 2) กลุมพฒันาชุมชนใตสะพาน 3) เครือขายริมทางรถไฟสายใต-ตะวันตก 4) เครือ
ขายชุมชนเพื่อการพัฒนา 5) เครือขายชุมชนริมคูคลอง 6) เครือขายชุมชนเขตประเวศ 7) เครือขาย
ชุมชนแออัดภาคใต 8) เครือขายชุมชนเมืองเชยีงใหม และ 9) เครือขายชุมชนแออดัจังหวัด
อุบลราชธานี  

เครือขายสลัม 4 ภาค มีแนวทางการทํางานดังนี้ 1) เคลื่อนไหวเกี่ยวกบัรางพระราช
บัญญัติชุมชนแออัด 2) ผลักดันใหรัฐนําที่ดินออกมาใชประโยชน เพื่อแกไขปญหาที่อยูอาศัยของ
คนจนและสงัคมเมืองอยางเปนรูปธรรม 3) ติดตามและประสานการดําเนนิงานของคณะกรรมการ
แกไขและปองกันปญหาชุมชนแออัด ตามมติคณะรัฐมนตรีใหมนีโยบายที่สอดคลองกับวถิีชีวิตของ
ชาวชมุชนและการอยูรวมกนัของเมือง 4) ติดตามขอมูลเกี่ยวกับกองทนุตางๆ และ 5) นาํเสนอ
ปญหาการไมไดรับบริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานของชาวชมุชน นอกจากนี้ เครือขายสลัม 4 
ภาค ยังไดเคลื่อนไหวรางพระราชบญัญัติชุมชนแออัดโดยใชชองทางตามกฎหมายที่เปดไวใน
มาตรา 170 แหงรัฐธรรมนูญ ที่กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน สามารถเขาชื่อเสนอ
กฎหมายตอรัฐสภา      
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 สภาเครอืขายกลุมผูปวยจากการทํางานและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย 
 เนื่องจากคนงานในโรงงานอตุสาหกรรมหลายประเภทตองเผชิญกับปญหาที่เร้ือรังมานาน
ปญหาหนึง่ ก็คือ การเจ็บปวยดวยโรคจากการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคบิสซิโนซิส อันเกดิ
จากฝุนฝายทีค่นงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอประสบ โรคที่เกิดจากสารตระกัว่เขาไปในรางกาย
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส และโรคที่เกิดจากสารเคมีในอุตสาหกรรมเจียรไนเครื่องประดบั 
เปนตน ซึ่งปรากฏวาในป 2535-2536 มีคนงานหญิงเจ็บปวยดวยโรคจากการทํางานและตองถกู
เลิกจางเนื่องจากไมสามารถทํางานตอไปไดเปนจํานวนมาก  

จากสภาพปญหาดังกลาว ไดทําใหคนงานหญิงที่ประสบปญหาถกูเลิกจางอนัเนื่องมาจาก
การเจ็บปวยจากโรคในที่ทาํงาน รวมกลุมกันจัดตัง้เปน “สภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางาน
และสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย” ข้ึนในป 2537 โดยมีประธานเครือขายคือ สมบุญ ศรีคําดอกแค 
อดีตประธานสหภาพแรงงานโรงงานทอผากรุงเทพ และเปนผูปวยจากโรคบิสซิโนซิส เครือขายนี้
ดําเนนิกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อวัตถุประสงคในการสนับสนุนคนงานที่เจ็บปวยดวยโรคจากการ
ทํางาน โดยการรวมกลุมชวยเหลือระหวางกนัในรูปของการรักษาสุขภาพ การตอสูเรียกรองทาง
กฎหมายเพื่อคุมครองสิทธขิองผูปวยจากการทาํงานในศาลแรงงาน และการสรางพนัธมิตรเครือ
ขายกับกลุมนกัวิชาการ และเครือขายองคกรเอกชนดานแรงงาน เพือ่รณรงค ผลักดันใหรัฐบาลมี
นโยบายที่มีประสิทธิผลในการแกไขปญหาผูเจ็บปวยจากการทาํงาน และในเดือนธนัวาคม 2538 
สภาเครือขายผูปวยจากการทํางาน จึงไดไปรวมกับ “สมัชชาคนจน” เพื่อใหเกิดอํานาจการตอรองที่
เพิ่มสูงขึน้ และไดมีโอกาสพฒันาจิตสาํนกึทางการเมืองใหสูงขึน้ 

 
คณะกรรมการรณรงคเพือ่สุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน 
เมื่อเกิดเหตกุารณเพลิงไหมโรงงานเคเดอรในเดือนพฤษภาคม 2536 อันทําใหคนงานเสีย

ชีวิต 188 คน และบาดเจ็บ 469 คน ผูนําแรงงาน นกัพัฒนาเอกชน และนกัวิชาการไดลงไปดําเนนิ
การเคลื่อนไหวในพืน้ที ่ โดยมีการจัดตั้งเปน “คณะกรรมการศูนยอํานวยการชวยเหลือลูกจางที่
ประสบภัย” เพื่อดําเนนิการเรียกรองใหนายจางจายคาเสียหายแกคนงาน เรียกรองตอรัฐบาลให
ดําเนนิคดีตอนายจางและเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของกับการเกิดเพลิงไหมดังกลาว และใหแกไขนโยบาย
สงเสริมการลงทุนที่จะตองใหความสนใจตอสุขภาพความปลอดภัยของลูกจางดวย (บัณฑิต, 2542 
: 116-118) 

ในชวงนัน้มีปญหาเกีย่วกับสุขภาพและความปลอดภัยอันเนื่องมาจากการทาํงานเกิดขึ้น
บอยๆ เชน ในเดือน พฤษภาคม 2536 ไดเกิดเพลิงไหมโรงงานตัดเย็บเสื้อผาขนาดเลก็ที่ต้ังอยูใน
เขตบางคอแหลม อันทําใหคนงานเสยีชีวิต 10 คน เนื่องจากมีประตูเหลก็ดัดปดขังไวจึงไมสามารถ
หนีเพลิงไฟออกมาได ตอมาหลังจากนั้นอกี 3 เดือน ไดเกิดตึก 6 ชั้นของโรงแรมรอยัลพลาซาถลม 
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จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 133 คน บาดเจ็บ 351 คน (บัณฑิต, 2537 : 16) ในป 2540 เกิดเพลิง
ไหมโรงแรมรอยัลจอมเทยีน รีสอรต จังหวดัชลบุรี ทาํใหคนงาน นกัทองเทีย่ว และนกังานการไฟฟา
ฝายผลิต เสียชีวิต 91 ราย บาดเจ็บกวา 50 ราย (วรวิทย, 2545 : 159) และในป 2542 โรงงาน
เกษตรกรหงษไทย (อบลําใยแหง) ไดเกิดระเบิดขึ้น อันทาํใหคนงานเสยีชีวิต 36 คน และบานเรือน
ในระแวกไกลเคียงเสียหาย 570 หลงัคาเรอืน  

ภายใตสถานการณดังกลาวนี้ นักพัฒนาเอกชน รวมกับองคกรแรงงาน ไดมกีารจัดตั้ง 
“คณะกรรมการรณรงคเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน” ข้ึนในป 2537 คณะกรรมการ
ชุดนี้ไดเรียกรองตอคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ กระทรวงแรงงานฯ และกระทรวงสาธารณสขุ 
เพื่อใหแกไขปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานอยางจริงจงั (จะเด็จ, 2537 : 125-27) 
การเคลื่อนไหวไดดําเนนิมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในป 2540 คณะกรรมการรณรงคฯ จึงไดมีการ
เรียกรองใหรัฐบาลจัดตั้ง “สถาบนัคุมครองสุขภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการ” โดยใหเปนองคกรอิสระทีอ่ยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงแรงงานฯ บริหารใน
รูปของเบญจภาค3ี ทําหนาที่ใหความคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยจากการทาํงานแบบครบ
วงจร ต้ังแตการปองกนั สงเสริมสุขภาพ บริหารกองทุนเงนิทดแทน การวิจัย และรวมบังคบัใช
กฎหมาย และใหมีการโอนเงินจากกองทุนเงินทดแทนและสถาบนัความปลอดภัยในการทาํงานมา
ใหสถาบนัฯ เปนผูจัดการ 

การเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งสถาบันฯ ดังกลาว ไดดําเนินการในหลายรูปแบบ รวมทั้งมกีารใช
สิทธิตามมาตรา 170 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในการรวบรวมรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 
50,000 รายชือ่ เพื่อยืน่เสนอรางกฎหมายการจัดตั้งสถาบันฯ แกประธานสภา      

 
เครือขาย อพช. ดานเอดสภาคเหนือ  
เนื่องจากสถานการณเอดสมีความรนุแรงมากนับจากทศวรรษ 2530 เปนตนมา โดย

เฉพาะอยางยิง่ในจงัหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งมีผูติดเชื้อเอดสเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกนั รัฐ
บาลก็มิไดใหความสนใจดูแลอยางจรงิจัง และมีการละเมิดสิทธิผูติดเชื้ออยูบอยครั้ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปดเผยผลการตรวจเลือด  

จากปญหาดังกลาว ทาํใหองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดสในภาคเหนือตอนบนมีการรวม
ตัวกันเปนเครอืขายที่เขมแขง็ในป 2535 เรียกวา “เครือขาย อพช. ดานเอดสภาคเหนือ” เพื่อดําเนิน
การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุนใหสังคมรับรูวา เอดสเปนปญหาสงัคมสําคัญที่สังคมจะตองใหความสน
ใจ มีการรณรงคเกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในดานขอมลูขาวสาร สิทธิในการตรวจคน
                                                           
3 เบญจภาคี ประกอบดวยคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจาก 5 ฝาย ไดแก ผูแทนรัฐบาล ผูแทนนายจาง ผูแทนลูก
จาง ตัวแทนผูปวยจากการทํางาน และนักวิชาการ  
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หาเชื้อเอชไอว ี สิทธิในการประกอบอาชพีของผูติดเชื้อ และสิทธิในการตั้งครรภของหญงิที่ติดเชื้อ
เอดส นอกจากนีย้ังมีการรณรงคเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของผูชาย และให
ความรูและสุขศึกษาแกประชาชน โดยยืนยันวา สังคมสามารถอยูรวมกับผูติดเอดสได 

 
กลุมอัญจารี  
กลุมอัญจารี เปนกลุมที่ดําเนินการเคลื่อนไหวเพื่อใหสังคมยอมรับวา ความรักและการมี

เพศสัมพนัธระหวางเพศเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ หญิงรักหญงิ นัน้เปนเรื่องปกติธรรมดา มิใช
พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือความผิดปกติทางเพศแตประการใด กลุมดังกลาวนี้กอต้ังขึน้ในป 2529 
โดยผูหญิงทีท่าํงานในองคกรผูหญิง มีแกนนาํคนสาํคัญคือ อัญชนา สุวรรณานนท  

กิจกรรมสําคญัของกลุมไดแก การจัดประชุมสมาชกิภายในองคกรเพื่อแลกเปลี่ยนปญหา
ระหวางกนั การพูดคุยและรับฟงปญหาของกันและกันในกลุม การสื่อสารและใหขอมลูแกสาธารณ
ชนโดยการสรางพื้นที่ของตนเองจากการจัดเวทีอภิปราย การใหสัมภาษณส่ือมวลชน และการเขียน
บทความลงหนังสือพิมพ การสื่อสารผานเว็บไซตชื่อวา www.anjaree.com รวมทัง้การติดตอกับ
องคกรตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรูและรณรงครวมกนั   

 
ขบวนการตอตานคอรรัปชัน่ในกรณีการจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข 
นับจากกลางป 2541 เปนตนมา ชมรมแพทยชนบท รวมกบัชมรมเภสัชชนบท และองคกร

พัฒนาเอกชนดานสาธารณสุข ไดออกมาเคลื่อนไหวตอตานการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวช
ภัณฑในกระทรวงสาธารณสขุ การเคลื่อนไหวเริ่มตนดวยการออกจดหมาย ใหสัมภาษณ และออก
แถลงการณ เพื่อเปดโปงการทุจริตดังกลาวใหสาธารณชนไดรับทราบ รวมทัง้มีการทาํจดหมายเปด
ผนึกถงึนายกรัฐมนตรี เรียกรองใหต้ังคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตยา  

การเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีผลสะเทือนตอกระทรวงสาธารณสุขอยางสูง กลาวคือ ทาํใหรัฐ
มนตรี และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากตําแหนง รวมทั้งปลัดกระทรวงถกู
ยายไปสํารองราชการที่สํานกันายกรัฐมนตรี และเมื่อมกีารตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน คณะ
กรรมการมีมติใหไลออกขาราชการระดับสูงจากสวนกลาง 2 คน และสวนภูมิภาค 1 คน รวมทั้งขา
ราชการระดับสูงในสวนภูมภิาค 4 คน ถกูปลดออก  และขาราชการอีก 23 คน มีความผดวินัยไม
รายแรง 

ชมรมแพทยชนบท และชมรมเภสัชชนบท เปนผลิตผลของขบวนการแพทยและเภสัชกรที่
มีความตืน่ตัวทางอุดมการณในชวง 14 ตุลาคม 2516 บัณฑิตแพทยและเภสัชในชวงนัน้สมคัรใจ
ไปทํางานในชนบทเปนจาํนวนมาก อันสะทอนถึงจิตสํานึกของคนในรุนดังกลาวทีต่องการออกไป
ทํางานเพื่อรับใชสังคม  
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อยางไรก็ตาม ปญหาที่แพทยในชนบทประสบก็คือ การขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย 
กําลังคน เวชภัณฑตางๆ และงบประมาณมีจํากัด ในที่สุด แพทยชนบท 50-60 คน ไดมาประชุม
รวมกันและจดัตั้งเปน “สหพนัธแพทยชนบท” ในป 2519 และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “ชมรมแพทย
ชนบท” ในป 2521 สวนเภสัชกรที่สมัครใจทาํงานในชนบท ก็จะไปเปนลูกจางของโรงพยาบาล
ประจําอําเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน ไดรวมกนัจัดตั้ง “ชมรมเภสัชเพื่อชุมชน” ข้ึน  

นอกจากนี ้ ในป 2541 กลุมเภสัชกรชนบทยงัไดจัดตั้ง “กลุมศึกษาปญหายา” เพื่อเคลื่อน
ไหวรณรงคเผยแพรใหประชาชนมกีารใชยาอยางถูกตอง เนื่องจากตองนาํเขายาจากตางประเทศที่
มีราคาแพง กลุมนี้มีบทบาทสูงในการคัดคานการจดสิทธบัิตรยาในป 2528-2535 ซึ่งเปนระบบที่
สามารถกอใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบของบรรษัทอุตสาหกรรมยาขามชาติ     

การเคลื่อนไหวตอตานการคอรรัปชั่นในการจัดซื้อยาป 2541 นําโดยชมรมแพทยชนบท
และชมรมเภสัชชนบท โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชนกอใหเกิดเครือขาย 30 องค
กร โดยในเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน 2541 เครือขาย 30 องคกร ไดมีการใชมาตรา 303 และ 304 
กําหนดใหประชาชนไมนอยกวา 50,000 คน สามารถเขาชือ่เพื่อเรียกรองใหมีการตรวจสอบพฤติ
กรรมการทุจริต คอรรัปชั่นของนักการเมอืงและผูบริหารระดับสูงได รวมทัง้ไดอาศัย รัฐธรรมนญู
มาตรา 58 ในการกาํหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขาวสารขอมูลของราชการได โดย 30 องคกร
ยื่นหนงัสือถงึคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการเรียกรองขอดูรายละเอียดผลการสอบ
สวนตอ ปปป. 

กลาวโดยสรุป ในหวง 2 ทศวรรษทีผ่านมานี ้ ขบวนการภาคประชาชนทัง้ในภาคชนบท 
กลุมชาตพิันธุ ชาวประมงพืน้บานขนาดเลก็ กรรมกร ผูอยูอาศัยในสลมั และคนชั้นกลาง ตางมีการ
เคลื่อนไหวอยางกวางขวาง โดยมีการจัดตั้งองคกรในรูปเครือขาย ซึ่งมทีั้งองคกรเฉพาะกิจและ
ถาวร การจดัตั้งองคกรและดําเนนิการเคลื่อนไหวดังกลาวเปนผลสะทอนถงึปญหาในการพัฒนา
อันหลากหลายของสังคมไทยในอดีตที่ผานมาทีท่วีความรุนแรงมากขึ้น ในอกีดานหนึง่ การเคลื่อน
ไหวอยางกวางขวางของภาคประชาชนยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงการเติบโตของประชาสังคม อัน
ทําใหพืน้ทีท่างการเมืองของภาคประชาชนขยายตัวอยางกวางขวางอีกดวย  

สาเหตทุี่ทาํใหปริมณฑลของพื้นที่ประชาสงัคมขยายตัวออกไปอยางมากในปจจุบันมีดังนี ้
ประการแรก เกิดจากบรรยากาศทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตยมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนบั
จากภายหลงัเหตุการณพฤษภาทมฬิ 2535 เปนตนมา ประการที่สอง เกิดจากการเปดเสรีของสื่อ
มวลชน ดังจะเห็นไดวารัฐไดเขาไปควบคุมการจัดทาํสื่อวทิย ุโทรทัศน และหนงัสือพิมพ นอยลง แม
วาภาคธุรกิจจะเขาไปมีบทบาทอยางสงูในการผลิตสื่อ แตภายใตสถานการณดังกลาว ก็ไดเปดชอง
ทางใหภาคประชาชนสามารถเขาไปใชส่ือในการรณรงคเคลื่อนไหวไดมากกวาเดิมอยางชัดเจนอีก
ดวย ประการที่สาม การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิง่ E-mail, 
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Internet และ Fax ซึ่งองคกรพัฒนาเอกชนและชนชัน้กลางหัวกาวหนาสามารถนําระบบการสื่อสาร
สมัยใหมเหลานี้มาใชประโยชนในการเคลือ่นไหวของตนเองไดอยางมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งยังใช
ระบบการสื่อสารสมัยใหมในการรณรงคไปยังแนวรวมในตางประเทศไดอีกดวย 

ลักษณะสําคัญของการเคลื่อนไหวของขบวนการภาคประชาชนในชวงนี ้ มดัีงตอ
ไปนี้  

ประการแรก มีการจัดตั้งเครือขาย อันเปนการประสานงานระหวางองคกรทีห่ลายหลาย 
และมีขอบขายกวางขวางระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ การจัดตัง้ในแนวนีเ้นนการจัดองคกรใน
แนวนอนซึง่สามารถระดมใหเกิดการมีสวนรวมตัดสินใจไดอยางกวางขวาง มีความคลองตัวในการ
เคลื่อนไหว และทําใหเกิดพลังในการดําเนินงาน  

ประการที่สอง ลักษณะของพนัธมิตรและแนวรวมในการเคลื่อนไหวมีความหลากหลาย
มาก โดยเฉพาะอยาง อาจารยมหาวทิยาลัย องคกรพฒันาเอกชน ชนชั้นกลาง และส่ือมวลชน อัน
ทําใหขบวนการของผูไรอํานาจในสงัคม (เชน ชาวนา กรรมกร กลุมชนเผา และชาวสลัม) กลาย
เปนขบวนการที่มีศักยภาพในการเคลื่อนไหวสงู เนื่องจากสามารถเขาถึงขอมูลไดกวางขวาง 
สามารถนําสื่อสมัยใหมมาใชในการรณรงค และสามารถเขาถึงรัฐมนตรีหรือนักการเมอืงคนสําคัญ
เพื่อกอใหเกิดการเจรจาตอรองไดอยางกวางขวาง กระนัน้ก็ตาม คงเปนการยากที่จะกลาววา 
ขบวนการเหลานี้ไมมีลักษณะทางชนชั้น เนื่องจากสภาพปญหาทีก่อใหเกิดการตอสูและสมาชิก
สวนใหญที่เขารวมตอสูมีลักษณะทางชนชั้นอยางชัดเจน เพียงแตมีชนชั้นอืน่ๆ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นักวชิาการและนักพัฒนาเอกชน) ไดเขาไปใหการสนับสนุนอยางกวางขวางเทานัน้ 

ประการที่สาม การเรียกรองยังคงเปนเรื่องของผลประโยชนของกลุมเปนดานหลกั โดย
เฉพาะอยางยิง่ในชวงตนของการกอรูปขบวนการ แตเมื่อเวลาผานไป ขอเรียกรองไดเปลี่ยนแปลง
ไปสูประเด็นทีก่าวหนาและมีลักษณะเปนผลประโยชนของสังคมมากขึน้ (เชน ขอเรียกรองเกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน) ลักษณะดงักลาวนี้ แสดงใหเหน็วา เครือขายที่ดําเนนิการ
เคลือนไหวนั้น มีการศึกษาคนควาและสรางองคความรูข้ึนมาสาํหรับใชในการตอสูทางวาทกรรม
กับองคความรูกระแสหลักของรัฐที่ครอบงาํสังคมอยูเดิม กระนัน้ก็ตาม ยังไมสามารถกลาวไดวา 
ขบวนการของภาคประชาชนเหลานี ้เปนขบวนการทางสังคมใหม (New Social Movement) แมวา
มีรอยรอยของลักษณะขบวนการทางสังคมใหมปรากฎอยูในระดับหนึ่งก็ตาม     
     ประการที่สี ่บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนตอการเคลื่อนไหวของขบวนการภาคประชา
ชนมีสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนมนัสมองของขบวนการ ดังปรากฎใหเห็นในรูปแบบของการจัดตั้ง
องคกร การผลิตวาทกรรม การกระจายขาวสารเพื่อรณรงคเคลื่อนไหว การขยายเครือขายของ
สมาชิก และการใหกาํลังใจอันทาํใหขบวนการสามารถเคลื่อนไหวไดเปนระยะเวลานานๆ 
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ประการที่หา มีการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมเปนกรอบอางอิงในการเคลือ่นไหว เชน 
มาตรา 170 ที่เปดใหใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน 50,000 คน ลงรายชือ่เพื่อเสนอราง
กฎหมายตอรัฐสภาได มาตรา 303 และ 304 ที่เปดทางใหประชาชน 50,000 คน มีสิทธิลงรายชื่อ 
เพื่อเรียกรองใหมีการตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นของนกัการเมืองได มาตรา 58 ที่
กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารจากรัฐบาลได มาตรา 56 ที่กําหนดให ประชาชน
และชุมชนมีสิทธิในการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และคุมครองสงเสริมคุณภาพของสิ่งแวดลอม และมาตรา 59 ทีก่ําหนดใหรัฐจัดรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน ในกรณีที่โครงการของรัฐอาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพอนามยั เปนตน 

ประการที่หก การเคลื่อนไหวของขบวนการภาคประชาชน สะทอนใหเห็นวา ความขัด
แยงระหวางรัฐกับภาคประชาชน นัน้ ยังคงขาดความเปนสถาบัน (Institutionalization of social 
conflict) แมวารัฐธรรมนูญไดกําหนดชองทางที่ประชาชนสามารถใชในการตอสูของพวกเขา เชน 
การมีรายชื่อ 50,000 คน สําหรับเสนอรางกฎหมายและตรวจสอบพฤติกรรมการทจุริตของนักการ
เมือง สิทธิในการรับรูของมูลขาวสาร การทาํประชาพิจารณ การทําประชามติ แตชองทางดังกลาว
มักมีปญหา ขาดความเชื่อถอืจากประชาชน และดูเหมือนวารัฐจะใชเครืองมือเหลานีใ้นการสราง
ความชอบธรรมใหกับรัฐเองมากกวาที่จะใหประชาชนไดมีโอกาสมีสวนรวมทางการเมืองอยางแท
จริง ดวยเหตนุีจ้ึงทาํใหภาคประชาชนซึ่งไมคอยมีทางเลือกมากนัก จงึหนัมาใชชองทางของการเดิน
ขบวน ประทวง และการดื้อแพงตอรัฐ ในการตอสู ควบคูไปกับการใชชองทางตามกฎหมายที่
กําหนดให 
 
2.5 การมสีวนรวมในนโยบายของภาคธุรกิจ 

องคกรที่สําคญัที่สุดของภาคธุรกิจที่มีสวนรวมในนโยบายของรัฐ ประกอบดวย 3 เสาหลัก 
คือ 1) สภาหอการคาแหงประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกประกอบดวยหอการคาจังหวัดทีม่กีารจัดตั้งใน
ทุกๆ จงัหวัด 2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีสมาชิกประกอบดวยผูประกอบการดานอตุ
สาหกรรมในทกุๆ ประเภท นอกจากนีย้ังมีการจัดตั้งองคกรในระดับจังหวัดอีกดวย ปจจุบันมีสภา
อุตสาหกรรมจงัหวัดจํานวน 52 แหง และ 3) สมาคมธนาคารไทย“ ซึ่งมีสมาชกิเปนผูประกอบการ
ธนาคารทั่วประเทศ  

ในกลางป 2524 รัฐบาลของพล.อ. เปรม ไดมีการสรางพนัธมิตรในการทํางานกบัองคกร
ภาคธุรกิจ 3 เสาหลัก โดยจัดตั้งในรูปของ “คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) อันเปนกลไกเชงิสถาบันที่จะใหภาคธุรกิจไดมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายของรฐับาล สมาชิกประกอบดวยตัวแทนจากทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ในสวนของภาค
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ธุรกิจนัน้ ไดแก ตัวแทนของสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารไทย สวนกรรมการภาครัฐไดแกรัฐมนตรีประจํากระทรวงสําคัญดานเศรษฐกิจ 

ในยุคสมัยของรัฐบาล พล.อ. เปรม กรอ. มีบทบาทสําคัญมากในการกําหนดนโยบายของ
รัฐบาล ในชวงนัน้ นายกรัฐมนตรีไดนั่งเปนประธานของ กรอ. มติหลายๆ เร่ืองของ กรอ. ไดรับการ
แปรไปเปนการดําเนินนโยบายที่สําคัญ โดยในชวง 5 ป แรกของการจัดตั้ง กรอ. นั้น ไดจัดใหมีการ
ประชุมทัง้สิ้นถึง 46 คร้ัง เพื่อตอบรับกับปญหาสําคัญๆ จาํนวน 34 เร่ือง ซึง่สวนใหญเปนเรื่องที่
ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจกําลงัประสบอยู 

กรอ. เปนหนวยงานที่ข้ึนตรงตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหงชาติ บทบาทของ กรอ. ที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีลักษณะผันแปรสูง เนื่องจากรัฐบาลบางสมยั
ใหความสําคญัก็จะทาํให กรอ. มีบทบาทสงู แตถาหากวารัฐบาลบางยุคไมใหความสาํคัญก็จะทํา
ให กรอ. มีบทบาทต่ํา ดังเชน ในสมยัของรัฐบาลชาติชาย ซึง่ไมใหความสําคัญก็จะทาํใหไมคอยมี
การจัดประชุมกัน และ ประธานของ กรอ. ก็ไดเปลี่ยนมาเปนเลขาธกิารของสภาพฒัฯ ในสมัยของ
นายกอานันทก็ไมคอยใหความสําคัญกับ กรอ. แตในสมัยของนายกชวน หลีกภัย นัน้ นายกชวนให
ความสาํคัญกบั กรอ. สูง โดยมีการเรียกประชมุเพื่อรับฟงความคิดเหน็ของ กรอ. หลายครั้ง ใน
สมัยของรัฐบาลนายบรรหาร มีการเรียกประชุม 2 คร้ัง และในสมัยของรัฐบาลชวลิตเรียกประชุม 
กรอ. 2 คร้ัง เชนเดียวกนั 

ในสมัยของรัฐบาลทักษิณ นัน้ นายกรัฐมนตรีไมเคยเรียกประชุม กรอ. ดวยตนเองเลย แต 
กรอ. ก็ยังคงมีการประชุมกันเปนประจําเดือนละครั้ง โดยม ี เลขาธิการของสภาพัฒฯ เปนประธาน
กรรมการ กระนั้นก็ตาม นายกทักษิณก็เปดทางใหองคกร 3 เสาหลกัไดเขารวมแสดงความคิดเห็น
โดยชวงทางอืน่ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประชุมเชิงปฏบัิติการ (Workshops) ซึ่งมีการจัดขึน้บอยๆ 
นอกจากนี ้ หากทางสภาอตุสาหกรรมฯ สภาหอการคาฯ และสมาคมธนาคารไทย มีประเด็นทาง
นโยบายที่ตองการเสนอตอรัฐบาล องคกร 3 เสาหลกัก็สามารถทําไดโดยการไปยื่นจดหมายและ
นัดเจรจากับนายกรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งทั้งชวงทางการประชุมเชิงปฏิบัติการและการยื่นจดหมายตอ
นายกรัฐมนตรีดังกลาวนี ้สามารถทําใหองคกร 3 เสาหลกัแสดงความคิดเหน็ตอรัฐบาลไดอยางนา
พึงพอใจ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ และการแกไขปญหาดานการ
ทองเที่ยว การพลังงาน และการแกอุปสรรคที่กีดขวางการสงออก เปนตน 

นอกจากมีการจัดตั้ง กรอ. ในระดับชาตแิลว ยงัมีการจัดตั้ง กรอ. ข้ึนในทุกจงัหวดัอีกดวย 
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน กรรมการอื่นประกอบดวย ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด ตัวแทนหอการคาจังหวัด ตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทย และตัวแทนของหนวยงานราช
การทุกหนวยที่จัดตั้งภายในจังหวัด บทบาทของ กรอ. จังหวัดนัน้ ข้ึนอยูกับนโยบายของผูวาราช
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การจังหวัดในแตละจังหวัดเปนสําคัญ กรอ. ในบางจังหวัด ไมคอยมบีทบาทมากนกั แตในบาง
จังหวัดมีบทบาทสงู  

ดังเชน กรอ. จังหวัดตาก ซึ่งมบีทบาทสูงมาก โดยมกีารประชุมกนัเปนประจาํเดือนละ 1 
คร้ัง และองคกร 3 เสาหลักของภาคธุรกิจภายในจังหวัดก็สามารถนําเสนอประเด็นดานนโยบายได
อยางสงู ดังจะพบวาในหวง2-3 ป ที่ผานมานัน้ สภาอุตสาหกรรมจงัหวัดตาก ไดมกีารเคลื่อนไหว
ใหมีการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจทีพ่วกตนประสบอยู โดยการเสนอผานเวทกีารประชุมของ กรอ. 
จังหวัด ทาํใหสามารถแกไขปญหาสําคญัไดแก 1) กระแสไฟฟาไมเพียงพอ จึงใหมกีารจัดหา
กระแสไฟฟาเพิ่มเติม 2) เนื่องจากจงัหวัดตากมีเทีย่วบินไปกรุงเทพมหานครนอย ทําใหไมเพียงพอ
และไมสะดวกตอการติดตอธุรกิจ ดังนัน้จงึขอใหมีการเพิ่มเที่ยวบนิใหมากขึ้นกวาเดิม 3) ขอใหรัฐ
บาลอนุญาตใหมีการจัดตั้งสถานที่ตรวจสภาพรถยนตเพิ่มอีกหนึง่จุด ที่อําเภอแมสอด 4) เนื่องจาก
รัฐบาลมีนโยบายทีจ่ะไมตอใบอนุญาตใหแกแรงงานพมาที่เขามาทาํงานในประเทศไทย ดวยเหตนุี ้
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ซึ่งไดรับความเดือดรอนและมีการใชแรงงานพมาในสถานประกอบ
การกันเปนจาํนวนมาก จงึมีการเรียกรองใหผอนผนั โดยตอใบอนุญาตใหแกแรงงานพมาจํานวน 
500,000 คน และ 5) กําหนดนโยบายความสัมพันธทางการเมืองและเศรษฐกิจกับพมาใหชัดเจน 
เนื่องจาก หากพมามกีารปดพรมแดนการคาชายแดน ก็จะทาํใหนักธุรกิจของจงัหวัดตากไดรับ
ความเดือดรอน ซึง่ผลปรากฎวา การเจรจาขอเสนอเหลานี้ของสภาอตุสาหกรรมจงัหวัดตากในเวที 
กรอ. จังหวัด มกัจะประสบความสําเร็จเปนทีน่าพึงพอใจของผูประกอบการ 
 กลาวโดยสรุป การจัดตั้งองคกรและมีสวนรวมในนโยบายของภาคธุรกิจ ทัง้ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม พอคา และนายธนาคาร ตางมีชองทางในเชิงสถาบนัทีพ่วกตนสามารถเขารวมและ
ไดรับการตอบสนองเปนอยางดี ดวยเหตนุี ้ ภาคธุรกิจจงึใชชองทางตามกฎหมายในการเคลื่อนไหว
เพื่อเรียกรองนโยบายของพวกเขา ความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรธุรกิจจึงมีความเปนสถาบนั
สูง เนื่องจากชองทางการเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจ เปนชองทางที่ไดรับการยอมรับเปนอยางดีจาก
รัฐบาล 
 
2.6 การมสีวนรวมในนโยบายของสหภาพแรงงาน 
 การมีสวนรวมในนโยบายของสหภาพแรงงานเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่มีความเปนสถาบนัสูง 
เนื่องจากมชีองทางเชงิสถาบันที่สหภาพแรงงานใหการยอมรับและนยิมใชกนัในการแสดงออกถึง
ความตองการของพวกเขา 
 สหภาพแรงงานในประเทศไทยมกีารจัดตัง้มาเปนเวลานานแลว โดยมีการเคลื่อนไหวที่ใช
การนัดหยุดงาน และเดินขบวนประทวงเปนสําคัญ นอกจากนี้รัฐบาลบางสมยัยงัใชนโยบายการ
ปราบปรามผูนําแรงงานอยางรุนแรงอกีดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยคุของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์ซึ่ง
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มีการหามจัดตั้งสหภาพแรงงาน หามยื่นขอเรียกรอง และหามนัดหยุดงาน โดยถือวาผูที่นัดหยุด
งานเปนกบฎตอราชอาณาจักร 
 สหภาพแรงงานไดมีการเคลือ่นไหวเรยีกรองอยางเขมขมอีกครั้งหนึ่งในยุคประชาธปิไตย
เบงบาน (2516-2519) โดยในชวงนั้น สหภาพแรงงานไดใชการนัดหยุดงานเปนสําคัญในการ
เคลื่อนไหวเรียกรองเกี่ยวกับคาจางของพวกตน ตอมาในชวงกลางป 2518 ผูจัดการรัฐไทยไดมี
ความพยายามที่จะแกไขปญหาการนัดหยุดงานโดยไดกําหนดใหมีการยื่นขอเรียกรอง การปรึกษา
หารือรวม และการเจรจาตอรองภายในสถานประกอบการ สวนการนดัหยุดงานสามารถกระทําได
ภายหลงัจากที่เจาหนาที่เขาไปไกลเกลี่ยประนีประนอมแลวไมสามารถยุติขอพิพาทได โดยถอืวา
การนัดหยุดงานที่ไมเปนไปตามขั้นตอนที่กาํหนดไวนัน้ มคีวามผิดตามกฎหมาย  

มาตรการดังกลาวเปนการสรางชองทางเชงิสถาบนัใหคนงานไดมีสวนในการแบงขนมเค็ก
จากนายจางไดอยางชอบธรรมและมีกฎหมายรองรับ สหภาพแรงงานในสมยันัน้ยอมรับระบบการ
เจรจาตอรองอยางรวดเร็ว อันสงผลใหจํานวนการนัดหยดุงานลดลงอยางรวดเร็วในป 2518-2519 
จึงอาจกลาวไดวา ความขัดแยงดานแรงงานไดเร่ิมมีความเปนสถาบนัมากขึ้นนับจากนัน้เปนตนมา 

นอกจากนี ้ นบัจากป 2520 เปนตนมา ผูจัดการรฐัยังไดเปดชองทางเชงิสถาบันใหแกคน
งานสําหรับมสีวนรวมในการกําหนดนโยบายดานแรงงานระดับประเทศอีกดวย โดยการจัดตั้งองค
กรไตรภาคีข้ึน เชน คณะกรรมการคาจาง สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน คณะกรรมการประกนั
สังคม คณะกรรมการสงเสรมิการฝกอาชพี เปนตน ปจจุบันนีม้ีองคคณะไตรภาคีจํานวน 19 ชุด ซึ่ง
แตละชุดตางทําหนาทีเ่ฉพาะดานเกี่ยวกับแรงงาน อันสะทอนใหเห็นวา รัฐบาลตองการที่จะใช
ระบบไตรภาคีในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายดานแรงงานในทกุๆ เร่ือง 

 

ตารางที ่1-2 จํานวนสหภาพแรงงาน ป 2536-2541 
ป จํานวนสหภาพแรงงาน 

(แหง) 
จํานวนสมาชกิ 

(คน) 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 

839 
888 
971 

1,015 
968 
999 

231,480 
242,730 
261,348 
280,963 
270,276 
265,982 
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ตารางที ่1-3 สภาองคการลูกจางในประเทศไทย พ.ศ. 2542 
ชื่อสภาองคการลกูจาง จํานวนสหภาพแรงงานทีเ่ปนสมาชิก(องคกร) 

1. สภาแรงงานแหงประเทศไทย 
2. แรงงานเสรีแหงชาต ิ
3. แรงงานแหงประเทศไทย 
4. สมาพนัธแรงงานแหงประเทศไทย 
5. สภาแรงงานอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 
6. สภาลูกจางแหงชาต ิ
7. แรงงานเอกชนแหงประเทศไทย 
8. พัฒนาแรงงานแหงประเทศไทย 

130 
50 

ไมทราบ 
98 
21 
52 
40 
70 

 
ในปจจุบันนี้มกีารจัดตั้งสหภาพแรงงานประมาณ 1,000 แหง (ตารางที ่2) นอกจากนี ้สห

ภาพแรงงานทีอ่ยูในอุตสาหกรรมเดียวกนัยังมีการรวมตวักันจัดตั้งสหพันธแรงงานอกีดวย ปจจุบัน
นี้มีสหพนัธแรงงานจาํนวน 18 แหง โดยสหภาพแรงงานและสหพันธแรงงานตางๆ สามารถรวมตวั
กันจัดตั้งองคกรระดับชาติเปนสภาองคการลูกจางไดตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้มีสภาองคการลูกจาง
จํานวน 8 แหง 

กลาวโดยสรุป สหภาพแรงงานในปจจบัุนนี้มีความเปนสถาบนัสงู สหภาพไดเคลือ่นไหว
เพื่อผลักดันขอเรียกรองของพวกเขาโดยผานชองทางตามกฎหมาย ซึง่ก็คือ การเจรจาตอรองแบบ
ทวิภาคีในระดับสถานประกอบการ และการปรึกษาหารือรวมระหวางตัวแทนคนงาน ตัวแทนนาย
จาง และตัวแทนรัฐบาล ในเวทีการประชุมไตรภาคีระดับชาติ  

แตกตางไปจากองคกรภาคธรุกิจที่มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของรัฐไดสูง แตสห
ภาพแรงงานในปจจุบัน แมมีความเปนสถาบันสูง แตอํานาจในการกําหนดนโยบายยงัคงมีไมสูง
มากนัก ขณะเดียวกนั ความเปนสถานบนัก็มีลักษณะไมครอบคลุมทัง้หมด กลาวคือ แรงงานที่
สามารถใชสิทธิตามชองทางของกฎหมายในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและการเจรจาตอรองนั้น จะ
ตองเปนแรงงานในสถานประกอบการขนาดใหญที่มีการรวมกลุมและมีอํานาจในการตอรองเทา
นั้น แตโดยขอเท็จจริงแลว สถานประกอบการในประเทศไทยสวนใหญมกัมีขนาดเล็กหรือปาน
กลางที่ขาดอํานาจการตอรอง ดังนั้นจงึไมสามารถใชกลไกเชิงสถาบัน ในการผลักดันขอเรียกรอง
ของพวกตนได นอกจากนี้ การจัดตั้งองคกรของคนงานมักจะถกูรัฐเขาไปแทรกแซงและควบคุมสูง
อีกดวย อันทําใหขบวนการแรงงานในภาพรวมขาดความเขมแข็ง 
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2.7 ความสัมพันธระหวางรัฐ ภาคประชาชน  องคกรภาคธุรกิจ และสหภาพแรงงาน 
 ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาสังคมนัน้ รัฐไดกําหนดยุทธศาสตรความสัมพันธที่มีกับ
แตละกลุมไมเหมือนกัน อเนก เหลาธรรมทัศน ไดแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางรัฐกับองค
กรภาคธุรกิจมคีวามเปนพหภุาคี (Corporatist Strategy) เนือ่งจากรัฐมีความกระตือรือลมอยางสูง
ในการริเร่ิมและสนับสนุนการจัดตั้ง กรอ. อันเปนเวทีการประชมุระดับสูงสุดของความรวมมือ
ระหวางภาครฐับาลกับเอกชน นอกจากนีรั้ฐยังใหการสนับสนนุการจดัตั้งสภาหอการคาไทย สภา
อุตสาหกรรมเหมืองแร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และะสมาคมธนาคารไทย  โดยกําหนด
ใหองคกรสูงสดุเหลานั้นมีการจัดตั้งเพยีงองคกรเดียว รัฐสนับสนนุการจัดตั้งหอการคาจังหวัด โดย
กําหนดใหแตละจังหวัดมหีอการคาเพยีงแหงเดียว และหอการคาจังหวัดทกุแหงตองเปนสมาชกิ
ของสภาหอการคาไทย  
 จึงกลาวไดวาความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรภาคธุรกิจมีรองรอยของความเปนพหุภาคี
ในมิติของการสนับสนนุค้ําจนุอยูคอนขางสูง แตก็มิไดเปนพหุภาคีอยางเต็มที ่ กลาวคือ องคกร
ธุรกิจยังคงแขงขันกนัเอง สมาคมการคาไมไดถูกบังคับใหเปนสมาชกิของสมาคมในระดับที่สูงกวา 
และชองทางการติดตอส่ือสารมิไดเกิดขึ้นระหวางรัฐกับองคกรระดับสูงสุดเทานัน้ แตองคกรธุรกิจ
ทุกระดับสามารถติดตอหรือล็อบบ้ีกลไกรัฐไดโดยตรง  
 อเนกมีความเห็นวา ความเปนพหุภาคีนีม้ลัีกษณะเปนเสรีนิยมมากกวาอํานาจนยิม เนื่อง
จากมมีิติของการจํากัดควบคุมตํ่า กลาวคือ รัฐมิไดเขาไปควบคุมองคกรธุรกิจในการเรียกรองผล
ประโยชน มิไดควบคุมภาวะการนาํ มิไดควบคุมการบริหารขององคกร และองคกรธุรกิจมีความ
เปนอิสระสูง รวมทัง้มีอํานาจการตอรองและผลักดันนโยบายของรฐัไดคอนขางสงู ขณะเดียวกัน 
ระบอบการปกครองของประเทศในชวงทศวรรษ 1970 เปนตนมา มีความเปนประชาธิปไตยคอน
ขางสูง กลาวคือ มีการเลือกตั้ง มพีรรคการเมืองที่แขงขันเสรี และมสีถาบันรัฐสภา นอกจากนี้ พล
เมืองไทยก็มีสิทธิเสรีภาพในดานตางๆ คอนขางสงู  
 ในขณะที่ยทุธศาสตรความสมัพันธระหวางระหวางรัฐกับองคกรภาคธุรกิจมีลักษณะเปน
พหุภาคีแบบเสรีนิยม ซึ่งไมเหมือนกับความสัมพันธของรัฐกับสหภาพแรงงาน กลาวคือ รัฐรองรับ
การจัดตั้งสหภาพแรงงานและสภาองคการลูกจาง โดยสหภาพแรงงานเปนสมาชิกของสภาองค
การลูกจาง โดยที่สภาองคการลูกจางมีอิทธิตอการตัดสินใจของสหภาพที่เปนสมาชิกคอนขางสงู 
นอกจากนี ้ รัฐยังจัดตั้งองคคณะไตรภาคีข้ึนเพื่อเปนเวทีใหกับตัวแทนคนงานไดมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายตางๆ จงึกลาวไดวายุทธศาสตรความสมัพันธระหวางรัฐกับสหภาพแรงงานเปนพหุ
ภาคีซึ่งมีมิติของการสนับสนุนค้ําจุนอยูคอนขางสงู  

กระนัน้ก็ตาม กลไกรัฐไดเขาไปแทรกแซงการดําเนนิกิจกรรมของสหภาพฯ สูง อาทิ รัฐเขา
ไปแทรกแซงในกระบวนการเจรจาตอรอง การประนีประนอม ระงบัขอขัดแยง ชี้ขาดขอพิพาท 
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กําหนดประเดน็ของขอเรียกรอง หามสหภาพแรงงานดาํเนนิกิจกรรมทางการเมือง หามนัดหยดุ
งาน เพื่อหนุนชวยโรงงานอืน่ หามประทวงดยการขวางทางเขาออกในโรงงาน ควบคุมภาวะการนาํ
ของสหภาพฯ โดยการบงัคับใหมีการจดทะเบียนทีป่รึกษา หามบคุคลทั่วไปเปนที่ปรึกษาของสห
ภาพฯ เจาหนาที่รัฐเขารวมสังเกตการณประชุมใหญและการสัมมนาของสหภาพฯ และสหภาพฯ 
จะตองรายงานเกี่ยวกับการเงินและสมาชกิใหแกเจาหนาทีท่ราบ  

จากที่กลาวมานี้ แสดงใหเหน็วาพหุภาคีในมิติของการจาํกัดควบคุมทีรั่ฐใชกับสหภาพแรง
งานมีสูง เมื่อเปนเชนนี ้ จงึอาจกลาวไดวา ยุทธศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกรแรงงาน
เปนแบบพหุภาคีแบบอํานาจนิยม โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อพจิารณาวาขบวนการแรงงานภาคเอก
ชนขาดความเขมแข็ง ไมคอยมีอิสระ บทบาทของตวัแทนคนงานในเวทีไตรภาคีมีจาํกัด เนื่องจาก
องคคณะไตรภาคีนั้น มักจะถูกครอบงําการพูดคุยโดยเทคโนแครตภาคราชการ 

สวนความสัมพันธระหวางรัฐกับขบวนการภาคประชาชนมิไดมีลักษณะแบบพหุภาคี เนื่อง
จากรัฐไมไดสนับสนนุใหภาคประชาชนไดมีการจัดตั้งองคกรแตประการใด ภาคประชาชนรวมตัว
กันจัดตั้งเปนเครือขายตางๆ โดยไมมีกฎหมายรองรับหรือไมไดรับการรับรองจากรัฐ นอกจากนี้ 
ความขัดแยงระหวางรัฐกับขบวนการของภาคประชาชนยงัไมมีความเปนสถาบนัอีกดวย แมวารัฐ
ธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดชองทางที่องคกรภาคประชาชนสามารถใชไดหลายชองทาง แต
ชองทางเหลานั้นมกัขาดการยอมรับจากภาคประชาชน ประชาชนจึงยังคงใชการเคลื่อนไหวนอก
แนวทางเชิงสถาบัน เชนการประทวง การเดินขบวน การดื้อแพงตอรัฐ เปนตน เพื่อกดดันใหรัฐยอม
รับขอเรียกรองที่พวกตนนําเสนอ  
 กลาวโดยสรุป ยุทธศาสตรความสมัพนัธระหวางรัฐกับประชาสังคม มลัีกษณะแตกตางกนั
ระหวางองคกรภาคธุรกิจ ขบวนการสหภาพแรงงาน และขบวนการของภาคประชาชน โดยที่รัฐได
ใชยุทธศาสตรพหุภาคีแบบเสรีนิยมในกรณีของความสมัพันธกับองคกรภาคธุรกิจ แตใชพหภุาคี
แบบอํานาจนยิมในความสมัพันธกับสหภาพแรงงาน และไมไดใชยุทธศาสตรแบบพหุภาคีในกรณี
ของขบวนการภาคประชาชน ดวยเหตนุี้ทาํใหขบวนการภาคประชาชนมกีารเคลือ่นไหวที่อยูนอก
กรอบกฎเกณฑของสังคมหรือไมมีกฎหมายมารองรับ และความขัดแยงระหวางรัฐกับภาคประชา
ชนก็ยงัไมมีความเปนสถาบนั 
 
2.8 บทสรปุ 
 ปจจุบันนี้ปริมณฑลของภาคประชาสังคมไดขยายตัวออกไปอยางมาก อันเปนผลของ 1) 
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเติบโตของชนชัน้กลาง 2) การเปดเสรีของสื่อมวลชน 3) จิต
สํานึกและความเชื่อมั่นในตัวเองของประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับที่สูงกวาแต
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กอน จิตสํานึกเหลานีบ้มเพาะขึ้นมาจากประสบการณตอสูทางการเมืองของประชาชนในเหตุ
การณ 14 ตุลา 2516 และเหตุการณพฤษภาทมฬิ 2535  

ภายใตสถานการณดังกลาวนี ้ ประกอบกับปญหาความขัดแยงที่ส่ังสมมาจากการพัฒนา
ประเทศที่ผานมา ทาํใหขบวนการภาคประชาชนมีการจัดตั้งในรูปของเครือขายตางๆ ระดับชาติกนั
อยางกวางขวาง ขบวนการภาคประชาชนเหลานีม้ีขอเรียกรองที่ตองการมีสวนรวมในทางการเมอืง 
เพื่อผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาที่แตละเครือขายกําลงัประสบอยู กระนั้นก็ตาม แมรัฐธรรมนญู
ฉบับปจจุบันไดเปดชองทางหลายชองทางใหประชาชนสามารถมีสวนรวมได แตกลไกดังกลาวนัน้
ยังขาดประสทิธิภาพ ขาดความเชื่อถือในหมูประชาชน อันทาํใหความขัดแยงที่เกดิขึ้นไมสามารถ
ดําเนนิไปในเชงิสถาบนัได ดวยเหตนุี้จึงเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองหันมาใหความสนใจตอการปรบั
ปรุงแกไขกลไกเชิงกฎหมายตางๆ เพื่อใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นกลายเปนสถาบัน กลาวคือ ไดรับ
การแกไขหรือบรรเทาลง โดยผานชองทางที่มีกฎหมายรองรับ เปนไปอยางสนัต ิและทุกฝายที่เกี่ยว
ของไดรับความชอบธรรม  



บทที่ 3  
รัฐธรรมนญูกับการมีสวนรวมของประชาชนทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
3.1 เกริ่นนํา 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดรับการกลาวขวัญวาเปนรัฐธรรมนูญที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมเพื่อการปฏิรูปการเมืองตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม เครือขายองคกรประชาชน กลุมตางๆไดเรียกรองมีการ
ตราบทบัญญัติตางๆที่เกี่ยวของกับสิทธิขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนนโยบายโดย
เฉพาะในประเด็นเรื่องการเปดพื้นที่ “การเมืองภาคประชาชน”เพื่อใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขามามีสวนรวม
ในกระบวนนโยบายที่มีผลตอวิถีชีวิตของตน (คําประกาศราชดําเนิน 1992: 35)  

ผลจากการผลักดันของเครือขายตางๆทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลายมาตราที่อาจเรียกไดวาเปนการ
เปดพื้นที่และสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองที่มากกวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต
เมื่อพิจารณาจากตัวบทบัญญัติตางๆในรัฐธรรมนูญเราจะพบวาแนวคิดของผูรางรัฐธรรมนูญนั้นใหน้ําหนักตอ
การปฏิรูปกลไกระบบประชาธิปไตยรัฐสภาและการเมืองแบบตัวแทนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการเมืองมีเสถียร
ภาพ แมในรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540นี้จะกลาวถึงแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
กระบวนการทางปกครอง แตการมีสวนรวมดังกลาวนั้นเปนไปโดยผานกลไกระบบตัวแทนหรือกลไกเชิงสถาบันที่
กําหนดขึ้นในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เปนการมีสวนรวมที่มีการจัดตั้งควบคุมกํากับหรือถูกกําหนดชองทางของ
การมีสวนรวมภายในระบบที่ดํารงอยูมากกวาการมีสวนรวมตามธรรมชาติหรือแบบเปนไปเอง  

เมื่อศึกษาถึงระดับของการมีสวนรวมที่รัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหนั้น เราจะพบวาประชาชนพลเมืองมี
โอกาสเขามามีสวนรวมในกระบวนนโยบายเพียงแคในระดับของการรวมรับรูขอมูลและใหขอมูลตลอดจนโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นมากกวาการรวมตัดสินใจ ยิ่งไปกวานั้นลักษณะของการมีสวนรวมดังกลาวยังเปนการมี
สวนรวมโดยประชาชนเปนฝายรับ(passive Receivers) ขณะที่รัฐหรือกลไกรัฐเปนผูกระทําการ (active 
communicators) โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) และรัฐเปนผูตัดสิน
ใจเพียงฝายเดียวในกระบวนนโยบาย 

หาปหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ประเด็นเรื่องเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนหัวขอที่ไดรับหยิบยกมาพิจารณาโดยเฉพาะคําถามที่วารัฐธรรมนูญฉบับ 2540 เปดโอกาสให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนนโยบายแคไหนในระดับใดและสอดคลองกับความคาดหวังของประชาชน
ที่เคยเขารวมในกระบวนการผลักดันรัฐธรรมนูญหรือไม กลไกทางดานกฎหมายและองคกรอิสระที่จะมารองรับ
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเปนอยางไรโดยเฉพาะปญหาขอจํากัดและความไมชัดเจนในการ
ใชรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับการมีสวนรวมของประชาชน 

รายงานวิจัยบทนี้จะศึกษาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540และกลไกตางๆที่จะมารองรับการมีสวน
รวมของประชาชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจะศึกษาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โครงสรางและชองทางการ
มีสวนรวมของประชาชนตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  ระดับของการมีสวนรวมของประชาชนภายใตการกํากับ
ของรัฐธรรมนูญ เนื้อหาสาระและประเด็นของการมีสวนรวมที่รัฐธรรมนูญเปดโอกาสให ตลอดจนความคืบหนา
ของการบังคับใชรัฐธรรมนูญในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ทั้งในแงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบ
ปฏิบัติและขอบังคับตางๆตลอดจนกลไกตางๆที่จะมารองรับเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  ราย
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งานบทนี้จะวิเคราะหถึงปญหาขอจํากัดและความสับสนที่เกิดขึ้นจากความไมชัดเจนในตัวรัฐธรรมนูญ  ปญหา
จากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกลไกองคกรอิสระตางๆที่สงผลถึงการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวน
นโยบาย  ความขัดแยงระหวางความคาดหวังของประชาชนตอระดับการมีสวนรวมในกระบวนนโยบายกับความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
 
3.2 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชน 

รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ไดรับอิทธิพลของนักรัฐธรรมนูญนิยม (อมร, 2537: 9) ที่มองวา “รัฐธรรมนูญใน
ฐานะเปนกฎหมายสูงสุดเปนลายลักษณอักษรที่เปนเครื่องมือในการกําหนดรูปแบบการปกครองและกลไกอัน
เปนโครงสรางพื้นฐานในการจัดองคกรบริหารของรัฐ” เพื่อมิใหรัฐใชอํานาจตามอําเภอใจจนกลายเปนรัฐทรราชย
ในที่สุดโดยรัฐธรรมนูญดังกลาวนี้จะมีลักษณะเปนสัญญาประชาคมคือมาจากการยอมรับของคนในสังคมรวม
กันและหากมีการละเมิดก็ตองมีกระบวนการคุมครองใหประชาชนสามารถฟองรองคดีเพื่อเยียวยาความเสียหาย
ได (กลา. 2543: 79) 

เนื่องจากนักกฎหมายมหาชนมองวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดเปนตัวกอตั้งและตนกําเนิดแหง
ระบบกฎหมาย เพราะรัฐธรรมนูญใหอํานาจการออกกฎหมายทั้งปวง ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติพระราช
กําหนดและกฎเกณฑของระบบกฎหมายภายใตหลักการเรื่องนิติรัฐ ดังนั้นรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 (ในทัศนะของ
นักกฎหมายมหาชน)จึงไมไดมีฐานะเพียงแคเปนกติกาสูงสุดทางสังคมเทานั้นแตยังเปนที่มาของอํานาจรัฐเพราะ
เปนตัวกําหนดโครงสรางของความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมตางๆในสังคม หรืออาจกลาวงายๆไดวารัฐธรรม
นูญเปนตนกําเนิดของอํานาจรัฐทั้งปวง  

ในทัศนะของนักรัฐธรรมนูญนิยม หลักการของรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรมมี 3 ประการไดแก  
รัฐธรรมนูญเปนกลไกเพื่อแกปญหาการจัดการปกครองของรัฐ โดยใชรัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือในการสรางกลไก
ทางการบริหารของรัฐบาลใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ และกําหนดโครงสรางและรูปแบบของรัฐสภาเพื่อให
มีประสิทธิภาพและเปนเวทีของเหตุผลโดยผูที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเปนผูทําหนาที่สราง
ประชาธิปไตย 

รัฐธรรมนูญเปนกลไกจํากัดอํานาจรัฐไมใหมีเกินขอบเขต  โดยการอาศัยรัฐธรรมนูญกําหนดกลไกใน
การควบคุมอํานาจรัฐและเยียวยาผลกระทบเมื่อประชาชนไดรับผลกระทบจากอํานาจรัฐหรือการใชกฎหมายหรือ
กฎเกณฑของฝายบริหารที่มิชอบหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการกําหนดหลักประกันทางสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐ
ธรรมนูญที่ดีนั้นจะตองกําหนดองคกรและกลไกกระบวนที่จะควบคุมดูแลใหมีการพิทักษสิทธินั้นๆเอาไวดวย 

รัฐธรรมนูญเปนกลไกเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง  โดยเริ่มจากการใหประชาชนมีสวน
รวมในการรางหรือลงประชามติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญนั้นๆ จนถึงการใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
มากกวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เชน การมีสวนรวมในเสนอกฎหมาย การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการ
เมือง การลงประชามติในเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตนเอง  ทั้งนี้มาจากแนวคิดตามทฤษฎีสัญญาประชาคมที่วา 
“ประชาชนสละสิทธิเสรีภาพของตนใหกับรัฐ ก็เทากับการที่ประชาชนมอบสิทธิของตนเพื่อปกครองตนเอง” (กลา, 
2543: 80) 

เมื่อพิจารณาจากมาตราในรัฐธรรมนูญแลว เราจะเห็นไดวาหัวใจสําคัญเรื่องการมีสวนรวมของประชา
ชนสามารถดูไดจากการถกเถียงของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ใน
เรื่อง “อธิปไตย เปนของ หรือ มาจาก ปวงชนชาวไทย” โดยการถกเถียงดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดเรื่อง
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ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธปิไตยตลอดเวลา ไมประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่
ประชาชนเพียงแคไปใชสิทธิเลือกตั้งเพื่อมอบอํานาจใหตัวแทนแลวก็หมดอํานาจไปดังคําอภิปรายของสมาชิกส
สร.ที่วา  

“..คําเปนตัวสะทอนความหมายและหลักภาษา เชน “ขาวเปนของชาวนา”กับ “ขาวมาจากชาวนา”ไม
เหมือนกัน ถาขาวเปนของชาวนา ชาวนาจะนําขาวไปทําอะไรก็ได แตถาขาวมาจากชาวนา ขาวไมไดอยูที่ชาวนา 
ดังนั้นชาวนาไมมีสิทธิ  ปญหาคําวา”มาจาก”มีเงื่อนงําสารพัดเจาของอํานาจไมมีทางมาตรวจสอบแตะตองได…
อํานาจอธิปไตยเมื่อเปนของประชาชนแลว  ประชาชนก็เลือกใชได 2 ทาง คือ เลือกใชทางตรงกับทางออม  (ราย
งานการประชุมกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ, 2540)  

นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญ2540 ยังไดระบุถึงแนวความคิดเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ไวในคําปรารภตอนหนึ่งที่วา”สภารางรัฐธรรนูญไดจัดทํารางโดยมีสาระสําคัญเปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้นตลอดทั้ง
ปรับปรุงโครงสรางทางการเมือง ใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชา
ชนเปนสําคัญ”  (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณากรไทย, 2540:2) 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูรางรัฐธรรมนูญเองมองวาเสรีภาพของประชาชนที่วานั้นเปนเสรีภาพที่ตองมี
กรอบจํากัดเพื่อปองกันสภาพโกลาหลหรือสภาพอนาธิปไตย (กลา, 2543:72) โดยมาจากแนวคิดของนัก
กฎหมายและนักรัฐศาสตรที่วาสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเปน “อิสรภาพที่มีเงื่อนไขที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติ
ตาม” (ชัยอนันต, 2516) การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดานหนึ่งคือการจํากัดสิทธิและอํานาจแหงรัฐไมให
ไปลวงละเมิดสิทธิของประชาชน แตขณะเดียวกันก็เปนการจํากัดวงของฝายประชาชนไมใหไปกระทําการอื่นใด
นอกขอบเขตสิทธิเสรีภาพที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  
 

3.2.1 แนวคดิเรื่องการมีสวนรวมในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
ในทัศนะของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ(สสร.) รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540มีเจตนารมยหลักในการแก

ปญหาหลัก 3 ประการ (บวรศักดิ์, 2541: 50) กลาวคือ  
แกปญหาการเมืองของนักการเมืองใหกลายเปนการเมืองพลเมือง โดยใหประชาชนมีสิทธิและสวนรวม

ทางการเมืองมากขึ้นและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเปนรูปธรรม   โดยดูไดจากมาตราตางๆใน
หมวดสิทธิเสรีภาพ (มาตรา 26-65) และแนวนโยบายแหงรัฐ (มาตรา 71-89) โดยมีการระบุใหประชาชนสามารถ
ใชสิทธิทางศาลไดดวยหากถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 28)  รวมทั้งการเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดมากขึ้น เชน การเขาชื่อเสนอกฎหมาย (มาตรา 170) การเขา
ชื่อเพื่อดําเนินกระบวนการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 304) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดย
ตรง (มาตรา 121-135) และการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น (มาตรา 282-290) 

การทําใหการเมืองมีความชอบธรรมและขจัดการทุจริต  โดยเนนที่การปฏิรูประบบการเลือกตั้ง การ
สรางรูปแบบและกลไกการเลือกตั้งแบบใหมที่ทําใหยากตอการทุจริต (มาตรา 136-148) การสรางกลไกแก
ปญหาการทุจริตในการบริหารประเทศในรูปแบบตางๆเพื่อใหมีการบริหารงานที่โปรงใส  (มาตรา 110, 209, 
291) การจัดตั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อมาตรวจสอบทุจริตและการใชอํานาจรัฐ เชน ปปช.(มาตรา 297-
300)  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา 308-311)  
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การสรางเสถียรภาพ ประสิทธิภาพใหรัฐบาลและเพิ่มภาวะผูนําใหหัวหนาฝายบริหาร โดยการสรางกล
ไกทางรัฐธรรมนูญเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี เชน การแยกตัวบุคคลที่จะมา
ทําหนาที่เปนฝายบริหารกับนิติบัญญัติ (มาตรา 204) 
แมรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองที่มากกวาการไปลง
คะแนนเสียงใชสิทธิเลือกตั้งผูบริหารประเทศ แตขณะเดียวกันก็ใหน้ําหนักตอการสรางประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาลเพื่อแกปญหาวิกฤตตางๆที่ประเทศชาติกําลังเผชิญอยูในขณะนั้น มาตราสวน
ใหญของรัฐธรรมนูญ 2540จึงเปนการใหน้ําหนักตอการสรางประสิทธิภาพของระบบการเมืองแบบตัวแทนและ
การปฎิรูปกลไกเชิงสถาบันตัวแทน (Representative Institutions) เชน กระบวนการเขาสูอํานาจของนักการเมือง 
ความสัมพันธระหวางสถาบันทางการเมือง การกระจายอํานาจ และความสัมพันธระหวางขาราชการการเมืองกับ
ขาราชการประจํา เปนตน ขณะที่ประเด็นเรื่องการเมืองภาคประชาชนถูกอธิบายเหลือเพียงแคกลไกการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดําเนินนโยบายแหงรัฐ  

กลาวโดยสรุป เมื่อพิจารณาจากบริบทและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เราจะเห็นไดวารัฐ
ธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกราง พิจารณาแกไข และประกาศใชขณะที่ประเทศชาติกําลังเผชิญกับปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโดยมีสมมติฐานวาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากปญหาความไมมีประสิทธิภาพของผู
บริหาร ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาล ปญหาทุจริตคอรรัปชั่นของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและปญหาการ
ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายของรัฐที่มีผลผูกพันตอประชาชน ดังนั้นเปาหมายหลักที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะตองสรางใหเกิดขึ้นคือ รัฐบาลที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ มีความสุจริตและเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นภายใตการควบคุมดูแลของกลไกรัฐ ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ก็เชนเดียว
กัน แมวาแนวคิดเรื่องการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองพลเมืองจะไดมีการกลาวถึง แตองคประกอบหรือกล
ไกรองรับการเมืองภาคประชาชนดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อสนับสนุน สงเสริม หรืออยางนอยที่สุดไมขัดแยงกับ
การเมืองในระบบตัวแทน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการมีสวนรวมของประชาชนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปดโอกาสใหนั้น
เปนไปเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพทางการเมืองของระบบที่เปนอยูและตองไมขัดแยงกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของรัฐและผูปกครอง 
 

3.2.2 โครงสรางและชองทางการมีสวนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ 
สืบเนื่องจากการที่ประชาชนกลุมตางๆไดเขามามีสวนรวมในชวงของการรางรัฐธรรมนูญ หลายฝายได

เขาไปมีบทบาทและความพยายามในการผลักดันแนวคิดและมาตราตางๆที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยเฉพาะการมีสวนรวมตอกระบวนการตัดสินใจในเชิงนโยบายใหบรรจุไวในมาตราตางๆในรัฐธรรม
นูญพ.ศ. 2540ภายใตการนําเสนอแนวคิดเรื่อง “การเมืองภาคประชาชน หรือ การเมืองพลเมือง”ที่คูขนานไปกับ
การเมืองแบบตัวแทน หรือการเมืองแบบเลือกตั้ง  
แตทวาในทัศนะของผูรางรัฐธรรมนูญแลวแมจะยอมรับวาการมีสวนรวมของประชาชนเปนสิทธิประการหนึ่งที่รัฐ
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ    แตกลไกและชองทางการมีสวนรวมของประชาชน
ที่จะนําไปปฏิบัตินั้นจําเปนตองมีการจัดตั้งควบคุมดูแลและกํากับโดยกลไกเชิงสถาบันของรัฐมากกวาปลอยให
ประชาชนดําเนินการเอง 
 จากการศึกษาของบริษัททีมคอนซัลติ้งฯที่วาจางโดยสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ (2543:3-40) ไดระบุวามาตราที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนโดยรวมทั้งการมีสวนรวมโดยผาน
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การละคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการมีสวนรวมโดยผานกลไกผูแทนราษฎรหรือระบบตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง
และการมีสวนรวมทางตรงโดยประชาชนเขาไปแสดงบทบาทโดยตรงโดยไมผานตัวแทนมีอยู 65 มาตราในรัฐ
ธรรมนูญ พ.ศ. 2540 แบงออกไดเปน 4 ประเภทไดแก  

1) การมีสวนรวมในการปกปองสิทธิเสรีภาพและรับประโยชนจํานวน 13 มาตรา โดยแยกออกเปนดาน
การศึกษา (ม. 42,43,81) ดานสาธารณสุข (ม. 52,54,55,57,82) ดานวัฒนธรรม (ม. 46,289) และดาน
ทรัพยากร (ม. 59,79,290) 

2) การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทางการปกครองจํานวน 19 มาตราโดยแยกออก 
เปนดานการรวมตัวของประชาชน (ม.44,45,65,84,85,170) ดานการไตสวนสาธารณะ (ม.59,60,214)  ดานการ
รับรูขอมูลขาวสาร (ม. 58,88) และดานการกระจายอํานาจ (ม. 78,283-288) 

3) การมีสวนรวมในทางการเมืองจํานวน 12 มาตราโดยแยกออกเปนดานพรรคการเมือง 
(ม.47,99,102,107,328) และดานรัฐสภา (ม.68,104,123,125,135,147,189,190,199) 

4) การมีสวนรวมในกระบวนยุติธรรมจํานวน 19 มาตราโดยแยกออกเปนดานศาล 
(ม.61,62,70,237,238-247,276) ดานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการตรวจเงินแผนดิน (ม.76,304,311) 
และดานการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน (ม.291) เปนตน (แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวน
นโยบาย, 2543:3-40 - 43) 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากรายงานการวิจัยฉบับนี้เนนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมในกระบวนนโยบายมากกวาการมีสวนรวมทางการเมืองโดยผานระบบตัวแทนหรือกระบวน
ยุติธรรม การศึกษาถึงมาตราตางๆในรัฐธรรมนูญในบทนี้จึงพิจารณาเฉพาะในสวนที่1และ2โดยเฉพาะการมีสวน
รวมเชิงนโยบายในฐานะที่เปนกระบวนการทางการเมือง จากการศึกษาเราจะพบวามาตราที่เกี่ยวของในประเด็น
ดังกลาวสวนใหญจะอยูในหมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา 26-65) แนวนโยบายแหงรัฐ (มาตรา 
71-89)และการปกครองทองถิ่น (มาตรา 282-290) เปนตน  

เมื่อพิจารณาจากตัวบทในรัฐธรรมนูญ เราจะพบวาการมีสวนรวมของประชาชนที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ
มาตราตางๆนั้นเปนการมีสวนรวมโดยผานกลไกเชิงสถาบัน (Organized-Participation through Institutional 
Mechanisms) มากกวาการมีสวนรวมโดยตรง (Direct Participation)หรือการมีสวนรวมแบบเปนไปเอง 
(Spontaneous Participation) รัฐธรรมนูญยังกําหนดกระบวนการและกลไกการกํากับดูแลและควบคุมระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนไมใหมากจนเกินไป(excessive participation input) ทั้งนี้เนื่องจากผูรางรัฐธรรม
นูญเองไมเห็นดวยกับการที่ประชาชนจะใชอํานาจอธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) โดยมองวาเปนเรื่องที่
เปนไปไมไดสําหรับรัฐสมัยใหมในปจจุบันยกเวนในเงื่อนไขของบางประเทศที่มีประชากรไมมากนักและเฉพาะ
บางประเด็นที่ไมซับซอน ประชาชนอาจสามารถใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงไดในบางระดับเชน การออกกฎหมาย
หรือขอบัญญัติไดเองโดยไมตองมีผูแทนมาทําหนาที่ทางนิติบัญญัติ หรือการควบคุมอํานาจการตัดสินใจของผู
บริหารใหเปนไปตามอาณัติของประชาชนแมวาจะมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาที่แทนประชาชนแลว
ก็ตาม ซึ่งในกรณีสังคมไทย แมประเด็นเฉพาะเหลานี้ผูรางรัฐธรรมนูญเองก็ยังไมมีความเชื่อม่ันวาประชาธิปไตย
ทางตรงจะสามารถกระทําไดในสังคมไทย (การประชุมกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ, 2540) 
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3.2.3 ระดับของการมีสวนรวมที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากสภารางรัฐธรรมนูญตองการใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ 2540

นั้นเปนไปเพื่อรองรับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนทั้งในแงการสรางความชอบธรรมใหกับระบบและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยผานโครงสรางและกลไกเชิงสถาบันที่รัฐธรรมนูญกําหนดให
มากกวาการมีสวนรวมแบบเปนไปเอง (Spontaneous Participation) หรือการมีสวนรวมที่มากเกินไป 
(Excessive Participation Input) โดยที่รัฐไมสามารถควบคุมได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญ 2540 
สนับสนุนการมีสวนรวมโดยผานกลไกที่เปนทางการ (Formal Mechanisms) และกระบวนการปฏิรูปเชิงสถาบัน 
(Institutional Reform) 

เมื่อเปนเชนนี้ระดับของการมีสวนรวมของประชาชนที่รัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหจึงตองมีการกําหนด
ระดับและขอบเขตของการมีสวนรวมเพื่อมิใหเกิดปญหาตอเสถียรภาพของระบบการเมือง แมวาจะมีการกลาว
อางโดยหลายฝายวา เจตนารมณของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540โดยหลักการแลวตองการใหสิทธิแกประชาชนในการ
มีสวนรวมในกระบวนนโยบาย 6 ประการอันไดแก การรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมคิด รวมปฏิบัติ รวมตัดสินใจใน
การดําเนินโครงการ รวมตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐและรวมไดรับประโยชนจากการดําเนินการดังกลาวของ
ภาครัฐ (สศช., 2543: 3-45) แตจากการศึกษามาตราตางๆที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เราจะพบวารัฐ
ธรรมนูญไดเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนนโยบายซึ่งสามารถแยกแยะตามระดับ
ของการมีสวนรวมไดดังนี้ 
 
การมีสวนรวมในการรับรูและเขาถึงขอมูล 
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหขอมูลและเผยแพรขอมูล 
การมีสวนรวมตัดสินใจ (Share-decision)ในประเด็นนโยบายหรือโครงการของรัฐ 
การดําเนินการปกครองตนเองของประชาชน(Self-determination)ในระดับทองถิ่น  

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากตัวบทที่เขียนไวในรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในแต
ละมาตราแลว เราจะพบวาระดับของการมีสวนรวมของประชาชนที่รัฐธรรมนูญเปดโอกาสใหอยางชัดเจนนั้น มี
เพียงแคในระดับที่1และ2 คือการมีสวนรวมในระดับรับรูขอมูลขาวสารและระดับใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น
เทานั้น ขณะที่การมีสวนรวมในระดับรวมตัดสินใจ (Share-Decision) และในระดับการปกครองตนเองของ
ประชาชนในทองถิ่นนั้น ตัวบทในรัฐธรรมนูญเองไมมีความชัดเจนเพียงพอวาเปดโอกาสหรือเงื่อนไขเพื่อให
ประชาชนสามารถมีสวนรวมหรือไมเพียงไร รายละเอียดของระดับของการมีสวนรวมและเนื้อหาในประเด็นตางๆ
สามารถดูตามรายมาตราไดดังตอไปนี้ 
 

การมีสวนรวมในระดับรับรูและเขาถึงขอมูล 
มาตราที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับกระบวนนโยบายมีอยู 2 

มาตราคือมาตรา 58 ที่วาดวยสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการและมาตรา 59 ที่วาดวยการรับฟงขอ
มูลและการแสดงความคิดเห็นกอนดําเนินโครงการของทางราชการ กลาวคือ 

มาตรา 58  บัญญัติวาบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอ
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ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความตองการใหมีการเปดเผยขอมูลขาว
สารที่อยูในความครอบครองของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นเชน องคการบริหารสวนตําบล  
องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  กรุงเทพมหานคร  โดยมีขอยกเวน 3 ประการคือขอมูลที่เกี่ยวกับความมั่น
คงของรัฐ  ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสวนไดเสียของ
ประชาชนที่ควรไดรับความคุมครอง 
(สวนมาตรา 59 นั้นเนื่องจากระดับของการมีสวนรวมของประชาชนสามารถกระทําไดถึงระดับของการใหขอมูล
และเผยแพรขาวสารเชิงนโยบายจึงจะอธิบายรายละเอียดในหัวขอถัดไปในระดับของการมีสวนรวมในขั้นแสดง
ความคิดเห็นและใหขอมูลเชิงนโยบาย) 
 

การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น 
มาตราที่วาดวยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลมีอยู 2 มาตราคือมาตรา 40 ที่วา

ดวยการใชส่ือในฐานะทรัพยากรสาธารณะและมาตรา 59 ที่วาดวยสิทธิในการไดรับขอมูลและแสดงความคิด
เห็นตอโครงการที่มีผลตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของชุมชน กลาวคือ 

มาตรา 40 บัญญัติวาคลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม  
เปนทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่น
ความถี่ตามวรรคหนึ่งและกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทุยโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

เจตนารมณของมาตรานี้เพื่อตองการใหประชาชนสามารถเขาถึงส่ือตางๆโดยเฉพาะสื่อวิทยุโทรทัศน
และโทรคมนาคมเพื่อใหไดรับขอมูลที่รอบดานและไมถูกปดกั้นจากกลไกรัฐ ทั้งนี้มาตราดังกลาวมีผลสืบเนื่องมา
จากบริบททางการเมืองในชวงเหตุการณพฤษภาคม 2535 ที่ส่ือวิทยุโทรทัศนถูกควบคุมโดยรัฐบาลทหารในขณะ
นั้นและมีการปดกั้นขอมูลขาวสารโดยเฉพาะวิกฤตการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น เมื่อมีการรางรัฐ
ธรรมนูญพ.ศ. 2540จึงไดมีการบรรจุมาตรานี้เอาไวเพื่อนําไปสูการปฎิรูปส่ือเพื่อรองรับความตองการของประชา
ชนในการรับรูขอมูลขาวสารและโอกาสในการเผยแพรขอมูลขาวสารของประชาชนในประเด็นตางๆที่หลากหลาย
โดยเฉพาะในกรณีที่รัฐและสังคมตองการขอมูลที่หลากหลายและรอบดานเพื่อประกอบการตัดสินใจในประเด็นที่
กําลังมีขอถกเถียง 

มาตรา 59 ระบุวาบุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูลคําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ทองถิ่นและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 
เจตนารมณในมาตรานี้คือเพื่อตองการที่จะใหประชาชนไดทราบขอมูลขาวสารและเหตุผลตางๆกอนที่หนวยงาน
ราชการทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือสวนทองถิ่นจะดําเนินโครงการใดๆในชุมชนจะตองใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางเพียงพอและเหตุผลในการดําเนินการ ประการที่สองก็คือสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิด
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เห็นโดยวิธีประชาพิจารณในการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมสุข
ภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่อาจมีสวนไดเสียอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น 
 
 

การมีสวนรวมในระดับรวมตัดสินใจ (Share-decision) 
ประเด็นเรื่องการมีสวนรวมในระดับรวมตัดสินใจนั้นยังเปนขอถกเถียงวาเปนเจตนารมณของรัฐธรรม

นูญหรือไม เนื่องจากตัวบทในรัฐธรรมนูญเองไมมีความชัดเจนเพียงพอวาเปดโอกาสหรือเงื่อนไขเพื่อใหประชาชน
สามารถมีสวนรวมตัดสินใจหรือไมเพียงไร อยางไรก็ตามมีบางมาตราที่อาจกลาวไดวาเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมไดถึงในระดับรวมตัดสินใจแมวาจะไมไดระบุรูปธรรมอยางชัดเจนก็ตาม (เปนที่นาสังเกตวามาตราเหลา
นี้ถูกอางอิงโดยองคกรภาคประชาชนหลายครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นถกเถียงเรื่องระดับของการมีสวนรวมและ
อํานาจในการตัดสินใจในโครงการตางๆที่มีผลกระทบตอชุมชน) มาตราดังกลาวนั้นประกอบดวยมาตรา 46 วา
ดวยเรื่องสิทธิชุมชน มาตรา 59 วาดวยสิทธิในดานสิ่งแวดลอมและมาตรา 214 วาดวยการมีสวนรวมตัดสินใจ
ของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยการออกเสียงประชามติ  กลาวคือ 

มาตรา 46 บัญญัติวาบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการการ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

เจตนารมณของมาตรานี้คือการยอมรับเรื่องสิทธิชุมชนในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ของตนตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น อยางไรก็ตามยังมีการถกเถียงวารัฐธรรมนูญตองการให
สิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมถึงระดับรวมตัดสินใจ (Share decision)หรือไม เนื่องจากกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ยังไมมีการบัญญัติออกมาบังคับใชและแสดงถึงความชัดเจนของระดับการมีสวนรวมที่
รัฐธรรมนูญเปดโอกาสให ขณะที่ฝายภาคประชาชนอางอิงมาตรานี้ในการแสดงออกซึ่งความตองการใหชุมชนมี
สวนรวมในระดับรวมตัดสินใจโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอทองถิ่นแตฝายราชการและรัฐ
บาลกลางยังไมยอมรับและยืนยันกฎหมายเดิมที่เปนอยูซึ่งใหอํานาจรัฐบาลกลางในการตัดสินใจดําเนินโครงการ
โดยลําพัง 

มาตรา 56 บัญญัติวาสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณ
ภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตายตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมจะกระทํามิไดเวนแตจะได
ศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและรวมทั้งไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองค
การเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาวทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  สิทธิของบุคคลที่จะฟองรองหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นของรัฐที่ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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เจตนารมณของมาตรานี้คือสิทธิในการมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอมโดยการผลักดันขององคการเอกชน
ดานสิ่งแวดลอมในชวงมี่มีการรางรัฐธรรมนูญ โดยมาตรานี้กําหนดใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการบํารุง
รักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อคุมครองสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรานี้ยังกําหนดวาการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุน
แรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมจะกระทํามิไดหากไมผานการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(EIA) รวมทั้งความเห็นจากองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม มาตรานี้ยังคุมครองสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราช
การ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมาย 

เนื่องจากกฎหมายที่จะมารองรับรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ยังไมไดบัญญัติออกมาบังคับใชจึงยังมี
ปญหาในทางปฏิบัติมาก โครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจํานวนหลายโครงการที่สรางขึ้นหลัง
รัฐธรรมนูญประกาศใชไมไดดําเนินการตามมาตราดังกลาวโดยใหเหตุผลวากฎหมายยังไมบัญญัติออกมา ขณะ
ที่ฝายองคกรภาคประชาชนคัดคานและเสนอใหดําเนินการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเปนหลัก 

มาตรา 214 บัญญัติวาในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย
ของประเทศชาติหรือประชาชน  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู
แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได การออกเสียง
ประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอคําปรึกษาความเห็นของประชาชนวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจ
การสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใชเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่
เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะจะกระทํามิได ประกาศ(วาดวยการประชา
มติ) ตองกําหนดวันใหประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะตองไมกอนเกาสิบวันแตไมชากวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและวันออกเสียงประชามติตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ใน
ระหวางที่ประกาศ(วาดวยการประชามติ)มีผลใชบังคับ รัฐตองดําเนินการใหบุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบ
กับกิจการนั้นแสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฎวามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติ
เปนจํานวนไมมากกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติใหถือวาประชาชนเสียงขางมากไมเห็น
ชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แตถามีผูมาใชสิทธิออกเสียงประชามติมากกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติและปรากฎวาผูออกเสียงประชามติโดยเสียงขางมากใหความเห็นชอบใหถือวาประชาชนโดย
เสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการให
คําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

เจตนารมณของมาตรานี้คือการใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในประเด็นที่เห็นวากระทบถึง
ประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชนโดยใชกระบวนการประชามติ ซึ่งโดยหลักการประชาธิปไตยแลว
ถือไดวาเปนการคืนอํานาจอธิปไตยเพื่อใหประชาชนกําหนดเจตจํานงของตนเองโดยประชาชนเปนผูตัดสินใจขั้น
สุดทายในประเด็นดังกลาวหรือกลาวงายๆก็คือการใชประชาธิปไตยทางตรงของประชาชนโดยผานการออกเสียง
ประชามติ แตเราจะเห็นไดวาผูรางรัฐธรรมนูญยังคํานึงถึงหลักการประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่คณะรัฐมนตรีที่มา
จากการเลือกตั้งจะตองเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย ดังนั้นจึงกําหนดใหการออกเสียงประชามติมีผลเปนเพียงการให
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คําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจไมมีผลตอการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆของคณะรัฐ
มนตรี  
 

การมีสวนรวมในระดับการปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถิ่น 
ตามหลักการปกครองตนเองของประชาชนในทองถิ่นนั้น มาตราที่วาดวยการปกครองทองถิ่นของรัฐ

ธรรมนูญ 2540 (มาตรา 282-290)ใหน้ําหนักตอการมีสวนรวมของประชาชนในระดับการมีสวนรวมถึงระดับการ
ตัดสินใจและมีปฏิบัติการในการปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถิ่น โดยเนนเรื่องความเปนอิสระของทองถิ่น
ตามหลักการปกครองตนเอง กลาวคือ 

มาตรา 282 บัญญัติวา ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น  

นอกจากนั้นมาตราอื่นๆในหมวดที่วาดวยการปกครองทองถิ่นก็ไดใหสิทธิและอํานาจของประชาชนใน
การมีสวนรวมทางการปกครองคอนขางมาก เชน การสามารถตรวจสอบและถอดถอนสมาชิกสภาหรือผูบริหาร
ทองถิ่นโดยวิธีการออกเสียงประชามติ (มาตรา 286) การเสนอขอบัญญัติทองถิ่นโดยตรงโดยผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
ทองถิ่น (มาตรา 287) และการมีสวนรวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการนโยบายสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอทองถิ่น (มาตรา 290)   

เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณของมาตราเหลานี้  เราจะเห็นไดวาแมรัฐธรรมนูญจะใหน้ําหนักตอการที่
ประชาชนจะสามารถเขามามีสวนรวมในระดับของการปกครองตนเองโดยยืนอยูบนหลักการของการกระจาย
อํานาจก็ตาม  แตมีปญหาเรื่องความไมชัดเจนในเรื่องขอบเขตและความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางทองถิ่นกับ
ชาติ ปญหาความขัดแยงระหวางการยอมรับสิทธิชุมชนในการดูแลจัดการทรัพยากรในทองถิ่นและอํานาจของรัฐ
บาลกลางและผูปกครองในระดับชาติ รัฐสวนกลางยังเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทายในการดําเนินโครงการตางๆที่อาจ
มีผลกระทบตอทองถิ่น โดยรัฐบาลกลางจะอางอิงมาตรา 1 ที่ระบุวา ประเทศไทยเปนราชอาณาเดียวและจะแบง
แยกมิได เปนฐานในการกําหนดความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหนือกวาอํานาจการตัดสินใจและหลักการปกครอง
ตนเองของทองถิ่น 
 

3.2.4 เนือ้หาการมีสวนรวมที่รัฐธรรมนญูเปดโอกาสใหประชาชน 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของเนื้อหาในรัฐธรรมนูญโดยดูจากประเด็นที่รัฐธรรมนูญเปดโอกาสให

ประชาชนเขาไปมีสวนรวมแลวเราจะเห็นไดวาประเด็นหรือเนื้อหาเชิงนโยบายที่ประชาชนสามารถเขาไปมีสวน
รวมนั้นสามารถแบงไดเปน 4 ประเด็นคือ 
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
การมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบายตามที่กําหนดไวในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ  
การมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบโครงการของรัฐ  
การมีสวนรวมในการเขาถึงเงื่อนไขและชองทางการมีสวนรวม  
 

การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน ที่ดิน ปาไม  แหลงน้ํา แรธาตุและ

พลังงาน เปนตน 
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การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับชาติสามารถดูไดจาก 3 
มาตราคือมาตรา 46 เปนการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาตรา 56 มี
เจตนารมณในการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะรวมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรา 79 ใน
หมวดแนวนโยบายแหงรัฐที่วาดวยเรื่องส่ิงแวดลอม สวนในระดับทองถิ่นสามารถดูไดจากมาตรา 290 ที่ให
อํานาจองคกรปกครองทองถิ่นในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นกลาวคือ 

มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษา 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  

มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตายตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตนยอมไดรับความคุมครอง  
 

มาตรา 79 บัญญัติวารัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลรวมทั้งมีสวนรวมในการสง
เสริมบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

มาตรา 290  เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนา
ที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่ 

การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่เฉพาะใน
กรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 
การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่ง
แวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 
 

การมีสวนรวมตามนโยบายแหงรัฐตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
การมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบายตามที่กําหนดไวในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ เชน 

นโยบายการศึกษา นโยบายสาธารณสุข นโยบายสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทางการ
เมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
การมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดนโยบายรัฐสามารถดูไดจากหลายมาตรา กลาวคือ 

มาตรา 76 บัญญัติวารัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย 
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมทั้งการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ  
นอกจากนั้นสามารถดูไดจากหมวดแนวนโยบายแหงรัฐมาตราตางๆ เชน  

มาตรา 81 วาดวยนโยบายการศึกษา  
มาตรา 82 วาดวยนโยบายสาธารณสุข  
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มาตรา 84 วาดวยการจัดการที่ดิน  
แตอยางไรก็ตามมาตราตางๆเหลานี้ เราจะพบวาประชาชนไมสามารถเขาไปมีสวนรวมไดโดยตรง แต

ดําเนินการผานกลไกตัวแทนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อันไดแก สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติตามมาตรา 89 ซึ่งยังปญหาขอจํากัดในดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ 
การมีสวนรวมในการเขาถึงเงื่อนไขและชองทางการมีสวนรวม อันไดแก สิทธิทางการเมืองและสิทธิขั้น

พื้นฐานอื่นๆที่ทําใหประชาชนสามารถมีสวนรวมได เชน สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และ
สิทธิในการรับรูและเผยแพรขอมูลขาวสาร เปนตน 

การมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบโครงการของรัฐ ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนเรื่องของผลกระทบ
จากโครงการของรัฐในดานตางๆหรือการปฏิบัติงานจากเจาหนาที่รัฐและเปนการมีสวนรวมโดยผานกลไกอิสระที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐสามารถดูไดจาก
มาตรา 56 ในเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรา 60 ในเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของ
รัฐ กลาวคือ 

มาตรา 56 ในวรรคสองไดระบุวาการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุน
แรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมจะกระทํามิไดเวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
รวมทั้งไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาวทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรานี้ยังใหสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองค
กรอื่นของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

มาตรา 60 บัญญัติวาบุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
บทบัญญัติในมาตรานี้เปนการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิในการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ
ในการปฎิบัติราชการทางปกครอง  

เราจะเห็นไดวามาตราเหลานี้เปนการใชสิทธิโดยผานกลไกอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมโดยองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมตามมาตรา 56 ซึ่งยังไมไดมีการจัดตั้งและออกกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามเจตนารมณของมาตราดังกลาว สวนมาตรา 60 เองก็ยังไมไดมีออกกฎหมายที่ชัดเจนถึงกระบวน
การมีสวนรวมของประชาชนในดานสิ่งแวดลอมโดยอาศัยกระบวนการทางปกครอง ยกเวนการใชสิทธิของประชา
ชนโดยสงเรื่องผานศาลปกครอง (ประเด็นเรื่องเงื่อนไขและขอจํากัดของการมีสวนรวมในการบริหารและดําเนิน
โครงการของรัฐนั้นจะมีการนําเสนอในรายละเอียดภายใตหัวขอเรื่องการบังคับใชรัฐธรรมนูญ) 
 
 
 

 การมีสวนรวมในการเขาถึงเงือ่นไขและชองทางการมีสวนรวม 
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 เงื่อนไขและชองทางการมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนนโยบายนั้นสัมพันธ
กับมาตราตางๆในหมวดสิทธิเสรีภาพและกลไกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ทั้งในแงกล
ไกทางกฎหมายและทางองคกรที่จะมารองรับชองทางการมีสวนรวมดังกลาว  

รัฐธรรมนูญไดบัญญัติมาตราตางๆที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิพลเมือง โดย
เฉพาะ การรับรูขอมูลและการเขาไปมีสวนรวมโดยการพูด การเขียนและการกระทํา เชน  มาตรา 37 เสรีภาพใน
การสื่อสาร  มาตรา 39 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มาตรา45 เสรีภาพในการรวมกลุม และมาตรา 44 เสรี
ภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  เปนตน 

เมื่อดูจากมาตราในรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องสิทธิและเงื่อนไขในการเขาถึงสิทธิดังกลาวแลว เราจะ
เห็นไดวารัฐธรรมนูญคอนขางมีเจตนารมณในการยอมรับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเพื่อใหประชาชนสามารถแสดง
ออกถึงความตองการในการเขาไปมีสวนรวมไดในลักษณะปจเจกชน เชน การใชสิทธิทางศาล สวนการมีสวนรวม
ในลักษณะเปนกลุมหรือชุมชนนั้นยังไมมีความชัดเจน เงื่อนไขในการเขาถึงสิทธิดังกลาวยังขึ้นกับกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญที่จะบัญญัติออกมา นอกจากนั้นแลวรัฐธรรมนูญยังใหน้ําหนักตอการมีสวรวมโดยผานชอง
ทางเชิงสถาบันหรือชองทางที่เปนทางการมากกวาการใชปฏิบัติการมวลชน อีกทั้งรัฐธรรมนูญไมไดยอมรับเรื่อง
สิทธิในการดื้อแพงหรือการตอตานอํานาจรัฐยกเวนในการตอตานรัฐประหารตามมาตรา 65 
 
3.3  ความคืบหนาของการบังคับใชรัฐธรรมนูญ 
 นับตั้งแตมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 เปนตนมา กลุมตางๆที่ไดรวมเคลื่อนไหว
ในชวงของการเรียกรองและการรางรัฐธรรมนูญไดเสนอความเห็นตอรัฐบาลในประเด็นเชิงนโยบายและแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองหรือการพื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหรือการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
โดยอางอิงบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจํานวนมากประชาชนกลุมตางๆไดมีการการเคลื่อนไหวโดยอางอิงรัฐธรรม
นูญในหลายมาตราเพื่อมารองรับประเด็นหรือขอเรียกรองในการเคลื่อนไหวในกระบวนนโยบาย เชน  การอางอิง
มาตรา 58 สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ    การอางอิงมาตรา 59 สิทธิในการประชาพิจารณตอ
โครงการขนาดใหญของรัฐที่มีกระทบตอทองถิ่น   การอางอิงมาตรา 46 และมาตรา 56 สิทธิบุคคลและชุมชนใน
การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 

รายงานวิจัยสวนนี้จะศึกษาถึงบทบัญญัติของกฎหมายประกอบที่มารองรับมาตราที่วาดวยการมีสวน
รวมของประชาชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ ระเบียบราชการ ขอบังคับของหนวยงาน
ของรัฐและแนวปฏิบัติตางๆของกลไกตางๆที่มารองรับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ โดยจะศึกษาถึงตัวบทของ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวและการบังคับใชกฎหมายวาเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญใน
เรื่องการมีสวนรวมเพียงใด มีขอจํากัด หรือเงื่อนไขอยางไรบางที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้ง
ปญหาที่เกิดขึ้นจากความไมชัดเจนในตัวรัฐธรรมนูญ  ปญหาจากกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและกลไกองคกร
อิสระตางๆที่สงผลถึงการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนนโยบาย  ตลอดจนปญหาความคาดหวังของประชา
ชนตอระดับการมีสวนรวมในกระบวนนโยบายกับความเปนจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
 

3.3.1 การมีสวนรวมของประชาชนทางนติิบัญญัติ  
แมวารัฐธรรมนูญจะบัญญัติเอาไววาอํานาจอธปิไตยเปนของปวงชน แตในทางปฏิบัติแลวประชาชน

สามารถมีสวนรวมในอํานาจอธิปไตยไดเฉพาะอํานาจทางนิติบัญญัติและอํานาจบริหารเทานั้น สวนการมีสวน
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รวมของประชาชนตออํานาจตุลาการนั้นไมสามารถกระทําไดเนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับและยังมีขอถกเถียง
ในเชิงทัศนะเรื่องระดับของความเปนอิสระและการใชดุลยพินิของสถาบันตุลาการในกระบวนพิจารณาคดีความ
ตางๆ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 198 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง มาตรา 30-33) ยกเวน
ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นตอกระบวนพิจารณาและคําพิพากษา
ไดโดยไมถือวาเปนการละเมิดอํานาจศาลหรือดูหมิ่นศาลหรือผูพิพากษาแตอยางใด  

อยางไรก็ตามประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบถอดถอนของผูดํารงตําแหนงระดับสูงของ
สถาบันตุลาการที่กระทําผิดตอหนาที่ในการยุติธรรมหรือทุจริตตอหนาที่ไดตามมาตรา 304 ของรัฐธรรมนูญ 
 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่รองรับการมีสวนรวม  
มาตราที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนทางนิติบัญญัติ แยกออกเปน  
1) การมีสวนรวมในการเสนอรางกฎหมายซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือระดับชาติไดแกการเขาชื่อ

เสนอกฎหมายของประชาชน (มาตรา 170) และระดับทองถิ่น ไดแก การมีสวนรวมในการออกขอบัญญัติทองถิ่น 
(มาตรา 287)  

2) การมีสวนรวมในการเปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางกฎหมายที่เกี่ยวของกับกลุมผูดอยโอกาส 
เชน เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการหรือทุพพลภาพ (มาตรา 190) 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการเขาช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน (ตามม.170) 
หลักการในรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 170  บัญญัติวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 คนมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน
รัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางกฎหมายตามที่กําหนดไวในหมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยและหมวด
แนวนโยบายแหงรัฐ  คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
เขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา170  

กลไกทางกฎหมายที่มารองรับการมีสวนรวมของประชาชนในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายตามมาตรา 
170 ไดแกพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 ซึ่งไดกําหนดหลักการของผูมีสิทธิเขาชื่อ
เสนอกฎหมายวาตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไมเปนผูเสียสิทธิตามพรบ.เลือกตั้ง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2542 เนื่องจากการไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 2542 ไดกําหนดวิธีการเขาชื่อเสนอกฎหมายไว 2 วิธี 
คือ  

ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 คนรวบรวมรายชื่อกันเองเสนอรางกฎหมายแลวรองขอตอ
ประธานรัฐสภา โดยรัฐสภาไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวตามประกาศรัฐ
สภา เรื่องหลักเกณฑและวิธีดําเนินการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 
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ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 100 คนเสนอรางกฎหมายแลวรองขอใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมายใหครบ 50,000 โดยผานระบบการใชสิทธินอกเขต โดยคณะกรรมการการเลือก
ตั้งไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการดําเนินการดังกลาวตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีปฏิบัติในการ
จัดใหมีการเขาชื่อเสนอกฎหมายและหลักเกณฑการขอใชสิทธิเขาชื่อนอกเขตและการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 
 
ความคืบหนาของการบังคับใช 

จากการศึกษาพบวาพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 และระเบียบวาดวยวิธีการ
เขาชื่อเสนอกฎหมายทั้ง 2 แบบนั้นมีปญหาในเรื่องขั้นตอนการดําเนินงานที่ยุงยากซับซอนและใชระยะเวลายาว
นานในการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว (รายละเอียดของปญหาและขอจํากัดของวิธีการการเขาชื่อเสนอ
กฎหมายตลอดจนตัวอยางกรณีการเขาชื่อเสนอกฎหมายขององคกรประชาชนจะอยูในบทที่4 ในสวนของการใช
กลไกรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน)  
 เมื่อรางกฎหมายที่เสนอตามมาตรา170 สามารถเขาสูกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาแลว เดิมตัว
แทนประชาชนผูเขาชื่อเสนอกฎหมายไมสามารถแถลงเจตนารมณของรางพระราชบัญญัติดังกลาวได เนื่องจากมิ
ใชผูแทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภา ตอมาไดมีการแกขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรใหผูแทนประชาชนที่
เขาชื่อเสนอกฎหมายสามารถชี้แจงตอสภาไดโดยเปนอํานาจของประธานสภาผูแทนราษฎร 

“..เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจะเปนผูเสนอรางกฎหมายดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎร แตประธาน
อาจอนุญาตใหผูแทนประชาชนที่เขาชื่อดังกลาวสามารถรวมประชุมและชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎรได..” (ขอ
บังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร (แกไขเพิ่มเติม)พ.ศ. 2544 หมวด 6)  

หลังจากผานการพิจารณารับหลักการโดยสภาผูแทนราษฎรแลว สภาจะแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
เพื่อพิจารณารางกฎหมายดังกลาวโดยอาจมีตัวแทนประชาชนผูเสนอกฎหมายเขาไปเปนกรรมาธิการวิสามัญดัง
กลาวไดหากไดรับการเสนอชื่อโดยรัฐบาลหรือพรรคการเมืองตางๆในฐานะผูทรงคุณวุฒิ (แตมิใชในฐานะผูเสนอ
รางกฎหมาย  

จากการศึกษาถึงการบังคับใชกฎหมายที่รองรับมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญนั้นจะพบวามีเพียงรางพระ
ราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. เทานั้นที่อาศัยกระบวนการเขาชื่อ 50,000รายชื่อและสามารถผานกระบวนการตางๆ
เขาไปไดโดยใชเวลาประมาณ 2 ปและขณะนี้กําลังอยูในระหวางการพิจารณารัฐสภา โดยในชวงของการ
พิจารณารางดังกลาวผูแทนของผูเสนอรางพรบ.ปาชุมชนดังกลาวไมสามารถสงตัวแทนเขาไปชี้แจงในสภาผูแทน
ราษฎรไดเนื่องจากรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดถูกเสนอกอนการแกไขขอบังคับการประชุมสภา (กรณีศึกษา
เรื่องรางพรบ.ปาชุมชน ปญหาและขอจํากัดจะอยูในสวนของการใชกลไกรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน)  
 

พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเพื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น (ตามม.287) 
มาตรา 287  ระบุวา ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนผูมีมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองทองถิ่นนั้นมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อให
สภาทองถิ่นออกขอบัญญัติไดคํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางขอบัญญัติทองถิ่นเสนอมาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 287 

 กลไกทางกฎหมายที่มารองรับการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในทางนิติบัญญัติที่ตั้งตามรัฐ
ธรรมนูญมาตรา 287 คือพระราชบัญญัติวาดวยการเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยไดกําหนดหลักการ
ของผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นวาตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไมเปนผูเสีย
สิทธิตามพรบ.เลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542อันเนื่องจากการไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่นในพื้นที่นั้นๆ 
ความคืบหนาของการบังคับใช 
 ในทางปฏิบัติแลวการเสนอขอบัญญัติทองถิ่นสามารถเปนไปไดยากมากเนื่องจากตองใชชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในทองถิ่นไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองทองถิ่นนั้นๆ เชน 
กรุงเทพมหานครมีผูมีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 6 ลานคน หากคนกรุงเทพตองการเสนอขอบัญญัติทองถิ่นจะตอง
เขาชื่อถึง 3 ลานคน หรือประชาชนในเขตเทศบาลระดับเทศบาลนครอาจตองใชรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนแสน
คนเพื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น ดังนั้นการเสนอขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 287 ในหลายๆพื้นที่จึงยากกวาการ
มีสวนรวมทางนิติบัญญัติตามมาตรา 170 เสียอีกและจนถึงบัดนี้ยังไมมีการเขาชื่อเพื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
โดยประชาชน (รายละเอียดเร่ืองการบังคับใชรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นตลอด
จนปญหาและขอจํากัดสามารถดูไดในบทที่ 4 ในสวนขององคกรปกครองทองถิ่น) 
 

ขอบังคับและระเบียบรัฐสภาวาดวยการมีสวนรวมเปนกรรมาธิการในการพิจารณาราง
กฎหมาย 

มาตรา 190 ระบุวาการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามีสาระ
สําคัญเกี่ยวกับเด็กสตรีและคนชราหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิ
การเต็มสภาใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับ
บุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 
 

ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา 190และระเบียบที่เกี่ยวของ 
มาตรา190 เปนการกําหนดหลักการเรื่องการมีสวนรวมของตัวแทนผูดอยโอกาสในพิจารณารางกฎหมายหรือ
นโยบายที่เกี่ยวกับกลุมผูดอยโอกาสซึ่งรัฐสภาสามารถนําไปปฏิบัติตามไดโดยการแกไขระเบียบขอบังคับที่เกี่ยว
ของโดยไมจําเปนตองตราเปนกฎหมาย ซึ่งสภาผูแทนราษฎรไดดําเนินการแกไขขอบังคับการประชุมสภาผูแทน
ราษฎรในขอ 77ทวิ ในหมวดของกรรมาธิการวารางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชราหรือผูพิการ
หรือทุพพลภาพโดยกําหนดใหกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีที่มาจากผูแทนองค
การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นๆจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด โดยการ
เสนอชื่อและคัดเลือกนั้นเปนไปตามระเบียบตามที่ประธานสภากําหนด (ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541, ขอ 19) 

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ สภาผูแทนราษฎรไดออกระเบียบวาดวยการเสนอชื่อและคัดเลือกผูแทน
องคการเอกชน 2544 โดยกําหนดวาองคการเอกชนที่มีสิทธิเสนอชื่อจะตองจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย 
มีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชราหรือผูพิการหรือผูทุพพล
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ภาพและดําเนินกิจการมาไมนอยกวา 1 ป องคกรดังกลาวจะตองสงรายชื่อบุคคลพรอมประวัติยอของผูแทนองค
การ หลักฐานการจดทะเบียนขององคการและความประสงควาใหบรรจุชื่อผูแทนองคการในบัญชีรายชื่อผูแทน
องคการเอกชนดานเด็ก, ดานสตรี, ดานคนชรา หรือดานผูพิการหรือผูทุพพลภาพ(ระเบียบสภาผูแทนราษฎรวา
ดวยการเสนอชื่อและคัดเลือกผูแทนองคการเอกชนเพื่อใหสภาเลือกตั้งเปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระ
ราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชราหรือผูพิการหรือผูทุพพลภาพ พ.ศ. 2544) ซึ่งบัญชีราย
ชื่อของผูแทนองคการเอกชนนี้จะมีการปรับปรุงทุกป ตอเมื่อมีการพิจารณารางกฎหมายหรือแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของกับกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการหรือทุพพลภาพ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรจะคัดเลือกบุคคลจากองค
การเอกชนตามบัญชีรายชื่อดังกลาวเพื่อเขาไปเปนกรรมาธิการรวมพิจารณารางกฎหมาย  
 
ความคืบหนาในการบังคับใช 

นับตั้งแตรัฐธรรมนูญประกาศใช มีเพียงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 
26 พ.ศ. 2542 (กรณีคดีที่เกี่ยวกับเด็ก) และรางพระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. ที่ผูแทนองคการเอกชนดานเด็ก
และผูแทนองคการเอกชนดานสตรีไดเขาไปรวมพิจารณาตามลําดับ   
ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดของระเบียบของสภาผูแทนราษฎรที่กําหนดใหองคการเอกชนที่สามารถสงบัญชีรายชื่อได
จะตองเปนนิติบุคคลและจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายทําใหองคการเอกชนขนาดเล็กหรือกลุมเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่ทํางานเกี่ยวของกับกลุมผูดอยโอกาสไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณารางกฎหมายที่อาจเกี่ยว
ของกับกลุมตน นอกจากนั้นการเสนอชื่อผูแทนองคการเอกชนจากบัญชีรายชื่อนั้นยังเปนการเสนอชื่อโดยสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองที่เขารวมเปนกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวโดยเปนเอกสิทธิของสมาชิก
นั้น ทําใหการคัดเลือกผูแทนองคการเอกชนเขาไปในคณะกรรมการวิสามัญเปนการตอรองผลประโยชนระหวาง
พรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อ หรือตองอาศัยการโนมนาว (Lobby) ภายใตฐานของการเมืองแบบกลุมผลประโยชน
เพื่อใหไดมาซึ่งรายชื่อมากกวาการคํานึงถึงคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผูแทนองคการเอกชนนั้นๆ 
 

ตารางที ่3-1 การมีสวนรวมของประชาชนทางนติิบญัญัติ 
 
1.การมีสวนรวมในการเสนอรางกฎหมาย 
มาตรา 
ในรธน. 

พรบ.รองรับ ระเบียบ/ประกาศ 
ขอบังคับ 

องคกร 
รองรับ 

สถานภาพ หมายเหต ุ

1. ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง 
50,000คน
สามารถเขา
ช่ือเสนอ
กฎหมาย 
(ม.170) 

พรบ.การเขาชื่อ
เสนอกฎหมาย 
2542 โดย 
1.1 ประชาชน
50,000คนเขา
ชื่อกันเองให
ครบจํานวน  

 
 
 
1) ประกาศรัฐสภา
เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการเขาชื่อ
เสนอกฎหมาย 

 
 
 
สนง.เลขาธิก
ารสภาผู
แทนราษฎร 

 
 
 
เสนอ   5  
ผาน 1 

1.ผูที่ไมไปเลือกตั้งสส./
สว.ไมมีเขาชื่อเสนอรางกม 
2. ประกาศรัฐสภากําหนด
ใหผูเสนอกฎหมายตองออก
คาใชจายเอง 
3.ระเบียบรัฐสภาไมกําหนด
เวลาตรวจสอบเอกสารแต
กําหนดเวลาสงเอกสารเพิ่ม
แค 30 วัน 
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 1.2  ประชาชน
100 คนริเริ่ม
โดยขอให
กกต.จัดการให 

2) ระเบียบกกต.วา
ดวยวิธีปฏิบัติใน
การจัดใหมีการเขา
ชื่อเสนอกม.และ
เกณฑการใชสิทธิ
นอกเขต 

สนง.กกต. 
กกต.จังหวัด 

เสนอ 2 
ผาน 1 

1.หากผานขั้นตอน
กกต.แลว จะไปเขาขั้นตอน
ของรัฐสภาตามขอ 1.1 
2.ระเบียบกกต.กําหนด
ระยะเวลา 90 วันใหคนมา
ลงชื่อที่กกต.จังหวัดใหครบ 
50,000  
3.หากผูใชสิทธิอยูนอกเขต
เลือกตั้งตองมาดําเนินการ
กอนอยางนอย 10 วัน 
4.ระเบียบไมกําหนดระยะ
เวลาในการสอบขอเท็จจริง 

การมีสวนรวม
ในการ
พิจารณาราง
กฎหมายตาม 
ม.170 

 ขอบังคับประชุม
สภา 2544 หมวด 
6 ขอ 123 

 ยังไมเคยใช ประธานอาจใหตัวแทนผู
เสนอรางเขาชี้แจงตอสภา 
หากสภารับหลักการใหแตง
ตั้งตัวแทนผูเสนอรางรวม
เปนกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 

2. การเขาช่ือ
เสนอขอ
บัญญัติทอง
ถ่ิน (ม.287) 

พรบ.การเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติ
ทองถิ่น 2542 

 กทม/ อบจ/
เทศบาล/
อบต 
เมืองพัทยา  

ยังไมมี 1.จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในทองถิ่นตองไมต่ํากวากึ่ง
หนึ่งเขาชื่อเสนอตอสภา
ทองถิ่น 
2. ผูที่ไมไปเลือกตั้งสส.,
สว.และองคกรทองถิ่นจะ
เสียสิทธิในการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติ 
 

 
2. การมีสวนรวมในการรวมพิจารณารางกฎหมาย 
มาตราในรธน. พรบ.รอง

รับ 
ระเบียบ/ ประกาศ 
ขอบังคับ 

องคกรรองรับ สถานภาพ หมายเหต ุ

1. การเปนกรรมาธิ
การวิสามัญพิจารณา
กม.เกี่ยวกับเด็ก สตรี 
คนชรา ผูพิการ 

 1.ขอบังคับการ
ประชุมสภาผูแทนฯ 
2542 ขอ19 (แทน 
77 ทวิ) 

สนง.เลขาธิกา
รสภาผูแทน
ราษฎร 

1.ป.วิ
อาญา 
ฉ.20 (เด็ก) 
2.พรบ.ช่ือ
สกล (สตรี) 
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(ม.190) 2.ระเบียบสภาผูแทน
ราษฎรวาดวยการคัด
เลือกผูแทนองคการ
เอกชน 2544 

สกุล (สตรี) 

 
 

3.3.2   การมีสวนรวมของประชาชนทางบริหาร 
การมีสวนรวมของประชาชนทางบริหารสามารถแยกออกไดเปน 2 สวนคือ  

การมีสวนรวมของประชาชนโดยอาศัยกลไกสถาบันรัฐสภาและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหารแทนประชาชน  

การมีสวนรวมของประชาชนโดยตรงในกระบวนนโยบายซึ่งมี 2 สวนไดแก การมีสวนรวมในกระบวน
การตัดสินใจเชิงนโยบายและการดําเนินโครงการ และการมีสวนรวมในการตรวจสอบและถอดถอนฝายบริหาร
และผูดํารงตําแหนงระดับสูง (แตงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาเฉพาะมาตราที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในกระบวนการ
เชิงนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม แตจะไมศึกษาถึงมาตราที่วาการตรวจสอบถอดถอนฝายบริหารซึ่งหัวขอดัง
กลาวจะอยูในรายงานวิจัยหัวขอเรื่องการตรวจสอบองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 
 

การมีสวนรวมโดยผานกลไกรัฐสภาและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
หลักการในรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญไดเปดโอกาสใหประชาชนสามารถมีสวนรวมทางบริหารไดโดยผานกลไกเชิงสถาบันซึ่งประกอบดวย
กลไกรัฐสภา ไดแก สภาผูแทนราษฎร (มาตรา 98-120) และวุฒิสภา (มาตรา 121-135) และกลไกอิสระตามรัฐ
ธรรมนูญ เชน สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (มาตรา 89), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (มาตรา 199-200), ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา (มาตรา 196-198) และศาลปกครอง (มาตรา 276-280) 
ที่กําหนดชองทางและเงื่อนไขการมีสวนรวมของประชาชนในกลไกตางๆเหลานี้ตามกฎหมายบัญญัติ 
 
ความคืบหนาของการบังคับใช 

สภาผูแทนราษฎร 
ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองไดโดยผานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสมาชิกแบบ
แบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อ แตการมีสวนรวมในกระบวนนโยบายนั้นยังไมมีกลไกเชิงสถาบันมารองรับนอก
จากการเสนอผานผูแทนราษฎรใหนําเรื่องเขาสูการประชุมสภาโดยการตั้งกระทูถามหรือเสนอญัตติในสภา แตทั้ง
นี้ยอมขึ้นกับทัศนคติหรือการเห็นความสําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในประเด็นนั้นๆ  

การมีสวนรวมในระบบกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรนั้นแบงเปนคณะกรรมาธิการสามัญและคณะ
กรรมาธิการวิสามัญประจําสภาผูแทนราษฎร โดยสมาชิกกรรมาธิการสามัญประจําสภาจํานวน 23 คณะจะตอง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น แตประธานกรรมาธิการสามารถแตงตั้งที่ปรึกษากรรมาธิการและคณะอนุ
กรรมาธิการที่มีองคประกอบมาจากภาคประชาชนไดในฐานะผูทรงคุณวุฒิ อยางไรก็ตามประชาชนสามารถยื่น
หนังสือรองเรียนเปนลายลักษณเพื่อใหกรรมาธิการประชุมในประเด็นที่เห็นวาเปนปญหาได การประชุมกรรมาธิ
การโดยปกติเปนการประชุมแบบปดไมเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปหรือส่ือมวลชนเขาไปมีสวนรวมในการรับรูได 
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สวนคณะกรรมาธิการวิสามัญประจําสภาผูแทนเพื่อพิจารณารางกฎหมายหรือประเด็นเฉพาะเรื่องนั้นประชาชน
ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมไดยกเวนไดรับการเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในฐานะผู
ทรงคุณวุฒิ ยกเวนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางกฎหมายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชราหรือ
ผูพิการหรือทุพพลภาพตามที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอของการมีสวนรวมทางนิติบัญญัติ  

วุฒิสภา  
หลักการการทํางานของวุฒิสภาไมไดแตกตางไปจากสภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการประชุมวุฒิสภา

และการประชุมกรรมาธิการสามัญและวิสามัญประจําวุฒิสภา กลาวคือประชาชนไมสามารถเขามามีสวนรวมใน
กระบวนนโยบายไดนอกจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือไดรับการเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรี
หรือจากสมาชิกวุฒิสภาในกรณีของการแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญประจําวุฒิสภา (ขอบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ.2541,ขอ76) และอาจเขารวมไดในฐานะอนุกรรมการของกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา หาก
คณะกรรมาธิการสามัญชุดนั้นๆตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะ 

บุคคลภายนอกที่ไดรับการเสนอชื่อมักเปนผูทรงคุณวุฒิมากกวาประชาชนทั่วไป  เชน คณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใชรัฐธรรมนูญ มีบุคคลภาย
นอกที่ไมใชสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 4 คนโดยมีฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิ เชน เลขาสถาบันพระปกเกลา, นัก
กฎหมาย, อธิบดีกรมประชาสัมพันธ เปนตน (รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญประจําวุฒิสภา)  

อยางไรก็ตามบางกรรมาธิการประจําวุฒิสภาอาจมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนนโยบายได เชน คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมซึ่งเปนกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาไดกําหนดให
การประชุมของกรรมาธิการการมีสวนรวมเปนการประชุมแบบเปดเผยประชาชนทั่วไปและผูส่ือขาวสามารถเขา
รวมประชุมได แตการมีสวนรวมดังกลาวยังเปนการมีสวนรวมในระดับรวมรับฟงการประชุมกรรมาธิการ สวนใน
ระดับของการแสดงความเห็นนั้นตองกระทําโดยการเขียนเปนลายลักษณอักษร (รายละเอียดโครงสรางการ
ทํางานของกรรมาธิการการมีสวนรวมของวุฒิสภาจะอยูในบทที่ 4 ในสวนของโครงสรางชองทางการมีสวนรวม
ภายใตรัฐธรรมนูญใหม) 
 

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สภาที่ปรึกษาตั้งขึ้นตามมาตรา 89 ของรัฐธรรมนูญเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะ

รัฐมนตรีในปญหาดานนโยบายเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอาจเรียกไดวาเปนกลไกตัวแทนของภาคประชาชนในการ
เขาไปมีสวนรวมในกระบวนนโยบายภายใตการรับรองจากรัฐธรรมนูญ  
ความเปนตัวแทนของภาคประชาชนในสภาที่ปรึกษาฯยังเปนประเด็นที่ถูกตั้งคําถามเพราะโดยวิธีคิดของการจัด
ตั้งสภาที่ปรึกษามาจากฐานคิดของสภาผูทรงคุณวุฒิหรือสภาของกลุมวิชาชีพ และองคกรเฉพาะในภาค
เศรษฐกิจและสังคมมากกวาตัวแทนของประชาชนทั่วไป แมวาพรบ.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิและสังคม
แหงชาติจะกําหนดใหสมาชิกของสภาที่ปรึกษาจํานวน 99 คนมาจากการเลือกตั้งโดยออม (โดยเปนกระบวนการ
สรรหาจากกลุมวิชาชีพ, องคการเอกชน, ผูแทนองคกรตางๆในภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมและทรัพยากร และ
กลุมผูทรงคุณวุฒิ) แตจากตัวเลขที่ ปรากฎเราจะพบวาสมาชิกสภาที่ปรึกษาสวนใหญมาจากตัวแทนกลุมธุรกิจ
ขณะที่ตัวแทนเกษตรกร องคกรชาวบาน หรือกลุมผูดอยโอกาสมีสัดสวนในจํานวนที่นอยเกินไป (พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2542) 
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การมีสวนรวมของประชาชนในประชุมของสภาที่ปรึกษาฯยังเปนการมีสวนรวมในระดับของการรวมรับ
รูเนื่องจากเปนการประชุมแบบเปดเผยทุกคนสามารถเขารวมรับฟง ใหขอมูลและความคิดเห็นได ประชาชนทั่ว
สามารถนําเสนอประเด็นที่ตองการใหสมาชิกสภาที่ปรึกษาพิจารณาแตการเลือกเรื่องที่จะพิจารณาเพื่อศึกษา
และใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีนั้นยังเปนการตัดสินใจภายในของสมาชิกในองคกร (รายละเอียดของโครง
สรางและการทํางานของสภาที่ปรึกษาจะอยูในบทที่ 4 ในสวนของโครงสรางชองทางการมีสวนรวมภายใตรัฐ
ธรรมนูญใหม) 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนกลไกที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 199-200 ของรัฐธรรมนูญ 2540 

เพื่อทําหนาที่ในการปกปองคุมครองและสงเสริมสิทธิเสรีภาพตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญโดยผานกระบวน
การเลือกตั้งโดยออม ในกระบวนการเสนอชื่อและสรรหารายชื่อคณะกรรมการนั้นไดรับการมองวาเปนกระบวน
การที่เปดกวางและพยายามใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุดและคํานึงถึงหลักความเสมอภาคหญิงชาย
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542) 
รายงานการวิจัยฉบับนี้จะไมประเมินกลไกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเรื่องของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการทํางานของคณะกรรมการฯเนื่องจากเปนกลไกหลักในการคุมครองตามหัวขอสิทธิเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมากกวาประเด็นเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนนโยบาย  
 

ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 
ผูตรวจการแผนดินรัฐสภาเปนกลไกที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 196-198 โดยมีหนาที่พิจารณาสอบ

สวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนของประชาชนในกรณีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การปฏิบัตินอกเหนืออํานาจ
หนาที่  หรือการละเวนไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ที่กอใหเกิดปญหาความเสียหายหรือ
ความไมเปนธรรมตอประชาชน (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินรัฐสภา พ.ศ.) 

เนื่องจากการทํางานของผูตรวจการแผนดินรัฐสภาเปนการทํางานในเชิงวินิจฉัยประเด็นทางกฎหมาย
ทําใหกระบวนการคัดเลือกตัวผูตรวจการแผนดินรัฐสภาไมไดมีลักษณะเปนตัวแทนหรือมีกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนยกเวนใหบุคคลที่คิดวาตนมีคุณสมบัติตามที่กําหนดมาสมัครซึ่งสวนใหญเปนนักกฎหมายมา
สมัครเปนผูตรวจการแผนดินรัฐสภา (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 
พ.ศ.) 

ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการทํางานของผูตรวจการแผนดินรัฐสภาในระดับของการใหขอมูลขาว
สารโดยผานกระบวนการรองเรียนทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณอักษร แตการพิจารณาดําเนินการตามขอรอง
เรียนนั้นเปนการวินิจฉัยของผูตรวจการซึ่งเรื่องที่รองเรียนจํานวนมากถูกพิจารณาวาไมเขาขายภาระหนาที่ของผู
ตรวจการแผนดินรัฐสภาหรือไมเขาหลักเกณฑของการรองเรียน (รายละเอียดโครงสรางและการทํางานของผู
ตรวจการแผนดินรัฐสภาจะอยูในบทที่ 4 ในสวนของโครงสรางและชองทางการมีสวนรวม) 
 

ศาลปกครอง 
ศาลปกครองเปนกลไกตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 276-280 ทําหนาที่พิพากษาคดีที่เปนขอพิพาท

ระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชนและของรัฐบาลดวยกันเอง โดยเนนขอพิพาทที่เปนคดี
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ทางปกครอง รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือการออกกฎระเบียบที่ไม
สุจริต การใชดุลยพินิจโดยมิชอบหรือการเลือกปฏิบัติหรือการสรางภาระใหประชาชนโดยไมจําเปน (พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยศาลปกครอง พ.ศ.) 

เนื่องจากการทํางานของศาลปกครองมีลักษณะเปนการทํางานแบบสถาบันตุลาการและตองการผู
ชํานาญการที่มีองคความรูเฉพาะทําใหกระบวนการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองเปนกระบวนการที่จํากัดวงอยู
เฉพาะนักกฎหมายและไมไดสะทอนความเปนตัวแทนของภาคประชาชนหรือมีกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการสรรหาตุลาการศาลปกครอง 

อยางไรก็ตามประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทํางานของศาลปกครองในระดับของ
การใหขอมูลขาวสารโดยผานการฟองรองคดีทางปกครองและสามารถเขาไปรับฟงการพิจารณาคดีดังกลาวได
เนื่องจากเปนการพิจารณาอยางเปดเผย และสามารถวิพากยวิจารณการพิจารณาหรือพิพากษาคดีของศาลปก
ครองไดหากเปนการวิจารณโดยสุจริตโดยไมถือเปนการละเมิดอํานาจศาลหรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการแตอยาง
ใด (รายละเอียดโครงสรางและการทํางานของศาลปกครองจะอยูในบทที่ 4 ) 
 

3.3.3  การมีสวนรวมทางตรงของประชาชนในกระบวนนโยบาย 
 
หลักการในรัฐธรรมนูญ 

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนนโยบายสามารถแยกไดเปน 2 ระดับคือการมีสวนรวมใน
ระดับนโนบายและการมีสวนรวมในระดับโครงการ ระดับของการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนสามารถแยก
แยะไดเปน 4 ระดับคือ 1) ระดับของการรับรูและเขาถึงขอมูล, 2)ระดับของการแสดงความคิดเห็นใหขอมูลและ
เผยแพรขอมูล, 3)ระดับของการรวมตัดสินใจในนโยบายหรือโครงการที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของตนและ 
4)ระดับการดําเนินการปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถิ่น 

โดยหลักการแลวการมีสวนรวมในระดับของการวางแผนและกําหนดนโยบายสามารถดูไดจากมาตรา 
76 ที่วารัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการ
เมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับและ
มาตรา 79 ที่รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลรวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริมบํารุงรักษา
และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผล
ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ในระดับโครงการ รัฐธรรมนูญไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลคําชี้แจงและเหตุ
ผลในการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 59 ที่วา 
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 
 
การบังคับใช 
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การประเมินการบังคับใชจะแยกออกเปน 2 สวนคือการมีสวนรวมในระดับนโนบายตามมาตรา 76และ
79 และการมีสวนรวมในระดับโครงการตามมาตรา 59 และแยกระดับของการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนเปน 
4 ระดับคือ  
1) การมีสวนรวมในการรับรูและเขาถึงขอมูลเชิงนโยบาย 
2)การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใหขอมูลและเผยแพรขอมูล 
3)การมีสวนรวมตัดสินใจ (Share-decision)ในนโยบายหรือโครงการ 
4)การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถิ่น 
 

การมีสวนรวมในการรับรูและเขาถึงขอมูลเชิงนโยบาย 
ปจจุบันสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการตามมาตรา 58 ไดมีพระราชบัญญัติขอมูลขาว

สารของทางราชการ พ.ศ. 2540  กําหนดรายละเอียดไว  ซึ่งสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารนี้จะทําใหประชาชนจะ
ไดรับรูถึงความเปนไปในการบริหารราชการแผนดินและกระบวนการทํางานที่เปดเผยทําใหการเมืองมีความโปรง
ใสประชาชนสามารถที่จะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบอํานาจรัฐไดอยางมีขอมูลขาว
สารที่เพียงพอแตเนื่องจากเปนพระราชบัญญัติที่ออกกอนรัฐธรรมนูญประกาศใช (กันยายน 25407 ทําใหกลไกที่
มารองรับตามมาตรา 58  ในการรับรูขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการกระทําไดอยาง
ไมเต็มที่  

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการพ.ศ.2540 กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการขอ
มูลขาวสารของทางราชการขึ้นมาโดยมีรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานและตั้งสํานักงานคณะ
กรรมการขอมูลขาวสารซึ่งหนวยงานระดับกองสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมาทําหนาที่ธุรการและ
วิชาการ นอกจากนั้นยังตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 5 สาขาคือตางประเทศและ ความมั่น
คงของประเทศ, เศรษฐกิจและการคลังระหวางประเทศ, สังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใช
กฎหมาย, การแพทยและสาธารณสุข และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อพิจารณากรณีที่หนวยราช
การไมยอมใหขอมูลขาวสารตอประชาชนเมื่อประชาชนไปติดตอขอตรวจดูวาเปนขอมูลที่กระทบความมั่นคงของ
รัฐ ความปลอดภัยของประชาชนและสวนไดสวนเสียของประชาชนหรือไม 
 ในทางปฏิบัติแลวประชาชนยังไมสามารถใชสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารไดเทาที่ควรเนื่องจากไมมี
การกําหนดระยะเวลาที่หนวยงานที่ถูกรองขอจะใหขอมูลแกประชาชนผูรองเรียน อีกทั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรม
นูญก็อางวาอยูนอกเหนือการบังคับของพระราชบัญญัติ เชน กรณีการขอขอมูลของกกต.และปปช.เปนตน (ราย
ละเอียดโครงสรางและการทํางานของคณะกรรมการขอมูลขาวสารจะอยูในบทที่ 4 ในสวนของโครงสรางและชอง
ทางการมีสวนรวมของประชาชน) 
 

การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลเชิงนโยบาย 
มาตราที่วาดวยการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลมีอยู 2 มาตราคือมาตรา 40 ที่

เกี่ยวของกับการใชส่ือในฐานะทรัพยากรสาธารณะและมาตรา 59 ที่วาดวยสิทธิในการไดรับขอมูลและแสดง
ความคิดเห็นตอโครงการที่มีผลตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของชุมชน กลาวคือ 
 

มาตรา 40 การใชส่ือในฐานะทรัพยากรสาธารณะ 
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หลักการตามมาตรา 40 ยังไมสามารถปฏิบัติไดเปนจริงเนื่องจากกลไกทางกฎหมายและทางองคกรที่
จะมารองรับยังไมสามารถดําเนินการได กลาวคือ พระราชบัญญัติที่จะมารองรับหลักการตามมาตรา 40 ที่ระบุ
ใหคล่ืนความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและวิทยุโทรคมนาคมเปนทรัพยากรส่ือสารของชาติ
เพื่อประโยชนสาธารณะนั้น ขณะนี้มีการออกเปนพระราชบัญญัติไปแลว 2 ฉบับคือพระราชบัญญัติคล่ืนความถี่
วิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ขณะที่
รางพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุโทรทัศนยังอยูในขั้นของการรางกฎหมายโดยสํานักกฤษฎีกาเปนองคกร
รับผิดชอบ  
สวนองคกรอิสระที่มาทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ดังกลาวก็ยังไมสามารถจัดตั้งไดเนื่องจากกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.)
ถูกตัดสินจากศาลปกครองวาเปนกระบวนการที่ไมชอบธรรมและขณะนี้ยังอยูในกระบวนการอุทธรณและ
พิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด 
 

 
 
 
 
มาตรา 59 สิทธิในการไดรับขอมูลและแสดงความคิดเห็นในการดาํเนินโครงการ 
หลักการตามมาตรา 59 คือการใหประชาชนไดทราบขอมูลขาวสารและเหตุผลตางๆกอนที่หนวยราช

การจะดําเนินโครงการใดๆในชุมชนและใหสิทธิแกประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยวิธีประชาพิจารณตอ
การดําเนินโครงการดังกลาว 

ในปจจุบันยังไมมีการตรากฎหมายอนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยในการปฎิบั
ติที่ผานมายังคงใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
พ.ศ.2539 ซึ่งมีปญหามากเนื่องจากหลายโครงการเชนโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซ อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา นั้น การจัดใหมีการประชาพิจารณไดกระทําภายหลังที่รัฐไดตัดสินใจแลวซึ่งถูกวิจารณวาเปนการกระทํา
ที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
  ระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหผูมีสิทธิในการตัดสินใจสั่งใหมีการประชาพิจารณคือ  รัฐมนตรี  ผูวาราช
การจังหวัด เมื่อเห็นวาการดําเนินโครงการของรัฐ เรื่องใด ซึ่งหนวยงานของรัฐในสังกัดจัดใหมีขึ้น  อาจมีผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  อาชีพ  ความปลอดภัย  วิถีชีวิต  หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกชุมชน
หรือสังคม  และอาจนําไปสูขอโตเถียงหลายฝาย  สมควรรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย  หนวยงานของรัฐ  
และบุคคลอื่นเพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.2539 ขอ7) 

ขณะนี้มีความพยายามในการรางพระราชบัญญัติประชาพิจารณขึ้นมา แตยังมีปญหาตั้งแตขั้นตอน
การมีสวนรวมของประชาชนนับแตเริ่มกระบวนการ เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ การมีสวนรวมในการกําหนด
ประเด็นและกรอบการประชาพิจารณและปญหาที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมอื่นๆ ทามกลางความขัดแยงในนโยบาย
และโครงการพัฒนาของรัฐจึงมีความจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ประชาพิจารณที่สอดรับกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
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การมีสวนรวมตัดสินใจ (Share-decision) ในนโยบายหรือโครงการของรัฐ 
ประเด็นเรื่องการมีสวนรวมในระดับรวมตัดสินใจนั้นยังเปนขอถกเถียงวาเปนเจตนารมณของรัฐธรรม

นูญหรือไม เพราะแมจะมีมาตรา 46 และ 56 ที่บัญญัติใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
นโยบายและโครงการที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน แตเนื่องจากยังไมมีกลไกทางดาน
กฎหมายหรือองคกรมารองรับจึงทําใหเกิดความไมชัดเจนถึงระดับของการมีสวนรวมที่รัฐธรรมนูญเปดโอกาสให 
แมวาองคกรประชาชนจํานวนมากจะอางมาตราดังกลาวเพื่อสะทอนถึงความตองการในระดับของการมีสวนรวม
ตัดสินใจในนโยบายหรือโครงการที่มีผลกระทบตอชุมชนของตน    

นอกจากนั้นยังมีมาตรา 214 ที่วาดวยการมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในประเด็น
ที่รัฐบาลเห็นวากระทบถึงประโยชนไดเสียของประชาชนแตพระราชบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติตาม
มาตรา 214 ของรัฐธรรมนูญปจจุบันเปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถมีสวนรวมตัดสินใจกับฝาย
บริหาร แตผลของการลงประชามติเปนเพียงแคการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเทานั้น จึงยังไมเคยปรากฏวามี
การเปดใหประชาชนออกเสียงประชามติในประเทศไทยแตอยางใด 
 

การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถิ่น 
เราจะเห็นไดวาการอางอิงอํานาจในการจัดการทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง

ของประชาชนรวมตลอดทั้งการอางอิงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการมีอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  แตขอบเขตแหงอํานาจกลับไมชัดเจนวาใครมีอํานาจระดับใดระหวางชุมชนทองถิ่น  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาลสวนกลาง   

แมรัฐธรรมนูญ 2540 จะไดบัญญัติหมวดที่วาดวยการปกครองทองถิ่น (มาตรา 282-290) โดยมีสาระ
สําคัญในการใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 
(มาตรา 282)  แตปญหาความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐสวนกลางกับทองถิ่นยังมีความไมชัดเจนถึงขอบเขต
อํานาจของแตละฝาย แมจะมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจออกมาประกาศใชแต
กฎหมายดังกลาวก็ไมไดกําหนดขอบเขตอํานาจของทองถิ่นในการตัดสินใจตอการดําเนินนโยบายหรือการดําเนิน
โครงการโดยเฉพาะในโครงการที่มีความขัดแยงระหวางทองถิ่นกับหนวยงานราชการสวนกลาง  

นอกจากนั้นรัฐสวนกลางสามารถอาง มาตรา 1 ที่บัญญัติวาประเทศไทยเปนราชอาณาจักรหนึ่งเดียว
จะแบงแยกไมได ทําใหการมีสวนรวมตัดสินใจของประชาชนในทองถิ่นไมสามารถสิ้นสุดไดที่ทองถิ่นและหลักการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติได 
 
3.4 บทสรุป 

มาตราตางๆในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่วาดวยการมีสวนรวมของประชาชนนั้นอาจเรียกไดวาเปนการ
เปดพื้นที่และสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนนโยบายที่มากกวาการไปลงคะแนนเสียงเลือก
ตั้งแลวมอบอํานาจใหผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งไปกําหนดนโยบายและบริหารประเทศในนามของประชาชน
แมวาจะมีขอโตแยงวารัฐธรรมนูญไดกําหนดกลไกการมีสวนรวมของประชาชนเอาไวก็เพราะมีจุดมุงหมายเพื่อให
การเมืองมีเสถียรภาพมากกวาคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  
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แมในรัฐธรรมนูญ 2540 จะกลาวถึงแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในกระบวน
การทางปกครองแตการศึกษาตัวบทในมาตราตางๆในรัฐธรรมนูญจะพบวาแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมดังกลาว
ดําเนินการโดยผานกลไกระบบตัวแทนมากกวาการมีสวนรวมโดยตรง เมื่อศึกษาถึงระดับของการมีสวนรวมที่เปด
โอกาสใหนั้นเราจะพบวาประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนนโยบายเพียงแคในระดับของการรับรูขอ
มูลและการแสดงความคิดเห็นมากกวาการรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมดังกลาวประชาชนยังเปนฝายรับขณะที่รัฐ
เปนผูกระทําการและเปนผูตัดสินใจเพียงฝายเดียวในกระบวนนโยบาย  

สืบเนื่องจากความขัดแยงทางความคิดในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญระหวางแนวคิดเรื่องการปฏิรูปกล
ไกของระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy)กับแนวคิดเรื่องการเพิ่มพื้นที่การมีสวน
รวมทางตรงของประชาชนในกระบวนนโยบายประกอบกับความไมม่ันใจวาประชาธิปไตยทางตรงจะสามารถเกิด
ไดจริงในสังคมไทย ทําใหมาตราตางๆของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมมีความขัดแยงกันหรือไมมี
ความชัดเจนเพียงพอและเปดโอกาสใหมีการตีความตามสภาพความขัดแยงและความสัมพันธเชิงอํานาจในแต
ละชวงเวลา  

ปญหาขอจํากัดและความสับสนที่เกิดขึ้นจากความไมชัดเจนในตัวรัฐธรรมนูญทําใหมีการชวงชิงจาก
แตละฝายในการตีความถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญวาเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมหรือไม แบบ
ไหนและเพียงไร ในหลายมาตราที่เปดโอกาสใหประชาชนเปนฝายริเริ่มในการเขาไปมีสวนรวมเชิงนโยบายแตก็
ตองขึ้นกับการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะมารองรับซ่ึงยังไมมีการดําเนินการเทาที่ควรหรือหากดําเนิน
การแลวกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มารองรับกลับสรางเงื่อนไขที่กีดกันหรือเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชา
ชนทางนโยบาย  

ปญหาจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ระเบียบและขอบังคับของหนวยราชการที่มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ยุงยากซับซอน ตองอาศัยระยะเวลาอันยาวนานและงบประมาณที่มากพอสมควรและหลายครั้งไม
สามารถควบคุมผลลัพทที่จะออกมาได ทําใหประชาชนไมสามารถใชกลไกทางรัฐธรรมนูญโดยตรงเพื่อเขาไปมี
สวนรวมในการกําหนดหรือเปล่ียนแปลงนโยบาย แตตองอาศัยการกดดัน โนมนาว ภายใตบริบทของการเมือง
แบบเกาเพื่อใหไดมาตามประเด็นที่เรียกรอง 

ปญหาจากกลไกองคกรอิสระตางๆที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน  แมวารัฐธรรมนูญจะ
กําหนดใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมไดโดยผานองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ เราจะพบวา
ประชาชนไมสามารถเขาไปมีสวนรวมไดโดยตรงตองอาศัยการรองเรียนผานผูแทนขององคกรซึ่งยอมขึ้นกับทัศ
นคติหรือการเห็นความสําคัญในประเด็นนั้นๆ  หลายองคกรประชาชนไมสามารถเขามามีสวนรวมไดนอกจาก
การมีสวนรวมในกระบวนการเสนอชื่อสมาชิกในองคกรซึ่งบางองคกรมีคําถามเรื่องความเปนตัวแทนของประชา
ชนในองคกรนั้นๆ บางองคกรมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมได เชน การเขารวมรับฟงการ
ประชุมแตไมสามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไดหรือตองกระทําโดยการเขียนเปนลายลักษณอักษร บาง
องคกรเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นแตไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดประเด็นที่องคกรจะ
พิจารณา (Setting Agenda) บางองคกรเรื่องที่ประชาชนรองเรียนถูกพิจารณาวาไมเขาขายภาระหนาที่ของผู
แทนองคกรนั้นๆ หรือประชาชนตองยอมรับผลของการตัดสินโดยไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณา ผลจากการที่ประชาชนไมสามารถเขาไปมีสวนรวมไดโดยตรงหรือไดในบางระดับและไมสามารถคาด
การณถึงผลลัพทของการพิจารณาขององคกรอิสระดังกลาวได ทําใหประชาชนไมคอยไปใชกลไกองคกรอิสระเทา
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ที่ควร หรือใชเพื่อเสริมสรางความชอบธรรมใหกับประเด็นที่ตนเรียกรองมากกวาใชเพื่อคาดหวังถึงผลลัพทที่จะ
ออกมาจากการดําเนินงานขององคกรอิสระนั้น ๆ 

ปญหาความขัดแยงในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย แมวาโดยหลักการแลวรัฐธรรมนูญไดกําหนด
การมีสวนรวมของประชาชนในระดับของการวางแผนและกําหนดนโยบายรวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับตามมาตรา 76 และการมีสวนรวมของประชาชนในระดับโครงการโดยผานการรับรูรูขอมูลขาวสารและ
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 59 แตขอจํากัดของกฎหมายหรือการที่ยังไมมีการตรา
ตรากฎหมายอนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ทําใหประชาชนไมสามารถเขาไปมีสวนรวมได
อยางเต็มที่ ประกอบกับอํานาจการตัดสินในในการดําเนินโครงการนั้นอยูที่คณะรัฐมนตรีหรือกลไกฝายบริหาร
ราชการสวนกลางทําใหประชาชนไมสามารถใชกลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อผลักดันในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
หรือโครงการใดๆได นอกจากนั้นความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางทองถิ่นกับสวนกลางที่รัฐสวนกลางยังมีการรวม
ศูนยในเชิงนโยบายและการกําหนดโครงการอีกทั้งยังสามารถอางอิงความชอบธรรมและความเหนือกวาในเชิง
อํานาจทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนนโยบายในระดับทองถิ่นเปนไปไดยากหรืออาจเรียกวาไม
สามารถเปนไปได 

ปญหาความคาดหวังของประชาชนตอการมีสวนรวมและความเชื่อม่ันตอระบอบประชาธิปไตยเปน
ประเด็นที่ไดรับหยิบยกขึ้นมาพิจารณาโดยเฉพาะในชวงของความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรที่มีผลกระทบ
ตอทองถิ่นหรือวิถีชีวิตประชาชน ทามกลางความสลับซับซอนของปญหาและความคาดหวังของประชาชนตอ
ระบบการเมือง รัฐธรรมนูญถูกมองวาจะเปนทางออกในการแกไขความขัดแยง หรืออยางนอยที่สุดจะเปนกลไก
ในการสรางกระบวนการที่นําไปสูการแกไขความขัดแยงและความตึงเครียดทางการเมืองโดยผานชองทางการมี
สวนรวมของประชาชน  

กลาวโดยสรุปหาปหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญภายใตขอจํากัดของกลไกทางดานกฎหมาย ระเบียบขอ
บังคับ องคกรอิสระและเงื่อนไขตางๆที่ยังไมสมบูรณในการรองรับการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหรัฐธรรมนูญ
ไดถูกตั้งคําถามวาจริงๆแลวเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนนโยบายแคไหนในระดับใดและ
สอดคลองกับความคาดหวังของประชาชนหรือไม ขอที่นาสังเกตก็คือความขัดแยงระหวางความคาดหวังของ
ประชาชนตอระดับการมีสวนรวมกับความเปนจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติอาจจะมีผลตอความชอบธรรมของรัฐ
ธรรมนูญและประชาธิปไตยในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
โครงสรางชองทางการมีสวนรวมภายใตรัฐธรรมนูญใหม 

 
  ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดรับการใหความสําคัญสูงมากขึ้นอยางไมเคยมีมากอน  มีการกําหนด
กลไกและกฎหมายหลายประการในการรองรับและเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการ
มีสวนรวมมากมาย  กระนัน้ก็ตามการมสีวนของประชาชนในภาคปฏิบัติดูเหมือนจะมีปญหาตาง ๆ 
สกัดกั้นประชาชนไมใหเขาถึงการมีสวนรวมไดอยางแทจริงหรือหากมสีวนรวมก็ดําเนินไปอยางขาด
ประสิทธิภาพเทาที่ควร  ปญหาเหลานัน้มีสาเหตุนานบัประการทั้งในดานโครงสรางระเบยีบ
กฎหมาย ดานวัฒนธรรม ดานกระบวนการจัดการ และดานพฤติกรรม  ในสวนนี้จะมุงอธิบาย
ปญหาในระดับโครงสรางและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เพื่อชี้ใหเห็นวา แทจริงแลวรัฐธรรมนูญมี
เจตนาใหประชาชนมีสวนรวมในระดับใด และบทบัญญติัตาง ๆ นําไปสูปญหาอยางไร  ภายใตการ
ปฏิบัติงานขององคกรตาง ๆ ทั้งที่ไดรับการจัดตั้งโดยรฐัธรรมนูญและโดยกฎหมายอื่น รวม 7 องค
กร ประกอบดวย กรรมาธกิารการมีสวนรวมของวุฒิสภา  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหง
ชาติ   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   สํานกังานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ   ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา   ศาลปกครอง และองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 
 

4.1 คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของวุฒิสภา 
สมาชิกวุฒิสภายุคใหมภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  มทีี่มาจากการเลือกตั้งโดยประชา

ชน นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองของสังคมไทยที่ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาโดยตรง เมือ่ป 2543    ในอดีตนั้นวุฒสิภาเปนสภาที่หางไกลจากการรับรูของ
ประชาชนมากเพราะสมาชิกวุฒิสภาไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรีและผูมีอํานาจอืน่ ๆ  
สมาชิกวุฒิสภาจึงไมมีบทบาทในการสรางกระบวนการมสีวนรวมทางการเมืองของประชาชน   
เมื่อกลไกการไดมาของสมาชิกวุฒิสภาไดเปลี่ยนแปลงไปเปนการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
ประกอบกับการที่รัฐธรรมนญูฉบับป 2540 ไดเนนการมีสวนรวมของประชาชน สมาชกิวุฒสิภา
จํานวนหนึ่งจงึไดตระหนักถงึกระบวนการมสีวนรวมของประชาชน โดยเห็นวา ภารกจิของวุฒิสภา 
ไดแก การตรวจสอบฝายบรหิาร  การกลัน่กรองกฎหมาย การสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 
และการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น ลวนแลวแตเปนภารกิจที่จาํเปนตองอาศัยขอมูลจากประชา
ชนทัง้สิน้  โดยในการตรวจสอบการบรหิาร และการตรวจสอบการทุจริตนั้น การรองเรียนของ
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ประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของฝายบรหิารนบัวาเปนแหลงขอมูลสําคัญใหกับวฒุิสมาชกิได
ดําเนนิการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   สําหรับการกลั่นกรองกฎหมายก็เชนเดยีวกนัการไดขอ
มูลจากกลุมทีเ่กี่ยวของกับกฎหมายนัน้ ๆ จะทําใหสมาชิกวุฒิสภามีขอเท็จจริงและขอคิดเห็นที่รอบ
ดานมากขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ และในบางกรณีก็อาจใหประชาชนที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
นั้นไดมีสวนรวมในการพิจารณากฎหมายในฐานะกรรมาธิการดวย  สวนในการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระ  ขอมูลจากประชาชนเกี่ยวกับบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกม็คีวามสาํคัญไม
นอยเชนเดียวกัน    ภายใตการหลกัคิดเชนนี ้สมาชิกวฒุิสภาจึงไดผลักดันใหมีการจัดตั้งกรรมมาธิ
การการมีสวนรวมของประชาชนขึน้มา อยางไรก็ตามในระยะแรกของการริเร่ิมนั้นมีสมาชิกวุฒิสภา
สวนนอยเทานัน้ที่เหน็ดวย  เนื่องจากองคประกอบของสมาชกิมีความหลากหลายซึ่งอาจจาํแนก
อยางสงัเขปออกเปนสามกลุม กลุมแรกกลุมอิงการเมือง สมาชกิกลุมนี้มีความสัมพนัธเกีย่วของกบั
พรรคการเมืองซึ่งมฐีานคิดเกี่ยวกบัการมสีวนรวมยังไมแจมชัดและโครงสรางทางความคิดยังยึดติด
กับระบบการเมืองแบบเดิมที่อิงอยูบนพื้นฐานของระบบอุปถัมภและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน  
กลุมที่สองกลุมสังคมสงเคราะห สมาชิกสวนใหญมาจากอดีตขาราชการซึ่งมีหลกัคิดในการมอง
การมีสวนรวมเสมือนเปนการสังคมสงเคราะห หรือมองวาประชาชนเปนผูรองขอและตนเองอยูใน
ฐานะและตําแหนงทีม่ีโอกาสมากกวาดงันัน้จะสนองตอบความตองการของประชาชนโดยเนนการ
ใหวัตถุส่ิงของในเชิงพิธีกรรมเสียเปนสวนมาก   และกลุมที่สามกลุมปฏิรูป สมาชกิมาจากนักวชิา
การ กลุมวิชาชีพ และผูเคยทํางานในองคกรพัฒนาเอกชน กลุมนี้มีหลักคิดที่มองเห็นความสาํคญั
ของการมีสวนรวมของประชาชนและพยายามผลักดนั และเอื้ออํานวยความสะดวกใหประชาชนมี
สวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ของรัฐสภา       สมาชกิผูริเร่ิมในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการการมี
สวนรวมของประชาชนหลายหลายคน  ไดพยายามกระตุนและทาทายสมาชกิกลุมอ่ืน ๆ  โดยชี้ให
เห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนนการมีสวนรวมของประชาชนและในสถานการณปจจุบันการเมือง
ภาคประชาชนกําลงัเขมขน วุฒิสภาไมควรจะตกขบวนรถไฟ ในที่สุดวุฒิสภาจึงไดอนุมัติใหมกีาร
จัดตั้งกรรมาธกิารการมีสวนรวมของประชาชนขึน้มา 

นิรันดร พิทกัษวัชระ เลขานุการกรรมาธกิารการมีสวนรวมระบุวา พนัธกิจของคณะกรรมา
ธิการที่สําคัญมีสองประการคือ ประการแรก มุงสรางและขยายวัฒนธรรมการมีสวนรวมขึ้นในวฒุิ
สภา และประการที่สอง ผลักดันภารกิจของวุฒิสภาเชื่อมโยงกับเครือขายภาคประชาชน เชน เครือ
ขายเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และเครือขายการตานคอรัปชั่น 
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ชองทางและกลไกการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนนิงานของคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดชองทางให
ประชาชนมีสวนรวมไดหลายชองทางดงันี ้

การเปดโอกาสใหประชาชนและสื่อมวลชนเขาไปรับฟงการประชุมของกรรมาธกิาร โดยมี
การประกาศประชาสัมพนัธใหกลุมตาง ๆ เขารวมไดอยางอิสระ  ยกเวนหากมกีารประชุมลับก็จะ
ไมอนุญาตใหเขารวมฟง  การดําเนินการของกรรมาธกิารการมีสวนรวมมีลักษณะตรงกันขามกบั
กรรมาธิการอื่น ๆ  ซึ่งปกติจะไมเปดโอกาสใหส่ือมวลชนและประชาชนเขาฟงการประชุม ยกเวน
กรณีเฉพาะจริง ๆ จึงจะใหส่ือมวลชนและประชาชนเขารวมฟงการประชุม  และในการรวมฟงการ
ประชุมของคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชนนัน้จะเปดโอกาสใหประชาชนไดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นไดแกตองเขียนเปนลายลักษณอักษร 

การเปดรับคํารองเรียนและรองทุกข จากกลุมประชาชนผูประสบปญหา เพื่อนําไปสูการตั้ง
และบรรจุเปนญัตติเขาที่ประชุมกรรมาธิการ  หากเรื่องที่เขามาไมเกีย่วของกับกรรมาธิการมีสวน
รวมโดยตรงกจ็ะสงตอใหกรรมาธิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  สําหรับการดําเนนิการในเรื่องที่รองเรียน
เขามานั้น คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมใชยทุธศาสตรคูขนานโดยดานหนึง่ยึดหลักประเพณี
ปฏิบัติ คือการเชิญฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะภาครัฐเขามาชี้แจง ในอีกดานหนึง่นัน้ยึดหลักการ
สรางวฒันธรรมใหม โดยจะนําคณะกรรมาธิการลงไปสอบสวนในพืน้ที่ จัดเวทีใหผูเดือดรอนไดส่ือ
สารกับสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวกและเปดโอกาสใหประชาชนที่อยูในพืน้ที่ปญหาไดมี
สวนรวมมากขึ้น 

การใหประชาชนมีสวนรวมในการรางกฎหมาย  โดยกรรมาธิการจะไปจัดประชุม
สาธารณะ(Public Meeting) เพื่อรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  และไดพยายามผลักดนัให
ประชาชนผูเสนอกฏหมายเปนกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณากฎหมายทีพ่วกเขาเสนอมา 
กรรมาธิการกาํลังมีแผนดําเนินการสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนมีสวนรวมในเชิงรุก โดยจะ
ใหรางวัลแกโรงเรียนที่ใหนักเรียนมีสวนรวมในการรางหลกัสูตร รวมรางระเบียบ และรวมในการจัด
การบริหารบางสวนเชน การบริการโรงอาหาร หรือรานคา ของโรงเรียน   โดยในการดําเนินการนัน้
จะประกาศประชาสัมพันธใหโรงเรียนแตละแหงที่สนใจเสนอแนวทางที่ตนเองปฏิบัติมายังกรรมาธิ
การ จากนัน้คณะกรรมาธิการก็จะลงไปตรวจสอบ โรงเรียนใดที่ชนะเลิศก็จะไดรับการประกาศ
เกียรติคุณและนําไปเปนตัวแบบใหกับโรงเรียนอื่น ๆ     ในอนาคตคณะกรรมาธิการยังมีแผนขยาย
การสงเสริมในลักษณะนี้ไปยงั โรงงานอุตสาหกรรม และ องคการบริหารสวนตําบลอกีดวย 

การขยายโอกาสใหกับประชาชนสูรัฐสภา คณะกรรมาธกิารการมีสวนรวมไดเสนอการปรับ
ปรุงระบบการจัดการของรัฐสภาในการบรกิารประชาชนที่มาติดตอตออีกดวย  โดยเสนอใหปรับ
ปรุงหลายประการเชน 
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ก) ใหประชาชนมสิีทธิเขาสงัเกตการประชุมของสภาผูแทนราษฎรหรือวฒุิสภาตามความ 
พอใจเมื่อมทีีน่ั่งวางในบริเวณที่สังเกตชั้นบน  โดยไมจําเปนตองมีสมาชิกรัฐสภารบัรองหรือติดตอ
จองทีน่ั่งลวงหนา  หากทีน่ั่งเต็มก็ใหสังเกตการประชุมไดทางวงจรปดในหองโถงชัน้ลางได   

ข) ใหมีศูนยบริการประชาชน ทําหนาที่ตอนรับประชาชน  ใหบริการขอมลูแกประชาชนที ่
สนใจ  ประสานงานแกประชาชนทีม่ีเร่ืองรองทกุขเพื่อติดตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาไดสะดวก   

ค) การจัดพืน้ที่รับรองประชาชนในบริเวณรัฐสภา และกัน้เปนหองรับรองที่ประชาชน 
สามารถพบสมาชิกรัฐสภาได  

ง) มีความยืดหยุนเกีย่วกับขอกําหนดในการแตงกายของประชาชนที่เขามาติดตอ และ 
อํานวยความสะดวกโดยมีชดุแตงกายใหยมื   เปนตน 
        

ปญหาและขอจํากัดการมีสวนรวมของประชาชน 

ความจาํกัดของขอบเขตการมีสวนรวม  การมีสวนรวมของประชาชนที่มาถงึกรรมาธิการ
สวนใหญเปนประเด็นปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาที่ประชาชนกลุมนั้นประสบอยู ซึ่งเปนการ
สรางการมีสวนรวมในลักษณะตั้งรับ 

ความขาดแคลนทรัพยากร  ประชาชนมคีวามยากลาํบากในการเดนิทางเขามามสีวนรวม
ในสวนกลาง เนื่องจากไมมีทรัพยากรและภาครัฐเองก็ไมมงีบประมาณสนับสนนุ ดังนั้นหากไม
เดือดรอนจริง ๆ ก็มักจะไมเดินทางเขามา 

ดานหลักคิดการมีสวนรวมของสมาชกิรัฐสภา คณะกรรมาธิการชุดอื่น ๆ ยังยึดติดกบัแนว
ความคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดยมองวาตนเองเปนตวัแทนประชาชนอยูแลว ดังนั้นไมคอย
ยอมรับการมสีวนรวมของประชาชน แมกระทั่งในระดบัการรับรูขอมูลขาวสารหรือการอนุญาตให
ประชาชนเขารวมฟงการประชุมของคณะกรรมาธิการ  สวนการมีสวนรวมของประชาชนในระดบั
รวมตัดสินใจหรือเปนกรรมาธิการในรางกฏหมายที่ตนเองเสนอมานั้น แมบางรางกฎหมายจะมีอยู
บางแตก็เปนสวนนอย   สวนรางกฎหมายอื่น ๆ ที่เสนอโดยรัฐบาลหรือสามาชิกรัฐสภาเองนัน้ กไ็ม
มีระบบหรือระเบียบชัดเจนทีจ่ะใหกลุมที่เกีย่วของกับกฎหมายนัน้เขาไปเปนกรรมาธกิาร  หากมี
บางกโ็ดยอาศยัความสมัพนัธสวนตวักับสมาชิกรัฐสภาเทานั้น 

วัฒนธรรมการมีสวนรวม  การมีสวนรวมเปนวฒัธรรมใหมสําหรับสังคมไทย สมาชิกรัฐ
สภาและขาราชการเองก็ยงัมีการรับรูและมีความตัง้ใจในการปฏิบัติเร่ืองนี้ไมมากนกั ในปจจุบันที่มี
การพูดถงึกนัมากเนื่องจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายบงัคับไว  สวนประชาชนกย็ังขาดการรับรูใน
เร่ืองแนวคิด หลักการ  ชองทาง ตลอดจนวิธกีารในการเขามามีสวนรวม  องคกรพัฒนาเอกชนซึ่ง



 

 

82

 

เปนกลุมที่มีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมมากบางสวนมทีาทีกาวราว มองปญหาจากจุดยนื
ตนเองเปนหลกั  ปฏิเสธความคิดของกลุมอ่ืนและปฏิเสธอํานาจรัฐ ทําใหการปรับตัวใหสอดคลอง
กับวัฒนธรรมการมีสวนรวมซึ่งอยูบนพืน้ฐานความเปนเหตุเปนผลและการรับฟงซึ่งกันและกนัยาก 
 

แนวทางการสรางประสิทธิภาพของการมสีวนรวม 

ดานรัฐ  ควรมีการลดอํานาจรัฐบาลสวนกลางและกระจายอํานาจใหชุมชนทองถิ่นมากขึ้น 
โดยเปลี่ยนแนวความคิดจากรัฐเปนผูกาํหนดและชี้นาํ เปนผูอํานวยความสะดวกและใหบริการขอ
มูลขาวสารในการตัดสินใจ และสนับสนนุทรัพยากรใหเกิดการรวมตัวของประชาชนอยางเปนอิสระ
โดยที่รัฐไมเขาไปกาวกายแทรกแซง  

ดานประชาชน  ควรมีการแสวงหาขอมูลเพื่อเปนฐานสาํหรับการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น 

ดานองคการพฒันาเอกชน  โดยทัว่ไปองคการพฒันาเอกชนเปนกลุมที่มีสวนรวมใน
กระบวนนโยบายของรัฐมากกวาประชาชนโดยทั่วไป  แตบางกลุมอาจมีปญหาในเรือ่งการชีน้ําชาว
บานมากเกินไปและมองวาการมีสวนรวมเปนอาณาบริเวณของประชาชนเทานัน้ โดยปฏิเสธกลุม
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะภาครัฐในการเขาไปมสีวนรวม ซึง่ลักษณะเชนนีก้็เปนปรากฎการณที่เปนขั้วอีก
ดานหนึง่ซึ่งไมเอื้อตอการมีสวนรวม 

การสรางความไววางใจซึง่กนัและกนัระหวางกลุมที่เขาไปมีสวนรวม  เพราะหากมคีวาม
หวาดระแวงกนัก็ยากที่บรรลุความสาํเร็จในการมีสวนรวมได 
 

4.2 สภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตเิปนองคกรที่จดัตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ป 2540  

มาตรา 89  โดยมีหนาที่หลกัคือ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ  ที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม และใหความเหน็ตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน
อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายบัญญติักอนพิจารณาประกาศใช   รวมทัง้มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทํา
การศึกษาหรือดําเนนิการอยางใดอยางหนึง่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สภาที่ปรึกษาฯมีสมาชกิ 99 คน ไดมาจากการสรรหา  องคประกอบของสมาชกิมี 2 กลุม 
คือกลุมในภาคเศรษฐกิจ และกลุมในภาคสังคมและทรัพยากร และผูทรงคุณวุฒ ิ  กลุมแรกเปน
กลุมในภาคเศรษฐกิจ มีจาํนวน 50 คน แบงเปนดานการเกษตร 16 คน ดานอุตสาหกรรม 17 คน 
และดานการบริการ 17 คน    กลุมที่สองเปนกลุมภาคสังคม ฐานทรัพยากรและผูทรงคุณวุฒิ แบง
เปนดานสังคม 19 คน  ดานฐานทรัพยากร 16 คน และดานผูทรงคุณวฒุิ 14 คน 
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จากอํานาจหนาที่และองคประกอบจะเหน็ไดวาสภาทีป่รึกษาฯ เปนองคกรภาคประชาชนที่ไดรับ
การรับรองตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็ตอรัฐบาลอยางเปนทางการ
ซึ่งการเสนอความเหน็ของสภาที่ปรึกษาฯ มีผลใหคณะรัฐมนตรีตองนาํความเหน็ดังกลาวประกอบ
การพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และคณะรัฐมนตรีตองทาํราย
งานผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาฯใหคําปรึกษา 
หรือขอเสนอแนะหรือใหความเหน็เพื่อเสนอตอสภาที่ปรึกษาฯ และเปดเผยใหสาธารณชนทราบ 

สําหรับอํานาจหนาที่อ่ืนของสภาที่ปรึกษาฯอยางเปนทางการตอองคกรอื่น  ๆ  ของรัฐให
ไมมีปรากฎในบทบัญญัติทางกฎหมายแตอยางใด  เนือ่งจากในระหวางที่มกีารราง พรบ. สภาที่
ปรึกษานั้น เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกบัการรางมีความหวัน่วิตกวาสภาที่ปรึกษาฯ จะเปนสภาที่ 
3 ถัดจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา จึงไดมีการกาํหนดอํานาจหนาที่ไวคอนขางจํากัด  นอก
จากนั้นในระยะแรกของการจัดตั้งยังมกีารกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ(สศช) ทําหนาที่เปนสาํนักงานสภาที่ปรึกษาฯ และใหเลขาธิการ สศช. ทําหนาที่
เปนเลขาธกิารสภาที่ปรึกษาฯ จนกวาจะมกีารตั้งสํานักงานสภาที่ปรึกษาขึ้นมา   นอกจากนัน้ใน
ดานงบประมาณไดกําหนดใหจัดเทาที่จาํเปน ซึ่งแตกตางจากองคกรอิสระอ่ืน ๆ ทีม่ักระบุวาใหรัฐ
จัดใหเพียงพอ  โดยใหจัดสรรไวในงบประมาณของ สศช. แตใหแยกสวนเปนของสาํนักงานสภาที่
ปรึกษาฯโดยเฉพาะ   สํานกังานสภาที่ปรึกษาฯที่เปนอสิระนั้นกฎหมายระบุวาใหจดัตั้งขึ้นภายหลัง
ที่มีการประการใชพรบ.นี้สองป หรือ หลังวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

การที่มเีลขาธกิาร สศช. มาปฏิบัติงาน เลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ ทาํใหการทํางานของ
สภาที่ปรึกษาประสบกับความยากลําบาก การดําเนนิงานไมมปีระสิทธิภาพเทาที่ควร  เพราะ
เลขาธิการไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที ่  ยิ่งไปกวานัน้การที่งบประมาณตองไปผกูติดกับ สศช. 
ทําใหเกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน  และการตั้งงบประมาณในชวงเริ่มแรกมีแนวโนมไป
ผูกติดกับบทบญัญัติของกฎหมายอยางตายตัว เชน กฎหมายระบวุาใหสภาที่ปรึกษาฯ มีการ
ประชุมอยางนอยปละสองครัง้ ก็ต้ังงบประมาณไวเพียงเทานั้นสาํหรับการประชุม  การตั้งงบ
ประมาณในลกัษณะนีท้าํใหการขยายงานและบาบทของสภาที่ปรึกษาฯมีขอจํากัดอยางมาก และ
ไมสอดคลองกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

ในดานการเสนอความคิดเหน็นัน้สภาที่ปรึกษาฯจะเนนการเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีเปน
หลักอยางไรกต็ามในปจจุบันสภาที่ปรึกษาฯไดมีแนวคิดที่จะนําเสนอตอสาธารณะมากขึ้น  สําหรับ
ความเห็นที่เสนอไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 9 สภาที่ปรึกษาฯยงัไมไดรับการสื่อ
สารกลับมาจากคณะรัฐมนตรีวามทีาทีอยางไรตอความเห็นที่เสนอไป 
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ลักษณะการทาํงานของสภาที่ปรึกษาฯ เปนระบบอาสาสมัคร โดยจะตั้งคณะทํางานขึ้นมา
โดยเฉพาะเพือ่ศึกษาเรื่องนัน้ ๆ  สมาชกิคนใดสนใจทาํเรื่องใดก็สมัครทําในเรื่องนัน้ ภายใตระบบนี้
ทําใหเกิดทวิภาวะในการทํางานขึ้นมา  กลาวคือในดานหนึ่งผูทีส่มัครใจเขาทาํงานกจ็ะทาํงาน
อยางเตม็ โดยถูกจงูใจดวยความสาํเร็จของงานและความภาคภูมิใจในตนเอง เชนในการประเมนิ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ใชเวลาเพียงสองสัปดาหก็เสร็จแลว     แตในอีกดานหนึง่ก็มีสมาชกิจํานวน
มากที่ไมรวมทาํงาน เนื่องจากเห็นวาการเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯเปนเรื่องของสัญลักษณในเชิง
เกียรติยศมากกวาเปนเรื่องทีต่องทุมเท   หากพิจารณาจากกลุมที่เขารวมทุมเทกับการทํางาน กลุม
ที่มีพืน้เพมาจากการเปนนักกิจกรรมทางสงัคมจะมมีากกวากลุมที่เปนขาราชการเกา    
 

ชองทางและกลไกในการมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชนในสภาที่ปรึกษาฯ นั้น นอกจากจะเขารวมเสนอรายชื่อตัวแทน
เขามาเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯแลว  ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสารในเรื่อง
ที่สภาที่ปรึกษาฯดําเนินการซึ่งใชวิธกีาร ประชาปรึกษา(Public consultation) ดวยการไปรับฟง
ความเห็นจากกลุมที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ศึกษา  คณะทาํงานจะรวบรวมความคิดเหน็ที่มาเสนอมา
ทั้งหมด จากนั้นจะจําแนกประเด็นที่เหมอืนและแตกตางกนั และสรุปนําเสนอตอสภาที่ปรึกษาฯ
เพื่อพิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดทาย   

นอกจากนัน้ประชาชนอาจมสีวนรวมในการใหขอมูลขาวสารโดยการเสนอเรื่องรองเรยีน
เขามาที่สภาทีป่รึกษาฯ เมือ่ไดรับรองเรียนก็จะมีการพจิารณาวาควรจะทําการศึกษาหรือไม โดย
พิจารณาวาเรือ่งนัน้มีองคกรใดที่ทําการศึกษาอยูแลวบาง และสภาทีป่รึกษาฯมีกําลังคนที่มีความรู
ความสามารถที่จะทําไดหรือไม  หากเรื่องใดที่มีองคกรอืน่ศึกษาอยูแลวสภาที่ปรึกษาฯ ก็จะไมทํา
เชน เร่ืองทอกาซไทย-มาเลเซีย   หากเห็นวาเรื่องใดที่ไมมีองคกรใดทําและสภาที่ปรึกษาฯมีศักย
ภาพก็จะตัง้คณะทํางานขึ้นมาศึกษาเรื่องนั้น เชน เร่ืองที่ดิน 

อยางไรก็ตามในการตัดสินใจวาจะศึกษาเรื่องใดนอกจากหลักเกณฑขางตนทัง้สองทีก่ลาว
มาแลว ยงัมปีจจัยทางดานการเมืองภายในองคกรอีกดวย เชนหากเรื่องที่ศึกษากระทบตอสถาน
ภาพและผลประโยชนของสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯซึง่มีอํานาจอยูในองคกร เร่ืองเหลานั้นก็มีแนวโนม
ที่จะถกูละเลยไป   หรือหากเรื่องนัน้ไดมกีารประเมนิกนัภายในแลววาจะนาํมาสูความขัดแยงและ
แตกหักภายในองคกร ก็จะไมมีการศึกษาเชนเดียวกนั กรณีทอกาซไทย-มาเลเซีย  เปนเรื่องที่มีคุณ
สมบัติดังกลาวจึงเปนสาเหตุใหไมไดนําเขามาศึกษา 

การมีสวนรวมของประชาชนในสภาที่ปรึกษาฯ ยงัสามารถเขารวมในการรับรูขอมลูขาว
สารไดอยางคอนขางมากทัง้จากการแถลงขาวของสภาทีป่รึกษาฯเอง หรือการเขารวมประชุมสภา
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ที่ปรึกษาฯ ในทุกวนัพฤหัสบดี ที่เปดกวางใหประชาชนเขารวมรับฟงอยางเสรี  ในการประชุมสภาที่
ปรึกษาฯนั้น ประธานสภาที่ปรึกษาฯมีแนวโนมจะใหโอกาสตวัแทนกลุมที่ดอยโอกาสทางสังคม
แสดงความคดิเห็น มากกวาตัวแทนของกลุมธุรกิจ  ทัง้นี้เปนเพราะประธานเหน็วา กลุมธุรกิจมเีวที
ที่สามารถแสดงความคิดเหน็ของตนเองอยูแลว  สามารถเสนอนโยบายตาง ๆ ตอรัฐบาลไดโดยตรง 
และมีชองทางเสนอความคิดเห็นไดดวยตนเอง( สังศิต พิริยะรังสรรค, สัมภาษณ)  ในขณะที่กลุม
อ่ืน ๆ เชนเกษตรกรมีชองทางเหลานัน้นอย จึงควรไดรับโอกาสมากกวาในการใชเวทีสภาที่ปรึกษาฯ
สะทอนปญหาและความตองการของพวกเขาออกไปสูสังคม 
 

ปญหาและขอจํากัดการมีสวนรวม 

ปญหาแรกเปนเรื่ององคประกอบของสภาที่ปรึกษาฯ ซึง่มีตัวแทนธุรกิจเขามามากเกินไป 
โดยมีถงึประมาณ 35 คน หรือหนึง่ในสามของสมาชกิทัง้หมด ในขณะทีม่ีนักวิชาการ  ตัวแทน
เกษตรกร และองคกรชาวบานนอยเกนิไป 

ปญหาที่สองคือการจัดงบประมาณที่ยังไมสอดคลองกับความตองการทํากจิกรรมของสภา
ที่ปรึกษาฯ   การจัดงบประมาณที่ผานมาไปผูกติดกับ สศช.ซึ่งเปนขาราชการประจํา ไมมีความเขา
ใจงานของสภาที่ปรึกษาฯ การขาดแคลนงบประมาณทําใหเกิดขอจํากัดในการแสวงหาความจริง 
และเปนอุปสรรคในการขยายการมีสวนรวมของประชาชน 

ปญหาสุดทายเกี่ยวกับเร่ืองการเมืองภายในองคกร ซึง่ทําใหเร่ืองบางเรื่องที่ควรไดรับการ
ศึกษาเพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและสังคม กลับถูกละเลยเพิกเฉยไป 
 

แนวทางการสรางการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

         ควรมีการปรับปรุงบัญชีทายพระราชบัญญติันี้   โดยกลุมภาคเศรษฐกิจจํานวน 50 คน 
จากเดิมใหมาจากการผลิตภาคเกษตรจํานวน 16 คน  ภาคการผลิตดานอุตสาหกรรม 17 คน และ
การผลิตดานบริการ จํานวน 17 คน   การกําหนดสัดสวนตัวแทนในลักษณะนี้ไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงของลักษณะการผลิตในสังคมไทยซึง่ภาคการผลิตดานการเกษตรยังคงเปนภาคที่
ใหญที่สุด ดังนั้นจงึควรใหมตัีวแทนภาคนีอ้ยางนอยครึ่งหนึง่หรือ 25 คน  สวนภาคอุตสาหกรรม
อาจลดเหลือ 10 คน และภาคบริการลดเหลือ 15 คน   
        สําหรับปญหาภายในองคการดานงบประมาณนัน้ ควรกาํหนดใหสอดคลองกับกิจกรรมให
มากขึ้น รวมทั้งควรเนนสนับสนนุงบประมาณดานการสงเสริมและเกื้อหนนุตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหมากขึ้น 
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      นอกจากนัน้การที่สภาที่ปรึกษาฯ เปนตวัแทนจากกลุมประชาชนทีก่วางขวางที่สุดองคกร
หนึง่ จึงควรใหเปนองคกรกลางในการจดัประชาพิจารณกรณีมีโครงการกอสรางขนาดใหญที่มีผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม สังคม วฒันธรรม และความเปนอยูของประชาชน  เนื่องจากองคกรนีน้าจะ
ไดรับความเชือ่ถือมากกวาการใหหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของโครงการเปนผูดําเนินการเอง 
 

4.3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 พัฒนาการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติเร่ิมตน

ข้ึนในป พ.ศ. 2493 เมือ่มีการออกพระราชบัญญัติสภาเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 2493  ซึ่งมสีาระ
สําคัญใหมีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติข้ึนโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมีคณะ
กรรมการไมเกนิ 20 คน มาจากคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี ในระยะแรกนัน้สภาเศรษฐกิจแหงชาติ
มีหนาที่ ใหความเหน็และคําแนะนําแกรัฐบาลในทางเศรษฐกิจ ชี้แจงใหรัฐบาลทราบถึงวธิีการอัน
เหมาะสมในการผดุงสงเสรมิและทําความกาวหนาทางเศรษฐกิจ และรวบรวมสถิติพยากรณ   จาก
นั้นไดมีการตั้งสํานักงานสภาเศรษฐกิจแหงชาติเพื่อทาํหนาที่สํานักงานเลขานุการและปฏิบัติธุร
การตาง ๆ  โดยมีฐานะเปนกรม    ตอมาธนาคารโลกไดเสนอใหรัฐบาลไทยจัดตั้งหนวยงานกลาง
เพื่อทาํหนาที่วางแผนพัฒนาประเทศอยางถาวรขึ้น และรัฐบาลไดประกาศพระราชบัญญัติสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 2502 ข้ึนมา และใหยกเลิก พรบ.สภาเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 
2493      ตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้ในป 2503  2509 และ 2521  สําหรับ
ในปจจุบันไดใชพรบ.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 ภายใต พรบ. ฉบับนี้ไดมี
การกําหนดกลไกการดําเนนิงาน 2 ระดับ คือ ระดับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติหรือคณะกรรมการบริหาร   และระดับสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต(ิสศช.)  

คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 15 คน ประกอบดวยประธานหนึ่งคน และกรรมการไมเกนิ 
9 คน มาจากการแตงคั้งของคณะรัฐมนตรี สวนอกี 5 คน เปนหัวหนาสวนราชการทีเ่กี่ยวของ ไดแก 
เลขาธิการสศช. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ผู
อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดนี้ม ี 4 ประการ 1) เสนอแนะใหความเหน็เกีย่วกับการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมตอคณะรัฐมนตรี 2) พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติกบัขอเสนออื่น ๆ ของ
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลวนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี 3) 
เสนอความเหน็ตอนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศณษฐกิจและสังคมที่นายกรัฐ
มนตรีขอใหพจิารณา และ 4)  จัดใหมกีารประสานงานระหวางสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ กับสวนราชการและรัฐวสิาหกจิที่เกี่ยวของทั้งในดานการจัดทาํแผน
งาน โครงการพัฒนาและในดานการปฏบัิติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

สําหรับ สศช. มีเลขาธิการเปนหวัหนาสํานักงาน มีอํานาจหนาที่ในการจัดทาํแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาประเทศ    วิเคราะหโครง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อพจิารณาความเหมาะสม ความเปนไปได ตลอดจนสอดคลอง
กับแผนพฒันาฯ เพื่อเสนอ ครม.    สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม บัญชีประชาชาติและขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ   ปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจ
ตมนโยบายรัฐบาล และติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

ภาพรวมพัฒนาการของสศช.ถึงแผน 8 

การดําเนินงานของสศช. นับต้ังแตมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกในป พ.ศ. 
2503 และใชในป 2504 ถึง 2509  ตอมาในแผนฉบับที่ 2 ไดมีการเติมคําวาสงัคมเขาไปดวยและใช
มาจนถึงปจจบัุนซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9  การทาํงานและการวางแผนของ 
สศช. ในแผนที ่ 1 นั้นเปนการไดรับการชี้นําและจัดทําโดยธนาคารโลก ตอมาการวางแผนก็ตกอยู
ภายใตการจัดทําของกลุมชนช้ันนําขาราชการ-นักวิชาการมาโดยตลอด  กระบวนการวางแผนมี
ลักษณะในระยะตั้งแตแผนฯ ที ่1-7 นั้นแมแต สศช. เองก็ใหการยอมรับวาเปนแผนชี้นาํและดําเนนิ
การเฉพาะกลุมแคบ ๆ โดยที่ประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนแตอยางใด     ภายใต
กระบวนการการวางแผนเชนนีท้ําใหทิศทางการพัฒนาประเทศมุงเนนการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก  โดยละเลยการกระจายรายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสวน
ใหญ   จงึทาํใหสศช.และแผนพฒันาฯ ไดรับการวิพากษวจิารณจากนกัวิชาการมาโดยตลอดวา 
เปนองคกรและแผนฯที่สรางและขยายความเหลื่อมลํ้าทางสังคมมากขึน้ แนวคิดการกระจายของ
ความเจริญ(Trickle down effect)ที่สศช. ยึดถือเปนปรัชญานําทางตั้งแตแผนพฒันาฯฉบับแรกถึง
ฉบับที7่ ไมเกิดขึ้นตามที่ไดเชื่อถือกันมายิง่ไปกวานัน้ผลที่ไดกลับเปนในลกัษณะตรงกนัขามเสียอกี 
ผลกระทบเชงิลบที่กวางไกลและรุนแรงอีกประการของแผนพัฒนาฯคอื การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสิน้เปลืองและทาํใหสภาพแวดลอมเสือ่มโทรมลงซึ่งสงผลใหเกิดการแยงชงิและความขัดแยง
ตามมาจนกลายเปนปญหาที่ยากแกการแกไขในปจจุบัน   

ภายใตขอผิดพลาดเหลานี ้ สศช. ไดเร่ิมปรับเปลี่ยนปรัชญาความคิดและกระบวนการจดั
ทําแผนพัฒนาฯครั้งแรกในการจัดทาํแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ในเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2538 สศช.ได
จัดเสวนาโดยเชิญนักคิด นกัพัฒนาเอกชน ผูทรงคุณวฒุิ และสื่อมวลชนมารวมกนัระดมความคิด 
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ขอสรุปจากการเสวนา ไดมกีารเปลี่ยนแปลงปรัชญาการพัฒนาแบบเดิม มาสูปรัชญาการเนนคน
เปนศูนยกลางหรือจุดมุงหมายหลกัของการพัฒนา ซึง่สศช. ไดนิยามวาเปน “การใหทกุคนในสงัคม
ไดรับการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ มภูีมิปญญา ความคิดทีจ่ะเปนผูชี้นาํกระแสการพัฒนา มี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศเปนสวนรวมในทกุมิติ  เนนศักดิ์ศรีของความเปนคน มีจิตสํานกึและ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการพัฒนาที่มพีื้นฐานบนความเปนไทย รูจักตนเอง รูจกั
วัฒนธรรมไทย ไมละเลยการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมทิ้งการพัฒนาอุตสาหกรรม  แตการพัฒนาทุก
เร่ืองตองมุงใหคนมีความสุขและสามารถแขงขันในกระแสโลกาภิวัฒนไดโดยไมทิ้งสภาพความเปน
ไทย โดยปรบัเปลี่ยนวิธีการหรือวิธีการคิดของคนไทยจากความคิดเดิมที่เปนการแยกสวนมาเปน
บูรณาการ” (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ และ ปรเมธี วมิลศิริ, 2543)    ตอมาในเดือนมีนาคม ปเดยีว
กัน สศช. ไดจัดใหมีการสัมมนาเรือ่ง “แนวคิดและทิศทางของการพัฒนาประเทศในชวงแผน
พัฒนาฯฉบับที่ 8” ข้ึนมาโดยเชิญกลุมที่เขารวมหลากหลายขึ้น เชน กลุมเกษตรกร นกัธุรกิจ ขาราช
การ พนกังานรัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการ นกัการเมือง นักศึกษา ผูนาํแรงงาน นกัพฒันาเอกชน และ
ส่ือมวลชน  และยังไดมีการประชุมระดมความคิดเหน็ของประชาชนในระดับภูมิภาคอีก 9 คร้ัง  
จากนั้นจงึประมวล จัดทํารางแผน และประกาศใชในป 2539  

แมสศช. จะเขียนแผนโดยใชปรัชญาและทิศทางใหม แตนกัวชิาการและนักพัฒนาเอกชน
จํานวนหนึ่ง  ไดวิพากษวิจารณวาแผนพฒันาฯ ฉบับที ่8 ประสบความลมเหลวในการนําไปปฏิบัติ
เพราะความเชือ่เร่ืองแนวทางพัฒนาแบบเดิมยังฝงแนนอยูในจิตสํานกึของขาราชการสงนใหญรวม
ทั้งบุคลากรของ สศช. เองดวย และในแผนก็ไมไดมีการชี้ใหเหน็ถึงกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อเดิมและปลูกฝงความเชื่อใหมใหกับขาราชการอยางเปนระบบ จริงจัง และตอเนื่องเพื่อ
รองรับกับปรัชญาแนวคิดใหมของแผน   แมกระทัง่ สศช. เองก็ไดยอมรับวากระบวนการแปลงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไปสูการปฏิบัติไมกาวหนาและเกิดผลเปนรูปธรรม ดวยเหตุที่ไมมกีระบวนการ
สรางความรูความเขาใจทีถ่กูตองอยางเปนระบบจึงทาํใหหนวยงานในระดับปฏิบัติไมมีความเขาใจ
ปรัชญาของแผน รวมทั้งโครงสรางการบริหารและกลไกตาง ๆ ของรัฐก็ยังไมเอื้อตอการแปลงแผน
เทาที่ควร( สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ, 2545) 

เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  มาตรา 76 ไดระบุวา รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทัง้การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ  ใน
การรางแผนพฒันาฯฉบับที่ 9  สศช. ไดยึดขอบัญญัตินี้เปนนโยบายหลักในการรางแผน  และได
ดําเนนิการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการรางแผนอยางกวางขวางและครอบ
คลุมทุกจงัหวดั    อยางไรก็ตามการตีความวารัฐธรรมนูญไดสงอิทธพิลทาํใหกระบวนการรางแผน
ของสศช. แตเพียงอยางเดียวคงจะไมตรงกับขอเทจ็จริงมากนกัเพราะ สศช. เองก็ไดสรางกระบวน
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การมีสวนรวมของประชาชนมากอนทีม่ีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ  กระนัน้ก็ตามรัฐธรรมนูญได
ขยายโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางไกลยิ่งขึ้น 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 

ในการรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นัน้ สศช. ใชกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยใชเวลาประมาณหนึง่ป จากเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2543  สําหรับ
กระบวนการรางแผนไดแบงออกเปน 3 ข้ันตอนหลกั คือ 1) การกําหนดวิสัยทัศนและกรอบการ
พัฒนาหลักของแผน 2) ข้ันการยกรางรายละเอียดของแผน และ 3) ข้ันการอนุมัติแผน      

ในขั้นแรกนัน้ สศช. ไดจัดใหมีการระดมความคิดจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติและผูทรงคุณวุฒิ เพือ่กําหนดกรอบคิดทิศทางการพัฒนาในเบื้องตนของแผน
พัฒนาฯ จากนั้นนําไปจัดทาํเปนตนรางใชเปนแนวทางในการระดมความคิดจากประชาชนซึ่ง 
สศช. ไดจัดระดมความคิดจากประชาชนในระดบัจังหวัด ระดบัอนุภาค และระดับชาติ  เพือ่รวมกัน
กําหนดวิสัยทศันและกรอบการพัฒนาหลกัของแผน   วิธีดําเนินการระดมความคดิในระดับจังหวัด
นั้น สศช. ไดใหสถาบนัชุมชนทองถิน่พัฒนาซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชน  เปนผูดําเนินการโดยให
อิสระในการทาํงานอยางเต็มที่   สถาบนัชุมชนทองถิน่พัฒนาไดใชเครือขาย จากศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน สถาบนัราชภัฎ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค เครือขายประชาคมจงัหวัด สํานกังาน
จังหวัดและกลุมองคกรเอกชนในพื้นที่ เปนองคกรรวมในการดําเนินงาน 

เมื่อไดรับความคิดเห็นจากสวนตาง ๆ มาแลว สศช. ก็ไดนํารวบรวมและกาํหนดเปนราง
กรอบวิสัยทัศนและทิศทางของแผน   จากนั้นจงึนาํไปสูการสัมมนาระดับชาติทีก่รุงเทพมหานคร 
เมื่อผานการสมัมาไดนาํมาปรับปรุงแกไขและเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเหน็ชอบ หลงัจาก
คณะรัฐมนตรีใหความเหน็ชอบแลวก็นาํไปยกรางแผนพัฒนาฯในรายละเอียด พรอมกบัระดม
ความคิดเหน็เพิ่มเติมจากผูที่เกี่ยวของ   และนําไปแกไขเปนรางแผนพัฒนาฯซึง่ตอมา สศช. ไดนํา
รางนี้ไปสัมมนารวมกับหัวหนาสวนราชการ เขาประชุมรวมกับคณะรฐัมนตรี และเสนอตอสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อใหขอคิดเห็น  จากนั้นจึงสงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติแผนและประกาศใชตอไป 

จากขั้นตอนทีก่ลาวมาขางตนจะเห็นวาประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาฯ ใน
ระดับการใหขอมูลขาวสารอยางไมเปนทางการในขั้นการกําหนดวิสัยทัศนและกรอบการพัฒนา
หลักของแผน ซึ่งก็ไมมหีลักประกันใด ๆ วาความคิดความเหน็ที่เสนอมาจากประชาชนนัน้จะไดรับ
การบรรจุลงไปในแผนมากนอยเพียงใด  อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณ  พลเดช ปนประดบั ซึ่ง
เปนแกนหลักในการดําเนนิงานระดมความคิดจากภาคประชาชน และปรีชา อุยตระกูล ผูดําเนนิ
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การระดมความคิดระดับจังหวัดในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสองมีความเห็นตรงกันวา สศช. ไดนาํ
ความคิดจากการสัมมนาบรรจุลงไปในแผนบาง  แตทั้งคูระบุวาการบรรจุความคิดเห็นลงในแผน
มากหรือนอยไมใชประเด็นหลักในกระบวนการจัดทาํแผนเทาใดนัก  ส่ิงที่สําคญักวานั้นก็คือ 
กระบวนการปะทะสงัสรรคทางความคิดและการสรางเครือขายภาคประชาชนที่เปนผลสืบเนื่อง
จากกระบวนการทําแผน ทัง้คูประเมินวากระบวนการทาํแผนเชนนี้จะผลักดันใหประชาชนไดเรียนรู
รวมกันทัง้ทางสังคมและวิชาการ และกอใหเกิดความตื่นตัวกระตือรือรนสนใจปญหาของชมุชน
ทองถิน่ของตนเองและสงัคมในวงกวางดวย ซึง่ถือวาเปนคุณูปการหลักของกระบวนการจัดทําแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในครั้งนัน้ 

 สําหรับในข้ันการยกรางรายละเอียดของแผนจะเปนหนาที่ของผูเชีย่วชาญซึง่ประกอบ
ดวยขาราชการและนักวิชาการเปนหลัก   อยางไรก็ตามเมื่อรางแผนเสร็จประชาชนก็ยงัมีโอกาส
แสดงความเหน็และเสนอแนะเพิ่มเติมไดอีกครั้งโดยผานสภาที่ปรึกษาฯ  ข้ันตอนทั้งหมดในการราง
แผนพัฒนาฯฉบับนี้ นับวาเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสาร 
 

ชองทางและกลไกการมีสวนรวมของประชาชน 

จากกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฉบับที่ 9  ชองทางที่ประชาชนเขารวมโดยผานเครือขาย
ของสถาบนัชมุชนทองถิน่พฒันา กรมการศึกษานอกโรงเรียน และสถาบันการศึกษา ที่เปนผูรับผิด
ชอบในการจัดสัมมนาระดมความคิดระดับจังหวัด   โดยองคกรเหลานี้ไดรับการสนับสนนุงบ
ประมาณจาก สศช.   แมไมอาจกลาวไดวาเครือขายขององคกรทั้งสามจะสามารถรวบรวมตัวแทน
จากประชาชนทุกกลุมในสังคมไทยได  แตก็ไมใชเร่ืองที่เกนิเลยหากกลาววาองคกรเหลานัน้
สามารถระดมเครือขายภาคประชาชนไดเกือบทั้งหมด  และถือไดวาเปนกลไกที่สรางการมีสวนรวม
ในระดับการใหขอมูลขาวสารที่สําคัญยิง่ในสังคมไทย    

นอกจากนัน้ประชาชนสามารถเขารวมโดยออมผานกลไกสภาที่ปรึกษาฯ ซึง่เปนอีกชอง
ทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหกับประชาชนในขั้นตอนของการกาํหนดแผน 

อยางไรก็ตามแมวาประชาชนจะมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาฯมากขึน้  แตการมี
สวนรวมของประชาชนในการนําแผนไปปฏิบัตินั้นยงัมีความคลุมเครืออยูคอนขางมาก  สศช. ก็ยัง
ขาดมาตรการที่ชัดเจนในเรือ่งนี้และยงัไมไดกําหนดแนวทางที่เปนมาตรฐานใหหนวยงานตาง ๆ ที่
ตองนําแผนไปปฏิบัติเอาไปใช  ดังนั้นหนวยงานราชการแตละหนวยจงึมีความเขาใจเร่ืองการมีสวน
รวมไมตรงกันและใชแนวทางปฏิบัติไปคนละอยาง บางหนวยงานเขาใจวาการมสีวนรวมเทากบั
การรวมมือหรือการระดมประชาชนใหเขารวมกิจกรรมทีต่นเองจัด บางหนวยงานก็ใชการมีสวน
รวมเปนแนวทางในการสรางภาพลักษณใหดูเสมือนวาหนวยงานของตนเองมีความทนัสมัยไมตก
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ยุค ดังเหน็ไดจากแมจะมีนโยบายของหนวยงานวาจะใหประชาชนมสีวนรวมในกระบวนการตัดสิน
ใจแตไมมีแผนหรืองบประมาณรองรับเร่ืองนี้แตอยางใด 

ถึงกระนั้นในเรื่องการนาํแผนพัฒนาฯไปปฏิบัติคงจะตองพิจารณาถงึเงื่อนไขและบริบท
ทางการเมืองดวย  รัฐบาลและนักการเมอืงในยุคปจจบัุน(ต้ังแต พ.ศ. 2544) มีแนวโนมจะใหความ
สําคัญกับแผนพัฒนาฯนอยลงเมื่อเทียบกบัรัฐบาลในยคุอํามาตยาธปิไตยชอง พ.ศ. 2523 – 2531 
และรัฐบาลของพรรคการเมอืงกึ่งราชการในชวง พ.ศ. 2541 – 2543   ดังนัน้การผลักดันแผน
พัฒนาฯไปสูการปฏิบัติจึงมแีนวโนมลดความเขมขนลง   ในขณะเดยีวกนัรัฐบาลก็ไดแสวงหาชอง
ทางอื่นในการสรางการมีสวนรวมขึ้นมาแทน อาทิ การจดัตั้งคณะกรรมการกองทนุหมูบาน เปนตน 
 

ปญหาและอปุสรรคการมสีวนรวม 

ปญหาและอุปสรรคของประชาชนในการมสีวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนานั้น ในขั้น
ตอนการระดมความคิดเหน็ระดับจังหวัด มีไมมากนกัและผูดําเนนิการเองก็เปนผูที่มีความเขาใจ
กระบวนการมสีวนรวมไดคอนขางดีดังนัน้จึงทาํใหกระบวนการมีสวนรวมเปนไปอยางราบรื่นและ
กลายเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนพลงัในสวนทองถิน่ตางใหมพีลวัตและเปลี่ยนแปลงไปในทิศ
ทางที่ดีข้ึน 

ประเด็นปญหาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนหากมีอยูบางกเ็ปนขัน้ตอนในการยกราง
รายละเอียดของแผน ซึ่งยังใชผูเชี่ยวชาญและขาราชการเปนหลกั  ในขั้นตอนนี้อาจตองมีกระบวน
การสรรหาคณะกรรมการจดัทําแผนที่ประกอบดวยตวัแทนจากภาคประชาชนใหมากกวาที่เปนอยู 
และใหคณะกรรมการชุดนี้ทาํงานใกลชิดกบัประชาชนตั้งแตกระบวนการระดมความคดิเห็นระดับ
จังหวัด จนไปถึงการยกรางแผนรายละเอยีดในการนําเสนอตอสภาทีป่รึกษฯและคณะรัฐมนตรี 
ปญหาที่สําคญัคือปญหาเรือ่งการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งยงัไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการ
สรางการมีสวนรวมของประชาชน นอกจากนั้นก็มแีนวโนมวารัฐบาลปจจุบันและอนาคตจะให
ความสาํคัญกบัแผนนอยลง 
 

แนวทางการสรางกระบวนการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ 

     ในแงกระบวนการกําหนดกรอบวิสัยทัศนของแผนพฒันาฯ ฉบับที ่9 ที่สศช. ไดจัดทํานบัวา
เปนแนวทางทีม่ีประสิทธิภาพอยูแลว ดังนัน้อาจเปนแนวทางใหหนวยงานราชอืน่ ๆ นําไปใชได วิธี
การนีท้ําโดย สศช. เปนผูสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร  สวนในการดําเนนิการและการจัด
การนัน้ใหองคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาทีม่ีเครือขายทั่วประเทศเปนผูดําเนินการ 
และตัวผูใหงบประมาณจะไมเขาไปกาวกายแตอยางใด   การดําเนนิการเชนนี้กอใหเกิดกลุมองค
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กรประชาคมในพืน้ที่ตาง ๆ มากขึ้นและเปนองคกรที่มพีลังขับเคลื่อนการมีสวนรวมของประชาชน
ใหพัฒนามากยิ่งขึ้น  หากจะใหองคการเหลานี้เปนหวัหอกในการเคลื่อนขบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนก็จําเปนตองสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมของกลุมอยางตอเนือ่ง   โดยองคกร
ของรัฐที่สนับสนุนงบประมาณใหกับองคกรประชาชนเหลานี้  แทนที่จะเปนสศช. ก็อาจจะใช สภา
ที่ปรึกษาฯแทนก็ได ซึ่งนาจะมีประสิทธภิาพในการสรางกระบวนการมีสวนรวมไดดีกวา สศช. 
เพราะ เปนองคกรที่มีรากฐานจากตัวแทนของประชาชนในกลุมตาง ๆ อยูแลว 
 

4.4 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
ในประเทศไทยหลักคิดของหนวยงานราชการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารในอดีตนั้น คือการ

พยายามปกปดใหมากที่สุด เปดเผยใหนอยที่สุด หลกัการเชนนี้ยอมไมสอดคลองกับสังคมประชา
ชาธิปไตยซึ่งองคกรสาธารณะตองบริหารงานแบบโปรงใส   สภาพการณดังกลาวดําเนินตอมาเรื่อย 
ๆ จนถึงเหตุการณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535  ที่การปดกั้นและบิดเบือนขอมลูขาวสาร เปนเงื่อน
ไขหนึ่งที่นาํไปสูความรุนแรงทางการเมือง  หลังจากนัน้กลุมตางในสังคมไดมีการพยายามผลกัดัน
ใหมีการออกพระราชบัญญติัขอมูลขาวสารของทางราชการมาโดยตลอด จนในที่สุดในเดอืน
กันยายน 2540 ก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญติัฉบับนี้ออกมา  

ในการดําเนนิงานตามพระราชบัญญัตินี้นัน้ไดมีการกาํหนดใหมี คณะกรรมการขอมลูขาว
สารของราชการ และไดมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการขึ้น มีฐานะ
เทียบเทากอง สังกัดสํานักงานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ
และธุรการใหแกคณะกรรมการและคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

คณะกรรมการขอมูลขาวสารประกอบดวยรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธาน หัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวงและเทียบเทาที่เกีย่วของจํานวน 13 ตําแหนง  
และผูทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกเกาคนเปนกรรมการ นอกจากนัน้
ยังใหมีคณะกรรมการวินจิฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ ตามความเหมาะสม ซึง่คณะ
รัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร   ในปจจุบันมีคณะกรรมการวนิิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 5 สาขา ประกอบดวย สาขาตางประเทศและความมัน่คงของประเทศ  
สาขาเศรษฐกจิและการคลังของประเทศ  สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใช
กฎหมาย   สาขาการแพทยและสาธารณสุข  และสาขาวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีอุตสาหกรรมและ
การเกษตร 
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ชองทางและกลไกการมีสวนรวมของประชาชน 

ภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดวิธกีารเปดเผยขอมูล 4 วิธี ประกอบดวย 1) การตี
พิมพลงในราชกิจจานุเบกษา  2) การจัดขอมูลไวในหนวยงานเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู 3) การ
ยื่นคําขอโดยตรงจากประชาชน และ 4) การจัดเก็บไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติกรณีที่เปน
เอกสารประวติัศาสตร 

สําหรับข้ันตอนที่ประชาชนจะเขาไปขอขอมูลขาวสารสามารถใชวิธีการสี่ประการดงัที่
กลาวมาแลว  สําหรับวิธีการไดขอมูลโดยวิธีทีห่นึ่ง สอง และสี่นัน้ ประชาชนสามารถเขาไปคนควา
ไดโดยตรง อยางไรก็ตามมขีอมูลหลายอยางที่ประชาชนไมสามารถไดมาโดยสามวธิีเหลานัน้ ดัง
นั้นการใชวธิีทีส่ามจึงมักเกิดขึ้นอยูเสมอ สําหรับการขอขอมูลโดยวิธทีี่สามนัน้มีข้ันตอนดังนี ้

ข้ันทีห่นึง่  ยืน่คําขอโดยวาจาหรือเขียนเปนลายลักษณอักษรเสนอตอหนวยงานที่ตองการ
ขอมูล  ในขัน้นี้ทางสาํนกังานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการเสนอแนะใหเขียนคําขอ
เปนลายลักษณอักษรเพราะจะทาํใหมีหลักฐานชัดเจนและเปนประโยชนตอประชาชนมากวาการ
ขอดวยวาจากรณีที่มีขอขัดของที่ตามมาภายหลงั 

ข้ันที่สอง เจาหนาทีว่ินยัฉัยในเวลาอันควรซึ่งในข้ันตอนนี้จะมีความเปนไปไดของเหตุ
การณหลาย  ๆ  อยางเกิดขึน้  

เจาหนาที่ใหขอมูลแกผูขอในเวลาอันควร  กระบวนการขอขาวสารก็จบลง 
หนวยงานที่ประชาชนยื่นขอขาวสารไมมีขอมูลขาวสารทีต่องการ และไมใหคําแนะนาํที่ถกู

ตองหรือไมสงคําขอใหหนวยงานผูจัดทําขอมูลขาวสารพิจารณา 
หนวยงานที่ประชาชนยื่นขอปฏิบัติหนาที่ชกัชา หรือไมใหบริการขอมูลขาวสาร 
หนวยงานปฏิเสธวาไมมีขอมลู แตผูรองขอไมเชื่อวาเปนความจรงิ 
หนวยงานวนิจิฉัยวาไมอาจเปดเผยขอมูลได 
หากมีกรณี ที่ (2) –( 4) เกิดขึ้น ผูรองขอมสิีทธิรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารได 
ข้ันที่สาม  การรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ(กขร.) โดยยืน่

หนงัสือที่สํานกังานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร ดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนยืน่แทน หรือ
สงทางไปรษณีย 

ข้ันที่ส่ี     กขร. ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณา โดยใชเวลาไมเกินสามสิบวนั และอาจ
ขยายเวลาตอไปอีกสามสิบวัน รวมใชเวลาไดไมเกินหกสิบวัน 

ข้ันทีห่า    กขร. แจงใหหนวยงานใหปฏิบัติใหถูกตองตามพรบ. 
ข้ันทีห่ก  หนวยงานพิจารณาดําเนนิการและแจงผลใหผูรองเรียนทราบพรอมรายงาน กขร. 

ทราบ  หากผูรองเรียนพอใจเรื่องก็ยุติ  
ข้ันที่เจ็ด กรณีผูรองเรียนไมพอใจ ขอให กขร. พิจารณาวินจิฉัยตอไป 
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ข้ันที่แปด กขร. วินิจฉัยและแจงใหหนวยงานปฏิบัติตามคําวินจิฉัย 
ข้ันที่เกา  กขร. ติดตามผล หากหนวยงานปฏิบัติตามคาํวนิิจฉัยกย็ุติ หากไมปฏิบัติก็จะเรง

รัดและรายงานใหผูบังคับตนสังกัดดาํเนนิการพิจารณา เพื่อบังคับใหเปนไปตามกฎหมายตอไป 
สําหรับในกรณีที่หนวยงานวินิจฉัยวาไมอาจเปดเผยขอมูลขาวสารไดและแจงใหผูรองของ

ทราบ  ผูรองขอมีสิทธิในการอุทรณได โดยมีข้ันตอนดังนี ้
ข้ันทีห่นึง่ ยื่นคาํอุทรณตอ กขร. 
ข้ันที่สอง กขร. พิจารณาสงเรื่องใหคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน

เจ็ดวันนับแตไดรับคําอุทรณ 
ข้ันที่สาม คณะกรรมการวนิิจฉัยฯ พิจารณาวินิจฉัย โดยฟงขอเท็จจริงคูกรณีทั้งสองฝาย 

โดยใชเวลารวมไมเกินหกสบิวัน 
ข้ันที่ส่ี มีคําวนิจิฉัยเปดเผยหรือไมเปดเผยกฎหมายถือเปนที่สุด 
ข้ันทีห่า กขร. มีหนังสือแจงใหหนวยงานถือปฏิบัติตามคําวินจิฉัย และสอดสอง ติดตามผล

การปฏิบัติ 
  

การดําเนินงานและการตอบสนองผูขอขอมูลขาวสาร 

นับต้ังแตมีการดําเนินงานใน พ.ศ. 2541 เปนตนมา เมื่อมีประชาชนมาขอขอมูลจากหนวย
งานราชการตาง ๆ จํานวนมาก  มจีํานวนผูรองเรยีนและอุทรณตอ กขร.ในระยะตั้งแต 2541 – 
2544 รวม 464 เร่ือง และ 264 เร่ืองตามลําดับ  โดยในป 2541 นั้นมีเร่ืองการรองเรียนคอนขาง
นอย เนื่องจากเปนปแรกทีม่ีการบังคับใช พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ  การรับรูของประชา
ชนในการใชกลไกเหลานี้กย็งัมีนอย   การรองเรียนเริ่มมมีากขึ้นในป 2542 และจากนัน้ก็เพิ่มข้ึนไป
อีกในป 2543 และลดลงเล็กนอยในป 2544    สําหรับในการอุทธรณนั้นกม็ีแบบแผนที่ใกลเคยีงกนั
คือมีนอยในป 2541 และเพิม่มากขึน้ในป 2542 และมีการอุทธรณในจํานวนที่ใกลเคียงกนัในป 
2543 และ 2544 (ดูตาราง 4-1) 

ตาราง 4-1    จาํนวนการรองเรียนและอุทธรณ ป 2541 – 2544 
เร่ือง 2541 2542 2543 2544 รวม 
การรองเรียน 26 122 164 150 464 
การอุทธรณ 6 87 83 88 264 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ   
 

สําหรับหนวยงานทีม่ีจํานวนเฉลี่ยของผูรองเรียนมากเปนหาอันดับแรกในชวงป 2542 – 
2544 ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิน่  กระทรวงศึกษาธกิาร   กระทรวงคมนาคม  
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กระทรวงมหาดไทย และทบวงมหาวิทยาลยั  และเมื่อพิจารณาการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ ที่จัดทาํโดยสํานกังานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ
พบวา องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีการกําหนดใหเปนนโยบายสําคัญ การเผยแพรความรูของ 
พรบ. ขอมูลขาวสารฯ และการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ นอยกวาหนวยงานราชการระดับภูมิ
ภาค และระดับสวนกลางอยางเหน็ไดชัด   ผลที่ตามมาคือทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ถูก
ประชาชนรองเรียนมากที่สุด     ในดานอาชีพของผูที่รองเรียนนัน้ ปรากฎวาเจาหนาที่รัฐ เปนผูรอง
เรียนมากที่สุด  รองลงมาซึง่มีจํานวนใกลเคียงกนัคือ พนักงานบริษัท และประชาชนทัว่ไปที่ไมได
ระบุอาชีพ  และในเรื่องการอุทธรณก็มีแบบแผนเชนเดยีวกันกับเร่ืองการรองเรียน   เปนทีน่าสังเกต
วากลุมองคกรพัฒนาเอกชน และนกัหนังสือพิมพ ซึง่เปนกลุมที่มีบทบาทในสงัคมมากกลับมีเร่ือง
การรองเรียนและอุทธรณนอยมาก  ในป 2543 ประเภทของขอมูลทีม่ีการอุทธรณสํานักงานคณะ
กรรมการขอมลูขาวสารของทางราชการจาํแนกออกเปนสี่ประเภท คือ ขอมูลการสอบสวนทางวนิยั
ของเจาหนาทีข่องรัฐ  ขอมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง หรือการประกวดราคา ขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนนิการของสถาบนัหรือองคกรทางการเงินการธนาคาร และขอมูลเกี่ยวกับการพิทักษสิทธิของ
ตนเอง   โดยขอมูลประเภทแรกนัน้มีการอุทธรณมากที่สุดถึงรอยละ 40 ของเรื่องอทุธรณทัง้หมด  
และในป 2544 แบบแผนนี้คือยงัคงเปนเชนเดิมคือ มกีารอุทธรณขอมูลเกี่ยวกับการสอบสวนทาง
วินัยเจาหนาทีข่องรัฐสูงถงึรอยละ 33 ของเรื่องที่อุทธรณทั้งหมด (สํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ, 2545)   

หากพิจารณาสถิติจากจาํนวนเรื่องที่รองเรียนและอุทธรณ แลวจะเห็นไดอยางชัดเจนวา 
กลุมชนชั้นกลางที่ประกอบดวยขาราชการและพนักงานบริษัทใชสิทธทิั้งสองมากกวากลุมอาชีพอืน่ 
ๆ  และขอมูลที่รองขอนัน้สําหรับกรณีขาราชการเปนเรื่องผลการสอบสวนทางวนิัยเปนหลกั  สวน
กรณีพนักงานบริษัทก็จะเปนเรื่องการจัดซื้อจัดจางหรือประกวดราคา 
 

ปญหาและอปุสรรคของการมีสวนรวมของประชาชน 

      แม กขร. และสํานักงาน กขร. จะมกีารดําเนินการอบรม กระตุน จงูใจ แนะนํา ใหหนวย
งานราชการตาง ๆ ใหปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ รวมทั้งเผยแพรวิธีการใช
สิทธิขอขอมูลขาวสารใหแกประชาชนอยางกวางขวาง  แตปญหาตาง ๆ ก็ยงัคงมีอยูหลายประการ
ที่เปนกําแพงไมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการไดรับขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ปญหาเหลานีป้ระกอบดวย 

พระราชบัญญติัฉบับนี้กําหนดระยะเวลาในการดําเนนิงานเฉพาะในสวนของ กขร. และ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ  แตไมไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนนิงานที่แนนอนสาํหรับหนวยงาน
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ราชการตาง ๆ วาจะตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนในระยะเวลากี่วนั ทาํใหหนวยงานหลาย
หนวยงานถวงเรื่องในการดําเนินการใหลาชา และนําไปสูการมีสถิติการรองเรียนจาํนวนมาก 

เมื่อการดําเนนิการของหนวยงานลาชาทําใหประชาชนจาํนวนหนึง่เกิดความเบื่อหนายใน
การใชสิทธิขอขอมูลตามระเบียบ สวนหนึง่ถอนตวัจากกระบวนการไป อีกสวนหนึ่งจาํตองอดทนรอ
และรองเรียนหรืออุทธรณซึง่ตองใชเวลาอกีประมาณ 1-2 เดือนจงึจะทราบเรื่อง  และอีกสวนหนึ่ง
หันกลับไปใชความสัมพันธสวนตัวเพื่อขอขอมูลซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วกวาในการณีที่ผูขอมีความ
สัมพันธที่ดีกบัเจาของหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาของเจาของหนวยงาน  วิธกีารนีน้กัหนังสือพิมพ
จะนิยมใชกนัมาก 

พระราชบัญญติัไมไดกําหนดบทลงโทษสาํหรับเจาหนาทีข่องรัฐที่เพกิเลยหรือละเลยหรือ
ถวงเวลา ในการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการวินจิฉัยฯ ทําใหสภาพการบงัคับใชกฎหมายไมมี
ประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญติักําหนดสถานภาพของสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารไมสอด
คลองกับบทบาท   โดยกาํหนดใหสํานักงานกขร. มีสถานภาพเพียงระดับกองเทานัน้ ในขณะที่บท
บาทของสาํนกังาน กขร. กลับมีมากและตองปฏิบัติงานที่มีขอบขายทัว่ประเทศ โดยเกีย่วพนักับ
หนวยงานราชการทัง้ในระดบัสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น  รวมทั้งตองเผยแพรสิทธิ
ตาง ๆ ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงอกีดวย 

ความไมชัดเจนของพระราชบัญญัติวาสามารถบังคับใชกับองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญได
หรือไม ดังเชนกรณีที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ (ปปช.) 
กับคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ในป 2543 ซึ่งทัง้สององคกรอางวาอยูนอกเหนอืการบังคับของ
พระราชบัญญติัขอมูลขาวสารฯ 

เจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พรบ.ขอมูลขาวสารฯ ไมชัดเจนและมีทัศนค
ติแบบเดิมที่เนนการปกปดเปนหลกัและเปดเผยเปนขอยกเวน โดยเหน็ไดจากการทีม่ีสถิติการรอง
เรียนและอุทธรณยังมีจํานวนมากในระยะ 2-3 ป ที่ผานมา   หนวยงานที่มปีญหาในเรื่องนี้มากคือ 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และกระทรวงศึกษาธกิาร 

ประชาชนทัว่ไปมีความรับรูเกี่ยวกบัการใชสิทธิขอขอมูลขาวสารจากทางราชการคอนขาง
นอย ดังจะเหน็ไดจากผูที่รองเรียนและอทุธรณเพื่อใหเปดเผยขอมูลขาวสารนัน้สวนใหญเปนขาราช
การและพนักงงานบริษัทเอกชน  ซึง่แสดงใหเห็นวาเปนกลุมที่เขาถึงและใชพระโยชนจาก พรบ. 
ฉบับนี้ไดมากกวากลุมอ่ืน  ๆ  ในสงัคม 
 
 
 



 

 

97

 

แนวทางการสรางการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

ควรมีการแกไข พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการโดยกาํหนดระยะเวลาทีห่นวยงานของ
รัฐจะตองพิจารณาใหคําตอบแกผูรองขอภายในไมเกนิเจ็ดวัน นับต้ังแตวันรับเร่ือง 
ควรลดระยะเวลาในการพิจารณาการรองเรียนหรืออุทธรณจากเดิมที่รวมแลวไมเกนิหกสิบวนั เปน
รวมแลวไมเกนิสามสิบวนั 

ควรกําหนดระยะเวลาทีห่นวยงานตองปฏบัิติตามคําวนิจิฉัยของ กขร. และคณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ วาตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบวัน นบัต้ังแตมีคําวนิิจฉัย 
ควรมีการกาํหนดบทลงโทษทางวนิัยสาํหรบัผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไมดําเนินการตามคํา
วินิจฉัยของ กขร. และ คณะกรรมการวนิิจฉัยฯ  หรือ ดําเนนิการแตลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไว 
ยกระดับสถานภาพของสํานักงาน กขร. ใหเปนหนวยงานระดับกรมหรืออาจเปนองคกรอิสระ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทขององคกร 

ควรมีการกาํหนดในพรบ. ขอมูลขาวสารฯ วาองคกรของรัฐทุกองคกรรวมทัง้องคกรอิสระที่
จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญตองอยูภายใตการบงัคับใชของพระราชบัญญัตินี ้

เผยแพรความรูตามพระราชบัญญัติแกนักการเมืองทองถิ่น  พนกังานสวนทองถิ่น และขา
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ อยางเรงดวน  และสาํหรับหนวยงานอืน่ใหดําเนนิการตามลําดับสถิต
ของการรองเรยีนที่มีตอองคกรนั้น 
เผยแพรสิทธิและวิธีการใชสิทธิในการขอขอมูลขาวสารแกประชาชนใหมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูใช
แรงงานและกลุมเกษตรกร 
 

4.5 ผูตรวจการรัฐสภา 
รัฐธรรมนูญ ไดกําหนดบทบญัญัติเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ในมาตรา196 – 

198   โดยใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมเกินสามคน มีอํานาจหนาทีพ่ิจารณาและสอบสวน
หาขอเท็จจริงตามคํารองเรยีนในกรณี (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนกังาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกจิ หรือราชการสวนทองถิน่ (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาทีข่องขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิน่ที่กอใหเกิดความเสยีหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม  ไมวาการนัน้จะชอบ
หรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม (ค) กรณีอ่ืนตามทีก่ฎหมายบัญญัติ    ยังมีหนาที่ในการจัดทํา
รายงานพรอมเสนอความเหน็และขอเสนอแนะตอรัฐสภา  และหนาที่ในการเสนอความเห็นเกี่ยว
กับบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือการกระทาํใด ๆ ของขาราชการ พนกังาน ลูกจางใน
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หนวยงานทัง้หมดของรัฐ ทีม่ีปญหาเกี่ยวกับความชอบของรัฐธรรมนญูใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองวนิิจฉัย 

ชองทางและกลไกการมีสวนรวมของประชาชน 

ประชาชนมีสวนรวมโดยการรองเรียนเปนหนงัสือตอผูตรวจการแผนดนิรัฐสภา และใหผู
ตรวจการแผนดินฯออกระเบยีบกําหนดหลกัเกณฑและวธิีการเพื่อเปดโอกาสใหมีการรองเรียนดวย
วาจาก็ได 

การเสนอคาํรองเรียนสามารถสงดวยตนเอง สงทางไปรษณีย  มอบใหบุคคลอื่นนาํสง หรือ
สงผานสมาชกิวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพือ่ใหนําสงตอสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาก็ได 

การวนิิจฉัยเรือ่งที่รองเรยีนเขามาไมใหรับไวพิจารณาหรอืยุติการพิจารณา ประกอบดวย
เร่ืองที่เปนนโยบายซึง่คณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา  เร่ืองที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือ
เร่ืองที่ศาลมีคําพอพากษาหรือมีคําสั่งเสรจ็เด็ดขาดแลว  เร่ืองที่ไมเปนไปตามมาตรา 16 (1)   ในพ
รบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. 2542  เร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลหรือการลงโทษทางวนิัยของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางหนวยงานของรฐัทั้งหมด และ
เร่ืองที่ผูรองเรยีนไมปฏิบัติตามมาตรา 20 ของ พรบ. ฉบับนี้   

นอกจากนัน้ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจไมรับพิจารณาหรืออาจยุติการพิจารณา
เร่ืองดังตอไปนี้ 1) เร่ืองเกี่ยวกบัการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 2) เร่ืองที่ผูรองเรียนไมมี
สวนไดเสียและการพจิารณาไมเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 3) เร่ืองที่ยื่นพนกาํหนด
สองปนับต้ังแตวันที่รับรูและการพิจารณาไมเปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม 4) เร่ืองที่ผูรอง
เรียนไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมหรือไดรับการชดใชความเสียหายเหมาะ
สมแลว และการพิจารณาตอไปจะไมเปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม 5) เร่ืองที่ผูรองเรียนไมมา
ใหถอยคํา ไมแสดงพยานหลักฐาน หรือไมดําเนนิการตามหนงัสือที่ไดรับจากผูตรวจการแผนดินฯ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 6) เร่ืองที่ผูรองเรียนตายและการพจิารณาตอไปจะไมเปนประโยชนตอ
ประชาชนโดยรวม และ7) เร่ืองที่ผูตรวจการแผนดินฯเคยสรุปผลการพิจารณาแลว 

หากเรื่องใดทีผู่ตรวจการแผนดินฯ ไมรับเร่ืองใดไวพิจารณาหรือยุติเร่ืองจะตองแจงแกผูรอง
เรียนใหทราบพรอมทัง้ระบุเหตุผลทัง้ขอเทจ็จริงและขอกฎหมาย   หากเรื่องใดรับไวพิจารณาเมื่อ
พิจารณาและสอบสวนขอเทจ็จริงเสร็จแลว ตองจัดทาํรายงานขอเท็จจริง พรอมเสนอความเห็น
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขสงใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบทราบหรือพิจารณาดาํเนิน
การตอไป  หากหนวยงานนัน้ไมปฏิบัติตามคําแนะนาํในเวลาอนัควร ผูตรวจการแผนดินฯอาจสง
เร่ืองดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กาํกับดูแลหนวยงานนั้นเพื่อใหส่ังการ  และหากยัง
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ไมมีการดําเนนิการอนัใดและเรื่องนัน้เปนเรื่องสําคัญหรอืเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการ
แผนดินฯ อาจทํารายงานเสนอตอวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรเปนการดวนได 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกรณผูีตรวจการแผนดินฯ คือการมีสวนรวมในระดับ
การใหขอมูลขาวสารในลักษณะการรองเรยีน ซึง่เปนการใหขอมูลขาวสารที่เปนทางการและนาํไปสู
กระบวนการพจิารณาเพื่อบรรเทา ปรับปรุงและแกไขในสิ่งที่ไมเปนธรรมที่ผูรองเรียนไดรับ  อยางไร
ก็ตามผูตรวจการแผนดินฯ ไมมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใหหนวยงานตองปฏบัิติตามคําแนะนํา
และแนวทางทีแ่กไข  ทาํไดแตเพียงการเสนอใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กาํกับดูแลหนวยงาน
นั้นใหทราบ หรือรายงานใหสมาชิกรัฐสภาทราบ  สวนการพิจารณาดําเนนิการแกไขสิ่งตาง ๆ ใน
ทางปฏิบัตินั้นเปนอํานาจของฝายบรหิาร 

 

การดําเนินงานของผูตรวจการแผนดินรฐัสภา 

ต้ังแตเดือนธันวาคม 2542 – 28 กมุภาพนัธ 2545 มีเร่ืองรองเรียนเขาสูสํานักงานผูตรวจ
การแผนดินรัฐสภาทั้งหมด 1,543 เร่ือง เปนเรื่องรองเรยีนที่อยูระหวางดําเนินการ 919 เร่ือง  และ
เปนเรื่องรองเรียนที่มีการพิจารณาแลว 624 เร่ือง โดยไมไวรับพิจารณาดําเนนิการ 365 เร่ือง หรือ
รอยละ 58.5 ของเรื่องทีพ่ิจารณาแลว และรับไวพิจารณาดาํเนินการและดําเนินการเสร็จแลว 259 
เร่ือง หรือรอยละ 41.5     ในเรือ่งรองเรียนที่รับไวพิจารณาและดําเนนิการเสร็จแลวนั้นแบงไดเปน
สามประเภทหลักคือ ประเภททีห่นึง่ เร่ืองเกี่ยวกบัปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ พิจารณาแลว
ไมมีปญหา 14 เร่ือง  มปีญหาและสงใหศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัย 9 เร่ือง และสงใหศาลปกครอง
หนึง่เรื่อง    ประเภทที่สอง พิจารณาแลวไมเขาหลกัเกณฑและใหยุติการพิจารณาจํานวน 226 เร่ือง  
ประเภทที่สาม พจิารณาแลวและมีการสอบสวนเสนอความเหน็และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแก
ไขใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดาํเนนิการ จํานวน 7 เร่ือง  

ขอมูลดังกลาวจะเหน็ไดวา จากเรื่องทีร่องเรียนเขามาและผูตรวจการแผนดินฯพจิารณา
แลวเสร็จทั้งหมดมี 624  เร่ือง  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่ของผูตรวจการแผนดินฯ ตองพิจารณา
ดําเนนิการเพยีง 17 เร่ืองเทานัน้ หรือ เพียงรอยละ 2.7 ของเรื่องที่พิจารณาแลวเสร็จทัง้หมด  ซึ่ง
เปนอัตราทีน่อยมาก  ปญหาที่เกิดขึ้นในดานหนึง่มาจาก ผูรองเรียนไมทราบหรือไมเขาใจระเบียบ
กฎหมายเกีย่วกับเร่ืองนีจ้ึงทาํใหการรองเรยีนตองสูญเปลาและไมเกิดผลอะไรขึ้นมา    สวนปญหา
อีกดานหนึง่อาจมาจากการวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดินฯ ที่ไมยดืหยุนและปรบัใชกฎหมายใน
ทางที่จะสรางโอกาสในการมีสวนรวมของประชาชน 
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ปญหาชองทางการมีสวนรวมของประชาชนในผูตรวจการแผนดินฯ 

ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระเบยีบ กฎเกณฑ และวธิีการในการเขามามีสวน
รวมในองคกรนี้นอยมาก เปนเหตุใหแมมีเร่ืองรองเรียนเขามาเปนจํานวนมากแตสวนใหญไมเขากบั
หลักเกณฑของการรองเรยีน ทําใหประชาชนตองสูญเสียทรัพยากรไปโดยไมเกิดประโยชนใด ๆ  
และอาจนาํไปสูการเสื่อมศรัทธาตอองคกรไดในอนาคตอาจไมมีการแกไขในจุดนี้ 
การพิจารณารบัเร่ืองรองเรียนตามกฎหมายของผูตรวจการแผนดินฯ ดําเนนิการอยางเครงครัดและ
ไมยืดหยุน  ซึ่งเปนการตัดโอกาสชองทางการมีสวนรวมของประชาชน 

หนวยงานของรัฐที่ไดรับรายงานจากผูตรวจการแผนดินอาจเพกิเฉยขอเสนอแนะเหลานัน้
ก็ไดเนื่องจากไมมีกฎหมายบงัคับแตประการใด 

การสรางการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

เผยแพรหลักเกณฑและวธิีการในการรองเรียนใหกับประชาชนทราบใหมากยิง่ขึ้น 
ควรมีการทบทวนพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินรัฐสภา พ.ศ. 
2542 ในมาตรา 24 และ 25 เพราะเงื่อนไขในมาตราเหลานี้เปนเงื่อนไขที่สรางกาํแพงที่สูงมากทาํ
ใหการมีสวนรวมของประชาชนเกิดขึ้นไดยากมาก 
ควรมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนตอผูบังคัญบัญชาของหนวยงานที่ไมปฏิบัติตามคําแนะนาํและขอ
เสนอแนะของผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 
 

4.6 ศาลปกครอง 
รัฐธรรมนูญกาํหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลปกครองไวในมาตรา 276 – 280  โดยใหศาล

ปกครองมีอํานาจหนาที่พพิากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐทัง้หมด หรือเจาหนา
ที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือกํากบัดูแลของรัฐบาลกบัเอกชน และของรัฐบาลดวยกนั ซึง่เปน
ขอพิพาททีม่าจากการกระทาํหรือการละเวนการกระทาํทีห่นวยงานของรัฐทั้งหมด ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือตองรับผิดชอบในการปฏบัิติหนาที่ตามกฎหมาย   สําหรับในพรบ. จัดตั้งศาลปก
ครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นัน้ ไดใหอํานาจศาลปกครองพจิารณาพพิากษาหรือ
มีคําสั่งในรายละเอียดอีกหลายเรื่อง เชน การกระทาํของเจาหนาที่รัฐโดยไมชอบดวยกฎหมายใน
การออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอืน่ หรือกระทําโดยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวธิีการอนั
เปนสาระสาํคญั หรือโดยไมสุจริต เลือกปฏิบัติ หรือสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหกบั
ประชาชน หรือเปนการใชดุลยพินจิโดยไมชอบ หรือละเลยตอหนาที ่หรือปฏิบัติตอหนาที่ลาชาเกนิ
ควร คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เปนตน     สวนคดีที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครองเชน การ
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ดําเนนิการเกีย่วกับวินับทหาร  การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการ คดีที่อยูในอาํนาจของ
ศาลอื่น ๆ  

 

ชองทางและกลไกการมีสวนรวมของประชาชน 

การยื่นฟองรองเมื่อไดรับความเสียหายหรอืเดือดรอนจากการกระทําของรัฐ โดยผูฟองตอง
เขียนคําฟองทีใ่ชถอยคําสุภาพ  ในการฟองนัน้หากประชาชนไมเขาใจสํานักงานศาลปกครองจะให
คําแนะนําและแกไขใหถูกตอง  และไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลแตอยางใด ยกเวนการฟองคดีขอ
ใหส่ังใหใชเงนิหรือสงมอบทรัพยสิน ก็ตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละสองจุดหาของทนุ
ทรัพย แตไมเกินสองแสนบาท 

ในการยืน่ฟองคดีปกครองนัน้ประชาชนสามารถยืน่คําฟองโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ก็ได  สําหรับระยะเวลาการยื่นฟองใหยื่นภายในเกาสิบวันนับแตทราบเรื่อง หรือเกนิเกาสิบวนัไดใน
กรณีผูฟองมหีนังสือรองขอตอหนวยงานหรอืเจาหนาที่เพือ่ใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายทีก่ําหนด 
และไมรับหนงัสือชี้แจงกลับมา หรือไดรับคําชี้แจงแลวแตผูรองเห็นวาไมมีเหตุผล  สวนการฟองคดี
ตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (3)  หรือ (4) ยื่นฟองไดภายในหนึ่งป นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงคดี  
แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี     สําหรับการฟองคดีปกครองที่เกี่ยวกบัการคุม
ครองประโยชนสาธารณะ หรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟองเมื่อไรก็ได 

ในการพิจารณาคดีจะทําอยางเปดเผย และการวิจารณการพิจารณาหรือการพิพากษาคดี
ของศาลปกครองก็ทาํไดหากเปนการวิจารอยางสุจริตดวยวิธีการทางวชิาการ โดยไมถือเปนการ
ละเมิดอํานาจศาลหรือดูหมิน่ศาลหรือตุลาการแตอยางใด 

ในการพิพากษานัน้หากไมพึงพอใจในการพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ใหยืน่อุธรณ
ตอศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวนันบัแตวันที่ไดมคํีาพิพากษา  คําพิพากษาหรือคําสัง่ของ
ศาลปกครองสูงสุดใหเปนทีสุ่ด 
การมีสวนรวมของประชาชนในการฟองรองคดีตอศาลปกครองนัน้ ถือวาเปนระดบัการใหขอมูล
ขาวสารอยางเปนทางการ  มีผลตอการนาํไปสูกระบวนการวนิิจฉัยหรือตัดสินใจชี้ขาดจากศาลปก
ครองในทางใดทางหนึ่ง  และผลการชี้ขาดนั้นหนวยงานและเจาหนาทีข่องรัฐตองปฏิบัติตาม  
        

การดําเนินการของศาลปกครอง 

ในบรรดาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญศาลปกครองถือไดวาเปนองคกรที่มีประสิทธสูิง  
องคกรหนึ่งซึง่ในการจัดตั้งไดมีการเตรียมงานคอนขางดแีละจากนั้นไดมีการขยายงานออกไปอยาง
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กวางขวาง ขณะเดียวก็พยายามสรางเงื่อนไขที่เกื้อหนนุตอการใหประชาชนเขามามีสวนรวมได
คอนขางมาก 

ในระหวางป 2544 ถึง เมษายน 2545 มีคดีที่ยื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตนในสวนกลาง
จํานวน 2,787 คดี  มีสองประเภทหลักคือ คือ ประชาชนเปนผูยื่นฟองจาํนวน 2,413 เร่ือง และ
บริษัทยืน่ฟอง 374 เร่ือง   โดยในระยะแรกศาลปกครองจําแนกโดยใชเกณฑลักษณะทางกฎหมาย
เปนเครื่องมือจําแนกไดดังนี ้

การกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
การกระทําละเมิดจากการละเลยตอหนาที ่
การกระทําละเมิดจากคําสัง่ 
การกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
การกระทําละเมิดจากการใชอํานาจกฎหมาย 
การกระทําไมถูกตองตามกฎหมาย 
การออกกคําสัง่โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
การออกประกาศกระทรวงโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
การออกบทบญัญัติอยางอืน่โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ความรับผิดอยางอืน่จากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควร 

 
        ตอมาตัง้แตวันที ่ 2 เมษายน 2545 ศาลปกครองไดจําแนกประเภทรายงานการฟองใหมโดย
ใชคุณลักษณะของสิ่งที่ฟองเปนเกณฑในการจําแนกไดดังนี ้

เร่ืองที่ดิน 
เร่ืองการศึกษา การศาสนา 
เร่ืองสัญญากบัทางราชการ 
เร่ืองการศึกษา ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม 
เร่ืองทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
คดีอาญาและกระบวนการยติุธรรม 
การลงทุน การเงิน การคลังและการธนาคาร 
ภาษี อากร และคาธรรมเนยีม 
การจัดสรรที่ดินและอาคารชดุ 
การละเมิดและความผิดอยางอืน่ 
 การพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตรและสหกรณ 
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 การควบคุมอาคารและการผังเมือง 
 การเวนคนือสังหาริมทรัพยและการรอนสทิธ ิ
 งานทะเบยีน 
 การประกอบกิจการโรงงานและเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 การคมนาคมและการขนสง 
 การสาธารสุขและอนามยั 
 การสาธารณปูโภค 
 การเลือกตัง้ 

 
การจัดประเภทเรื่องตามคุณลักษณะของเรื่องนั้น ทาํใหสามารถสรางความเชี่ยวชาญใน

การพิจารณาคดีใหกับผูพพิากษาไดดีกวาการจําแนกประเภทตามลกัษณะการทําผดิกฎหมาย  
และทําใหการพิจารณาคดีดําเนนิการไปอยางมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น   สําหรับเร่ืองที่มีการฟอง
รองมากที่สุดคือเร่ืองเกี่ยวกบัที่ดิน ซึง่สะทอนใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรื่องที่ดินยงัควเปน
ปญหาที่สําคญัของสังคมไทย    
 

ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน 

 ประชาชนที่ใชกลไกของศาลปกครองนัน้มีแนวโนมที่มรีากฐานจากชัน้กลาง เปนขาราช
การและบริษทัเอกชน สูงกวาประชาชนทัว่ ๆ ไปที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและใชแรงงาน ซึ่งปรา
กฎการณ ก็เปนเชนเดียวกับการมีสวนรวมขององคกรอิสระองคกรอื่น ๆ  
 

การสรางการมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ 

ศาลปกครองนับวาเปนกลไกที่สําคัญของประชาชนในการตรวจสอบและถวงดุลยการใช
อํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ ดังนัน้สํานักงานศาลปกครองควรมีโครงการรณรงค กระตุน สราง
ความรูความเขาใจใหกับประชาชนในการมีสวนรวมการใชสิทธิเหลานีใ้หมากขึ้น โดยเฉพาะประชา
ชนในกลุมอาชีพเกษตรกรและผูใชแรงงาน ซึ่งเปนกลุมคนทีม่ีจํานวนมากและมีความเสีย่งตอการ
ไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐสูงกวาประชาชนชนชั้นกลางโดยทัว่
ไป 
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4.7  องคกรปกครองทองถิ่น 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช 2540 ไดบัญญัติหมวดทีว่าดวยการปก

ครองทองถิน่โดยเฉพาะตั้งแตมาตรา 282 – 290  โดยมีสาระสําคญัดังนี ้
การใหความสาํคัญกับการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 

ความมีอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และการมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  สําหรับความสัมพันธระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และระหวางองคกรทองถิน่ดวยกนัเอง รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ โดยคําถึงถึงการกระจายอาํนาจเพิ่มข้ึนใหแกทองถิ่นเปนสาํคญั(มาตรา 284) 

การกําหนดใหมีกฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ โดยมีสาระสําคัญ
คือ การกาํหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ   การจดัสรรสัดสวนภาษี
และอากร  ระหวางรัฐกับองคกรปกครองทองถิน่ และระหวางองคกรปกครองทองถิ่นดวยกนัเอง   
และใหมีคณะกรรมการทีประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ และผูทรงคุณวุฒิเพือ่ทําหนาที่ขางตน(มาตรา 284) 
การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิน่หรือผูบริหารทองถิ่น ใหมาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชน(มาตรา 285) 

การใหประชาชนถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่โดยการลงประชามติ 
ทั้งนี้ผูมีสิทธิเลอืกตั้งตองมาใชสิทธิลงคะแนนครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และตองใชเสียง
สามในสี่ของผูมาลงคะแนนจึงจะสามารถถอดถอนได(มาตรา 286) 

การใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอบัญญัติทองถิน่ แตตองใชรายชื่อถงึครึ่งหนึ่งของ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิน่นัน้จึงสามารถเสนอได(มาตรา287) 

การใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีอํานาจหนาที่และมีสวนรวมในการพิจารณาเพือ่ริเร่ิม
โครงการ  หรือกิจกรรมใดนอกพื้นที่ซึง่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามยั
ของประชาชนในพืน้ที(่มาตรา 290) 
 

ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐบาลกบัทองถิ่น 

รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูมีอํานาจในการกําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหนาที่ระหวาง
รัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อํานาจหนาทีน่ี้ไดรับการบัญญัติในพระราชบัญญติักําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542  นอกจากนั้นภายใต
พระราชบัญญติัฉบับนี้ยังใหคณะกรรมการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจ
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อนุมัติหรือการอนุญาตใหกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่  เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและ
การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิน่ (มาตรา12)  รวมทัง้ในกรณีที่กฎหมายบญัญัติใหองคกรปก
ครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับการใหบริการสาธารณะอยางเดียวกนัหรือคลายคลึงกัน 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจกาํหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิน่มีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบใน
สวนใด 

ภายใตพ.ร.บ. ฉบับนีจ้ะเหน็ไดวาคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ เปนองคกรที่มหีนาที่ในการพิจารณากําหนดความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกับทองถิน่ 
อยางไรก็ตามคณะกรรมฯยงัไมไดออกประกาศในการกาํหนดขอบเขตของงานและอาํนาจหนาที่
ของรัฐและทองถิ่นไวอยางชดัเจน จึงทําใหเกิดความคลุมเครือและความสับสนในอํานาจหนาที่ 
และในบางครั้งก็นาํไปสูความขัดแยงระหวางองคกร  ในทางปฏิบัติหากมีองคกรใดที่ประสงคจะ
เขาไปดําเนนิโครงการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ ก็จะเขาไปเจรจาและขอใหองคกรปก
ครองสวนทองถิ่นนั้นอนุมัติเปนเบื้องตนกอน  หากทองถิ่นอนมุัติก็จะดําเนนิการตอ หากทองถิ่นไม
อนุมัติ องคกรอื่นก็จะมทีางออกอยางนอยสองประการคือ ประการแรกถอนตัวไมดําเนนิโครงการ
ในพืน้ทีน่ั้น   หากเปนกรณีเชนนี้ความขัดแยงระหวางองคกรก็ไมเกิดขึ้น   ประการที่สอง องคกรอื่น
ยืนกรานดําเนนิการตอไปและหากองคกรนัน้เปนหนวยงานของรัฐสวนกลาง ความขัดแยงก็จะเกิด
ข้ึนและมีการถกเถียงกนัวาองคกรใดมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจขั้นสุดทาย   ในการอางความ
ชอบธรรมของแตละฝายในการถกเถยีงก็ไดหยิบยกเอารฐัธรรมนูญขึ้นมาเปนแหลงอางอิง โดยรัฐก็
จะอางวา 1)  รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเปนองคกรสูงสุดในการบริหารราชการแผนดิน มีความรับ
ผิดชอบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชนทุกคน ทกุพื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทย โดยหยิบ
ยกเอามาตรา 1 ตามรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติวา ประเทศไทยเปนอาณาจกัรอันหนึ่งเดียว จะแบงแยก
ไมไดข้ึน  2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารราชการแผนดินจดัตั้งขึ้น
มาเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชน โดยรับผิดชอบตอ
ประชาชนาเฉพาะในเขตพืน้ที่ขององคกรปกครองทองถิ่นแตละแหง(ฝายเลขานุการ คณะกรรมธิ
การวิสามัญพจิารณาศึกษาปรับปรุงโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2545) 

สวนฝายองคกรปกครองสวนทองถิน่ก็จะอางรัฐธรรมนญูมาตรา 284 ซึ่งบัญญติัใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่มีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองและการบริหาร  รวมทั้งมาตร 290 
ที่ระบุใหมกีฎหมายและบัญญัติวา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมสีวนรวมในการพิจารณาเพื่อริ
เร่ิมโครงการหรือกิจการใดนอกพื้นที ่ ซึง่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ
อนามยัทางประชาชนในพืน้ที ่

การดํารงอยูของความไมชัดเจนของอาํนาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น จะเปนเงื่อนไขที่สรางและขยายความขดัแยงระหวางองคกรตอไป   
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การมีสวนรวมในการเขาสูอํานาจ 

  ในทางกฎหมายประชาชนสามารถมีสวนรวมในการเขาสูอํานาจองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นโดยการสมคัรเขารับการเลือกตั้งเพื่อเปนสมาชิกสภาสวนทองถิ่น  และมีสวนรวมในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่   ในทางปฏิบัติมีเพียงกลุมชนช้ันนาํทางธุรกิจที่มี
ทรัพยากรทางเงิน มีเครือขายอุปถัมภ และเครือขายเครือญาติ อยางกวางขวางเทานั้นที่สมัครรับ
เลือกตั้งแลวมโีอกาสเขาไปเปนสมาชิกสภาทองถิน่     สําหรับประชาชนชัน้กลางและชาวบานทัว่
ไปมีโอกาสนอยมากที่จะไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาสวนทองถิน่แมจะมีการแขงขันมากขึ้นก็ตาม  
ในการเมืองทองถิ่นในระดับเทศบาลและองคการบริหารสวนจงัหวัดกลุมที่มีบทบาทและมีสวนรวม
ในการเขาสูอํานาจทองถิ่นสงูคือ กลุมหอการคาจงัหวัด กลุมสภาอุตสาหกรรม และกลุมธุรกิจรับ
เหมากอสราง  เปนตน กลุมเหลานี้สวนใหญมีความสมัพันธทางใดทางหนึ่งกับนกัการเมืองระดับ
ชาติ เชน อาจเปนเครือญาตหิรือ เปนเครือขายอุปถัมภทาํหนาที่เปนหวัคะแนน   

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการเขาสูอํานาจของการเมืองระดับเทศบาลนอก
จากการไปใชสิทธิเลือกตัง้แลว ในบางพืน้ที่เชนการเลอืกตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานีไดมีการรวม
ในกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยผานเครือขายประชาชนที่มนีักพฒันาเอกชนเปนแกนนาํ 
และมีการใชวทิยุชุมชนเปนกลไกในการรณรงคและกระตุนประชาชนใหไปใชสิทธเิลือกตั้งตลอดจน
ตอตานการซื้อเสียง 

สําหรับระดับองคการบริหารสวนตําบลนัน้ มีบุคคลหนาใหมเขาสูอํานาจการบริหารมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 บางพื้นที่เชนจังหวัดขอนแกนมีการระบุวามกีาร
เปลี่ยนแปลงกลุมผูบริหาร อบต. ประมาณเกอืบครึ่งหนึง่ของอบต.ทั้งหมด และในบางพื้นที่ผูนาํ
ชาวบานที่เคลือ่นไหวตอสูเพือ่เรียกรองความเปนธรรมใหชาวบานหรือตอสูกับอํานาจรัฐราชการก็
ไดรับการเลือกเปนผูบริการ อบต. เชน ที่ตําบลกุดลาด จงัหวดัอุบลราชธาน ี เปนตน อยางไรก็ตาม
ในบางแหงผูรับเหมาและหวัคะแนนของนกัการเมืองระดับชาติหรือระดับจังหวัดก็ยงัคงรักษา
อํานาจของกลุมตนเองเอาไวอยางเหนียวแนน มีการใชความรุนแรงเพื่อสกัดกั้นบุคคลที่ไมยอม
จํานนอยูในอํานาจของตนเอง   

กลาวโดยสรุป ภายหลงัมีการใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  การมีสวนรวมของประชาชนใน
การเขาสูอํานาจทองถิน่นัน้ มีแนวโนมของการพัฒนาการในเชงิบวกมากขึ้นจากเดิม  โดยรัฐธรรม
นูญไดสรางเงือ่นไขที่เปดกวางมากขึ้นและเปนพลงัที่กอใหเกิดการเปลีย่นแปลงนี ้  กระนั้นก็ตาม
ปญหาหรือเงือ่นไขที่ทาํใหการมีสวนรวมของประชาชนในการเขาสูอํานาจทองถิ่นอยางจาํกัดม ี  3 
ประการหลกัประกอบดวย 1) ปญหาการซื้อขายเสียงซึ่งมีความรุนแรงมากในการเลือกตั้งระดับ
เทศบาลและอบจ. สวนในระดบัอบต.นัน้มีความรนุแรงนอยกวา  หากการซื้อเสียงยังดํารงอยูมนัก็
จะกลายเปนกาํแพงกีดกั้นคนเปนจํานวนมากที่จะเขาสูการแขงขันในเวททีองถิ่น 2)  ปญหาการ
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แทรกแซงจากนักการเมืองระดับชาติ โดยเฉพาะนกัการเมืองที่คุมอํานาจรัฐ มีแนวโนมวาจะใชกล
ไกรัฐเอื้ออํานวยความสะดวกในการแขงขันใหกับฝายทีต่นเองสนับสนุน และในทางตรงขามใช
สกัดกั้นบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไมใชพรรคพวกของตนเอง 3) ปญหาการใชความรนุแรงในการ
ทําลายและปดกั้นคูแขงขัน เชนการจับตัวคูแขงไปควบคุมตัวและขมขู เปนตน 
 

       การมีสวนรวมในการบริหารอํานาจ 

รัฐธรรมนูญมารตรา 76 ไดบัญญัติใหรัฐสงเสรมิและสนับสนนุการมีสวนรวมของประชา
ชนในการกาํหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบอํานาจรัฐในทุกระดับ   ภายใตบทบัญญัติเชนนี้  กระทรวง
มหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ พ.ศ. 2541  โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่เลือกผูทรง
คุณวุฒิ ผูนาํองคกรภาคเอกชนหรือองคกรประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาองคกรปก
ครองสวนทองถิ่นเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ตลอดจนการเสนอแนวทางการแกไขปญหาและ
ติดตามประเมนิผล 

ในการวางแผนพัฒนาทองถิน่นัน้จงึมีการประชุมชาวบานเพื่อระดมความคิดเหน็เกีย่วกับ
ปญหาและความตองการในชุมชนตาง ๆ   จากนั้นจงึรวบรวมขอเสนอจัดทําเปนแผนพัฒนาตําบล 
ขอเสนอสวนใหญหรือประมาณรอยละ 60 เปนเรื่องเกี่ยวกบัโครงสรางพืน้ฐาน เชน การสรางถนน 
สะพาน และแหลงน้ํา เปนตน   ลักษณะของขั้นตอนในการจัดทาํแผนพัฒนาตําบลมีความแตกตาง
กันในบางพืน้ที่ทางฝาย อบต. ไดจัดทําไวเรียบรอยแลวนาํไปเสนอใหชาวบานเพื่อขอความ
สนับสนนุ  บางพื้นที่ก็จัดประชุมรับฟงชาวบานอยางจริงจัง และในบางพื้นที่ไมไดจัดประชุมแต
อยางใด 

การจัดสรรโครงการตาง ๆ ของ อบต. นั้นมวีิธีการจัดสรรอยางนอยสี่รูปแบบ รูปแบบแรก
เปนการจัดสรรอยางมีอคติโดยประธานกรรมการบริหารและกลุมที่คุมอํานาจในอบต. จะจัดโครง
การลงในพืน้ทีข่องตนเองเปนหลกั  รูปแบบที่สองใชระบบเวียนแบบเฉลี่ยสมบูรณคือใหโครงการแก
ทุกหมูบานในตําบล หากมงีบประมาณเพยีงพอก็จะใหครบ หากไมเพยีงพอก็ใชระบบเวียนจนครบ
ทุกหมูบานในปตอ ๆ ไป  รูปแบบที่สามคือใชวิธีการจับฉลาก   และรูปแบบที่ส่ีใชการจัดลําดับ
ความสาํคัญซึ่งเปนหลักการที่ดี แตในความเปนจริงการที่หมูบานใดจะไดหรือไมไดโครงการนัน้ขึ้น
อยูกับการตอรองทางการเมอืงในองคการมากกวา 

การมีสวนรวมของประชาชนนอกจากการเสนอความคิดเห็นในชวงการกําหนดแผนแลว 
ประชาชนอาจมีสวนรวมในการเสนอรางขอบังคับทองถิน่ตามรัฐธรรมนญูมาตรา 287  อยางไรก็
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ตามขอบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรานี้และ พรบ.วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิน่ พ.ศ. 
2542 ทําใหการเสนอขอบัญญัติทองถิ่นจากประชาชนมีความเปนไปไดในทางปฏิบัตินอยมาก
เพราะตองใชรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองค
กรปกครองทองถิ่นนัน้  ทองถิ่นบางแหง เชนกรุงเทพมหานครตองใชรายชื่อบุคคลนบัลานคนจึงจะ
สามารถเสนอขอบัญญัติได       สําหรับเทศบาลนครบางแหง ตองใชชือ่นับแสนคน  และอบต. บาง
แหง ตองใชรายชื่อนับหมืน่คน  การใชกฎเกณฑจาํนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งเชนนีท้ําใหการเสนอขอ
บัญญัติทองถิน่บางแหงทาํไดยากกวาการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา 
ตามพระราชบญัญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 เสียอีก   นอกจากนั้นขัน้ตอนตาง 
ๆ ที่ตราไวใน พรบ. วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิน่ยังเต็มไปดวยความยุงยากตองมีการ
ลงชื่อ ที่อยูและลายมือชื่อ พรอมทัง้สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน ในเวลาเดียวกนัตองเตรียมราง
ขอบัญญัติใหชัดเจน  เมื่อทกุอยางพรอมแลวจึงเสนอใหประธานสภาทองถิน่ตรวจสอบรายชื่อ โดย
ในกฎหมายไมไดระบุระยะเวลาในการตรวจสอบเอาไว ดังนั้นประธานสภาจงึสามารถใชเวลาเทา
ใดก็ไดตามตองการ    เมือ่การตรวจสอบทุกอยางเรยีบรอยแลวจึงนาํเรื่องบรรจุเปนวาระตามขอ
บังคับการประชุม 

ภายใตกฎเกณฑการเสนอขอบัญญัติทองถิ่นตามจาํนวนรายชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไม
สมเหตุสมผลเชนนี ้ รัฐธรรมนูญมาตรา 287 และ พรบ. วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 จึงเปนขอบัญญัติที่กีดกันการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมากกวาจะสงเสริม 
 

การมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจ 

รัฐธรรมนูญมาตรา 286 ใหสิทธปิระชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบสมาชิกสภาทองถิน่
และผูบริหารทองถิ่นโดยการเขาชื่อเสนอถอดถอนกลุมบุคคลเหลานี้ออกจากตาํแหนงได แตปญหา
ในทางปฏิบัติก็เปนเชนเดียวกับการเสนอขอบัญญัติทองถิ่น คือมีการกําหนดเงื่อนไขที่ยากจนเกิน
ไปและเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ  กลาวคือในการถอดถอนนัน้ตองมผูีมีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนน
ถึงครึ่งหนึง่ของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งที่ในการเลอืกตั้งทองถิน่บางแหงมีผูมาใชสิทธเิลือกตั้ง
เลือกบุคคลเหลานี้เขาดาํรงตําแหนงไมถงึครึ่งหนึง่ของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดดวยซ้าํ อยางเชน
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2545 มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งประมาณรอยละ 30 
เทานั้นเอง แตหากจะปลดสมาชิกผูนี้ตองใหผูมีสิทธิเลอืกตั้งมาลงคะแนนถงึไมนอยกวารอยละ 50 
ของผูมีสิทธเิลอืกตั้งทัง้หมด ยิ่งไปกวานั้นตองใชคะแนนเสยีงปลดออกถึงสามในสี่ของผูมาลง
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คะแนนอีก   การกําหนดเชนนี้จึงทําใหรัฐธรรมนูญและกฎหมายเปนเพยีงความวางเปลาเหมือนกบั
ไมไดเขียนอะไรเอาไวเลย  

นอกจากขั้นตอนในการปลดออกจากแลว ข้ันตอนในการเสนอเขาชื่อเพื่อเสนอใหลง
ประชามติก็ยากไมแพกนั โดยผูมีสิทธิเลอืกตั้งตองเขาชื่อเพื่อรองใหมีการถอดถอนตอผูวาราชการ
จังหวัด สําหรบัจํานวนของผูเลือกตั้งทีเ่ขาชื่อนัน้ จาํแนกเปนสี่ระดับคือ 1) ใชไมนอย หนึ่งในหา 
หากผูมีสิทธิเลอืกตั้งไมเกนิแสนคน 2) ใชไมนอยกวาสองหมื่น หากผูมีสิทธิเลอืกตั้งอยูระหวางเกนิ
หนึง่แสนคน ถึงไมเกนิหาแสนคน  3) ใชไมนอยกวาสองหมื่นหาพันคน หากผูมีสิทธิเลือกตั้งอยู
ระหวางเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน 4) ใชไมนอยสามหมื่นคน หากผูมีสิทธิเลอืกตั้งเกนิ
หนึง่ลานคน  นอกจากจะตองมีจํานวนชือ่แลวหลักฐานตาง ๆ ก็ตองใชเชนเดียวกบัการเสนอรางขอ
บัญญัติ  เพื่อใหเหน็ความไมสมเหตุสมผลและไมสมจริงของขอบัญญัติเหลานี้ จึงขอนําเสนอตัว
อยางสมมุติเพือ่ใหเหน็รายละเอียด 

ในการเลือกตัง้สภากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งมีผูมีสิทธิเลอืกตั้ง 100,000 คน   มีผูมาใช
สิทธิเลือกตัง้ 35,000 คน  ผูไดรับเลือกตั้งไดคะแนน 20,000 คะแนน   หากประชาชนจะถอดถอน
บุคคลนี้ออกจากตําแหนง ในขั้นแรกตองรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอถอดถอนหนึง่ในหาของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งทัง้หมดในเขต หรือ 20,000 รายชือ่ ซึ่งเทากับคะแนนที่เขาไดรับเลือกตั้ง ตอมาเมื่อมกีาร
จัดลงประชามติถอดถอน ผูเลือกตัง้ตองมาใชสิทธลิงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งหรือไมนอยกวา
รอยละ 50  หรือ 50,000 คน ซึ่งมากกวาจาํนวนผูมาใชสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชกิสภา
กรุงเทพฯทั้งหมดในเขตนั้นเสียอีก   และหากจะใหบุคคลผูนี้พนจากตําแหนงตองใชคะแนนถึงสาม
ในสี่หรือ 37,500 คะแนน ซึง่มากกวาคะแนนที่บุคคลนี้ไดรับเลือกถึงหมื่นกวาคะแนน และมากกวา
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตัง้ทัง้หมดที่มาเลือกตั้งในครั้งที่บุคคลนี้ไดรับเลือก   จากตวัอยางสมมุตินี้
ยอมเปนสิง่ที่ชีใ้หเหน็ไดอยางชัดเจนวา รัฐธรรมนูญมาตรา 286 และ พรบ. วาดวยการลงคะแนน
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. 2542 นั้น เปนกําแพงที่สูงเกินกวาให
ประชาชนปนขามมามีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจของผูบริหารทองถิน่ได 

ภายใตความไมสมจริงของบทบัญญัติเหลานี ้ แนวโนมหนทางทีป่ระชาชนกระทาํหากเกิด
ความไมพึงพอใจสมาชิกสภาทองถิ่นหรอืผูบริหาร คือกลับไปใชวิธีการแบบเดิม อาท ิการเดนิขบวน
ประทวงขับไลซึ่งดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากกวากลไกทางกฎหมายเหลานี ้
 

แนวทางการสรางประสิทธิภาพของการมสีวนรวม 

การสรางประสิทธิภาพของการมีสวนรวมในการเขาสูอํานาจ การบรหิารอํานาจ และการ
ตรวจสอบอํานาจ อาจทาํไดโดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรทีเ่กีย่วของ  และ
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การแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 286 และ 287    และแกไข พรบ.วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 4   รวมทั้ง พรบ. วาดวยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภา
ทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และ 23 

กรณีการเขาสูอํานาจ อาจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญโดยตรงไมมากนกั แตเปน
เร่ืองของการสรางเงื่อนไขทางสังคมวิทยาการเมืองที่จะตองกระตุนการตื่นตัว การสงเสริม 
สนับสนนุแกประชาชนและกลุมตาง ๆ ในชุมชน เพื่อใหเขามาสูการแขงขันในเวทีอํานาจทองถิ่น 
รวมทัง้การตรวจสอบดูแลกระบวนการเลอืกตั้งใหลดการซื้อขายเสียงลง  ภารกจิเหลานี ้ คณะ
กรรมการเลือกตั้งคงจะตองเปนองคกรที่รับผิดชอบโดยตรงและตองมกีารปฏิบัติการณมากกวา
องคกรอื่น ๆ  ทั้งในดานการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองใหกบัประชาชน และการปองกนั 
ปองปราม และควบคุมกระบวนการเลือกตั้ง 

กรณีการบริหารอํานาจนัน้ จําเปนตองแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 287 และ พรบ. วาดวยการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 4  โดยในรัฐธรรมนูญมาตรา 287 ควรมีการแก
ไขเปน    

มาตรา 287  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีสิทธเิขาชื่อรองขอ
ตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิน่พิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได 
คํารองขอตามวรรคหนึง่ตองจัดทํารางขอบัญญัติทองถิน่เสนอมาดวย จํานวนผูเขาชือ่ หลกัเกณฑ 
และวิธีการเขาชื่อรวมทัง้การตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญติั 

สําหรับมาตรา 4 ของ พรบ. วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิน่  ควรแกเปน 
มาตรา 4  ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองทองถิ่นใดมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน

สภาทองถิ่นเพือ่ดําเนนิการใหสภาทองถิน่พิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได โดยใหถือเกณฑ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิน่แตละแหงดังนี ้
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกินหาพนัคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนผูมสิีทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหาพนัแตไมเกินหนึง่หมื่นคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาหารอยคนของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งหมืน่คนแตไมเกนิสองหมืน่คนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาหนึง่พนั
คนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่นั้น 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินสองหมืน่คนแตไมเกนิสามหมื่นคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาหนึง่พนั
หารอยคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินสามหมืน่คนแตไมเกนิสี่หมื่นคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาสองพนัคน
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ 
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ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินสีห่มืน่คนแตไมเกินหาหมืน่คนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาสองพนัหา
รอยคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหาหมืน่คนแตไมเกินหนึ่งแสนคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาสามพันหา
รอยคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนขึ้นไปตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาหาพนัคนของจาํนวนผูมี
สิทธิเลือกตัง้ในองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ 
        การนับจาํนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองทองถิน่ตามวรรคหนึ่ง ใหถือตามจํานวน
ในบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิน่นั้นครัง้หลงัสุดที่ใชสําหรับการเลือก
ต้ังสมาชกิสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่ แลวแตกรณี 

 
การตรวจสอบการใชอํานาจในสวนการถอดถอนนัน้ ควรแกรัฐธรรมนูญมาตรา 286 และ 

พรบ. วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ มาตรา 5  
และมาตรา 23  

การแกรัฐธรรมนูญมาตรา 286 นัน้ ควรแกเปน   
มาตรา 286  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด เหน็วาสมาชกิสภา

ทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่ผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิน่นั้นไมสมควรดํารงตาํแหนงตอไป 
ใหสมาชกิสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่ผูนัน้พนจากตําแหนง ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
            มาตรา 5 ของ พรบ.วาดวยการลงคะแนนเสยีงถอดถอนฯ ควรแกเปน 
            มาตรา 5  การเขาชือ่รองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อใหมีการลงคะแนนเสยีงถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นใดหรือผูบริหารทองถิน่ใดขององคกรปกครองสวนทองถิน่นั้น เพราะเหตทุี่ไมสม
ควรดํารงตําแหนงตอไปใหถอืเกณฑจาํนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิน่แตละ
แหงดังนี ้

ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกินหาพนัคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวารอยละสิบหาของจํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหาพนัแตไมเกินหนึง่หมื่นคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาเจ็ดรอยหาสิบ
คนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่นั้น 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งหมืน่คนแตไมเกนิสองหมืน่คนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาหนึง่พนั
หารอยคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินสองหมืน่คนแตไมเกนิสามหมื่นคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาสองพนั
คนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่นั้น 
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ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินสามหมืน่คนแตไมเกนิสี่หมื่นคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาสามพนัคน
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินสีห่มืน่คนแตไมเกินหาหมืน่คนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาสี่พนัคนของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหาหมืน่คนแตไมเกินหนึ่งแสนคนตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาหาพนัคน
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนขึ้นไปตองมีผูเขาชื่อไมนอยกวาหนึง่หมื่นคนของจาํนวนผู
มีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ 
 
                มาตรา 23 ของ พรบ. วาดวยการลงคะแนนถอดถอนควรแกเปน 
                การลงคะแนนเสยีงเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่พนจากตําแหนง หาก
มีผูมาใชสิทธลิงคะแนนเสียงไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรอื
ผูบริหารทองถิน่แลวแตกรณี ในการเลือกตั้งครั้งหลงัสุดกอนลงคะแนนถอดถอนในองคกรปกครอง
ทองถิน่นั้น  ใหการเขาชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเปนอนัตกไป   และจะมกีารรองขอใหมีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกนัมิได 
               ในกรณีมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเกนิสามในสี่ของจํานวนผูมาสทิธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลวแตกรณี ในการเลือกตั้งครั้งหลงัสุดกอนการลงคะแนนถอด
ถอนในองคกรปกครองทองถิน่นัน้   และมีคะแนนเสยีงจํานวนไมนอยกวาจํานวนผูที่ถูกถอดถอน
เคยไดรับในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด  เห็นวาสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่ผูนัน้ไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไป  ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง 
 
             อนึ่งสําหรับการตรวจสอบหลกัฐานของผูที่รองขอเพื่อเสนอขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนก็
ดี ควรแกเพื่อลดตนทุนคาใชจายในการมสีวนรวมใหกับประชาชน โดยใหมีรายละเอียด ชื่อ ที่อยู 
ลายมือชื่อ และหมายเลขประจําตวับัตรประชาชนก็เพียงพอโดยไมตองใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
 



บทที่ 5 
การมีสวนรวมโดยปฏิบัติการภาคประชาชน 

 
ในชวงสิบปทีผ่านมา เราไดเห็นการเติบโตของขบวนการภาคประชาชน ที่พยายามเขาไปมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด  โดยเฉพาะเมื่อรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 ไดมีการรับรองสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวม และมีกลไกที่ประชาชนจะใชเพื่อ
เขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบและกําหนดนโยบายมากขึ้น  

แมจะมีการรับรองสิทธิและมกีลไกดังกลาว ประชาชนประชาชนที่ประสบกับปญหาจาก
นโยบายรัฐ ทัง้ที่เกิดขึ้นเนิ่นนานกอนการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและที่เกิดขึน้ในชวงหาปที่ผาน
มา ยังตองอาศัยการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ ทัง้อาศัยชองทางทีเ่ปนทางการและไมเปนทาง
การ โดยมีจุดมุงหมายไมเพยีงเพื่อแกปญหาที่สงผลกระทบเฉพาะหนา แตยังเพื่อผลักดันนโยบาย
หรือกฎหมายที่จะรับรองการมีสวนรวมของพวกเขาในอนาคตดวย 

ในการศึกษาปฏิบัติการของภาคประชาชนสวนตาง ๆ ในการพยายามเขาไปมีสวนรวมทาง
เศรษฐกิจและสังคมครั้งนี ้  การวิจยัไดเลือกศึกษากรณีการมีสวนรวมของประชาชน 16 กรณี  โดย
เลือกจากกรณีการมีสวนรวมของประชาชนที่ดําเนนิอยูภายหลงัการบังคับใชรัฐธรรมนูญป 2540  
บางกรณีเปนการเคลื่อนไหวที่มมีาตั้งแตกอนการบังคบัใชรัฐธรรมนญู กรณีศึกษาเหลานี้ สวนมาก
เปนกรณีที่ประชาชนผลักดนัใหเปนกรณสีาธารณะ และอีกสวนหนึ่งเปนกรณีที่เปนการริเร่ิมและสง
เสริมโดยภาครัฐ ที่พยายามเนนกระบวนการมีสวนรวมตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 

การมีสวนรวมของประชาชนตาง ๆ ทีถู่กยกมาเปนกรณศึีกษาในการวจิัยครั้งนี้  ครอบคลุม
ประเด็นหลกั ๆ ในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน คือ การมีสวนรวมผลกัดันนโยบายหรือ
กฎหมายตาง ๆ  และการเคลื่อนไหวเพื่อแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนา ทัง้ทางดานสงัคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม   นอกจากนี ้ผูวิจัยยงัไดเลือกกรณีการมีสวนรวมของประชาชนทัง้ทีเ่ปน 
ประชาชนรากหญาและคนชายขอบ ชนชัน้กลาง และองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อชีใ้หเหน็ถงึความ
แตกตางของเสนทางในการมีสวนรวมของประชาชนตางกลุม อันจะชวยทําใหเขาใจถึงศกัยภาพ
ของกลุมผลักดันตาง ๆ ในการเขาถึงรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเงื่อนไขและปจจัยที่จะทําใหประชาชน
สามารถมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบายมากขึน้  ตัวอยางกระบวนการมีสวนรวมที่ริเร่ิมโดย
ประชาชนเองมีทั้งหมด 16 เร่ือง แยกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ 

  
การแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนาและโครงการพัฒนาของรัฐ 

♦ สหพนัธเกษตรกรภาคเหนือ กรณีที่ดิน 
♦ การคัดคานโรงไฟฟาบอนอก-หินกรูด 



 114

♦ การคัดคานโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย 
♦ สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนที่ยงัไมไดสราง 
♦ การคัดคานโครงการบอบําบดัน้ําเสียคลองดาน  

 
การผลักดันนโยบายหรือกฎหมาย 

♦ เครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย (ผลักดันรางพ.ร.บ.จดแจงการผลิตและจําหนาย
เหลาพื้นบาน) 

♦ เครือขายสลัม 4 ภาค กรณีการเชาที่ดินรถไฟ (ผลักดันรางพ.ร.บ.ชุมชนแออัด) 
♦ การปฏิรูปส่ือตามมาตรา 40 และการผลักดันวทิยุชมุชน 
♦ รางพ.ร.บ.ระบบสุขภาพแหงชาติ และรางพ.ร.บ.หลักประกันสขุภาพแหงชาติ 
♦ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิ
♦ รางพ.ร.บ.คณะสงฆ 
♦ รางพ.ร.บ.องคกรอิสระเพื่อผูบริโภค 
♦ รางพ.ร.บ.ปาชุมชน 
♦ รางพ.ร.บ.แร 
♦ รางกฎหมายจดัตั้งสถาบนัคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถาน

ประกอบการ 
♦ พ.ร.บ.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
5.1 ประเด็นของการมีสวนรวม 

จากปรากฏการณการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทางเศรษฐกิจและสังคม เราสามารถ
แบงประเด็นของการมีสวนรวมของประชาชนออกไดเปนสามประเด็นทีเ่กี่ยวเนื่องกัน คือ 

             5.1.1 ความพยายามแกไขผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ 
ทิศทางการพฒันาประเทศที่เดิมเคยถกูกาํหนดโดยผูมอํีานาจทางการเมืองมาตลอด ไดนําไปสู
โครงการและนโยบายการพฒันาที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อันกอใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม และวิถีชวีิตของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนระดับรากหญาและคนดอย
โอกาส  ในขณะเดียวกนั ผลประโยชนทีไ่ดจากการพฒันาก็ตกอยูในมือของกลุมคนมีอํานาจเพียง
ไมกี่กลุม  นโยบายและโครงการพัฒนาเหลานี้จงึมักประสบกับการตอตานจากประชาชนที่ไดรับผล
กระทบมาโดยตลอด  โดยในการเคลื่อนไหวเพื่อคัดคานนโยบายการพัฒนานี้ ภาคประชาชนยังได
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เสนอเรื่องการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการกาํหนดอนาคตตนเองเขาไวเพื่อเปนการแกปญหา
ในระยะยาวดวย 
 

ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา 
นโยบายเศรษฐกิจเพื่อการสงออก ที่รัฐบาลไทยไดนาํมาใชในชวงประมาณหาสิบปที่ผาน

มา ไดนําไปสูปญหาทางสิง่แวดลอมและผลกระทบจากการพฒันาตอคนชายขอบของสังคมมาก
มาย  โดยสิ่งที่ประชาชนไดรับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ปจจัยการผลิต ทัง้ทางทรพัยากร ส่ิงแวด
ลอม อันเปนสิง่ที่ประชาชนตองพึง่พงิเพื่อความอยูรอด 

นโยบายสืบเนือ่งประการหนึง่ที่ไดสงผลทั้งตอการทํามาหากนิของประชาชนในภาคการ
เกษตร ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ และคนจนที่อยูในเมือง คือ นโยบายการจัดการและการถอื
ครองที่ดิน ที่ความมุงหวังของรัฐที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไดสงเสริมใหเกิดการกระจุกตัวในการถือ
ครองที่ดินในมือของภาครัฐและทุน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ในขณะที่ความพยายามของภาครัฐ
ในการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไมประสบผลและไมไดรับการปฏิบัติอยางจรงิจัง   
   ปญหาที่ดินถอืเปนปญหาสาํคัญที่สงผลตอความอยูรอดของประชาชนทัง้ประเทศ และทํา
ใหภาคประชาชนพยายามเขามามสีวนรวมในการแกไขคอนขางสงู เหน็ไดจากสถิติการชุมนุมเรียก
รองประเด็นเรือ่งที่ดิน ทีม่ีบอยครั้งที่สุด  ในป 2540 มีการชมุนุมเร่ืองที่ดิน 58 คร้ัง  ป 2542 ชุมนุม 
77 คร้ัง  การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในทุกภาคประเทศ โดยมีประเด็นทีแ่ตกตางกนัไปตามแตละพืน้ที่  
ในภาคใต ประชาชนเคลื่อนไหวคัดคานการที่ธุรกิจทองเที่ยวตางชาติถอืครองที่ดิน  ประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนไหวใหมีการแกปญหาการที่รัฐประกาศเขตปาและทีดิ่นสาธารณะ
ทับทีท่ํากินของประชาชน   ในภาคตะวันออก ชาวบานตอสูการถูกนิคมอุตสาหกรรมยึดที ่ และ
ปญหาทางสิ่งแวดลอมที่ตามมา  สวนในภาคเหนือ ชาวบานเคลื่อนไหวใหมีการกระจายการถอื
ครองที่ดินที่เปนธรรม  ดานชุมชนแออัดในเมือง มีการเคลื่อนไหวเพือ่การปฏิรูปทีดิ่น และการจดั
สรรที่อยูอาศัยใหคนจนเมือง (กฤษฎา 2545) 

สหพนัธเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ซึ่งเปนองคกรเครือขายของประชาชนรากหญาในภาค
เหนือ 8 องคกรเครือขาย (ไมและที่ดินในเขตปา การถือครองที่ดิน การจัดการน้ํา ราคาพชืผล หนี้
สินเกษตรกร ชนเผาและชาติพันธุ เหลาพืน้บาน โครงการรัฐและอื่น ๆ) ไดเคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐ
บาลแกไขปญหานายทนุออกเอกสารสทิธิโ์ดยมิชอบดวยกฎหมาย  หลังจากการชุมนุมและการรวม
เคลื่อนไหวกับสมัชชาคนจน ไดมีการตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาสหพันธเกษตรกรคาคเหนือและ
เครือขายองคกรประชาชนภาคเหนือ  แตกลับประสบปญหาคณะกรรมการไมมีอํานาจในการตดั
สินใจ และไมมีศักยภาพในการผลักดันกบัคณะรัฐมนตรี  ทําใหสกน. ตองชุมนมุเรียกรองอีกโดยมี
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ขอเสนอใหนาํที่ดินของเอกชนที่ปลอยใหรกรางวางเปลาไมทําประโยชนมาปฏิรูปใหแกเกษตรราย
ยอยและชุมชน รวมทัง้เพกิถอนสิทธิหากเปนที่ดินที่ออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย  

นอกจากนี ้ เกษตรไรที่ดินจํานวนมาก โดยเฉพาะในจงัหวัดลําพนู เชยีงราย พะเยา และ
เชียงใหม ยงัไดเขายึดที่ดินและใชประโยชนจากที่ดินวางเปลา  รวมทัง้พยายามเสนอประเด็นที่ดิน
ใหเปนประเด็นสาธารณะ  แตก็ไดรับการตอบรับดวยการจับกุมและการใชความรุนแรงจากภาครัฐ 

 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ 

 นอกจากนโยบายการพัฒนาประเทศจะนาํสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชา
ชนแลว โครงการพัฒนาขนาดใหญเพื่อโครงสรางพื้นฐาน การพฒันาอุตสาหกรรม และการจัดหา
พลังงานมารองรับความเติบโต ยังไดสงผลกระทบตอวถิชีีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุมคนชายขอบ 
เกิดเปนปญหาการแยงชิงทรัพยากรระหวางรัฐ ทนุ และประชาชน อีกเชนกัน โครงการเหลานี้มกั
ดําเนนิไปโดยปราศจากการมีสวนรวมของประชาชน ชาวบานไมไดรับรูขอมูลเกี่ยวกบัโครงการ ทาํ
ใหเมื่อประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับโครงการและตระหนักถงึผลกระทบแลว จงึไดพยายามเคลื่อน
ไหวคัดคานโครงการ เรียกรองการมีสวนรวมของภาคประชาชน และใหตรวจสอบใหดําเนินโครง
การไปอยางโปรงใส 
 การคัดคานการกอสรางเขื่อนถือกาํเนิดมาตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 2525 เมื่อคนชั้นกลาง นกั
ศึกษา และประชาชนในทองถิ่น คัดคานการกอสรางเขื่อนน้าํโจน จนสําเร็จ  การคัดคานโครงการ
เขื่อนขนาดใหญไดดําเนินเรือ่ยมา สําหรบัโครงการที่กอสรางไปแลว เปาหมายของการเรียกรอง
สวนใหญจะเปนประเด็นเกีย่วกับคาชดเชย นอกจากนี ้ ยังมีความพยายามคัดคานโครงการเขื่อนที่
ยังไมไดสราง โดยภาคประชาชนไดเคลื่อนไหวรวมเปนประเด็นหนึ่งของสมัชชาคนจน  

สําหรับกรณีเขือ่นที่ยงัไมไดสราง เชน เขือ่นแกงเสือเตน เขื่อนลาํโดมใหญ เขื่อนโปงขุน
เพชร เขื่อนรับรอ  ภาคประชาชนมีขอเรียกรองหลกั ๆ คือ ใหรัฐบาลยกเลิกโครงการ หรือยุติการ
ผลักดันโครงการ  และที่สําคญั ใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการพฒันาใด ๆ ในลุมน้ําบนทิศทาง
ความยัง่ยนืของทรัพยากร และความมั่นคงในวถิีชีวติของประชาชน  การรวมเรียกรองในนาม
สมัชชาคนจน ทั้งโดยการชมุนุม การเจรจากับรัฐบาล การเคลื่อนไหวในพืน้ที่ ทําใหมีมติครม. เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2540 ใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนนิงานโครงการเขื่อนตาง ๆ ตามที่
สมัชชาคนจนเรียกรอง และเมื่อเดือนเมษายน 2544 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหยุติการดําเนินโครง
การเขื่อนที่ยังไมไดสรางไวกอน และใหมกีารศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคม และใหรัฐ
บาลสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชีวิต ชมุชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางยั่งยืน ตาม
ที่สมัชชาคนจนเสนอ  
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สําหรับโครงการพัฒนาอืน่ ๆ นั้น ประชาชนไดพยายามเคลื่อนไหวโดยยกประเด็นผล
กระทบทางสิ่งแวดลอม ความโปรงใสของโครงการ การทําประชาพิจารณ และการมีสวนรวมของ
ประชาชน  ในการคัดคานโครงการเหลานัน้ กรณีศึกษาจากการคัดคานโครงการทอกาซ ไทย-มาเล
เซีย โครงการโรงไฟฟา อ.บอนอก และ อ.หนิกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ และโครงการบอบําบัดน้ําเสีย 
อ.คลองดาน จ.สมุทรปราการ เปนตัวอยางที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหวตอตานโครงการพัฒนา ทัง้
สามโครงการ ประชาชนในทองถิน่ที่จะเปนผูไดรับผลกระทบ ไดพยายามเคลื่อนไหวทัง้ในระดบั
ทองถิน่ และระดับชาติ โดยมีนักพัฒนาองคกรเอกชน นกัวิชาการ นกัศึกษา และเครือขายพันธมติร
อ่ืน ๆ ใหความสนับสนุน มาตั้งแตกอนมกีารบังคับใชรัฐธรรมนูญ 2540 การเคลื่อนไหวคัดคานและ
เรียกรองการมสีวนรวมของประชาชนในทัง้สามกรณีมีความตึงเครียดสงู เกิดความขัดแยงขึน้
ระหวางกลุมตาง ๆ ในชมุชน และมกีารปะทะกับภาครัฐหลายครั้ง ประชาชนในพืน้ที่โครงการทอ
กาซ และโครงการโรงไฟฟา ตางไมยอมรับการทาํประชาพิจารณที่ภาครัฐจัดขึ้น เนือ่งจากเหน็วา
เปนการทําประชาพจิารณทีไ่มโปรงใส และไมเปนธรรม ในขณะที่กรมควบคุมมลพษิ ซึ่งเปนหนวย
งานที่รับผิดชอบโครงการบอบําบัดน้ําเสีย อางวาเปนโครงการที่ไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐ
มนตรีกอนที่จะมีมติประชาพิจารณ ทําใหการทาํประชาพิจารณถูกเลือ่นมาหลายครั้ง  

แมขณะนี้คณะรัฐมนตรี และธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (เอดีบี) ซึ่งเปนแหลงทนุให
เงินสนับสนุนโครงการบอบําบัดน้ําเสีย จะกําลังพิจารณาโครงการใหมอีกครั้ง  แตการเคลื่อนไหว
คัดคานทอกาซและโรงไฟฟานัน้ ไดรับผลที่แตกตางออกไป  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมี
มติวาจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่กอสรางโรงไฟฟาบานกรูด และเปลีย่นเชื้อเพลิงจากถานหินเปนกาซ
ธรรมชาติ  สวนโครงการโรงไฟฟาบอนอกยังจะอยูในพืน้ที่เดิม  สําหรับโครงการทอกาซไทย-มาเล
เซียนัน้ รัฐบาลเพียงใหเปลีย่นจุดวางทอจากเดิมไปในรัศมีไมเกิน 5 กิโลเมตรแมจะมีขอเสนอจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสมาชิกวุฒิสภา ตอรัฐบาลใหชะลอโครงการก็ตาม  

 

             5.1.2 การผลักดันและเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
นอกจากความพยามยามแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนาทีก่ําลงัประสบ และเรียก

รองการมีสวนรวมแลว ประชาชนยังพยายามผลักดนัใหมีการรับรองสิทธิและการมสีวนรวมของตน
ไวในรูปของกฎหมาย เนื่องจากตระหนักวาการแกไขปญหาใด ๆ ลวนตองการกฎหมายรองรับ เพื่อ
ใหมีการปฏิบัติจริง และเปนแนวทางปฏบัิติสําหรับประเด็นสิทธิและการมีสวนรวมของประชาชนใน
ระยะยาว โดยไมเปนเพยีงการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

การมีสวนรวมของประชาชนในการผลักดนัและเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมาย สวน
มากเกิดจากการที่รัฐบังคับใชกฎหมาย/แนวนโยบาย หรือเสนอรางกฎหมาย ที่มีเนื้อหาละเมิดสทิธิ
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ของชุมชนหรือกระทบตอชีวติของประชาชน ทาํใหตองลุกขึ้นมาคัดคาน  และเสนอรางกฎหมาย
ใหม ที่รับรองสิทธิและการมสีวนรวมของประชาชน  นอกจากนี้ ในบางกรณีภาคประชาชนยังได
ทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อรางกฎหมาย   

 ประเด็นการผลักดันและเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายนี ้ บอยครั้งเปนความ
พยายามที่จะทําใหรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ ประเด็นเหลานี้สวนใหญเปนประเด็นที่ภาค
ประชาชนไดพยายามผลักดนัใหมกีารบรรจุไวในรัฐธรรมนูญในตั้งแตชวงกระบวนการรางรัฐธรรม
นูญแลว เมื่อมีการบัญญัติเขาไวในรัฐธรรมนูญ ภาคประชาชนก็ไดผลักดันตอใหนโยบายนัน้มีผล
ในทางปฏิบัติจริง เชน การผลักดันรางพ.ร.บ.ปาชุมชน โดยประชาชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
ทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ เพือ่รับรองสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
46   การผลักดัน พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่วิทย ุและโทรคมนาคม และการปฏิรูปส่ือ โดยกลุมองค
กรพัฒนาเอกชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40  การผลักดันรางพ.ร.บ.องคกรอิสระผูบริโภค ตาม
มาตรา 57 โดยเครือขายองคกรผูบริโภค ภาคประชาชน 

 
รางพ.ร.บ. ปาชุมชน ความพยายามในการผลักดันรางพ.ร.บ.ปาชุมชน สามารถสืบเนื่อง

ไปถึงความขัดแยงระหวางนายทนุ รัฐ และประชาชน ในกรณีรัฐใหนายทนุเชาพืน้ที่ปาหวยแกว ใน
เขตปาสงวนแหงชาติแมออน อ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม เมื่อป พ.ศ.2532 จนชาวบานลกุขึ้นมาคัด
คานดวยการสนับสนนุของนกัวิชาการ นักศึกษา และสือ่มวลชน มีการตอสูยืดเยื้อ และความขดั
แยงขยายตัวเปนความรุนแรง จนกระทั่งกรมปาไมเพกิถอนการเชาปา และมอบหมายใหชุมชนดูแล
จัดการในรูปแบบของปาชุมชน 
 ตอมา หลังจากที่กรมปาไมเสนอรางพ.ร.บ.ปาชุมชนขึ้นมาเมื่อป 2534-2535 และประชา
ชนเหน็วาเปนกฎหมายที่ไมไดมีเนื้อหามอบอํานาจในการจัดการทรัยพากรใหแกชมุชนอยางแทจริง 
ภาคประชาชนจึงไดรวมกันรางพ.ร.บ.ปาชุมชนขึ้นมาเสนอ ในปพ.ศ. 2536  และมีการทํางานรวม
กับภาครัฐในการยกรางพ.ร.บ. จนครม.มีมติรับหลักการเมื่อเดือนเมษายน 2539 นอกจากนี ้
ประชาชนยังไดผลักดันในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งมกีารบรรจุเร่ืองสิทธิชุมชนเขาไว
ในรัฐธรรมนูญ 2540 ดวย 
 ทวาหลกัจากที่มีการทาํประชาพิจารณ รางพ.ร.บ.ปาชุมชนฉบับที่รัฐบาลแกไขมานั้น กลับ
ไมสอดคลองกับผลการประชาพิจารณ และยงัคงมีการรวมศนูยการจัดการทรัพยากรไวที่ภาครัฐ 
ภาคประชาชนจึงไดเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยอาศัยชองทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 ในการรวบ
รวมรายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อ เพือ่เสนอรางพ.ร.บ.ปาชุมชนฉบับประชาชนอีกครั้ง โดยมแีกนนาํ
ในการเคลื่อนไหวคือเครือขายปาชมุชน ซึ่งเปนเครอืขายของประชาชนที่เคลื่อนไหวเรื่องปาชมุชน
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ทั่วประเทศ และมีนักวิชาการ องคกรพฒันาเอกชน ชวยสนับสนนุขอมูลและสรางวาทกรรมเรื่อง
สิทธิชุมชนในสังคม  
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แผนภาพที่ 5-1 เสนทางการผลักดันพ.ร.บ.ปาชุมชน 

ปญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความขัดแยงระหวางนายทุน
กับ 

ชาวบานเรียกรอง พ.ร.บ.ปาชุม

กรมปาไมยกราง 
พ.ร.บ.ปาชุมชน 
(ฉบับ กรมปา

ชาวบานไมพอ

ชาวบานรวมตัวกันเสนอ 
รางกฎหมายปาชุมชน 
(ฉบับประชาชน) 

กนภ.จัดสัมมนาเพือ่ยก 
รางกฎหมายปาชุมชน 

ครม.รับหลักการ
รางพ.รบ. 

องคกรอนุรักษคัด
เปดการเจรจารางพ.
ร บ ฯ 

นายโภคิน พลกุล รมต.ประจําสํานักนายกฯ 
สั่งการใหแกไขรางฯจึงเกิดรางฉบับโภคินขึ้น

ครม.มีมติเห็น

ชาวบานทั่วประเทศรวมตัวคัดคาน 

นางลดาวัลย วงศศรีวงศนํารางฯไปแกไข 

นายกฯสั่งการใหกระทรวงเกษตรฯ
เสนอราง(ลดาวัลย)เขาสู ครม. 

กระทรวงเกษตรใหกรมปาไม

กรมปาไมจัดสัมมนา ระดมความเห็น 
เสนอตอกระทรวงเกษตรวาไมใหชุมชน
ตั้ง 

สมัชชาปาชุมชนภาคเหนือ 
ประกาศผลักดัน พรบ.ปาชุม
ชน 

เครือขายปาชุมชน 4 ภาค
ประกาศ 

สมัชชาปาชุมชนภาคเหนือก็เชนเดยีว

สภาผูแทนราษฏรรับราง พรบ.ปาชุมชน 
(ฉบับประชาชน) รมช.เกษตรและชาวบานเขาชี้แจง

ตอ 

จัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้ง

คณะกรรมาธิการลงพื้น

คณะกรรมาธิการรับฟงขอมูล 
จากสวนราชการและนักวิชา

พิจารณากฎหมายเปนราย 
มาตราและการแปรญัตติของวุฒิ

วุฒิสภาลงมติ  
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ 
ของรางกฎหมาย 
 

2532 

2534-2535 

2536 

7-9 เมษายน 

30 เมย..2539 

พ.ค. 3 ก.ย.2540 16 ก.ย.2541 

ม.ค.2542 

14 ม.ค.2542 

9-10 ส.ค.2542 

14 ส.ค.2542 

7 พ.ย.2544 
26 พ.ย.2544 

6 ธ.ค.2544 

21-23 ม.ค.

ก.พ.2545 

15 มี.ค.2545 
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 ในปจจุบัน รางพ.ร.บ.ปาชุมชนฉบับประชาชน ไดผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
แลว และเมื่อเขาสูการพจิารณาของวุฒิสภา ตัวแทนจากภาคประชาชนที่เสนอกฎหมาย 50,000 
ชื่อ ไดเขารวมเปนคณะกรรมาธิการพิจารณารากฎหมายปาชุมชนฉบบัผานการพิจารณาของสภาผู
แทนราษฎร จาํนวน 3 คน  ทวาสมาชิกวุฒิสภามีมติเสียงขางมากไมผานมาตราหลัก ๆ จนตองมี
การตั้งคณะกรรมาธิการรวมระหวางสองสภา เพื่อพิจารณาในมาตราที่มีความเหน็แตกตางกนัอกี
คร้ัง กอนที่จะเสนอสภาเพื่อการพิจารณาตอไป  
 

รางพ.ร.บ.จดแจงการผลิตและจําหนายเหลาพื้นบาน โดยเครือขายเหลาพืน้บานแหง
ประเทศไทย ซึ่งเปนเครือขายเกษตรกรที่ประสบปญหาถกูจับกมุเนื่องจากการผลิตเหลาพื้นบาน 
รวมกับนักวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน  

ประชาชนไดอางประเดน็สิทธิชุมชนตามรฐัธรรมนูญ ในการเคลื่อนไหวใหประชาชนมีสิทธิ
ผลิตเหลาพื้นบานได และเสนอใหแกไข พ.ร.บ.สุรา 2493  โดยในการเคลื่อนไหวของเครือขายเหลา
พื้นบานแหงประเทศไทยนี ้นอกจากจะมกีารชุมนุม การรณรงค การดื้อแพงทางกฎหมายแลว ยงัมี
การรวบรวมรายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อ เพื่อเสนอรางพ.ร.บ.จดแจงการผลิตและจาํหนายเหลา
พื้นบาน   

เมื่อวันที ่ 12 พฤศจิกายน 2544 ครม.มีมติสนับสนุนเศรษฐกิจชมุชนโดยการสงเสริมการ
ผลิตสุราแชผลไม และสุราพืน้เมือง และผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแอลกอฮอลไม
เกินสิบหาดีกรี  กย็ังพบวามกีารจับกุมประชาชนที่ผลิตเหลาอยูเนือง ๆ  

และในวนัที ่ 21 มกราคม 2546 ครม.ก็มีมติใหเกิดเสรีเหลากลัน่  ที่แมจะดูเปนการตอบ
สนองขอเรียกรองของเกษตรกรผูผลิตเหลาพืน้บาน แตก็พบวา ขอกําหนดตาง ๆ ตามรายละเอียด
ในประกาศกระทรวงการคลงันัน้ ไมไดเอื้อตอการผลิตเหลาพืน้บานจรงิ เชน กําหนดใหสุรากลัน่ชุม
ชนตองมีแรงแอลกอฮอลเกินกวา 15 ดีกรี แตไมเกิน 40 ดีกรี ซึ่งไมสอดคลองกับการผลิตเหลาของ
คนไทยที่มีดีกรีสูงกวานัน้ (น้ําออย 2546)   
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เครือขายภูมิปญญาอิสานจัดมหกรรมเหลาพื้นบานฯครั้งที่ 

ขยายพันธมิตรและจัดตั้งเปนเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศ
ไทย 

จัดสัมมนารวมกับสถาบันวิชาการตางๆ การจัดมหกรรมเพื่อการรณรงค 
และตั้งคณะกรรมการเพื่อรางกฎหมาย 

การเคลื่อนไหวยังคงกระจัดกระจายแตเปนประเด็นเดียวกัน
คือการเปดเสรีสุราใหเปนนโยบาย 

พ.ร.บ.สุรา2493 

การตมเหลาในชุมชนผิดกฎทาย ประชาชนถูก
จับ 

2541

     + 
รธน.2540 
ประกาศ

รัฐบาลใหมีการเปดเสรีการ
ผลิต 

มีการจัดการสัมมนา 
โดยเครือขายเกษตร
กรรม 

แตกลับจับประชาชน 
ที่ตมเหลาเองเพราะ
กระทรวงที่เกี่ยวของออกกฎ
ระเบียบที่เอื้อแกคนบางกลุม 

การรณรงคบนฐาน
ของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 46 

2541

เริ่มแรก รณรงคแบบกระจัดกระจาย
ในแตละทองถิ่นและแยกเปนแตละ
เครือขาย 

2541

เครือขายเกษตรทางเลือกไดจัดสาธิตกรรมวิธี 
การผลิตเหลาพื้นบานที่สนามหลวงเพื่อรณรงค
ใหมีกฎหมายเหลาพื้นบานเสรี 

2543

9-10ธ.ค.2543

2544

มีการใชกลไก 
ตามรัฐธรรมนูญ

ม.170 การรวบรวมรายชื่อประชาชน 50,000 
คน 

ศาลปกครอง ขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ 
เจาหนาที่กรมสรรพสามิตวาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม 
ในประเด็น  –     ออกคําสั่งทีไ่มชอบดวยกฎหมาย 

- ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบตัิหนาที่ลาชา
เกินสมควร 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ขอใหสอบสวนการละเมิด
สิทธิ มนุษยชนของเจาหนาที่กรมสรรพสามิตวาขัดตอรัฐ
ธรรมนูญ 

ศาลรัฐธรรมนูญ (โดยสภาทนายความเปนตัวแทน) 
ขอใหตีความวา พ.ร.บ.สุรา 2493 ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือ
ไม 

แผนภาพที่ 5-2 เสนทางการมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอราง พ.ร.บ. สุราพื้นบาน 
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การติดตามและผลกัดันใหเกิดกฎหมายและนโยบายเกีย่วกับการปฏริูปสื่อตามรัฐธรรม
นูญ มาตรา 40 - เปนการผลักดันทีม่ีหนวยงานเคลื่อนไหวหลกัเปนองคกรพัฒนาเอกชน และนกั
วิชาการ ซึ่งตัง้เปนคณะทาํงานติดตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ อันเปนการติดตามสบืเนื่องจาก
ความพยายามผลักดันใหมกีารบรรจุเร่ืองการปฏิรูปส่ือนี้ไวในรัฐธรรมนูญตั้งแตในชวงการรณรงค
รางรัฐธรรมนญู ในชวงป 2543 ถึง 2544 คณะทํางานไดไดเสนอรางพ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวทิยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน และกจิการโทรคมนาคม คูขนานไปกบั
รางกฎหมายของรัฐบาล เนือ่งจากรางฉบบัของคณะกรรมการของรัฐบาลทาํใหคลืน่ความถี่อยูภาย
ใตกิจการขององคกรเดียว ภาคประชาชนไมมีโอกาสเขาถึงได  จนกระทั่งตอรองกนัมาใหประชาชน
ไดรับการจัดสรรคลื่นรอยละ 20 หลงัจากนัน้ก็ไดติดตามตรวจสอบและเขารวมกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนแหงชาติ หรือ "กสช." เปนการตรวจสอบความ
ไมโปรงในของการตั้งคณะกรรมการสรรหา รวมทั้งผลกัดันรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสยีงกิจการโทรทัศนแหงชาติ (ฉบับประชาชน) อันเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู ที่
ตองใชควบคูไปกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 2543 โดยจัดเวทีระดมความ
เห็นเพื่อจัดทํารางพ.ร.บ. ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทัว่ประเทศ 
 นอกจากการมสีวนรวมในการผลักดันกฎหมายแลว คณะทํางานยงัไดเตรียมความพรอม
ชุมชนในการเขาไปใชส่ือวิทยุ ตามเจตนารมณของมาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนรูป
เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนและเครือขายองคกรภาคประชาชนทีท่าํหนาที่ติดตามตรวจสอบ 
รณรงค และผลักดันใหเกิดการปฏิรูปส่ือในนาม คณะทาํงานติดตามมาตรา 40 เปน คณะ
กรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปส่ือ (คปส.) เพื่อสรางการทาํงานในรูปแบบพหภุาคีที่สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน  
 สําหรับในภาคประชาชนนัน้ เกิดความตืน่ตัวทีจ่ะเขามามีสวนรวมในการปฏิรูปส่ือคอน
ชางสงู ไดเกิดเครือขายวิทยชุุมชนอันเปนเครือขายภาคประชาชนที่เหน็ความสําคัญของสิทธิการ
ส่ือสารของชุมชนไมตํ่ากวา 60 จังหวัดใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนของเครือขาย นกั
วิชาการ นักวชิาชีพ เครือขายองคกรพฒันาเอกชน ตลอดจนองคกรของรัฐ  ทวา กรมประชา
สัมพันธไดส่ังใหวทิยุชุมชนหยุดออกอากาศ โดยอางวาเปนการละเมิดกฎหมายวทิยโุทรทัศน พ.ศ. 
2498 ที่การดาํเนนิการจัดตั้งสถานีวทิยจุะตองไดรับอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธเสียกอน อยาง
ไรก็ตาม กลุมวิทยชุุมชนมีมติไมปดสถาน ีโดยยืนยันสทิธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ตอไป และอยู
ระหวางเตรียมยื่นปองศาลปกครองใหวนิจิฉัยวาคาํสั่งของกรมประชาสัมพันธชอบดวยกฎหมาย
หรือไม 
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รางพ.ร.บ.ชุมชนแออัด การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการผลักดนัรางพ.ร.บ.ชุม
ชนแออัด เปนการเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องยาวนานอีกกรณีหนึง่ นับต้ังแตป 2532 โดยมีเนือ้หาหลักให
รัฐมีมาตรการเวนคนืที่ดินจากเอกชน เพื่อแกไขปญหาชุมชนแออัด 
 เครือขายสลัมส่ีภาค ซึ่งเปนองคกรหลักในการเคลื่อนไหวผลักดนัรางพ.ร.บ.ชุมชนแออัดนี้ 
ไดพยายามรณรงคเคลื่อนไหว ชุมนุม เรียกรอง ตลอดมา แตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบอย
คร้ังก็ทาํใหเปนไปดวยความลาชา จนกระทั่งกรณีการผลักดันรางพ.ร.บ.ชุมชนแออัดไดเขารวมเปน
ประเด็นเรียกรองหนึ่งของสมชัชาคนจน และไดมีการตั้งคณะกรรมการยกรางรวมกันระหวางการ
เคหะแหงชาตแิละชาวชมุชน แตก็เปนไปดวยความลาชาตามเดิม 
 จนเมื่อป พ.ศ. 2545 เครือขายสลัม 4 ภาค ไดหันมาใชชองทางตามรัฐธรรมนูญ และรวบ
รวมรายชื่อ 50,000 ชื่อ เพื่อเสนอรางกฎหมาย ปจจบัุนยงัไมสามารถรวบรวมรายชื่อไดครบ เนื่อง
จากกลุมที่ผลักดันรางพ.ร.บ.นี้ ตองการใชการเคลื่อนไหวเปนการรณรงค และการขยายฐานมวล
ชนดวย  
 

การผลักดันองคกรอิสระผูบริโภค  
เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 57 ไดบัญญัติใหมีการจดัตั้งองคกรอิสระผูบริโภค ซึ่ง

ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ในการใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ 
และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการเพื่อการคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการคุม
ครองผูบริโภค (สคบ.) จึงไดเปนแกนกลางในการเคลื่อนไหวโดยแสวงหาความรวมมือจากเครือ
ขายองคกรเอกชนดานผูบริโภค ทวา ทางเครือขายองคกรเอกชนพบวาสคบ.ไดกําหนดแนวทางใน
การจัดตั้งองคกรอิสระผูบริโภคโดยอยูในลกัษณะการรวมอยูกับองคกรเดิม เพียงแตปรับปรุง 
พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ทางเครือขายฯ เห็นวาเปนการขัดตอเจตนารมยรัฐธรรมนูญ ที่
ตองการใหมีองคกรอิสระที่เปนอิสระจากฝายการเมือง ธุรกิจ และราชการ จงึไดหาแนวทางอื่น เชน 
เจรจาล็อบบ้ีพรรคการเมือง และแสวงหาองคกรพนัธมิตรตาง ๆ เชน นกัวิชาการ วุฒสิมาชิก เพื่อ
กดดันใหสคบ.ยุดติการผลักดันรางกฎหมายของสคบ.  

ปจจุบัน เครือขายองคกรเอกชนดานคุมครองผูบริโภคที่ผลักดันการจัดตั้งองคกรอิสระผู
บริโภค ไดขายเครือขายออกไป และจัดตั้งเปน สหพันธองคกรผูบริโภค ทํางานผลักดันราง พ.ร.บ. 
องคกรอิสระผูบริโภคขึ้นมา โดยการรวบรวมรายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อ เพื่อเสนอรางกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนญูมาตรา 170 โดยไดพยายามรณรงคประเด็นตอสาธารณะใหเห็นความเกี่ยวของ
ของรางพ.ร.บ.ฉบับนี้กบัคนกลุมตาง ๆ ในสงัคม ทั้งผูบริโภค เด็ก คนจน ผูหญิง แรงงาน และ
เกษตรกร (เอกสารรณรงคการผลักดันกฎหมายองคการอิสระผูบริโภค ไมปรากฏปที่พิมพ) 
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ผลักดันรางพ.ร.บ.จัดตัง้สถาบันคุมครองสุขภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการ 
 คณะกรรมการรณรงคเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน  ซึ่งเปนการรวมตัวกนั
ขององคกรพฒันาเอกชนดานแรงงาน กบัผูนําแรงงาน นักวิชาการแรงงาน เพื่อชวยเหลือคนงาน
บริษัทเคเดอร ที่เดือดรอนจากไฟไหมโรงงาน (พ.ค. 2536)  ไดรวมกับสภาเครือขายกลุมผูปวยจาก
การทาํงานและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย ซึ่งเปนเครือขายหนึง่ที่รวมการเคลื่อนไหวกับสมชัชา
คนจน ผลักดนัรางพ.ร.บ.จัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการ 
 ในการชุมนุมสองเดือนหนาทําเนียบเมื่อป 2540  สมัชชาคนจนเรียกรองใหมพี.ร.บ. การ
จัดตั้งสถาบนัคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ทําให
กระทรวงแรงงาน ต้ังคณะกรรมการ “รางพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ” ข้ึนมา และไดรวมกันรางพ.ร.บ.ข้ึนมา 

ทวา ภายหลัง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งเปนองคกรภาคีหนึง่ในคณะ
กรรมการรางพ.ร.บ. กลับเสนอรางพ.ร.บ.จัดตั้งสถาบนัสงเสริมอาชวีอนามยั ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ฉบับของกระทรวงเขามา ซึง่มีเนื้อหาใหสถาบันทีจ่ะจัดตั้งขึ้นนัน้มี
หนาทีท่างดานวิชาการเทานั้น ทาํใหไมสามารถนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได ภาค
ประชาชนจึงไดหันมาใชรัฐธรรมนูญมาตรา 170 รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอรางกฎหมาย 
แมขณะนั้นจะยังไมมีการออกกฎหมายลูกออกมา แตเมื่อรัฐสภาพิจารณารายชื่อผูเสนอราง
กฎหมาย กพ็บวาผูเขาชื่อเสนอกฎหมายมีเอกสารไมครบ ทางภาคประชาชนไมสามารถรวบรวม
รายชื่อใหมไดทัน ทาํใหถูกจาํหนายเรื่องทิง้ไป  

หลักจากความพยายามเรียกรองและกดดนัของภาคประชาชน ในป 2544 กระทรวงแรง
งานไดจัดรับฟงความคิดเหน็ตอราง พ.ร.บ. และยกรางพ.ร.บ.สถาบันคุมคอรงสงและเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานขึ้นมา ขณะนี้กาํลังรอเสนอตอคณะรัฐ
มนตรี  
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ประชาชนเคลื่อนไหวเพื่อแก
ปญหา 
ปญหาการคุมครองผูบริโภค 
 

ปญหาความปลอดภัยในการ
ทํางาน ชุมนุม กดดัน รณรงค 

รณรงค ผลักดัน 
รัฐบาลรับขอเสนอ 
 

เอ็นจีโอจัดทํารางกฎหมายรวม
กับสคบ. เพื่อตั้งองคกรอิสระ 
รมว.แรงงานแตงตั้งคณะ
กรรมการยกรางพ.ร.บ.จัดตั้ง
สถาบันคุมครองสุขภาพฯ 

หนวยงานรัฐที่ทํางานรวมกันกลับเสนอรางที่ไม
สอดคลองกับความตองการของประชาชน 
 

สคบ.เสนอใหตั้งในรูปคณะกรรมการ 
กระทรวงแรงงานแสนอรางที่ใหสถาบันมีหนาที่ทาง
วิชาการเทานั้น 

ประชาชนรวบรวมรายชื่อ 50,000 ชื่อ 
เพื่อเสนอรางกฎหมายฉบับประชาชน

ล็อบบี้พรรคการเมือง 

 รณรงคกับสาธารณะ 

แผนภาพที่ 5-3 เสนทางการเคลื่อนไหวเพือ่รางพ.ร.บ.องคกรอิสระคุมครองผูบริโภคและพ.ร.บ.จัดตั้งสถาบันคุมครองฯ ที่ประสบปญหาความไมจริงใจของภาครัฐ 
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คัดคานรางพ.ร.บ.แร ของรัฐบาล  
การมีสวนรวมของประชาชนในการผลักดนัรางพ.ร.บ.แร เปนความพยายามขององคกร

พัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค รวม ๓๐ องคกร 
และประชาชน โดยเฉพาะจากจังหวัดอุดรธาน ี ที่ประสบปญหาจากการทําเหมืองแรโปรแตส ใน
การเคลื่อนไหวคัดคานรางพ.ร.บ.แร ฉบับของรัฐบาล เนื่องจากภาคประชาชนเหน็วาการที่
รางพ.ร.บ.ระบุวาใหขุดหาแรลึกลงไปกวา 100 เมตรใตที่ดินโดยไมตองขออนญุาตจากเจาของพืน้ที่
เปนกฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ละเมดิสิทธิชุมชน สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม และเอื้อตอผลประโยชนของกลุมทุน  รวมทั้งเรียกรองใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชนกอน 

หลังจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน สมาชิกวุฒิสภาจํานวนหนึง่ที่เหน็วา
รางพ.ร.บฉบับนี้มีขอความทีขั่ดแยงกับรัฐธรรมนูญ ไดสงผานกรณีใหศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน ซึง่
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญเสียงขางมากวินจิฉัยวารางพ.ร.บ.แรไมขัดแยงตอรัฐธรรมนญู  สวนทาง
ฝายประชาชนที่คัดคานโครงการเหมือแรโปรแตส ยังคงเคลื่อนไหวตอไปในประเด็นผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอม การทําอีไอเอ และการมีสวนรวมของประชาชน 

 
พ.ร.บ.กองทนุฟนฟูและพฒันาเกษตรกร พ.ศ. 2542 
กลุมเกษตรกรไดเขาชื่อเสนอกฎหมาย 50,000 รายชื่อ จนไดพระราชบัญญัติกองทนุฟนฟู

และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และเคลื่อนไหวผลกัดันจนไดพระราชบัญญัติกองทนุฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ฉบับที ่2 พ.ศ. 2542 
 

รางพ.ร.บ.คณะสงฆ  
 ประชาชนไดมสีวนรวมในการรางพ.ร.บ.คณะสงฆ ในระดับการแสดงความคิดเห็นตอ
รางพ.ร.บ. ฉบับของรัฐบาล  โดยมีทัง้กลุมสนับสนนุ (ศูนยพิทกัษพระพทุธศาสนาแหงประเทศไทย) 
และกลุมตอตาน (ศูนยตานทานและปราบปรามมหาโจรปลนพระพุทธศาสตร) ทีพ่ยายามรวบรวม
รายชื่อประชาชนที่คัดคานรางพ.ร.บ.  ทั้งสองฝายไดจัดชุมนุมกดดันรัฐบาลโดยทัง้พระสงฆและ
ฆราวาส  รวมทั้งมกีารเขาพบเพื่อยืน่หนังสือตอหนวยงานรัฐตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ  และผูรับผิดชอบใน
กรบวนการพิจารณารางฯ เปนทีน่าสงัเกตวา การเคลื่อนไหวของประชาชนในกรณีราง พ.ร.บ.คณะ
สงฆ นี้ คอนขางไดรับความสนใจและการตอบรับจากรัฐบาล  
 

รางพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  
 สภาการศึกษาภาคประชาชน เปนเครือขายขององคกรพัฒนาเอกชนที่ทาํงานดานเยาวชน
และการศึกษา และองคกรนักศึกษา และอาจารย ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ตอ
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รางพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติของรัฐบาล โดยไดจัดทําหนังสือเสนอตอรัฐสภาและวฒุิสภา เพื่อคัด
คานรางพ.ร.บ. เสนอความเห็นตอการกอต้ังคณะกรรมาธิการวสิามัญเพื่อพิจารณารางแกไข
รางพ.ร.บ. และเรียกรองใหดําเนนิการโดยมีสวนรวมจากประชาชนในการรางกฎหมายมากขึน้ รวม
ทั้งเคลื่อนไหวในประเด็นอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา 
 

รางพ.ร.บ.ประกันสขุภาพแหงชาติ  
 เครือขายประชาชน 12 เครือขาย ไดรวมสนับสนุนการผลักดันรางพ.ร.บ.ประกันสขุภาพ
แหงชาติกับกระทรวงสาธารณสุข หลักจากที่รัฐบาลพยายามผลักดันใหเกิดพ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจาก
สอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล แตเมื่อเกิดปญหาขัดแยงกันก็ไดเสนอรางพ.ร.บ.หลกั
ประกันสุขภาพ (ภาคประชาชน) ข้ึนมา นอกจากนี ้ กย็ังมีกลุมพลงัแพทยเพื่อชาติออกมาคัดคาน
ประเด็น 
 

รางพ.ร.บ.สขุภาพแหงชาติ  
กรณีการมีสวนรวมในการรางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ถือเปนกรณีที่ภาครฐัไดสราง

กระบวนการมสีวนรวม เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นตอรางพ.ร.บ.ฉบับดัง
กลาว  โดยคณะรัฐมนตรีไดต้ังคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติข้ึนมาเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2543 เปนองคกรมหาชนทีม่ีหนาที่ในการจัดทําพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ และดําเนินการ
ตาง ๆ เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ  

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติไดเปดเวทปีระชาคมตาง ๆ เพื่อรับฟงความคิด
เห็นของประชาชน รวมทั้งมกีารสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนผานทางชองทางอืน่ ๆ กอนที่จะ
ยกรางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติข้ึนมา และหลงัจากนัน้ก็ไดสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพขึ้นทั้งใน
ระดับอําเภอ จังหวัด ชาต ิและสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเด็น ข้ึนทัว่ประเทศ เพื่อใหประชาชนไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นตอรางพ.ร.บ.ฉบับนี้ในรูปแบบที่คลายการทาํประชาพิจารณ 
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ตารางที่ 5-1 ความคืบหนาในการผลักดันนโยบาย/กฎหมายจากภาคประชาชน 
 

กรณ ี ปญหา ขอเสนอจากประชาชน ความคืบหนา 
รางพ.ร.บ.จดแจงการ
ผลิตและจําหนายเหลา
พื้นบาน 

การผลิตเหลาพื้นบานเปน
ส่ิงผิดกฎหมาย 

ใหประชาชนทุกคนมีสิทธิในการ
ผลิตเหลาพื้นบานเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน เพื่อการคาในระดับชุม
ชนทองถิ่นและเพื่อการสงออก มี
การควบคุมคุณภาพโดยคณะ
กรรมการเหลาพื้นบาน ซึ่ง
ประชาชนมีสวนรวม 

ประชาชนกําลังรวบรวม
รายชื่อ 50,000 ชื่อ 

รางพ.ร.บ.ชุมชนแออัด ชุมชนแออัดถูกไลร้ือ ใหรัฐประกาศเขตชุมชนแออัด
เปนเขตเวนคืนเพื่อทําการปรับ
ปรุงใหชาวบานไดกรรมสิทธิ์ 
โดยมีคณะกรรมการที่มีผูแทน
จากชุมชนแออัดอยูดวย 

ประชาชนกําลังรวบรวม
รายชื่อ 50,000 ชื่อ 

รางพ.ร.บ.องคกรอิสระ
เพื่อผูบริโภค 

ผูบริโภคไมไดรับการคุม
ครอง 

ใหจัดตั้งองคกรอิสระซ่ึงประกอบ
ดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่
ใหความเห็นในการตรา
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ และ
มาตรการตาง ๆ เพื่อคุมคอรงผู
บริโภค ตาม รธน.มาตรา 57 

ประชาชนกําลังรวบรวม
รายชื่อ 50,000 ชื่อ 

รางพ.ร.บ.ปาชุมชน นโยบายเอาคนออกจากปา 
เขตอุทยานทับที่ ไมรับรอง
สิทธิของชุมชน 

ใหชุมชนทองถิ่นมีสิทธิในการดู
แล จัดการ และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

วุฒิสภาไมผานหลักการ
สําคัญ ขณะนี้อยูในการ
พิจารณาของกรรมาธิ
การรวม 

รางกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันคุมครองสุข
ภาพ ความปลอดภัย 
และส่ิงแวดลอมใน
สถานประกอบการ 

แรงงานประสบปญหา
ความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยไมไดรับการคุม
ครอง 

สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันคุม
ครองสุขภาพ ความปลอดภัย 
และส่ิงแวดลอมในสถาน
ประกอบการ เปนองคกรอิสระ 
ดําเนินการครบวงจรทั้งทางดาน
การทดแทน การรักษาพยาบาล 
ฟนฟูสมรรถภาพและการปอง
กัน  

กระทรวงแรงงงานฯ ซึ่ง
รวมรางพ.ร.บ. เสนอ
รางพ.ร.บ.ฉบับของ
กระทรวงฯ โดยสถาบันฯ
จะมีหนาที่ในการบริการ
วิชาการเทานั้น  
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นโยบายหรือกฎหมายที่ประชาชนผลกัดันมักจะเปนการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพฒันาให
เปนการพัฒนาอยางมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้น  จะเหน็ไดวา ขอเสนอจากภาคประชาชนนอก
จากจะเนนการแกไขปญหาที่กําลงัประสบอยูแลว ยงัเนนเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ
กําหนดชีวิตตนเองอกีดวย  การเสนอรางกฎหมายเหลานี้เปนการปรับเปล่ียนความสมัพันธของรัฐ
กับประชาชน โดยประชาชนจะมีอํานาจและสิทธิมากขึ้น  การตอบสนองจากภาครัฐจึงมักไมสอด
คลองกับความตองการของภาคประชาชน   กรณีการรางพ.ร.บ.ปาชุมชน  รางกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ  และรางพ.ร.บ.
องคกรอิสระเพื่อผูบริโภค สะทอนใหเห็นชัดเจนถงึการไมยอมปรับเปลี่ยนของภาครฐั ทําใหภาค
ประชาชนตองกลับไปใชการเมืองแบบเกา ทั้งการล็อบบ้ี การชุมนุม เพือ่ผลักดันนโยบายของตนตอ
ไป 

 

             5.1.3 การรวมกลุมจัดการกับปญหาของตนเอง 
นอกจากกลุมประชาชนที่มกีารเคลื่อนไหวเพื่อเปลีย่นแปลงความสัมพันธของตนกบัรัฐ

แลว ยังมปีระชาชนอีกกลุมหนึง่ที่ตระหนักถงึปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังเกิดขึ้นกับตน 
แลวหาทางแกไขปญหาของตนเอง โดยเปนวาการพึ่งตนเองของชุมชนจะเปนทางออกที่ดีที่สุด จงึ
รวมกลุมกนัในชุมชน และหาแนวทางปฏบัิติรวมกัน  

กรณีที่เหน็ไดชัดที่สุดของประเด็นการมีสวนรวมนี ้ คือ ชาวบานกลุมหนึง่ในอําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร ที่ตระหนักถงึความสาํคัญของการพึ่งตนเองในชุมชน เพื่อที่จะไมตองไดรับผลกระทบ
จากเศรษฐกจิแบบเสรีนิยมและทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงไดริเร่ิมสรางเบีย้กุดชุมข้ึนมาใชใน
การแลกเปลี่ยนสินคาในชุมชน โดยเริ่มใชคร้ังแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2543 พรอม ๆ ไปกับการทาํ
เกษตรธรรมชาติ โรงสีชมุชน และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนอืน่ ๆ ที่ชุมชนถือปฏิบัติ
อยูแลว ทวาหลังจากใชเบี้ยกุดชุมไปไดเพียงหนึง่เดือน ธนาคารแหงประเทศไทย ไดส่ังระงับการใช
เบี้ย ดวยเหตผุลวาผิดกฎหมาย และเปนภัยตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาํใหชาว
บานในชุมชนมีความหวาดกลัว และแมจะชาวบานจะกลับมาจัดกจิกรรมตลาดชุมชนอีกครั้ง กม็ี
การใชเบี้ยอยางจาํกัด  
 
5.2 เสนทางการมีสวนรวมของประชาชน 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนา และการผลักดัน
และเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือกฎหมายนั้น มกัจะเปนความพยายามของประชาชนที่จะใชทกุชอง
ทางที่เปนไปได ทั้งชองทางที่เปนทางการ และชองทางการกดดัน หรือเจรจา แบบไมเปนทางการ 
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เพื่อใหเสยีงของพวกตนไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในกรณีการเคลื่อนไหวเพื่อแกไข
ปญหาผลกระทบจากการพฒันา ทีก่ําลงัคุกคามทรพัยากรและวิถชีีวติของประชาชน 
 จากกรณีการมีสวนรวมของประชาชนตามที่ไดกลาวไวในสวนกอนหนานั้น เราจะเห็นไดวา 
แมจะเปนประเด็นการมีสวนรวมที่แตกตางกัน รูปแบบของเสนทางการมีสวนรวมของประชาชนก
ลับไมแตกตางกันมากนัก  ความพยายามเคลื่อนไหวของประชาชนมักจะเริ่มจากการตระหนักถงึ
ปญหาที่ตนประสบ เชน เขื่อน โครงการพัฒนา ที่จะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของตน  จงึหาทางแก
ไขปญหาดวยการเรียกรองกบัหนวยงานของรัฐในทองถิน่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  การเคลื่อนไหว
ของประชาชนเกือบทุกกรณีพบวาหนวยงานในทองถิน่ไมสามารถแกไขปญหาใหตนได  จึงตอง
เคลื่อนไหวตอในระดับสวนกลาง ทัง้ดวยการชุมชนเรียกรอง การยื่นหนังสือ การรณรงค  บอยครัง้
รัฐบาลตอบสนองดวยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแกไขปญหา แตก็ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ  
หรือแมเมื่อมีการทํางานรวมกับรัฐเพื่อแกไขปญหา ก็ยงัประสบกับความไมจริงใจ  ทําใหตองอาศยั
ชองทางของการเมืองแบบเกาเขามาประกอบ ทัง้การล็อบบ้ีกับพรรคการเมือง และการชุมนุมเรียก
รองอีกครั้ง  ความพยายามในการเสนอรางกฎหมายฉบับประชาชนก็มีเสนทางคลายคลึงกัน ทีม่ัก
ติดกับการหวงอํานาจของหนวยงานภาครฐั ประชาชนจึงทําไดเพียงพยายามรวบรวมรายชือ่ 
50,000 ชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งก็ไมสามารถรับรองไดวาจะทําใหรางกฎหมายฉบับนัน้ผานการ
พิจารณาไดจริง 
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โครงการขนาดใหญ 
(เขื่อน โรงไฟฟา ทอกาซ) 

เคลื่อนไหวผลัก
ดันนโยบายตอ 

ผลกระทบจากการพัฒนา 
(ที่ดิน ชุมชนแออัด) 

รับรูขอมูลจากภายนอก เชน 
สื่อ ประชาสัมพันธโครงการ 

ประสบปญหา 

เรียกรองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
หรือหนวยงานรัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของ 

เรียกรองใหมีการประชาพิจารณ 

ไดคําตอบที่ไมนาพอใจ 
หรือไมเปนที่ยอมรับได

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารเพื่อไดขอมูล (ไมคอย
ไดใช เนื่องจากมีชองทางอื่นที่สะดวกกวา) 

ชุมนุม 
ประทวง - 
อางสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ 

ตรวจสอบโครงการ / 
เรียกรองใหรัฐตรวจ
สอบโครงการ 

ล็อบบี้ (อาศัย
เอ็นจีโอ) 

กรรมาธิการ 
สส. สว. 

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
- คณะกรรมการสิทธิฯ 
- ศาลปกครอง 
- ปปช. 
- ผูตรวจการศาลรัฐธรรมนูญ 

ปฏิบัติการอื่น ๆ
(ดื้อแพง) 

รัฐบาล 

เรียกรองใหชี้แจงราย
ละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

ไดการประชาพิจารณที่
ประชาชนเห็นวาไมเปนธรรม

หนวยงานทองถิ่นไม
มีอํานาจ 

ไมตั้งคณะกรรมการ ตั้งคณะกรรมการแกไขปญหา 

คณะกรรมการไมมีอํานาจ / 
ไมจริงใจแกปญหา 

ประชาชนเคลื่อนไหวดวย
หลากหลายวิธีการ 

มีความรุนแรง 
มีความรุนแรง 

รัฐบาลตัดสินใจ
ไมเปนตามแนว
ทางที่ประชาชน
เรียกรอง 

รัฐบาลตัดสินใจ
แกปญหาได 

บางกรณีตองการ
กฎหมายรองรับเพื่อให
ปฏิบัติจริง (ปาชุมชน 
ชุมชนแออัด สถาบัน
คุมครองแรงงาน) 

แผนภาพที่ 5-4 เสนทางการมีสวนรวมของประชาชนในประเด็นการแกปญหาผลกระทบจากการพัฒนา 
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ปญหาที่กระทบตอประชาชน 
(นโยบายเอาคนออกจากปา ไมมีการคุมครองความปลอดภัยในการทาํงาน

ไลร้ือสลัม ถูกจบักุมเพราะผลิตเหลา ฯลฯ) 

เรียกรองกับรัฐบาล 
ทั้งเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา และเพือ่ผลกัดันนโยบาย 

ผานการเคลื่อนไหวคลายใน
กรณีผลกระทบจากการ
พัฒนา 

ตกลงกันได รัฐยอมผลักดัน รัฐไมยอมผลักดัน 

คณะกรรมการรวม 

ยกราง 

องคกรของรัฐเสนอรางที่ไม
ตรงกับหลักการของประชาชน 

ประชาชนคัดคาน 

เขาชื่อเสนอกฎหมาย 

รางของรัฐบาล 

รางของพรรคการเมือง ประธานรัฐสภา 

สส.วาระหนึ่งรับหลักการ 

วาระ2 กรรมาธิการ 

วุฒิสภา 

ผานราง ไมผานราง 

คณะกรรมาธิการรวม
(กรณีรางพ.ร.บ.ปาชุมชน)

วาระ 3 

ตัวแทนพรรคการเมือง 
ตัวแทนผูเสนอ(ในกรณี
ที่ไดเสนอชื่อแลว หรือ
ไดจากการล็อบบี้) 

กรณีเด็ก สตรี คนชรา 
ประชาชนมีสวนรวมใน
กรรมาธิการ หนึ่งในสาม 

แผนภาพที่ 5-5 เสนทางการมีสวนรวมของประชาชนในการผลักดันนโยบาย 
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             5.2.1 ระดมพลังจากผูประสบปญหา 
 

“ในปแรก ในชวงที่ปตท.เขามาประชาสัมพันธ เรามกีันแค 6 คน ทกุคืนในหนึง่สัปดาห เรา
จะเดินทางไปประชุมกันทุกหมูบาน กวาจะไดมา 8 หมูบาน เราทํากนัเกือบหนึ่งป 
(รอหีม สะอ ุหนึ่งในแกนนําคัดคานโครงการทอกาซ ไทย มาเลเซีย) 
 

สําหรับประชาชนระดับรากหญาที่ชวีิตไดรับผลกระทบจากนโยบายและโครงการพัฒนา
ของรัฐ กระบวนการมีสวนรวมมกัจะเริม่ตนเมื่อตระหนักวถิีชีวิตและความอยูรอดของพวกเขาถกู
คุกคาม หรือเล็งเหน็การคุกคามที่จะเกิดขึน้หากมกีารดาํเนนินโยบายหรือโครงการนั้น ๆ โดยสวน
มากแลว ภาคประชาชนจะไดรับรูถึงการดาํเนนิโครงการก็ตอเมื่อมีการตัดสินใจไปแลวระดับหนึ่ง ผู
นําของชมุชนมักจะเริ่มศึกษาประเด็นปญหาเพิ่มเติม และพยายามขยายไปสูคนอื่น ๆ ในชุมชน 
เพื่อที่จะไดรับการสนับสนุนจากคนในทองถิ่น กอเกิดเปนกลุมเคลื่อนไหวรวมกนั 
 

             5.2.2 จากการเรียกรองระดับทองถิ่น สูการเคลื่อนไหวระดับชาติ 
 การมีสวนรวมของประชาชนในประเด็นการแกไขปญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนานั้น  
ทุกการเคลื่อนไหว ภาคประชาชนตางเคยพยายามเรียกรองกับองคกรปกครองสวนทองถิน่เพื่อให
แกไขปญหา หรือเพื่อใหมีการชี้แจงเกีย่วกับโครงการมากขึ้น ต้ังแตระดับอบต. เทศบาล หรือระดับ
จังหวัด ทวา องคกรระดับทองถิ่นเหลานัน้มักจะไมใหคําตอบแกประชาชน หรือใหคําตอบที่ไมชัด
เจน ทําใหภาคประชาชนตองเริ่มหาชองทางอื่น ๆ เพือ่แกไขปญหา นําไปสูการใชชองทางไมเปน
ทางการ เชน การชมุนมุ ประทวง ทัง้ทีเ่ปนการชุมนมุในระดับทองถิน่ จนถงึการเขามาชุมชนใน
กรุงเทพฯ เพื่อมุงหวังกดดันรัฐบาล 
 ประเด็นที่ภาคประชาชนเรียกรอง มกัไมไดเปนเพยีงการใหมกีารแกไขปญหาใหหมดไป 
แตยังเปนการเรียกรองการมสีวนรวมของประชาชน ทัง้ในระดับการรบัรูขอมูลขาวสาร การตรวจ
สอบ การใหขอมูลและแสดงความคิดเหน็ จนถึงระดับการเรียกรองใหประชาชนไดมสีวนรวมในการ
ตัดสินใจ  
 

             5.2.3 ต้ังคณะกรรมการแกไขปญหา  
แมวาจะมีความพยายามระดมคนมารวมชุมนุมกดดันรัฐบาล แตคําตอบจากภาครัฐก็ยัง

มักไมเปนทีน่าพอใจ บอยครัง้การชมุนุมยดืเยื้อ หรือมกีารปะทะระหวางภาครัฐกับประชาชน กวา
จะมีตัวแทนจากรัฐบาลมาพบและเจรจา และหากมกีารเจรจา มักมีการตกลงการแกไขปญหา
ระดับหนึง่ที่ไมสามารถสงผลไดจริง ขอเรียกรองใหมีการทําประชาพิจารณโครงการพัฒนาในโครง
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การทอกาซ ไทย-มาเลเซีย และโครงการโรงไฟฟาบอนอก-หินกรูด ไดรับการตอบสนองดวยการจัด
ใหมีการทําประชาพจิารณทีช่าวบานไมยอมรับ และนําไปสูความรุนแรง สวนการเรียกรองใหมกีาร
แกไขปญหาอื่น ๆ มักจะลงเอยดวยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาปญหา แตจากประสบการณ
การเคลื่อนไหวของหลายกรณี คณะกรรมการเหลานีไ้มสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได
จริง เนื่องจากไมมีอํานาจในการตัดสินใจ 

การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาปญหาเชนนี ้ ยงัขึ้นอยูกับความจริงใจของภาคการเมือง
ในการแกปญหาอีกมาก ในกรณสีหพนัธเกษตรกรภาคเหนือที่ไดชุมนุมหนาศาลากลางจงัหวัด
เชียงใหมเมื่อเดือนมีนาคม 2544 จนนายกรัฐมนตรีรับเร่ืองดวยตนเองและไดมีคําสัง่สํานักนายกรัฐ
มนตรี แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาสหพนัธเกษตรกรภาคเหนือและเครือขายองคกรประชา
ชนภาคเหนือ เพื่อศึกษา สรุปเสนอแนวทางในการแกไขปญหาใหไดขอยุติแลวนําเสนอใหคณะรัฐ
มนตรีนัน้ หลังจากที่คณะกรรมการไดเห็นชอบตามผลการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาของ
อนุกรรมการ 8 คณะที่ต้ังขึ้นมาตามกลุมปญหา นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการ กลับเลือกปฏิบัติ ทางสหพันธ
เกษตรกรภาคเหนือถือวาเปนความตั้งใจเตะถวงการแกไขปญหา และขาดความจรงิใจ จนนําไปสู
การชุมนุมอีกครั้ง 
 

            5.2.4 ล็อบบี้นักการเมือง 
ในการผลักดนันโยบาย ไมวาจะโดยกลุมประชาชนรากหญา องคกรพฒันาเอกชน หรือชน

ชั้นกลาง นักการเมืองเปนผูที่มีบทบาทสาํคัญตอการดําเนนิการผลักดันประเด็นนัน้ ๆ ใหเกิดการ
ปฏิบัติจริง  ทําใหในที่สุดแลว ภาคประชาชนทีพ่ยายามเขามามสีวนรวม ไมวาจะในการแกไข
ปญหาผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา หรือในการผลักดันนโยบายและแกไขกฎหมาย ลวนตอง
มีการเจรจา หรือลอบบ้ีนักการเมือง โดนผานทั้งความสัมพันธสวนตวั และทั้งการจัดเวทหีรือเสนอ
ประเด็นใหขอมูลแกนักการเมือง  เพื่อใหพิจารณาประเด็นที่ประชาชนกําลงัผลักดนั ใหสนับสนนุ
รางกฎหมายฉบับประชาชน หรือใหภาคประชาชนไดเขาไปรวมเปนคณะกรรมการในการพิจารณา
ประเด็นตาง ๆ  การทํางานล็อบบ้ีนกัการเมืองนี ้มักตองอาศัยการสนับสนนุจากองคกรพัฒนาเอก
ชนหรือนักวชิาการในการเขาถึงนักการเมอืงและเตรียมประเด็นนาํเสนอ 

 

                    5.2.5 สื่อสารกับสาธารณะ 
 ประกอบไปกบัการเรียกรองการแกไขปญหาจากภาครัฐ ภาคประชาชนยังไดพยายาม
ที่จะสื่อสารประเด็นกับสาธารณะเพื่อใหสาธารณชนรวมรับรูและเขาใจประเด็นปญหา ผานทาง
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การรณรงค การจัดสัมมนา มีการทําขอมลู การศึกษาวจิัย เพื่อนํามาสนับสนนุประเด็นที่ตนเสนอ  
และพยายามชูประเด็นวาสิง่ที่ตนเคลื่อนไหวนั้นไมใชเปนการแกปญหาของคนเฉพาะกลุม แตเปน
ปญหาที่สงผลกระทบตอคนสวนใหญของประเทศ  กรณีที่เหน็การสื่อสารกับสาธารณะไดชัดเจน
คือ กรณีที่ดิน ซึ่งมยีุทธศาสตรหนึ่งเปนการ การเชื่อมโยงปญหาชายขอบเขากับภาคสังคมโดยรวม 
(กฤษฎา 2545) โดยพยายามเสนอตอสังคมวากรณีปญหาที่ดินทํากินไมไดเปนเพียงปญหาของคน
ในชนบทเทานัน้ แตเปนปญหาของทั้งคนในเมืองและชนชั้นกลางดวย  การเคลื่อนไหวเพื่อการราง
กฎหมายองคกรอิสระเพื่อผูบริโภคก็เชนเดียวกนั เครือขายองคกรผูบริโภคซึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การเคลื่อนไหวไดพยายามเสนอความเชื่อมโยงใหสาธารณะเห็นวาประเด็นสิทธิของผูบริโภคนี้เปน
ประเด็นรวมกนของทกุคนในสังคม ไมวาจะเปนเดก็ ผูหญิง เกษตรกร หรือแรงงาน 

นอกจากนี ้ยงัมีความพยายามทาํใหส่ือมวลชนสนใจประเด็นของตน เพราะหากสื่อมวลชน
เสนอขาว และกลายเปนประเด็นถกเถียงในสาธารณะ รัฐบาลก็จะถูกดันใหหาทางแกไขปญหาใน
ระดับหนึง่ สวนในระหวางกลุมผูประสบปญหาคลายคลึงกันนัน้ กม็ีการสรางเครือขายพนัธมิตร 
เพื่อเปนแนวรวมและแรงสนบัสนุนในการเคลื่อนไหว มักมกีารศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบ
การณกับกลุมอ่ืน ๆ อันนําไปสูความเขาใจและเห็นอกเห็นใจกัน และรวมกนัเคลื่อนไหวเปนเครอื
ขายตาง ๆ ทั้งเครือขายระดับพื้นที่ของประเด็นปญหาเดียวกนั  และเครือขายขามประเด็นปญหา 
 

              5.2.6 รัฐสรางกลไกการมีสวนรวม 
กรณีการมีสวนรวมของประชาชนในรางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ เปนกรณีการมีสวนรวมที่

แตกตางจากการมีสวนรวมทีเ่กิดจากการริเร่ิมของภาคประชาชนอื่น ๆ เนื่องจากเปนกระบวนการที่
ภาครัฐพยายามเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรางกฎหมาย  และแมการรางพ.ร.บ.สุข
ภาพแหงชาต ิ จะเปนกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนนุจากหนวยงานของรัฐอยางด ี เราก็ไดเหน็ความ
พยายามนาํนกัการเมืองเขามารวมรับรู และรวมสนับสนนุรางพ.ร.บ. เพือ่เปนการล็อบบ้ีให 
รางพ.ร.บ.ที่ประชาชนเสนอนั้นไดรับการพจิารณา 
 

             5.2.7 ดื้อแพง 
นอกจากกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่อาศัยชองทางทัง้การกดดันและชอง

ทางทางการแลว ยังมีกลุมประชาชนที่เคลื่อนไหวโดยการดื้อแพงตอกฎหมายที่เห็นวาไมเปนธรรม 
และไมไดใชชองทางตามรัฐธรรมนูญในการเคลื่อนไหว 

เกษตรกรในจงัหวัดลําพนูไดเขาไปยึดที่ดินที่พบวามกีารครอบครองและออกเอกสารสิทธิ์
โดยมิชอบ หลังจากที่เคยพยายามรองเรยีนกับองคกรสวนทองถิ่นมาแลวแตไมประสบความสาํเร็จ 
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ปฏิบัติการยึดที่ดินครั้งนี้ไดรับการตอบรับจากรัฐดวยความรุนแรง มกีารจับกุมเกษตรกรและตั้งวง
เงินประกันจาํนวนสูง ทําใหประเด็นที่ดินกลายเปนประเด็นในความสนใจของสาธารณะมากขึ้น ได
รับการสนับสนุนจากองคกรพันธมิตรหลายกลุม ทางกลุมประชาชนและเอ็นจีโอที่เคลื่อนไหวเองก็
ไดพยายามทีจ่ะทําใหประเด็นเรื่องที่ดินกลายเปนประเด็นสาธารณะ เพื่อจะไดรับความเขาใจจาก
ประชาชนทัว่ไปดวย  

 

             5.2.8  คัดคานกับองคกรเหนือรัฐ 
ในกรณีที่ประชาชนคัดคานโครงการพัฒนาที่ไดรับการสนับสนนุจากองคกรการเงิน

ระหวางประเทศ เรายงัไดเหน็ความพยายามมีสวนรวมของประชาชน โดยการคัดคานการดําเนนิ
โครงการกับหนวยงานที่เปนผูใหการสนับสนุนโครงการนั้น ๆ เชน ชาวบานที่จะไดรับผลกระทบจาก
โครงการบอบําบัดน้ําเสีย อ.คลองดาน จ.สมุทรปราการ ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับเงนิสนับสนนุจาก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (เอดีบี) ไดเรียกรองกับทางเอดีบี ใหทบทวนโครงการนี้ เนื่องจาก
โครงการไมเหมาะสมและมีเงื่อนงํา จนกระทั่งเอดีบีตองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนโครงการ 
สวนชาวบานกลุมที่จะไดรับผลกระทบจากการโครงการโรงไฟฟาที่จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ก็ไดคัด
คานกับแหลงทุนตางประเทศ รวมทั้งเรียกรองผานทางสถานทูตเจาของแหลงทนุ จนแหลงทนุบาง
แหงเกิดความไมมั่นใจและบางสวนถอนการลงทุนออกไป 

 
5.3 กลไกรัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 แมการมีสวนรวมจากการริเร่ิมของภาคประชาชน จะเปนกิจกรรมของภาคประชาชนที่ไม
ไดข้ึนอยูกับการดํารงอยูของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ภาคประชาชนมีความพยายามเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการทางเศรษฐกจิ และสังคม เพื่อเปนการแกไขปญหาทีอ่ยูรอบตัว โดยไมข้ึนอยูกบั
เงื่อนไขวาจะมีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันทีรั่บรองเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนอยูหรือไม แตบท
บัญญัติตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญก็ไดชวยสรางความชอบธรรมใหการเคลื่อนไหวของประชาชน สราง
ชองทางการมสีวนรวมมากขึ้น และทําใหเกดิเงื่อนไขของการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

              5.3.1 ทัศนคติตอรัฐธรรมนูญ 
 “ก็มั่นใจ (เมื่อใชรัฐธรรมนูญ) แตก็ไมมากเทาไร เพราะมนัยงัไมพสูิจนไดชัดเจนวาเมื่อมี

เร่ืองแลวอางรัฐธรรมนูญทกุขอจะหยุดโครงการใหญหรือการกระทําของรัฐบาลได ยังไมชัดเจนได
เลย เพียงแตเมื่อเราพูดเขาก็จะฟงและเอาไปพิจารณา แลวแถลงมาใหม ซึ่งไมไดเปนไปตามที่เรา
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คาดหวงั อยางนอยกพ็อไดใช อยากจะเพิ่มเติมวาถาอยากจะใหใชไดจริง ถาสวนไหนยังไมออก
กฎหมายลูกกต็องออก ตองผลักดันในสวนนี้ไดก็จะเกิดประโยชนกับประชาชน” 
(จินตนา แกวขาว แกนนาํคดัคานโครงการโรงไฟฟา อ.บานกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ) 
 
  “(การที่ไดอางรัฐธรรมนูญ) มันไมมีผลในทางปฏิบัติเลย นี่คือความจริง คือ เราไปอางกับ
ที่ไหน วาโครงการนี้ตองศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอม มผีลกระทบตอเรา มนัมีอีกมาตราคือ มาตรา 
49 ชุมชนมสิีทธิทีจ่ะเลือกวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของตัวเองได เราอางไปมนักไ็มใหสิทธิเราใน
การใช เมื่อเราอางไปมนับอกวาโครงการนี้มันเกิดกอนป 2540 มันอางเหมือนกับวา โครงการนีม้ัน
ทําถกูกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ แลวพี่บอกวากฎหมายใดก็ตามที่ขัดตอรธน. (มาตรา 6) มันก็ผิด มนัก็ไม
สนใจ  คือ ถงึแมวามันจะเขียนไว แตในทางปฏิบัติมันไมได มันอยูทีว่าใครเปนคนถือรัฐธรรมนญู 
ถาคนมีอํานาจเปนคนถือรัฐธรรมนูญ มนัก็จะใชได” 

(ดาวัลย จันทรหัสดี แกนนําคัดคานโครงการบอบําบัดน้าํเสีย อ.คลองดาน จ.สมุทรปราการ) 
 
 “รัฐมักจะใชรัฐธรรมนูญเฉพาะที่เปนประโยชนตอเขา เชน จะบอกวาการชุมนุมเปนสิทธิที่
ทําได แตตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย อยาทาํลายทรัพยสินทางราชการ สวนใหญรัฐจะอาง
แบบนี้ แตพอชาวบานบอกวารัฐทาํผิดรัฐธรรมนูญ รัฐก็ไมยอมพูดถงึเรื่องรัฐธรรมนูญ แตในสวนที่
รัฐธรรมนูญเขาขางชาวบาน รัฐบาลไมสนใจ” 

(สุไลมาน หมดัยุโซะ แกนนาํคัดคานโครงการทอกาซ ไทย มาเลย) 
 

ประเด็นปญหาผลกระทบจากการพฒันาสวนมากเกิดขึ้นมากอนการบงัคับใชรัฐธรรมนูญ 
และมีการเคลือ่นไหวของประชาชนเพื่อแกไขปญหามานบัแตชวงนัน้  การที่รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ
และการมีสวนรวมของประชาชน นอกจากประชาชนจะไดใชกลไกตามรัฐธรรมนูญเปนชองทางใน
การเคลื่อนไหว และใชสรางเงื่อนไขที่ชวยเสริมการเคลื่อนไหวไดแลว ภาคประชาชนยังมีความหวัง
วารัฐธรรมนูญนาจะเปนสิง่ทีช่วยสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได เชน รัฐบาลอาจจะชะลอการ
ดําเนนิโครงการพัฒนาหลังจากที่ประชาชนคัดคาน รวมทัง้ชวยใหความมัน่ใจกบัภาคประชาชน
มากขึ้น 
 สําหรับประชาชนระดับรากหญา แมจะมีความหวงัในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แตในทางปฏิบัติ
แลว ยังติดเงือ่นไขหลายประการ โดยเฉพาะในการตอบสนองจากภาครัฐที่มักอางวาโครงการหรอื
นโยบายพัฒนาเหลานี้เกิดขึ้นกอนการบงัคับใชรัฐธรรมนูญ หรือรัฐอางกฎหมายเกาที่ไมสอดคลอง
กับรัฐธรรมนญูมาบังคับใช  แมเมื่อไมมขีอบังคับใดที่ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ การจะทําใหรัฐธรรม
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นูญมีผลบังคบัใชก็ยังตองการกฎหมายลกูที่ออกมารองรับ ซึ่งปจจบัุนยงัขาดกฎหมายลูกอีกมาก 
ทําใหไมสามารถใชรัฐธรรมนูญไดอยางเตม็ที่   

นอกจากนี ้ยังมีการใชกลไกตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญโดยนักการเมือง หรือกลุมผลประโยชน 
ในสวนที่เปนประโยชนตอตน เชน ในการถอดถอนนักการเมือง ภาคประชาชนจึงเห็นวา การจะใช
รัฐธรรมนูญใหเกิดประโยชนนั้น ข้ึนอยูกับคนใช หากผูที่ใชเปนผูที่มีอํานาจ รัฐธรรมนูญทีถู่กอางก็
จะชวยคน ๆ นั้นไดมาก  ตางจากการใชรัฐธรรมนูญของประชาชนรากหญา ที่ตองใชกระบวนการ
เคลื่อนไหวอืน่ ๆ ประกอบการใชรัฐธรรมนูญดวย 
 
 “รัฐมักจะใชรัฐธรรมนูญเฉพาะที่เปนประโยชนตอเขา เชน จะบอกวาการชุมนุมเปนสิทธิที่
ทําได แตตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย อยาทาํลายทรัพยสินทางราชการ สวนใหญรัฐจะอาง
แบบนี้ แตพอชาวบานบอกวารัฐทาํผิดรัฐธรรมนูญ รัฐก็ไมยอมพูดถงึเรื่องรัฐธรรมนูญ แตในสวนที่
รัฐธรรมนูญเขาขางชาวบาน รัฐบาลไมสนใจ” 

(สุไลมาน หมดัยุโซะ แกนนาํคัดคานโครงการทอกาซ ไทย มาเลย) 
 

             5.3.2 การอางรัฐธรรมนูญเพื่อความชอบธรรมในรวมกลุมเคลื่อนไหว 
“เร่ิมชุมนุมคร้ังแรกที่บานกรดู แลวตํารวจสกัดรถไมใหชาวบานไปฟง (ป 40) ทีนี้เราก็รูสึก

โมโห เพราะชาวบานมีสิทธิช์ุมนุมได ก็เปดดูและไดรูวาเปนมาตรา 44 ก็อางกับตํารวจ เปนมาตรา
แรกเลยที่ใช ดันกันตาํรวจ ในที่สุดตํารวจก็ไมกลา อันนี้แหละทีเ่ราใชแลวไดเปรียบ อันนี้ใชได 
เพราะเราบอกวาเราชมุนมุอยางสงบไมมีอาวุธ แลวตํารวจก็ตองปลอย” 
   (จินตนา แกวขาว แกนนาํคดัคานโครงการโรงไฟฟา บอนอก) 

 
การใชรัฐธรรมนูญที่บอยที่สุดคือ การอางรัฐธรรมนูญเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับ

ประเด็นการเคลื่อนไหวและยทุธวธิีของตน  มาตราทีถู่กใชอางกนับอยครั้งคือ มาตรา 44 บุคคล
ยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
รวมตัวกนั  หากเปนประเด็นทีเ่กี่ยวของกับการรักษาวิถีชวีิตทีม่ีอยูเดิม ประชาชนมกัจะอางถึง
มาตรา 46 ชุมชนทองถิ่นดัง้เดิมมีสิทธิในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาของตน  และใน
ทํานองเดียวกนั หากเปนการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะอางถึง
มาตรา 56 รัฐและชุมชนมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตองมีการศึกษาผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอม  มาตรา 59 การทาํประชาพิจารณกอนการดําเนนิโครงการที่สงผลกระทบตอชีวติ
ประชาชน  การอางมาตราตามรัฐธรรมนญูเชนนี ้ทําใหประชาชนรูสึกวามีความมั่นใจในการเคลื่อน
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ไหวมากขึ้นวาเปนการกระทาํที่ชอบธรรม แตทั้งนี้ การอางรัฐธรรมนูญก็ยงัไมไดเปนสิ่งที่รับรองได
วารัฐบาลจะปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวจริง 
 

              5.3.3 การผลักดันกฎหมายลูกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
              ในบางกรณี ประชาชนไดอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เพื่อทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายเกา หรือบัญญัติกฎหมายใหมใหสอดคลองกนั  โดยมากแลวจะเปนการติดตามการออก
กฎหมายเพื่อการบังคับใชรัฐธรรมนูญใหเปนผลตามประเด็นทีป่ระชาชนไดพยายามผลักดันใหมี
การบรรจุไวในรัฐธรรมนูญตั้งแตชวงการรางรัฐธรรมนูญ  เชน  มาตรา 40 กับกฎหมายจัดสรรคลื่น
ความถี ่  มาตรา 57 “สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง” กับการผลักดันการ
กอต้ังองคกรอสิระผูบริโภค  การอางมาตรา 46 เร่ืองสิทธชิุมชนกับการผลักดัน พ.ร.บ.ปาชุมชน 
เปนตน 
 

             5.3.4 มาตรา 170 กับการเสนอรางกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญมาตรา 170 ที่บัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คน มีสิทธิเขาชื่อ

เพื่อเสนอรางกฎหมายใหรัฐสภาพิจารณา เปนกลไกหนึ่งที่ภาคประชาชนไดใชคอนขางมากเพื่อ
เสนอรางกฎหมายฉบับประชาชนที่รับรองสิทธิและการมสีวนรวมของประชาชนอยางแทจริง เหน็ได
จากการรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอรางกฎหมายหลายฉบบั มีทั้งที่เปนการเสนอกฎหมายใหม และ
การเสนอรางพ.ร.บ.ภาคประชาชนคูขนานไปกับรางของรฐับาล 

ทวา การใชกลไกรัฐธรรมนญูตามมาตรา 170 นี ้ ภาคประชาชนก็ยงัประสบปญหาหลาย
ประการ ในหลายกรณ ี รายชื่อผูมีสิทธิเลอืกตั้งที่ภาคประชาชนรวบรวมมาไมสมบูรณ หรือไมถกู
ตองครบถวน ทําใหตองมีการกลับไปรวบรวมรายชื่อมาใหม เชน ในกรณีการผลักดันรางกฎหมาย
จัดตั้งสถาบนัคุมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ ที่สภาเครือ
ขายผูปวย จากการทาํงานตองกลับมารวบรวมรายชื่อเพิม่เติมใหสมบูรณ และที่สุดกไ็มสามารถทํา
ไดทันเวลา รัฐสภาจึงจาํหนายเรื่องทิง้ไปในที่สุด  นอกจากนี้ ระเบยีบกฎเกณฑเกี่ยวกบัการรวบ
รวมรายชื่อบางประการ ยังไมเอื้อตอการมสีวนรวมของประชาชนระดับรากหญา เชน การทีก่ําหนด
ใหตองแนบสาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบาน กอใหเกิดความไมสะดวกในหมูผูใชแรง
งานทีม่าทํางานตางถิ่น และเกษตรในชนบทที่ไมมเีครื่องถายเอกสาร (วรวิทย 2545) 
 ปญหาสาํคัญของการใชรัฐธรรมนูญมาตรา 170 โดยภาคประชาชน คือ การไมสามารรับ
รองไดวารางกฎหมายที่ตนเสนอนัน้จะผานการพิจารณาของสภาฯ  กรณีการรางพ.ร.บ.ปาชุมชน
เปนตัวอยางทีช่ัดเจนของปญหานี้  แมวาจะมีการเคลือ่นไหวผลกัดันมานานนับสิบป รวมทั้งไดเขา
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ไปมีสวนรวมเปนคณะกรรมการกับภาครัฐ แตเมื่อเสนอเขาสูวาระการพิจารณาของวุฒิสภาแลว  
วุฒิสภากลับไมผานหลักการสําคัญ ๆ ในรางกฎหมาย  

ที่นาสนใจคือ ในบางกรณมีีการใชการรณรงคเพื่อหาผูรวมเขาชื่อเสนอรางกฎหมาย เปน
สวนหนึง่ในการใหความรูและรณรงคแกประชาชนทัว่ไปดวย เชน กรณกีารผลักดันรางพ.ร.บ.ชุมชน
แออัด ที่มีความพยายามรวบรวมรายชื่ออยูเปนเวลานาน แตก็ทาํไดคอนขางชา เพราะใชเปนการ
จัดการศึกษาแกประชาชนไปดวย 
 

             5.3.5 มาตรา 58 สิทธิในการรับรูขอมูลสาธารณะในครอบครองของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการสวนทองถิ่น กับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 แมวารัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ จะรองรับสิทธิของ
ประชาชนในการรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ ทําใหประชาชนสามารถมีสวนรวมใน
ระดับการรับรูขอมูลขาวสาร และเปนชองทางหนึง่ทีป่ระชาชนไดใชเพื่อหาขอมูลมาประกอบการ
เคลื่อนไหวของตน เชน เพื่อตรวจสอบความโปรงใสของโครงการ บอยครั้งมักจะไมไดรับขอมูลขาว
สาร หรือไดรับขอมูล แตไมครบถวน  ประชาชนที่คัดคานโครงการบอบําบัดน้ําเสียที่อ.คลองดาน 
จ.สมุทรปราการ ตองฟองรองศาลปกครอง เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมตามที่ตองการ 
 ในทางปฏิบัติ  ผูทีม่ีความสามารถในการเขาถึงการขอขอมูลขาวสารมากกวา มักจะเปน
องคกรพัฒนาเอกชน ซึง่มทีกัษะในการติดตอส่ือสารกับหนวยงานราชการมากกวา สําหรับประชา
ชนรากหญา มักจะหวงัพึง่ขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ประกอบเปนหลกั เชน จากองคกรพัฒนาเอกชนที่
ประสานงานดวย จากสื่อมวลชนที่มีความเหน็ใจและเขาในประเด็นปญหา จากนักวชิาการ หรือ
จากผูที่ไมประสงคออกนาม โดยประชาชนจะมกีารตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลระดับหนึ่ง
กอนนาํมาใช 
 

             5.3.6 คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 
 ประชาชนคอนขางยอมรับและมีความหวังกับวุฒิสภา เหน็ไดจากความพยายามที่จะใชกล
ไกของวุฒิสภา เพื่อใหวุฒสิภาเสนอความเหน็ตอรัฐบาล โดยการใหวุฒิสภาลงพืน้ที่ หรือศึกษา
กรณีความขัดแยง หรือใหจดัทําการรับฟงความเห็นของประชาชน รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมใน
คณะกรรมาธกิารหรือทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ เพื่อพจิารณารางกฎหมายตาง ๆ  ภาคประชาชน
ไดเขารวมเปนคณะกรรมาธกิารในการรางกฎหมายในหลายกรณีการผลักดัน เชน  ในการ
รางพ.ร.บ.ปาชุมชน ตัวแทนจากภาคประชาชนที่เสนอหาหมืน่ชื่อในการเสนอรางกฎหมาย ไดเขา
รวมเปนกรรมาธิการดวยสามคน และเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมาธกิารอีกดวย 
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 แมประชาชนจะไดมีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสารในการใชกลไกของวุฒิสภา  แตก็ยัง
ไมสามารถกาวไปถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจได เนื่องจากไมมกีระบวนการใด ๆ ที่จะรับรอง
ไดวา กฎหมายที่ประชาชนเสนอจะไดรับการรับรองจริง แมประชาชนจะมีสวนรวมในการราง และ
ไดทํางานรวมกับกรรมาธกิารของวุฒิสภาแลว เชน ในกรณีรางพ.ร.บ.ปาชมุชนที่ไมผานการ
พิจารณาของวุฒิสภาในมาตราหลัก แมจะมีการผลักดนัเปนระยะเวลายาวนาน และคณะกรรมาธิ
การของวฒุิสภาก็มีความเหน็สอดคลองกบัการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน 
 

             5.3.7 คณะกรรมการสทิธิมนุษยชน  
 ประชาชนไดยืน่เรื่องรองเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในหลายกรณี เพื่อใหกรรมการ
สิทธิมนุษยชนตรวจสอบวาโครงการพัฒนาของรัฐ หรือกฎหมายเกาบางฉบับ มีการละเมิดสิทธิของ
ประชาชนหรือไม โดยสวนมากคณะกรรมการสิทธมินษุยชนจะไดลงไปศึกษากรณปีญหา และมขีอ
เสนอแนะแกรัฐบาล แตแมคณะกรรมการสิทธมินษุยชนมกัจะมีความเหน็สอดคลองกับประเดน็
ของภาคประชาชน แตความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนที่เสนอตอรัฐบาล ก็ไมมีผล
ในการบงัคับใช  เชน  ในกรณีการคัดคานโครงการทอกาซไทย-มาเลยเชยี  
 

             5.3.8 ศาลรัฐธรรมนูญ  
 ประชาชนใชศาลรัฐธรรมนญูในกรณีที่รัฐบาลนาํกฎหมายเกาที่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาบังคับ
ใชกับประชาชน กลุมประชาชนที่เคลื่อนไหวผลักดนัเรื่องนัน้ ๆ จึงยืน่เรื่องใหศาลรัฐธรรมนญู
วินิจฉัย เชน เครือขายเหลาพืน้บานแหงประเทศไทยจะใหสภาทนายความเปนตัวแทนในการฟอง 
เพื่อตีความวา พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม 
 

              5.3.9 ศาลปกครอง 
             ศาลปกครองเปนชองทางหนึง่ที่ภาคประชาชนไดใชกระบวนการฟองรอง เพื่อใหพจิารณา 
ตรวจสอบ การทํางานของภาครัฐ แตประชาชนระดับรากหญาไมไดใชชองทางศาลปกครองมาก
นัก รวมทั้งยงัไมมีความไมมั่นใจวาศาลปกครองจะเปนอิสระจริงหรือไม ในกรณีการจัดตั้งสถานี
วิทยชุุมชนโดยชาวบานไดอางสทิธิตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญฉบบัปจจุบัน แตทางกรมประชา
สัมพันธออกหนังสือส่ังระงับการออกอากาศโดยอางกฎหมายวิทยุโทรทศันฉบับ พ.ศ.2498  ชาว
บานปฏิเสธไมทําตามคําสั่งดังกลาวโดยเห็นวาคําสัง่กรมประชาสัมพนัธนาจะขัดกบัรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา 40 แตก็ลังเลที่จะยืน่รองตอศาลปกครองเพื่อใหเพิกถอนคําสั่ง เนื่องจากไมมัน่ใจวาศาลปก
ครองจะดําเนนิการวินิจฉัยไดอยางเปนกลางหรือและเปนอิสระจากฝายการเมือง (สุริยะใส 2545) 
5.4 ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชน 

จากปรากฏการณการมีสวนรวมของภาคประชาชน เราสามารถแบงยทุธศาสตรการมสีวน
รวมไดดังนี้  

            5.4.1 การใชระบบตัวแทน 
ตัวแทนในระบบนิติบัญญัติ เปนอีกชองทางหนึ่งที่ประชาชนมักจะใชควบคูไปกับการเรียก

รอง เนื่องจากนักการเมืองจะเปนผูตัดสินใจทายสุดในประเด็นตาง ๆ  ประชาชนจึงพยายามกดดัน
ใหนักการเมืองออกมาแกไขปญหา นอกจากนี้ ภาคประชาชนยังมีสวนรวมผานทางกลไกกรรมาธิ
การของสภา โดยผลักดันใหมีการพจิารณาประเด็นที่ตนกําลังเคลื่อนไหว  

ในระดับทองถิน่ หากองคกรปกครองสวนทองถิน่มีความเขาใจในประเด็นปญหาที่ประชา
ชนกาํลังเคลื่อนไหว ก็จะเปนฐานสําคัญฐานหนึง่ของการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประชาชน
ในบางกรณีพยายามสงตวัแทนเขาไปในการปกครองสวนทองถิน่ โดยหวงัวาจะสามารถเปนเสียง
หนึง่ในการแกไขปญหาของกลุมตน เชน ชาวบานที่คัดคานการกอสรางโรงไฟฟาบอนอก บานกรูด 
ไดสงตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับทองถิ่น  (อบต.-บอนอก และเทศบาล-บานกรูด) เพื่อ
สรางความชอบธรรมในการคัดคานโรงไฟฟาดวย แตทัง้นี้ การมีตัวแทนในองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นแมจะสงผลดีตอการเคลื่อนไหว แตก็ไมไดสงผลกระทบตอการตัดสินใจดําเนินโครงการ ซึ่งเปน
การตัดสินใจจากสวนกลางมากนกั 
 

            5.4.2 รวมเปนภาคีกับรัฐ  
ในหลายกรณ ี ประชาชนเขารวมเปนภาคีกับรัฐเพื่อการมีสวนรวมในการแสดงความคิด

เห็นและตัดสนิใจ แตในหลายกรณีความเคลื่อนไหวทีผ่านมา การรวมเปนภาคีกบัรัฐมักไมใชยทุธ
ศาสตรที่ประสบความสาํเร็จนัก เชน ในการผลักดันการจดัตั้งสถาบนัคุมครองสุขภาพ ความปลอด
ภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ โดยคณะกรรมการรณรงคเพื่อสุขภาพและความปลอด
ภัยของคนงาน ที่ทาํงานรวมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการรางพ.ร.บ.  และในการ
ผลักดันของกลุมองคกรพัฒนาเอกชนใหมกีารตรากฎหมายองคกรอิสระผูบริโภค ตามมาตรา 57 
ของรัฐธรรมนญู ที่ทาํงานรวมกับสํานกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  ความพยายามมีสวน
รวมทัง้สองกรณีกลับลงเอยดวยการที่หนวยงานของรัฐที่รวมกนัทํางานมาเสนอรางกฎหมายทีม่ี
เนื้อหาขัดกับการคุมครองสทิธิและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามที่ภาคประชาชน
ตองการ ทาํใหส่ิงที่ประชาชนในทั้งสองเครือขายตองการไมสามารถบรรลุผลไดจริง และตองหนัไป
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ใชชองทางอืน่ ๆ เชน เจรจาล็อบบ้ีกับพรรคการเมือง และแสวงหาพนัธมิตรตาง ๆ ในการผลักดนั
ตอไป 

ยุทธศาสตรการเปนภาคีกับรัฐ มกัจะเปนผลไดก็ตอเมือ่กลุมประชาชนเปนกลุมทีม่ีความ
เปนเอกภาพ มีทรัพยากรเปนที่แลกเปลี่ยนกับรัฐได  ไมเปนประเดน็ที่มีใครมีสวนไดสวนเสีย  โดย
เฉพาะหากเปนประเด็นที่สอดคลองกับวาระของรัฐบาลอยูแลวประชาชนก็จะมีสวนรวมไดมากขึ้น  
เราจะเห็นไดวา ในขณะทีป่ระชาชนรากหญาที่เรียกรองการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจและสังคม อันจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธระหวางภาครัฐและภาคประชา
ชนที่เปนอยูนัน้ ไมคอยไดรับความสนใจจากรัฐ และจาํตองใหกลวิธตีาง ๆ ในการเรียกรองใหรัฐ
บาลใหความสนใจกับปญหาของตน ภาคธุรกิจกลับไดรับการเอื้ออํานวยความสะดวกจากรัฐบาล
เปนอยางดีในการเขาพบปรึกษาหารือ และในการผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจตาง ๆ โดยมีชอง
ทางในการพบปะอยางเปนทางการและเปดกวาง 
 

             5.4.3 ตัดสินใจแทนรัฐ 
ภาคประชาชนไดพยายามที่จะเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในแนวนโยบายหรือโครงการพัฒนา

ที่จะสงผลกระทบตอตนเอง และไมยอมเปนผูรับผลจากการตัดสินใจของภาครฐัที่ดําเนินการไป
โดนปราศจากการมีสวนรวมของประชาชนอีกตอไป 
 

             5.4.4 ทําประเด็นใหเปนประเด็นสาธารณะ 
 ส่ิงสําคัญทัง้ตอการผลักดันนโยบายหรือกฎหมาย และการแกไขปญหาผลกระทบจากการ
พัฒนา  คือ ความเขาใจจากสาธารณะ อันจะเปนสิ่งสนับสนนุสําคญัตอการเคลื่อนไหวและจะสง
ตอการตัดสินใจของรัฐในที่สุด 
 

            5.4.5 ปกครองตนเอง 
 ในขณะที่การรอการแกปญหาจากรัฐ หรือการผลักดนันโยบายและเสนอ/แกไขกฎหมาย 
เปนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่ใชเวลานานกวาจะเห็นผล ประชาชนสวนหนึ่งไดหา
ทางแกไขปญหาความอยูรอดของตนเอง โดยไมรอพึง่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง เชน กลุม
สัจจะออมทรพัยในภาคใต กลุมเกษตรทางเลือก เบี้ยกดุชุม  
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5.5 การใชรัฐธรรมนูญของประชาชนกลุมตาง ๆ  
 กรณีการมีสวนรวมของประชาชนหลงัการบังคับใชรัฐธรรมนูญ มีประชาชนที่เขารวม
และใชรัฐธรรมนูญสามกลุมหลัก ซึ่งมีประเด็นการมีสวนรวมและการเขาถึงรัฐธรรมนูญตางกันไป 
 

            5.5.1 ประชาชนรากหญา 
           ประชาชนรากหญามกัเปนผูที่เดือดรอนจากปญหาการพัฒนา และเรียกรองใหมีการแก
ปญหาผลกระทบ ซึง่เปนปญหาซับซอนของทางสิง่แวดลอม ทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคม 

ประชาชนมักจะเคลื่อนไหวโดยการประสานเครือขาย ทั้งเครือขายพื้นที่ และเครือขาย
ปญหา เพื่อทีจ่ะไดมีพลังในการเคลื่อนไหวมากขึ้น  เราจึงไดเหน็การกอเกิดเครือขายหลากหลายที่
รวมกันเคลื่อนไหวเพื่อประเด็นของกลุมคนชายขอบ เชน เครือขายสลัมส่ีภาค ที่เปนการประสาน
ระดับประเทศของกลุมสลัม เพื่อแกไขปญหาการถูกไลร้ือ  สหพนัธเกษตรกรภาคเหนือ ประสาน
เครือขายประเด็นปญหา 8 ประเด็นของภาคเหนือ หรือเครือขายระดับชาติที่รวมหลากหลายปญหา
อยางสมัชชาคนจน สวนในกรณีที่ไมไดมีการประสานเครือขายเคลื่อนไหวกับกลุมเคลื่อนไหวอืน่ ก็
มีการแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณซึ่งกนัและกนั เชน กลุมคัดคานโครงการโรงไฟฟาที่บอนอก 
และหินกรูด จ. ประจวบคีรีขันธ ที่ไมไดประสานเปนเครอืขายรวมเคลือ่นไหวกับกลุมอ่ืน ๆ แตไดไป
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณในหลายพืน้ที ่

การเคลื่อนไหวของชาวบานสวนมาก มีองคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) เขามาเกี่ยวของ
คอยใหความชวยเหลือดานขอมูล การสือ่สารกับองคกรภายนอก และการประสานงานกับหนวย
งานภาครัฐ  โดยมีบทบาทมากนอยตางกันไปในแตละกรณี  บทบาทของเอน็จีโอนี้ มักจะถูกมอง
จากภาครัฐวา เปนผูทียุ่ยงชาวบาน กอใหเกิดความรนุแรง ในขณะที่ชาวบานมองวานักพฒันาองค
กรเอกชนทําหนาที่เปน “พี่เลี้ยง” ที่ชวยใหการเคลือ่นไหวของชาวบานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
ขณะที่การตัดสินใจยงัคงอยูกับชาวบานเอง 

 

             5.5.2 องคกรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) 
นอกจากจะมบีทบาทเปนพีเ่ลี้ยงแลว เอ็นจีโอยงัไดมีบทบาทเปนแกนนําในการเรียกรอง

เคลื่อนไหวเพือ่การมีสวนรวมหลายประเดน็ โดยเฉพาะในการผลักดนักฎหมายและนโยบาย เชน 
เครือขายเอ็นจีโอที่ทาํงานดานสื่อไดเคลื่อนไหวเรื่องมาตรา 40 กับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โดย
แบงคณะทํางานออกเปนสองสวน คือ คณะทํางานติดตามมาตรา 40 และ คณะทํางานสื่อภาค
ประชาชน มุงผลักดันใหกลไกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 เปนไปตามเจตนารมยและเพื่อประชาชน  
เครือขายเอ็นจีโอดานการศกึษา เคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  สหพนัธองคกรผูบริโภค ที่
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เปนเครือขายของเอ็นจีโอทีท่ํางานดานการคุมครองผูบริโภค และสงเสริมสิทธิ รวม 30 องคกร 
เคลื่อนไหวเพือ่จัดตั้งองคกรอิสระผูบริโภค ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 57 
 ในกรณีการเคลื่อนไหวของเอ็นจีโอเปนการตอสูบนฐานขอมูลเชิงวิชาการ และไดรับ
การสนับสนุนจากสาธารณะในวงกวาง โอกาสทีก่ารผลกัดันจะประสบความสาํเร็จก็จะมีสูงไปดวย 
เชน กรณีคัดคานการจดทะเบียนสทิธิบัตรพันธุขาวหอมมะลิ  กรณีการคัดคานกองทนุสนับสนนุ
การรักษาปาจากอเมริกา การคัดคานและการผลักดันการแกไขกฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ 
 

                   5.5.3 ชนชั้นกลาง 
 ชนชั้นกลางสวนมากไดใชรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบหรือแสดงความคิดเห็นตอภาค
รัฐ  บทบาทของชนชัน้กลางที่เราไดเหน็ในการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจและสังคม คือ การสนับสนนุ
และคัดคานรางพ.ร.บ.คณะสงฆ  การผลักดนักฎหมายตามพ.ร.บ.ปฏิรูปการศึกษา  การมีสวนรวม
ในการรางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ  เนื่องจากประเด็นการมสีวนรวมของชนชั้นกลางไมไดเปน
ประเด็นทีเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงอาํนาจและความสัมพนัธระหวางประชาชนและรัฐ เราจงึ
พบวาภาครัฐใหความสนใจและตอบรับเปนอยางดีของการเคลื่อนไหวของคนกลุมนี ้
 

                   5.5.4 นักธุรกิจ 
 การเคลื่อนไหวของนกัธุรกิจในการผลักดนันโยบายมกัไมเปนประเด็นสาธารณะ เนื่อง
จากมกีารจัดความสมัพนัธกบัภาครัฐคอนขางลงตวั เชน การเขาพบรัฐบาลโดยตรง หรือมีการให
การสนับสนุนแกพรรคการเมือง การทํางานผานกลไกรวม ยกเวนนักธุรกิจรายยอยที่ตองรณรงค
รวมกับสังคมในวงกวาง เชน กรณีผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกีย่วกับรานคาปลีก 
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ตารางที่ 5-2 ประชาชนกลุมตาง ๆ กับการมีสวนรวมภายใตรัฐธรรมนูญ 
ผูมีสวนรวม ประเด็น การใชรธน. วิธีการ/ยุทธศาสตร ความตงึเครียด 
ประชาชนราก
หญา 

แกไขผล
กระทบจาก
การพัฒนา 
(ทอกาซ ที่ดิน 
โรงไฟฟา เขื่อน 
ชุมชนแออัด 
โรงบําบัดน้ํา
เสีย สุราพื้น
บาน) 

- อางองิสิทธิในการ
มีสวนรวม 
- ใชผานเอน็จโีอ 

ผลักดัน กดดัน ล็อบ
บ้ี ด้ือแพง 

เปนกรณีทีเ่กี่ยว
กับทรัพยากร 
ความอยูรอด 
และเปนการปรับ
เปลี่ยนความ
สัมพันธกับรัฐ จึง
มีความตงึเครียด
สูง 

เอ็นจีโอ ผลักดัน
นโยบาย 
(ปฏิรูปส่ือ คุม
ครองผูบริโภค 
สถาบันความ
ปลอดภัยฯ 
พ.ร.บ.แร) 

- ผลักดันนโยบาย
ใหเปนจริงตามรัฐ
ธรรมนูญ 
- ตรวจสอบภาครัฐ 

- รวมมือกับรัฐ 
- รณรงคส่ือสารวง
กวาง 

สวนมากจะมี
ความตึงเครียด 
โดยเฉพาะกรณี
ประเด็นที่เกี่ยว
ของกับ 
ทรัพยากรและผล
ประโยชน 

ชนชั้นกลาง ผลักดันนโยบาย 
(พ.ร.บ.คณะสงฆ 
พ.ร.บ.การศึกษา 
พ.ร.บ.สุขภาพ) 

- อางสทิธิในการมี
สวนรวม 

- รวมมือกับรัฐ ไมมีความตงึ
เครียดโดยเฉพาะ
หากเปนฐาน
เสียงของรัฐบาล 

นักธุรกิจ ผลักดัน
นโยบาย 

ไมไดใชเนื่องจากมี
ชองทางในการเขา
ถึงผูบริหารประเทศ
อยูแลว 

รวมมือกับรัฐ ไมมี 
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5.6 การพยายามมีสวนรวมของภาคประชาชนกับความรนุแรง 
 ความพยายามมีสวนรวมของภาคประชาชนในทางเศรษฐกิจ และสงัคมนัน้ มวีิธกีารและ
การแสดงออกที่แตกตางกันไปตามประเด็นและกลุมประชาชนที่เขามามีสวนรวม และปจจัยเหลานี้
ก็สงผลตอการตอบสนองจากภาครัฐดวยเชนกนั จากปรากฏการณการมีสวนรวมของภาคประชา
ชนภายหลังการบังคับใชรัฐธรรมนูญ เราจะพบวา แมรัฐธรรมนูญจะมีชองทางการมีสวนรวมของ
ประชาชนมากขึ้น แตบอยครั้งการมีสวนรวมของประชาชนมีความรุนแรง ไมเพียงในการแสดงออก
โดยการชุมนุม ประทวง การยืดเยื้อ หรือการเลือกปฏิบัติการที่ลอแหลมตอกฎหมายของภาค
ประชาชนเทานั้น แตในการตอบสนองของภาครัฐ ที่มกีารกระทาํโตตอบที่รุนแรงตอความพยายาม
มีสวนรวมของภาคประชาชนดวยเชนกนั  
 ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอความรนุแรงของการมีสวนรวม คือ ประเด็นปญหา
และการมีสวนไดสวนเสียของประเด็นปญหา เราสังเกตไดวา ประเดน็การมีสวนรวมที่เกีย่วของกบั
ความขัดแยงทางทรพัยากร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความอยูรอดของประชาชน และเปนประเด็นปญหาที่
มีมายาวนาน แกไขไดยาก มักจะเปนประเด็นปญหาทีม่ีความรนุแรงคอนขางสงู ประชาชนเลือกที่
จะใชทุกวิถทีางในการเคลื่อนไหว ทั้งชองทางที่เปนทางการและไมเปนทางการ ดวยเหน็วาจะตอง
ทําเพื่อชีวิตรอด และพยายามที่จะเปนผูตัดสินใจเอง ในขณะเดียวกนั ความขัดแยงเรื่องทรัพยากร
และสิทธิชุมชน เปนประเด็นทีท่าทายตอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง และเปนสิ่งที่มีกลุมผล
ประโยชนเขามามีสวนไดสวนเสียดวยคอนขางมาก ตัวอยางทีเ่หน็ไดชัด คือกรณีความรุนแรงใน
การเคลื่อนไหวคัดคานโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่มกัมกีารปะทะกนัระหวางกลุมประชาชนและเจา
หนาที่รัฐ รวมทั้งมกีารลอบทํารายผูนาํการชุมนุมหลายครั้ง ชาวบานที่เคลื่อนไหวเรือ่งเหลาพืน้บาน
โดยวิธีการดื้อแพง ก็ถูกจับกุมดําเนินคด ี  อีกกรณหีนึง่คือ การเขายึดที่ดินที่จ.ลําพูน ซึ่งเปนการ
กระทําที่ลอแหลมตอกฎหมาย มีการจบักุมชาวบาน การใชมาตราทางสังคมของภาครัฐในการ
ประณามผูที่เขาบุกเบิกที่ดิน  
 สวนในประเดน็ทีย่ังไมสามารถระบุผูมีสวนไดสวนเสียชัดเจนภาครัฐและประชาชนมกัจะมี
ความรวมมือกันไดระดับหนึ่ง ทําใหไมมคีวามขัดแยงกนัเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากกระบวนการมีสวน
รวมเปนการดาํเนนิการโดยภาครัฐ หรือเขาสูกระบวนการที่มีอยูแลว และเนื้อหาไมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง เชน ในกรณีการรางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ หรือแมหากเปนกรณีที่มี
ความเห็นแตกตาง เชน การเคลื่อนไหวเรือ่งรางพ.ร.บ.คณะสงฆ ทีม่ทีั้งกลุมสนับสนุนและคัดคาน 
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มีการชุมนุมเรียกรอง แตก็ไมมีความรุนแรงอื่นใดเกิดขึ้น เปนเพราะประเด็นทีเ่รียกรองนัน้ไมทาทาย
ความคิดคนในสังคม ทาํใหรัฐมีการตอบสนองและหาทางประนีประนอมดวยดี  
 บทบาทของเอน็จีโอก็เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอความรุนแรงของการมี
สวนรวม เนื่องดวยเอ็นจโีอไดเขาไปมีบทบาทในแทบทุกการเคลื่อนไหวของประชาชนระดับราก
หญา แมจะในเพยีงบทบาทการสนับสนนุขอมูลและการประสานงานกับองคกรภายนอก แตเอ็นจี
โอก็เปนผูทีท่ําใหประชาชนไดเรียนรูกระบวนการตอสูตาง ๆ และเสรมิความมั่นใจใหชาวบานมาก
ข้ึน ทําใหชาวบานเลือกชองทางการตอสูที่มียทุธศาสตรการแยงชงิพืน้ที่สาธารณะและพื้นที่ในสือ่ 
ความพยายามที่จะสรางใหประเด็นเปนการถกเถยีงในสาธารณะและการเพกิเฉยจากภาครัฐ ทาํให
การเคลื่อนไหวบางครั้งเขาขายรุนแรง ทั้งนี ้ บทบาทและอํานาจในการตัดสินใจของเอ็นจีโอในการ
เคลื่อนไหวของชาวบานในบางกรณียงัเปนที่ถูกตัง้คําถามวาประชาชนเปนผูเลือกยุทธศาสตรหรือ
ยุทธวิธนีั้น ๆ เองจริงหรือไม 
 
5.7 สรุป 
 การมีสวนรวมของประชาชนในทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น เกิดจากความคาดหวงัของ
ภาคประชาชนในการมีสวนรวม โดยเฉพาะหลงัจากที่รัฐธรรมนูญป 2540 บังคับใช ทําใหประชา
ชนมีความหวงัและพยายามเขามามีสวนรวมมากขึ้น ทัง้ผานทางการใชกลไกตามรฐัธรรมนูญ และ
ชองทางไมเปนทางการตาง ๆ แตโดยสวนมากแลวประชาชนสามารถเขามีสวนรวมไดในเพยีง
ระดับของการรับรูขอมูลขาวสาร หรือการเสนอขอมูลขาวสารเทานัน้ โดยทีเ่กิดจากการริเร่ิมของ
ภาคประชาชนเองที่จะเรียกรองสิทธิในการมีสวนรวมเหลานี ้ และไดเคลื่อนไหวในทกุรูปแบบ โดย
อางความชอบธรรมตามสิทธทิี่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มีนอยกรณทีี่ประชาชนไดมีโอกาสมีสวน
รวมถึงระดับการรวมตัดสินใจในเชิงนโยบาย และไมมกีรณีใดที่ประชาชนไดเปนผูตัดสินใจดวยตัว
เองเลย 
 การที่ภาครัฐตัดสินใจดําเนนิโครงการหรือนโยบายใด ๆ โดยปราศจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนตัง้แตเร่ิมแรกเชนนี้ นาํไปสูความรุนแรงรูปแบบตาง ๆ ระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน 
แมประชาชนจะพยายามเสนอแนวทางนโยบายที่รองรับการมีสวนรวมของประชาชนในอนาคตไว
ในขอเรียกรองและรางกฎหมายฉบับประชาชน แตกย็ังตดิขัดอยูกับภาคการเมือง ที่เปนผูมีบทบาท
สําคัญและเปนผูตัดสินใจในทายที่สุด  ทําใหไมวาจะในการเคลื่อนไหวทางชองทางใด ภาคประชา
ชนจะตองกลบัมาใชการเมอืงแบบเกา การเจรจาลอบบ้ีนักการเมือง ประกอบดวยทั้งสิน้ ดวยมุง
หวงัวาจะประเด็นของตนจะไดรับการดําเนนิการอยางแทจริง 
 
 



บทที่ 6 
ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมของประชาชน 

 

6.1 ตนทุนการมีสวนรวมสงูและระดับปญหาความขดัแยง 
การแสดงออกซึ่งความตองการของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญใหมนี ้ มีปรากฏการณที่

การมีสวนรวมขยายพรหมแดนออกไปสูอนาธิปไตยมากยิ่งขึน้ เชน กรณียึดที่ดินลําพูน การปน
ทําเนียบของผูชุมนุมกลุมตางๆ จนเกิดเสนแบงระหวางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมกับ
อนาธิปไตยอาจจะเบาบางลงทุกที การปฏิเสธกฎหมายและการไมยอมรับกฎเกณฑนาจะเปนภาพ
สะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมหรือการสะทอนความตองการใหมีการแกไขปญหาไมมีประสิทธิ
ภาพ และไมอาจฝาโครงสรางทางเศรษฐกจิและสังคมที่ไมเปนธรรมได 

 

6.1.1 ตนทุนในการมีสวนรวมสูง 

การพยายามเขาไปมีสวนรวมของประชาชนตนทุนทั้งหมดตกอยูกับผูผลักดัน ทั้งนี้เนือ่ง
จากกรอบของกฎหมายทีท่ําใหมีรายละเอยีดซับซอน กรณีการลารายชือ่เพื่อเสนอกฎหมาย เชน 
การถายสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานหรือคาใชจายในการณรงครวบรวมรายชื่อประชา
ชน ซึง่นอกจากจะใชตนทุนสูงแลวยงัทาํใหยุงยากดวย  

 การมีสวนรวมไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตนทุนทางสังคมสูงเกินไป เมื่อประเมนิจาก
ระดับปญหาความขัดแยงที่ไมมีทางออก และการสูญเสียของภาคประชาชน และศรัทธาตอระบอบ
ประชาธิปไตย เชน กรณีการเขาชื่อเสนอราง พ.ร.บ.ปาชุมชน ฉบับประชาชนแสดงใหเหน็ถึงการตอ
สูยาวนานและลงเอยดวยปลายทางที่เปนการเมืองแบบเกาและอาจไมไดรับการพิจารณาในที่สุด 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือ ความเสื่อมศรทัธาของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยทั้งแบบมีสวน
รวมและแบบตัวแทน อาจนาํไปสูการดื้อแพง และการไมเคารพกฎหมายตามมา1 

นอกจากนัน้การพยายามเขาไปมีสวนรวมในเรื่องสําคัญนั้น ตองอาศยัการชุมนุมเคลือ่น
ไหวกดกนั ซึง่ประชาชนในสวนที่ไดรับผลกระทบหรือมปีญหานั้นสวนใหญมีฐานะคอนขางที่จะ
ยากจน  
 

                                                           
1 ปจจุบันพบวาแนวทางการดื้อแพงหรือการไมเคารพและปฏิเสธกฎหมาย แนวทางดังกลาวไดถูกกลุมเคลื่อนไหวตางๆ 
นําไปใชเปนเครื่องมือในการเคลื่อนไหวมากขึ้น ซึ่งพบวาสวนใหญเกดิจากการสรุปบทเรียนของกลุมเคลื่อนไหววาเนื่อง
จากการอางสิทธแิละการมีสวนรวมของประชาชนตามกลไกและบทบญัญัติรัฐธรรมนูญไมไดรับการปฏิบัติหรือความสน
ใจจากภาครัฐ  นัน่เอง 
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6.1.2 ความเสีย่ง 

การเขาไปมีสวนรวมของประชาชนในโครงการพัฒนาตางๆ ของรัฐสวนใหญมักจะมีขอขัด
แยงกับหนวยงานราชการหรือบริษัทธุรกิจเอกชนที่ไดรับสัมปทาน ทําใหเกิดการขมขูคุกคาม รวม
ทั้งหมายเอาชีวิต ทําใหการมีสวนรวมตกอยูในความเสี่ยงและนอกจากนั้นก็ลอแหลมตอการถูก
ดําเนินคดีทางกฎหมาย  

ทั้งนี้การใชกฎหมายดําเนินคดีกับกรณีการชุมนุมการเรียกรองของประชาชน   เปนการใช
อํานาจทางกฎหมายโดยเจาหนาที่ของรัฐและบางกรณีรวมกับนายทุนในพื้นที่ดําเนินคดีกับประชา
ชน การใชกฎหมายมีหลายระดับเชน การออกหมายจับแกนนํา  การแจงจับ  การฟองรองคดี  การ
ไมใหประกันตัว  การตั้งเงินประกันสูง   โจทกที่ฟองรองมักเปนหนวยงานของรัฐ  อัยการจังหวัด  
กรมปาไม  หนวยงานราชการที่เปนหนวยงานที่ตองดําเนินการแกไขปญหาและนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ในกรณีความขัดแยง มากกวาการนําเรื่องมาฟองรองหาความยุติธรรมกับศาล     

   เนื่องจากผูตองหาสวนใหญเปนชาวบานเมื่อชาวบานหมดสิ้นหนทางในการเรียกรอง
ตามกระบวนการจากระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด จึงดําเนินการเรียกรองกดดันรัฐบาลโดยการ
ชุมนุม แตมักถูกหมายจับและถุกดําเนินคดี   ศาลและอัยการ รวมทั้งตํารวจในทองที่ดําเนินการ
อยางรวดเร็วในการออกหมาย  ส่ังฟอง จับกุม ดําเนินคดี แกกลุมชาวบานในขอหาตาง ๆ  ไดแก
การขัดขวางเจาพนักงาน  การดูหมิ่น/หมิ่นประมาทเจาพนักงาน  การมั่วสุมทําใหเกิดความวุนวาย  
การกีดขวางทางสาธารณะ   การรวมกันกระทําดวยวาจาหรือวิธีอ่ืนใดอันเปนการขัดรัฐธรรมนูญ 
การกระทําเปนซองโจร  การสมคบเพื่อกระทําผิดอยางใดอยางหนึ่ง  การกระทําการเปนหัวหนา
หรือส่ังการเพื่อใหเกิดความวุนวายในบานเมือง  เหลานี้เปนตน 

ในกรณีที่ดิน ความขัดแยงในเร่ืองที่ทํากิน พื้นที่ปา  ซึ่งยังไมมีผลสรุปของสิทธิที่ดิน หรือ
บางกรณีมีคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยรัฐบาลในการตรวจสอบความถูกตองของการถือ
ครองแตชาวบานกลับถูกดําเนินคดี และต้ังขอหาบุกรุกที่ดินสาธารณะ อันเปนสมบัติของแผนดิน 
บุกรุกที่ดินของรัฐ / เขาไปยึดครอบครองที่ดินของรัฐ  หรือรวมกันแผวถางยึดที่ดินในเขตปาสงวน/ 
เขตรักษาพันธุสัตวปาโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน    

 แกนนําประชาชนตองเปนผูตองหา  บางคนตองถูกจองจําเพราะไมมีเงินประกันตัวออก
มาตอสูคดี   เนื่องจากเปนผูเดือนรอนยากจน ตํารวจตั้งวงเงินประกันไวสูง  ขาดความชวยเหลือ
ดานกฎหมาย   ขาดแคลนทนายความชวยเหลือในการดําเนินคดี  ขาดแคลนผูมาค้ําประกันดวย
ตําแหนงทางราชการหรือดวยหลักทรัพย   ทําใหไมสามารถทํางานเพื่อเรียกรองสิทธิและดําเนินกิจ
กรรมไดอีกตอไป  เนื่องจากตองสูญเสียเวลา กําลัง และเงินคาเดินทาง  คาทนาย เพื่อมาแกตางใน
ชั้นศาลเปนระยะเวลายาวนาน   และเปนการแยกกลุมประชาชนออกจากเจาหนาที่รัฐ      รวมทั้ง
กระบวนการยุติธรรมและการสอบปากคํามีแนวโนมในการเลือกปฏิบัติและใชกฏหมายอยางไมเทา
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เทียมกับชาวบานดวยทัศนคติที่เปนแงลบตอการทํางานเรียกรองสิทธิและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน2 

 

6.1.3  ความพรอมของประชาชน 

 ประชาชนที่เขามามีสวนรวมสวนใหญเกิดจากการกระตุนปญหาของตนเอง  แตเนื่องจาก
ประชาชนยังไมสามารถเขาถึงกลไกของกฎหมาย หรือการเขาไปตอสูในเวทีของกฎหมายตางๆ 
เปนเรื่องที่ทําไดยากและไมถนัด  ภาพโดยรวมประชาชนจึงมีความสามารถที่จะมีสวนรวมไมเทา
กัน คนยากคนจนในชนบท และกลุมชาติพันธุเขาไมถึงกลไกตางๆ ของรัฐธรรมนูญเมื่อเปรียบเทยีบ
กับชนชั้นกลางในเมือง หรือผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา  

ทําใหประเด็นปญหาและความตองการของทองถิ่น ไมไดรับการสนองตอบจากรัฐและ
สังคม เชน กรณีการเสนอราง พ.ร.บ.ปาชุมชน ฝายที่ไมเห็นดวยสามารถล็อบบ้ีหรือเจรจากับวุฒิ
สภาจนเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของกฎหมายไปอยางสิ้นเชิง ในขณะที่ฝายที่เห็นดวยกลับเขาถึง
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อเจรจาล็อบบ้ีไดคอนขางลําบาก  

 

6.1.4  ความสมัพันธทางอํานาจ 

ถึงแมวาทุกคนจะมีสิทธิเทาเทียมกันตามกฎหมาย แตส่ิงที่ไมไดเขียนไวในรัฐธรรมนูญคือ 
 ความสัมพันธของอํานาจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําใหการใชสิทธิ/การมีสวนรวมของแตละ
สวนไมมีความเทาเทียมกัน ทําใหตนทุนการมีสวนรวมแตกตางกันไปตามความสัมพันธดังกลาว 
เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ พรอมจะสงตัวแทนเขาพบ
ผูนําประเทศเมื่อไรก็ได ในขณะที่โอกาสของประชาชนคนยากคนจนจะไดเขาพบเพื่อส่ือสารกับผูมี
อํานาจหรือผูรับผิดชอบในปญหาตางๆ ทําไดยากมาก โอกาสจะพบไดนั้นตองใชมวลชนจํานวน
มากชุมนุมกดดัน3 

                                                           
2 เอกสารประกอบการรายงานสถานการณการคุกคามนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน 25 สิงหาคม 2545 ณ หองประชุม
อนุสรณสถานวีรชน 14 ตุลา คณะทํางานปกปองนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน ประกอบไปดวย 9 องคกร คือ คณะกรรมการ
รณรงคเพ่ือประชาธิปไตย (ครป.)  สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแหงเอเชีย (FORUM-ASIA)  ศูนยขอมูลสิทธิ
มนุษยชนและสันติธรรม (สสธ.) คณะกรรมการประสานงานองคกรสิทธิมนษุยชน (กปส.) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชา
ชน (สสส.) สหพันธนสิิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวด
ลอม 17 สถาบัน (คอทส.) ศูนยฝกอบรมสิ่งแวดลอม กลุมเพ่ือนประชาชน และสภาทนายความ 
3 นายสุวิทย  วัดหนู เลขาธิการเครือขายเดือนตุลา รายงานการสมัชชาคณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) 
วันที่ 12-13 มกราคม 2545 ณ หองประชุมอนุสรณสถาน 
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 นอกจากนี้พบวากอนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะบังคับใชกลุมทุนธุรกิจกับกลุมการ
เมืองเดิมอิงแอบและเปนพันธมิตรกันมากขึ้น  
 ดังนั้นเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นภาคประชาชนจึงไมใชแคตองเผชิญหนากับภาครัฐ
เทานั้น แตยังมีปญหากับกลุมทุนธุรกิจที่อาจไดรับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของชาวบาน4 
ปญหาจึงสลับซับซอนและทาทายศักยภาพของประชาชนมากขึ้น   
 

6.2 ปญหาทางปฏิบัติของกลไกกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 
 บรรยากาศการเมืองภายหลังรัฐสภาผานรางรัฐธรรมนญู สังคมไทยวาดหวงัวาดานหนึง่ 

นั้นรัฐธรรมนญูฉบับใหมจะเยียวยาปญหาทางเศรษฐกจิที่อยูในขั้นวกิฤตการณในชวงเวลาเดยีวกับ
การยกรางรัฐธรรมนูญ อีกดานหนึง่ก็เชื่อวารัฐธรรมนูญฉบบันี้จะเปนเครือ่งมือในการสรางการ
เมืองใหมทีม่ีความสุจริต โปรงใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได หรือการเมืองที่ภาคประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพและมบีทบาทมีสวนรวมมากขึ้นหรือที่เรียกกนัวา “การเมืองภาคพลเมือง” ซึ่งถือเปนเจตนา
รมณหลักของรัฐธรรมนูญฉบับใหม5 
 อยางไรก็ตามความตอเนื่องของกระบวนการปฏิรูปการเมืองนัน้ปฏิเสธไมไดวาภายหลัง
การบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูปพลังปฏิรูปโดยเฉพาะพลังธงเขียวที่ขับเคลื่อนโดยขบวนการ
ภาคประชาชนทัง้ชนชั้นกลาง คนยากคนจน คนเมืองคนชนบท บทบาทโดยรวมเริม่หดหายในขณะ
ที่ภารกิจของกระบวนการปฏิรูปการเมืองถอืวาเพิ่งเริ่มตนเมื่อผานรัฐธรรมนูญ ยงัมีภารกิจในข้ัน
ตอๆ ไป เชน การตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกอื่นๆ อีกหลายฉบับ รวมทัง้
กระบวนจัดตั้งองคกรอิสระและกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
อีกหลายองคกร  ปลอยใหบทบาทในชวงกระบวนการดังกลาวถูกกาํกับและผลักดันโดยฝายการ
เมืองและขาราชการเปนหลกั ความสนอกสนใจของสงัคมและประชาชนแมมีปรากฎอยูบางแตก็
กระจัดกระจายมีความหลากหลายตางกลุมตางกเ็คลื่อนไหวหรือติดตามเฉพาะประเด็นทีก่ลุมของ
ตนมีสวนไดสวนเสยีทาํใหขบวนการโดยรวมขาดพลงัเพยีงพอที่จะตอรองกับฝายการเมืองเพื่อ
กํากับกระบวนการปฏิรูปการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

                                                           
4 พญ.นัทธินี  บุญโสภณ กลุมพลเมอืง จ.สงขลา รายงานสรุปการเสวนาเรื่อง “ทองถิ่นกบัการมีสวนรวมของประชาชน 
ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540”  วันที่  25  กรกฎาคม 2545 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 
5 หนังสือ “เราขอสนับสนุน (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”  ซึ่งจัดพิมพโดยสภารางรัฐธรรมนูญภายหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญ เพ่ือใชประกอบการรณรงครวมกับประชาชนและสังคมผลักดันใหรัฐสภาผานรางรัฐธรรม
นูญฉบับ สสร 
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 ดวยเหตุดังนัน้กระบวนการตรากฎหมายลกูและการสถาปนาองคกรอิสระจึงเปดชองให
ฝายการเมืองเขามาผลักดนัและกํากับอยางเบ็ดเสร็จ  จนพบวารูปรางหนาตาของกฎหมายลกูบิด
เบือนไปจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและพบวากฎหมายหลายฉบบัที่ออกตามรฐัธรรมนูญไม
เอื้ออํานวยหรอืสนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชน อาท ิเชน 
 

6.2.1 มาตรา 170 วาดวยการเขาชื่อหาหมื่นรายชื่อเสนอกฎหมายตอสภา 
ภายหลงัรัฐสภาตรากฎหมายวาดวยการเขาชื่อหาหมืน่รายชื่อเสนอกฎหมายและประกาศ

ใช พบวาภาคประชาชนหลายกลุม/เครือขายไดนาํกฎหมายฉบบัดังกลาวไปเปนชองทางในการ
สะทอนและผลักดันผลประโยชนและความตองการของเครือขายตางๆ เชน ราง พ.ร.บ. ปาชุมชน 
พ.ศ…., ราง พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ พ.ศ…., 
ราง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ…., รางพระราชบญัญัติชุมชนแออัด พ.ศ…. เปนตน 
 จากการศึกษาพบปญหาและอุปสรรคของประชาชนในการรณรงคเขาชื่อของประชาชน
เพื่อใหไดไมนอยกวาหาหมืน่รายชื่อนั้นพบปญหาดังนี ้

- ข้ันตอนการรวบรวมรายชื่อ พบวากฎหมายดังกลาวกาํหนดใหผูรวมลงชื่อตองนําทัง้ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานมาประกอบ ทําใหมีตนทุนเพิ่มข้ึนประการ
สําคัญแมบางคนจะเห็นดวยกับรางกฎหมายฉบับนั้น แตเมื่อไมสามารถนาํสําเนาบัตรดังกลาวมา
ประกอบไดก็จะเสียสิทธ ิ ทําใหโอกาสทีจ่ะไดรับการสนับสนนุจากประชาชนทั่วไปเปนไปไดยาก
มากขึ้น และพบวารางกฎหมายหลายฉบบัถูกจําหนายเรื่องทิ้งไป เพราะไมสามารถรวบรวมรายชื่อ
ประชาชนไดตามกฎหมายกาํหนด 

-    ผูที่ไมไปใชสิทธิเลือกตัง้จะถูกตัดสิทธิไมสามารถรวมลงชื่อในการเสนอรางกฎหมายได 
ฐานะของกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนนั้นไมมีความแตกตางจากการเสนอของ ส.ส. พรรค
การเมือง หรือคณะรัฐมนตรีการบรรจุเขาวาระการประชมุเพื่อพจิารณาจึงเรียงตามลําดับตามวาระ
ทั่วไป ซึง่ไมรูวารางกฎหมายของประชาชนที่เสนอเขาสูสภาจะถูกนํามาพิจารณาเมื่อใด  

- ตามปกติกฎหมายโดยทัว่ไปที่อยูระหวางการพิจารณาของสภา หากอายุของสภาสิน้ 
สุดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตามรางกฎหมายทั้งหมดก็จะตกตามไปดวย รวมทัง้รางกฎหมายที่เสนอ
โดยภาคประชาชน นอกจากคณะรัฐมนตรีชุดใหมรองขอภายในหกสิบวันนับต้ังแตการประชุมรัฐ
สภาครั้งแรก แตหากรัฐบาลไมรองขอภาคประชาชนกต็องรวบรวมรายชื่อกนัใหม 

- เมื่อรางกฎหมายทีเ่สนอโดยประชาชนเขาสูสภา มักพบวาพรรคการเมืองและคณะรัฐ 
มนตรีจะเสนอรางของตัวเองมาประกบ ขอบังคับประชมุสภา ขอที ่ 105 กาํหนดวาในกรณทีี่มีราง
กฎหมายหลายฉบับที่มหีลักการทาํนองเดยีวกนัใหสภา สภาจะลงมติรับหลักการหรือไมรับหลัก
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การแหงพระราชบัญญัติแตละฉบับหรือทัง้หมดรวมกนัก็ได และเมื่อสภารับหลักการใหสภาลงมติ
วาจะใชรางฉบับใดเปนหลกัในการพิจารณาวาระที ่2 ซึ่งสวนใหญพบวารางของรัฐบาลจะถกูนํามา
พิจารณาเปนรางหลัก  

- ข้ันตอน/กระบวนการพิจารณารางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน การพิจารณาใน 
วาระที่ 1 ของสภาไมมีตัวแทนของประชาชนที่เขาชื่อกนัเสนอรางกฎหมายไปชี้แจงหลกัการ เหตุผล
และความจาํเปนในการเสนอรางกฎหมายฉบับนั้นๆ  ทาํใหโอกาสที่รางกฎหมายจะตกไปหรืออาจ
ทําให ส.ส.และประชาชนทัว่ไปไมสามารถเขาใจหลักการและความจําเปนของกฎหมายไดอยาง
ถองแท 

- การพิจารณาในวาระที ่2 ข้ันของกรรมาธิการพิจารณาไมมีตัวแทนของกลุมประชาชน 
ผูเสนอกฎหมายไปรวมเปนกรรมาธิการในสัดสวนที่แนนอน ข้ึนอยูกับดุลยพนิิจของประธานสภาฯ 
ซึ่งไมมหีลักประกันวาจะไดรับอนุญาตหรือไม? อันอาจทําใหข้ันตอนการพิจารณาแปรญัตติบิด
เบือนสาระสาํคัญเดิมของรางกฎหมายได6  

 

6.2.2 การประชาพิจารณหรอืการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 59 

เปนทีท่ราบกนัดีวากอนที่รัฐบาลจะตัดสนิใจดําเนินโครงการใดๆ ทีม่ผีลกระทบตอชุมชน 
และสภาพแวดลอมรัฐบาลจะตองจัดใหมกีารทาํประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของฝาย
ตางๆ กอนตดัสินใจดําเนนิโครงการ แตเนื่องจากปจจบัุนรัฐสภายงัไมไดตรากฎหมายวาดวยการ
ประชาพิจารณตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59  ดังกลาว มีเพียงระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความเหน็สาธารณะ ป พ.ศ. 2539 ซึ่งเนื้อหาสาระสาํคัญยังไมสอดคลองกับเจตนารมณ
รัฐธรรม   นูญ เชน 

- ระเบียบดังกลาวไมไดบัญัตติไววาตองรับฟงความคิดเหน็ของสาธารณะกอนตัดสนิใจ 
ดําเนนิโครงการ ทาํใหรัฐบาลหลายๆ ชดุจะทํากระบวนการประชาพจิารณภายหลงัที่รัฐบาลไดตัด
สินใจดําเนินโครงการและเกดิความขัดแยงขึ้นแลว เชน โครงการโรงไฟฟาถานหิน บานกรูด และ
บานบอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ โครงการทอสงกาซและโรงงานแยกกาซ ที ่อ.จะนะ  จ.สงขลา   

- การประชาพิจารณแตละครั้งพบวาสัดสวนของคณะกรรมการไมไดรับการยอมรับจาก 

                                                           
6 สรุปการเสวนาโตะกลม เร่ือง “ 5 ป รัฐธรรมนูญ ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน หลักการและการปฏิบัติ” วันที่ 9 
เมษายน หองประชุม 12 อาคารเกษมอทุยานนิน คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ โดยการเสวนาดังกลาวไดมีการถอดบทเรียนจาก
กลุมประชาชนทีมี่ประสบการณจากการรณรงคเขาชื่อเพ่ือเสนอกฎหมาย 
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ทั้งสองฝาย สวนใหญแตงตั้งโดยรัฐบาลทําใหผลสรุปจากการประชาพิจารณไมไดรับความนาเชื่อ
ถือ 

- การประชาพิจารณในหลายๆ คร้ังพบวากลายเปนกระบวนการประชาสัมพันธโครง 
การตางๆ ของภาครัฐและของบริษัทเอกชนไมไดเปนกระบวนการทีพ่ดูคุยกันบนฐานของเหตุและ
ผลอยางแทจริง 

 

6.2.3  สทิธิการรับรูขอมูลขาวสาร ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 58 

จากตัวอยางขางตนคณะผูวจิัยพบวาบทบญัญัติที่เปนชองทางในการเขามามีสวนรวมของ 
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ถกูปดแคบลงโดยบทบัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายลูกอืน่ๆ จนเปนอปุสรรคทําใหกลไกเหลานั้นไมเอื้ออํานวยหรือสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน จนเกิดบรรยากาศของการไมไววางใจ รัฐไมไววางใจประชาชน ประชาชนไมไววางใจรฐั  
เพราะขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนหลายๆ กลุมไดประเมินและสรปุบทเรียนจากขอ
จํากัดของกฎหมายลูกและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูที่ถูกสรางเงือ่นไขและอุปสรรคในการเขา
มามีสวนรวมของประชาชน  แมชาวบานหลายๆ กลุมจะพยายามใชชองทางตามรัฐธรรมนูญ
อธิบายเพื่อสนับสนกุารเคลือ่นไหวในหลายๆ คร้ังก็ตามแตก็พบวารัฐบาลไมรับฟงหรือไมมีผลตอ
การตัดสินใจของรัฐบาล7 เปนเหตุใหกลุม/ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน ปฏิเสธชองทางและ
กลไกตางๆ ตามรัฐธรรมนูญและเลอืกใชมาตรการชุมนุมกดดนักระทั่งการดื้อแพงทีห่มิน่เหมตอ
การละเมิดกฎหมายในหลายๆ พื้นที ่ ทั้งนี้พบวาการเลือกแนวทางดื้อแพงเชนกรณีการลมการ
ประชาพิจารณโครงการทองสงกาซและโรงแยกกาซ อ.จะนะ จ.สงขลา ชาวบานไดยื่นหนงัสือและ
ประทวงการเตรียมประชาพิจารณวาการประชาพิจารณไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรม
นูญเพราะรัฐบาลไดลงนามในสัญญากับรัฐบาลมาเลเซยีไปแลว และองคประกอบของคณะ
กรรมการประชาพิจารณไมเปนทีย่อมรับของกลุมผูคัดคาน8  
 

6.3 ความไมสมบูรณของกฎหมาย  
นอกเหนือจากขั้นตอนปฏิบัติจากกฎหมายที่สรางปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวม 

                                                           
7 สัมภาษณนางจินตนา  แกวขาว ประธานกลุมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานกรูด  ซึ่งเปนแกนนาํของกลุมผูคัด
คานโครงการโรงไฟฟาพลังงานถานหิน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
8 สัมภาษณนายสุไลมาน หมัดยุโซะ  แกนนําชาวบานกลุมผูคัดคานโครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซ อ.จะนะ จ.สงขลา  
โดยชาวบานกลุมดังกลาวไดประทวงเพื่อคัดคานการประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นตอกรณีปญหาโครงการทอสงกาซ
และโรงแยกกาซ ถึงสองครั้งดวยกัน และพบวาการประทวงในครั้งนั้นมีผูไดรับบาดเจ็บทั้งสองฝาย 
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ของประชาชนแลว คณะผูวิจัยยงัพบปญหาสําคัญอกีประการคือความไมสมบูรณของกฎหมาย 
กลาวคือ มบีทบัญญัติบางมาตราในรัฐธรรมนูญที่เกีย่วของกับกระบวนการมีสวนรวมของประชา
ชนเขียนไวคลมุเครือและเปดชองใหมกีารตีความที่แตกตางขัดแยงกนั อีกประการคือชองวางทาง
กฎหมายอันเนื่องจากรัฐสภายังไมสามารถตรากฎหมายลูกออกมารองรับรัฐธรรมนูญมาตราตางๆ 
ไดอยางครบถวนทําใหเกิดการตีความ และแนวการปฏิบัติไปคนละแนวทาง โดยเฉพาะภาครัฐกม็ัก
อางเอากฎหมายฉบับเกาที่เกี่ยวของมาถือเปนแนวปฏิบัติในขณะที่ประชาชนก็จะอางเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนญูมาเปนแนวปฏิบัติ เชน  

- กรณีชาวบานที่ จ.กาญจนบุรีจดัตั้งสถานีวทิยุชุมชนของตวัเองขึ้นมาโดยดําเนนิการ 
ดวยชุมชนทกุอยางตัง้แตการหาเครื่องสงสญัญาณ การจัดผังรายการ การบริหารสถาน ี ปรากฏ
การณดังกลาวทาํใหกรมประชาสัมพันธ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ9  ออกคําสัง่ปดสถานีดัง
กลาวโดยอางวา การจัดตั้งสถานวีทิยุตองไดรับอนุญาตจากกรมประชาสัมพนัธ และกรมไปรษณีย
โทรเลขเทานัน้ ซึ่งพฤติกรรมของชุมชนดังกลาวถือเปนการละเมิดกฎหมายวิทยุโทรทศัน ฉบับ พ.ศ.  
2498 ในขณะที่ชุมชนไดอางวาการดําเนนิการดังกลาวเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญู 
มาตรา 40 ที่ระบุไววาคลื่นวทิยุโทรทศัน และโทรคมนาคม ถือเปนทรัพยากรสาธารณะ 

- กรณีเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย ชาวบานในหลายๆ จงัหวัดอางสทิธิตาม 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 50 ที่ระบุวาบคุคลยอมมีสิทธิในการประกอบอาชีพ ชาวบานจงึรวมกลุมกันตม
สุราพื้นบานในรูปแบบตางๆ แลวนําออกวางจําหนาย เปนเหตุใหกรมสรรพสามิตจบักุมและดําเนนิ
คดีกับชาวบานโดยอางวาเปนการกระทาํที่ขัดตอกฎหมายสุรา ฉบับ พ.ศ. 249310  

- กรณีการมีสวนรวมของประชาชนผานชองทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะผูวิจยั 
พบวาภาคประชาชนมีพฒันาการเรื่องการมีสวนรวมในระดับทองถิน่โดยไดจัดสงตัวแทนของกลุม
ลงสมัครรับเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิน่ เชน อบต. เทศบาลตาํบล และสามารถไดรับ
เลือกตั้งและเขาไปกุมการนาํในองคกรไดบางแหง แตทุกกรณีปญหาไมมีความชัดเจนวาจะมีผลอ
                                                           
9 สัมภาษณนายบุญสง  จันทรสองรัศมี แกนนํากลุมวิทยุชุมชน จ.กาญจนบุรี  ทั้งนี้ภายหลังจากกรมประชาสัมพันธสั่ง
ระงับการออกอากาศชาวบานกลุมดังกลาวตัดสินใจไมปดสถานี โดยอางวาเปนสิทธขิองชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
40 ในขณะทีก่รมประชาสัมพันธและกรมไปรษณียฯ ก็ไมกลาดําเนินการตามกฎหมายกับกลุมชาวบาน ดวยเกรงวาจะขัด
ตอรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ชองวางดังกลาวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทําหนังสือรองเรยีนไปยังรัฐบาลเพื่อ
ผอนปรนใหชาวบานสามารถดําเนินการดังกลาวตอไปได้ังนี้เพ่ือเอากระบวนการดังกลาวเปนการเตรียมความพรอมของ
ชุมชนภายหลัง ราง พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศนที่ตองออกตามมาตรา 40 มีผลบังคับใช 
10 เอกสารประกอบการสัมมนาเครือขายเหลาพ้ืนบานแหงประเทศไทย ณ อาคารตึกชาง  กรณีเหลาพ้ืนบานเปนอกีกรณที ี
สภาพปญหาคลายๆ กับกรณีวิทยุชมุชนอันเนือ่งจากความไมสมบูรณของกฎหมายหรือเกิดชองวาทางกฎหมายขึ้นจน
เปนเหตุใหหนวยงานราชการและประชาชนตีความและกําหนดแนวปฏิบัติตางกันออกไป แตกรณีเหลาพ้ืนบานกรมสรรพ
สาม ิตในฐานะผูดูแลรับผิดชอบโดยตรงไดดําเนินการจับกุมแกนนําและประชาชนที่ตมเหลาหลายรอยคดดีวยกัน 
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ยางไรตอทิศทางการตัดสินใจของโครงการ ที่กําลงัเกิดความขัดแยงอยู เนื่องจากรัฐธรรมนูญขาด
ความชัดเจนในขณะเดียวกนับทบัญญัติตามกฎหมายลกู  โดยเฉพาะ พ.ร.บ. กระจายอํานาจก็ยัง
ขาดความชัดเจนเชนกนั  ทาํใหภาคประชาชนสับสนถงึความสัมพันธทางอํานาจในการตัดสินใจวา
บทบาทของอาํนาจสวนกลางกับสวนทองถิ่น จะทํางานรวมกันอยางไร11  

- กรอบของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นยังอยูในขอบเขตจํากัด คือ การมีสวนรวม 
อยูในระดับ “การแสดงความคิดเห็น” เทานั้น ขณะที่ความตองการของประชาชน จากการสอบ
ถามและความเปนไปไดในการแกไขปญหา คือตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรือตองการตัด
สินใจเอง(Self Determinate) แตกลไกในรัฐธรรมนูญยังไมเปดกวางพอที่จะใหประชาชนเปนผูชี้
ขาดในขั้นสุดทาย รวมทั้งประชาชนไมสามารถที่จะเปนคนริเร่ิมไดเอง เชน มาตรา 214 ประชามติ 
การริเร่ิมอยูที่        คณะรัฐมนตรี และผลของการลงประชามติมีสภาพเปนเพียงการใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรีเทานั้น ไมไดผูกพันธใหรัฐมนตรีตองปฏิบัติตาม 

- อาจจะเปนขอจํากัดของการเขียนรัฐธรรมนูญ หรือ เจตนาของผูรางฯ การมีสวนรวม 
ของประชาชนในหลายมาตราในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไดเขียนกรอบไวอยางกวางๆ เชน 
มาตรา 76 มาตรา 78 ในหมวดที่ 5 นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 60 ในหมวดสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย เปนตน ซึ่งไมมีผลผูกพันธตอการออกกฎหมาย กฎระเบียบมารองรับการมี
สวนรวมของประชาชนในเรื่องนั้น ซึ่งตางกับในเรื่องอื่นๆที่ระบุระยะเวลาในการออกฎหมายใหแลว
เสร็จ ทําใหรัฐบาล/รัฐสภาไมใหความสําคัญในการออกกฎหมายมารองรับหรือทําใหการออก
กฎหมายลาชา  นอกจากนั้นเมื่อไมไดระบุหรือมีกฎหมายระเบียบ กรอบ วิธีการ มารองรับการที่จะ
เขาไปมีสวนรวมของประชาชน จึงเกิดขึ้นไดเพียงเมื่อหนวยงานของรัฐเปดโอกาส และไมมีผลผูก
พันธ/บังคับกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐในการเปดโอกาสใหกับการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งสวน
ใหญมักจะมีการละเลย 

-    รัฐธรรมนูญไมไดรับรองสิทธิบางอยาง ซึ่งเปนสิทธิโดยธรรมชาติ/สากลที่สําคัญ เชน  
สิทธิในที่อยูอาศัย12  

 

                                                           
11 สรุปการเสวนา เร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ 2540 การกระจายอํานาจ และการเมืองทองถิ่น” 
ณ ศูนยขอมูลทองถิ่น สถาบันราชภัฎนครราชสีมา วันที่ 28 พฤษภาคม 2545 
12 สัมภาษณนายพงษอนันต  ชวงธรรม  อดีตประธานครือขายสลัม 4 ภาค ประเด็นเรื่องสทิธิที่อยูอาศัยเปนอีกประเด็นที่
ในชวงกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญไมไดมีการพูดถึง โดยเฉพาะชาวชุมชนแออัดไดวิพากษวิจารณวารัฐธรรมนูญฉบับนี้
ไมคํานึงถึงพวกเขา ทั้งๆ ที่ชุมชนแออัดมีจํานวนมากในเมืองใหญๆ  ของประเทศ 
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6.3.1 รัฐสภาไมออกกฎหมายหรือออกกฎหมายลาชา 

รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชน มาตรา 57  องคกรอิสระดานการคุม
ครองผูบริโภค มาตรา 56 องคกรอิสระทางดานสิ่งแวดลอม มาตรา 46 กฎหมายประกอบรัฐธรรม
นูญเรื่องประชาพิจารณ  มาตรา 46 สิทธิชุมชน เปนตน  ซึ่งเปนสวนที่ภาคประชาชน นกัวชิาการ
องคกรพัฒนาเอกชนฯ ไดผลักดันเพื่อนําไปสูการคุมครองสิทธินัน้รัฐสภาไมไดออกกฎหมาย จัดตั้ง
สถาบัน(องคกรอิสระ)มารองรับ ทําใหไมมีผลบังคบัใชโดยปริยาย 

ดังนัน้เมื่อไมมกีลไกมารองรบัทําใหการดําเนินการของรฐัในเรื่องดังกลาวขึ้นอยูกับ
กฎหมาย ระเบียบ ที่มีอยูกอนหนานั้นซึ่งไมสอดคลองตอเจตนารมยของรัฐธรรมนญูและการมีสวน
รวมของประชาชน (โปรดดูในทายวรรควา “ทัง้นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” พบวามีหลายมาตราใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน) 

นอกจากนั้นในกรณีที่เปนปญหาเรงดวนที่รัฐยังไมไดออกฎหมายหรือความลาชาของ
กฎหมายที่จะมารองรับ แตประชาชนพยายามเขาไปมีสวนรวม อยางเชน กรณีลารายชื่อจัดตั้ง
สถาบันคุมครองความปลอดภัยในสถานประกอบการ ไมสามารถทําไดทั้งที่รัฐธรรมนูญมีเจตนา
รมณเร่ืองนี้อยางชัดเจน 

ดวยเหตุดังนัน้ความไมสมบูรณของกฎหมายไดเปดชองใหฝายรัฐอางอาํนาจในการตคีวาม
เพื่อรับรองและประกันอาํนาจเดิมของตนไวทาํใหกลไกทีม่ีอยูตามรัฐธรรมนูญถูกใชไปในทางที่ไม
สงเสริมสนับสนุนหรือไมสนองตอบการมสีวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  
 

6.4 ศักยภาพของประชาชนและแรงเสยีดทานการมสีวนรวม 
 ปญหาอุปสรรคการมีสวนรวมของประชาชน นอกจากปญหาในทางปฏิบัติของกฎหมาย 

และรัฐธรรมนญูรวมทัง้ความไมสมบูรณของกฎหมายแลว คณะผูวิจยัยังพบอุปสรรคสําคัญอีก 2 
ประการ คือ 

6.4.1 เง่ือนไข ขอจํากัดและศักยภาพของขบวน/องคกรประชาชน 

ประชาชนในหลายๆ พื้นที่ยงัไมเขาใจรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถองแท 
โดยเฉพาะกลไกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนบางกลไกมีรายละเอียดหรือ
เทคนิคที่สลับซับซอน ภาครัฐเองก็ยงัไมไดใหความสําคญักับการเผยแพรหรือใหการศึกษาเกีย่วกบั
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญกับประชาชนในวงกวาง  ทาํใหศักยภาพของภาคประชาชนในการเขา
ถึงกลไกการมสีวนรวมยังมีขีดจํากัดอยูมาก นอกจากนีย้ังพบวาภาคประชาชนเองก็ขาดความ
สม่ําเสมอและความตอเนื่องในการนํากลไกตางๆ ในรัฐธรรมนูญมาใช ประการสําคัญบางกลไก
ตองใชเวลาคอนขางยาวนานกวาจะไดขอยุติวาไดผลหรือไม ทาํใหการขยายฐานการมีสวนรวม
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เปนไปไดยากจํากัดอยูในกลุมที่คอนขางแคบหรือกลุมที่มีสวนไดเสียหรือไดรับผลกระทบโดยตรง
เทานั้น  นอกจากนี้ยงัพบวาแกนนาํการเคลื่อนไหวบางคนบางกลุมเมื่อแสดงบทบาทโดดเดนจน
เปนที่รูจกัของสังคม ก็มีโอกาสที่จะถูกฝายการเมืองดึงไปเปนหวัคะแนนหรือไมก็ตัดสินใจเขาสูการ
เมือง เชน ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทาํใหเกิดสภาพมวลชนหวาดระแวงแกนนาํ13 ปญหาเศรษฐกิจและ
การผลิตของชาวบานเปนขอจํากัดของสมาชิกในองคกรเครือขายตางๆ ในการเขารวมกระบวนการ
ทําใหการพัฒนาศักยภาพขาดความตอเนือ่ง เชน ในกรณีของสมัชชาคนจน หรือสหพนัธเกษตรกร
ภาคเหนือ พบวาในชวงฤดกูารทาํการผลติการเขารวมขบวนการจะไมสามารถระดมสมาชกิไดมาก 
หรือระดมไดในบางครั้งแตกเ็ปนชวงเวลาสัน้ๆ เพราะสมาชิกของกลุมสวนใหญหรือเกือบทัง้หมด
เปนเกษตรกร จนบางครั้งพบวาในชวงเวลาดังกลาวกลุมเหลานัน้ปฏิเสธที่จะเคลือ่นไหวเรยีกรอง
หรือเขารวมกระบวนการทางสังคม  

ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชนก็เปนปญหาอีกประการหนึ่งการจัดขบวนไมลงตัว
ขาดเอกภาพในการตัดสินใจหรือประสบการณในการเขารวมเคลื่อนไหวแตกตางกันความตองการ
และความคาดหวังในการเขารวมแตกตางกัน บางกลุมใหความสาํคัญกับการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาจนไมสามารถกาํหนดเปาหมายของการเคลื่อนไหวผลักดันในระดับนโยบายได14 สงผลใหยุทธ
ศาสตรยุทธวิธใีนการเคลื่อนไหวเรียกรองบางครั้งไมชัดเจนการสื่อสารกบัสาธารณะจงึเกิดปญหา
ตามมาเมื่อไมสามารถระดมการมีสวนรวมจากประชาชนกลุมอ่ืนๆ  ได นอกจากนีว้ัฒนธรรมการ
เรียนรูประชาธปิไตยของประชาชนยังเปนเรือ่งใหม เพราะเคยชนิกับวัฒนธรรมการเมืองแบบตัว
แทนและระบบอุปถัมภทางการเมือง โดยเฉพาะแนวนโยบาย “ประชานยิม” ของรัฐบาลชดุปจจุบัน
แมดานหนึง่จะทําใหเกิดประโยชนตอประชาชนในหลายระดับ แตอีกดานหนึง่ไดสรางระบบ
อุปถัมภใหมใหกับประชาชน สมาชกิของกลุมที่เคยเขารวมขบวนการอยางแข็งขนัมทีาทีเฉื่อยชาลง
หรือปฏิเสธการเขารวมเคลื่อนไหวมากขึน้15  การตื่นตัวทางการเมืองและพัฒนาการการมีสวนรวม
ของประชาชนเองจึงยังเปนเรื่องที่ใหมทัง้ในสวนของภาคประชาชนและใหมทั้งในสวนของฝายการ
เมือง  จนหลายครั้งพบการเผชิญหนากนัระหวางทัง้สองฝาย 

นอกจากนี้ความตรึงเครียดในประเด็นปญหาของแตละกลุมมีระดับแตกตางกนัออกไป 
คณะผูวิจัยพบวาบางกลุมประเด็นปญหาหรือขอเรียกรองเกิดกอนรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชและ

                                                           
13 อ .จรูญ  หยูทอง สถาบันทกัษิณคดีศึกษา รายงานการเสวนาเรื่อง “ทองถิ่นกับการมีสวนรวมของประชาชน ภายใตรัฐ
ธรรมนูญ พ.ศ. 2540”  วันที่ 25 กรกฎาคม  2545 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 
14 เอกสารสรุปบทเรียนและกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุมเพ่ือนประชาชน 25 กันยายน 2545 ณ หองประชุมชั้น 4 
อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ซึ่งกลุมเพ่ือนประชาชนไดทําหนาที่เปนกองเลขาใหกบัสมัชชาคนจน ดดยทําหนาที่เอื้อ
อํานวยใหการเคลือ่นไหวของสมัชชาคนจนมีศักยภาพสูงสุด 
15 เอกสารสรุปบทเรียนและกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุมเพ่ือนประชาชน  อางแลว 
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เกี่ยวของกับการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรง และบางเรื่องมีปญหาผลประโยชนทีไ่มลงตัวมาเขา
มาเกีย่วของดวย เชน  กรณีปญหาโครงการโรงไฟฟาถานหิน บานกรูดและบานบอนอก 
จ.ประจวบคีรีขันธ, โครงการทอสงกาซและสถานีแยกกาซ อ.จะนะ จ.สงขลา เปนตน นอกจากนี้
โอกาสของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารทางราชการนอกจากเปนไปไดยากแลว บางครั้ง
พบวาประชาชนไดรับขอมูลขาวสารในลักษณะหมกเม็ดหรือบิดเบือนจากความเปนจริง สงผลตอ
ระดับการเขารวมของประชาชน เพราะหากวาประชาชนเขาถงึขอมูลขอเท็จจริงของปญหาแลวจะ
ทําใหการเขารวมมามีสวนรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น16  

ปจจัยจากภายนอกองคกรก็มีอิทธพิลสําคัญตอศักยภาพของประชาชนโดยเฉพาะการ
ครอบงําอยางยาวนานของอดุมการณการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตระบอบทุนนิยม อิทธพิลทาง
ความคิดความเชื่อผานการโฆษณามอมเมาประชาชน ทําใหเกิดวฒันธรรมการบรโิภคของปเจกชน
ที่ไมรูจักเพยีงพอเกิดฐานคติที่ผสมผสานระหวางฐานคดิศักดินาอุปถมัภและการพฒันาแบบทุน
นิยม ทําใหสาธารณะชนโดยเฉพาะอยางยิ่งชนชั้นกลางมองวาการเสริมสรางบรรยากาศการลงทนุ
ตองอาศัยเสถยีรภาพทางการเมือง การชมุนุมเคลื่อนไหวตางๆ จะนาํไปสูความวุนวายจงึจาํเปน
ตองกํากบัควบคุม     ทัศนะคติดังกลาวทาํใหขบวนการของประชาชนขาดความเขาอกเขาใจและ
แนวรวมจากชนชั้นกลางจนเปนอุปสรรคในการพัฒนาหรือเสริมสรางศักยภาพขององคกรประชา
ชน 17  
 

6.4.2 กลไกรัฐราชการและนกัการเมือง 

เนื่องจากเจตนารมณอันเปนหวัใจสําคัญของรัฐธรรมนญูฉบับใหมมุงสรางการเมืองของ 
ภาคพลเมืองหรือการเมืองแบบมีสวนรวม บทบัญญัติที่เกี่ยวของกบักระบวนการมสีวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนพบวามหีลายมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในขณะที่การเมืองแบบเกาเปนวฒัน
ธรรมการเมืองที่เอาระบบตวัแทนเปนศูนยกลางและแมประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมภาพรวม
ของการปฏิรูปก็ยังไมเปนจริงเพราะโครงสรางทางอาํนาจยังไมเปลีย่นวัฒนธรรมการใชอํานาจของ
นักการเมือง หรือวิธีคิดวิธมองสังคมการเมืองของสงัคมทั่วไปกย็ังไมไดเปลี่ยนแปลง18 ดวยเหตุดัง
นั้นกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอนัเปนวัฒนธรรมการเมืองแบบใหมจงึทาทายทัศนะของ

                                                           
16 สัมภาษณ ดร.เจมิศักด์ิ  ปนทอง สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ในนามประธานกรรมาธิการการมีสวนรวมของวุฒิ
สภา 
17 เอกสารสรุปบทเรียนและกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุมเพ่ือนประชาชน  อางแลว 
18 สัมภาษณ  น.พ.นิรันดร  พิทักษวัชระ  สมาชิกวุฒิสภา จ.อุบลราชธานี ในฐานกรรมาธิการการมีสวนรวม ประจําวุฒิ
สภา 
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ขาราชการประจํานกัการเมอืงกระทัง่สงัคมการเมืองโดยตรง จนเกดิแรงเสียดทานหรือการตอบโต
จากภาครัฐและฝายการเมืองหลายรูปแบบ ดวยเหตุที่ภาครัฐและนักการเมืองกาํลังจะสูญเสียพืน้ที่
และอํานาจเดมิที่ตนเคยครอบครองนั่นเอง  

หลายครัง้จึงพบวาปฏิกิริยาจากภาครัฐไดแสดงออกถึงความพยายามในการหนวงเหนี่ยวกลไก
ของรัฐธรรมนญู เชน กรณีสํานักงานคุมครองผูบริโภค หรือ สคบ. ซึ่งเกรงวาองคกรอิสระคุมครองผู
บริโภค ตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญจะสงผลกระทบสัน่คลอนอํานาจรัฐของ สคบ. ที่มอียูเดิม, 
กรณีกรมประชาสัมพนัธ, กรมไปรษณีย, กรมสรรพสามิต, เปนตน 

นอกจากนีว้ิธคิีด แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารแผนดนิของรัฐบาลและระบบราช
การก็สงผลสาํคัญโดยตรงตอทิศทางการมสีวนรวมของประชาชน  ตัวอยางเชน มติ ครม. 23 
เมษายน 2545 ทีม่อบอํานาจใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนนิการดวยมาตรการที่เด็ดขาดการกลุมผู
ชุมนุมทีท่ําใหคนอื่นเดือดรอนไปดวย มติดังกลาวเปดชองใหเจาหนาในระดับพืน้ทีใชอํานาจเกนิ
ขอบเขต เชน กรณีพิพาทเรือ่งที่ดินที่จงัหวัดลําพนู ที่ชาวบานและแกนนาํการเคลื่อนไหวถูกดําเนนิ
คดีกวา 1,000 คด1ี9  กรณีบทบาท 53 นายพลที่ทาํหนาที่ประสานงานเพื่อยุติคามขัดแยงในหลาย
พื้นที่นาํมาตรการแบบจิตวทิยามวลชนเขาแกปญหามากวาจะเผชิญหนาอยางเสมอภาคกับกลุมผู
ขัดแยงดวยเหตุและผล ดวยขอมูลขอเท็จจริงของปญหา แตกลับพบวาแนวทางในการแกปญหา
เจานหนาที่ใหความสาํคัญกบัมาตรการหรือวิธีการที่จะสลายหรือยุติการชุมนมุเปนหลัก เชน แผน
อํานวยการและประสานงานในโครงการทอสงกาซและสถานีแยกกาซ ไทย – มาเลเซีย โดยคณะ
กรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือ กลุม 53 นายพล  

หรือที่ม ีพล.อ.ชัยศึก เกตทุัต จเรทหารทั่วไปเปนประธาน20 หรือกรณนีายพลที่ชวยงานใหกบัรัฐ
บาลแสดงทัศนะทีป่ฏิเสธการมีสวนรวมของประชาชนแตมุงแกปญหาการชุมนมุดวยการยุติการ

                                                           
19 เอกสารสรุปปญหาที่ดินของ สกน. ขอพิพาทกรณีทีเ่กษตรกรในนามสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ หรือ สกน. เขาไปยึดที่
ดินที่ปลอยไวรกรางวางเปลา เจาหนาที่ไดดําเนินคดีกับชาวบานและตัง้วงเงินประกันไวสูง แมจะมีการลดวงเงินประกันลง
แตการจับกุมยงัดําเนินตอไป ทั้งทีข่อพิพาทดังกลาวไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีรองผูวาราชการ
จังหวัดลําพูนเปนประธานและมกีรรมการจากหลายฝายพิสูจนที่บริเวณดังกลาวไปแลว 4 แปลงจากทั้งหมด  23 แปลง 
พบวาเปนที่ดินที่ไดเอกสารสิทธิ์มาโดยมิชอบ บางพื้นที่เปนที่ดินสาธารณะ บางพื้นที่เปนที่ลาดชันสูง แตไมพบวาเจาหนา
ที่ของรัฐโดยเฉพาะกรมที่ดินดําเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธแตอยางใด ในขณะที่การจับกุมชาวบานยงัดําเนินตอไปทั้งที่
การพิสูจนสิทธิ์ของกรรมการยังไมไดขอสรุปอีกลายแปลง 
20 แผนการอํานวยการและประสานงานในโครงการทอสงกาซและสถานีแยกกาซ ไทย-มาเลเซีย เปนแผนที่สั่งการไปยัง
กระทรวง ทบวง หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจที่เกีย่วของกับโครงการ เพ่ือขอการสนับสนุนผลักดันใหโครงการทอสงกาซฯ เดิน
หนาตอไปทามกลางการคัดคานจากประชาชนหลายกลุม นักวิชาการทั้งในและนอกพืน้ที่ สมาชิกวุฒิสภา คณะ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสถาบนัวิชาการอีกหลายแหง แตรัฐบาลยังยืนยันทีจ่ะดําเนินโครงการนี้ตอไปโดยใหเหตุผลวา
เพ่ือประโยชนของชาติ 
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ชุมนุมมากกวาจะแกปญหาความเดือดรอนของผูชุมนุม โดยนําแนวทางจิตวทิยามวลชนแบบที่เคย
ใชในสมัยคอมมิวนิสตโดยการจัดการกับแกนนาํดวยวธิิโดดเดี่ยว  หรือแยกแกนนําออกจากผู
ชุมนุม21  ทัศนะของภาครัฐแบบนี้สะทอนความไมเขาใจและการไมยอมรับตอความพยายามเขามา
มีสวนรวมของประชาชน และมองวาประชาชนถูกชีน้ําจากคนอืน่มากกวาจะดําเนินการเอง 

แรงเสียดทานจากฝายการเมืองขางตนสงผลและกลายเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยตรงในระดับทองถิ่นที่ตํ่า และมองไมเหน็ประโยชนและความสาํเร็จขององคกรทอง
ถิ่นตอการผลักดันประเด็นเชิงนโยบาย  ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะอิทธพิลของหนวยงานราชการสวน
กลางยังมีสูง โดยเฉพาะในปจจุบันหากพิจารณาผานแนวคิดและรูปแบบการบริหารแบบบรูณา
การ (ซีอีโอ)22 ของรัฐบาลพบวามแีนวโนมสูงที่จะผนวกอํานาจเขาสูสวนกลางและบทบาทและการ
มีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นจะไมไดรับการรับฟงหรือมีสวนรวมเทาที่ควร 

                                                           
21  คําสัมภาษณของพล. อ.พัลลภ ปนมณี  รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. หนังสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจ คอลัมน เสารสวัสดี ที่อธิบายกับผูสัมภาษณถึงแนวทางในการสลายการชุมนุมดวยวิธีจิตวิทยามวลชนหรือกดดันผู
นํา โดยเดี่ยวแกนนําจากผูเขารวมชมุนุม นอกจากนี้ในการสัมภาษณดังกลาว พล.อ.พัลลภ ยังไดยอมรับวาหนวยขาว
กรองตางๆ ไดเกบ็ประวัติของแกนนําผูชุมนุม นักวิชาการที่วิพากษวิจารณรัฐบาล หรือเอ็นจีโอกลุมตางๆ ดวย 
22 การบริหารงานแบบบูรณาการหรอื CEO (Chief executive officer) รัฐบาลชุดปจจุบนัไดนํามาทดลองใช ผานการ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี หรือ ครม และทดลองผานผูวาราชการจังหวัด 5 จังหวัดและมจีังหวัดเปรียบเทียบอีก 5 
จังหวัด เพ่ือประเมินวาแนวคิดดังหกลาวมีประสิทธิภาพกวาการบริหารแบบปจจุบันหรอืไม แนวคิดซีอโีอไดรับการวิพากษ
วิจารณจากสาธารณะทั้งในทางสนบัสนุนและคัดคานฝายสนับสนนุอางวาเพื่อเกิดความคลองตัวในการบริหารงานแผน
ดิน เพราะระบบราชการเฉื่อยชาเทอะทะ  ซึ่งจะทําใหการบริหารของรฐับาลโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ฝาย
คัดคานเห็นวาแนวคิดดังกลาวจะปฏิเสธและไมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเพราะอํานาจเด็ดขาดจะ
อยูที่ผูวาราชการจังหวัดคนเดียว 



บทที่ 7 

รัฐธรรมนูญกับการสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม:บทสรุป 
 

โครงการวิจัยนี้มุงแสวงหาคาํตอบวารัฐธรรมนูญ 2540 นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการเมืองอยาง
มีนัยสาํคัญ ดวยการสรางสรรคประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหลงหลักปกฐานในสงัคมการเมืองไทย
ไดมากนอยแคไหน  โดยไดทําการสํารวจปญหาในสามระดับ คือ ระดับเจตนารมยรัฐธรรมนูญ  ระดับ
องคกรและสถาบันตามรัฐธรรมนูญ และ ระดับสถานการณการริเริ่มกิจกรรมเชิงนโยบายของกลุม
ประชาชน  การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมที่เปนกจิกรรมของประชาชนมากกวา
การมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐบาลและสวนราชการ เพราะวัตถุประสงค
ของโครงการตองการศึกษาประสิทธิภาพของตัวบทกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมากกวาการศึกษา
ลักษณะการมสีวนรวมของประชาชนเพียงประการเดียว   กิจกรรมริเร่ิมของภาคประชาชนที่ทาํการ
ศึกษาสะทอนใหเหน็การจัดความสัมพันธกับภาครัฐในกระบวนนโยบาย ครอบคลุมปญหาเศรษฐกิจ
และสังคมในแงมุมตาง ๆ อันไดแก การแกไขปญหาผลกระทบจากการพัฒนา การผลักดันนโยบายการ
พัฒนา และ การรวมกลุมกันแกไขปญหาดวยตัวเอง เหตผุลของการใหความสนใจกรณีดังกลาวก็เนื่อง
มาจากกิจกรรมตัวอยางสวนใหญอาศัยการอางอิง และการใชกลไกตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงชวยใหโครง
การวิจัยสามารถเขาใจไดวามีปญหาและอปุสรรคอันใดที่ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนไมบรรลุผล
ตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ  ขอมูลที่เปนพืน้ฐานของการวิเคราะหนั้นยังสะทอนใหเหน็ความหลาก
หลายของกลุมทางสังคม ประเด็นปญหา และ แงมุมการเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ 

6.1 รัฐธรรมนญู กบั วิถทีางของการมีสวนรวม 
มีการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนอยางมากมายโดยเฉพาะเมื่อการพัฒนาเร่ิมสอใหเหน็

ผลกระทบมากยิ่งข้ึน และ สังคมมีความจาํเปนตองจัดการกับผลกระทบเหลานัน้ อาทิ การจัดการมล
ภาวะและมลพิษอุตสาหกรรม การจัดการทรัพยากรปาไม ชายฝงทะเล และ ทรัพยากรธรรมชาตอ่ืิน
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนืและเปนธรรม  นอกจากนัน้กลุมคนจํานวนมากยังตองเผชิญกับการเคลื่อนยาย
ชุมชนและการปรับตัวอยางขนานใหญในนามของการพฒันาและผลประโยชนของคนสวนใหญ นอก
จากนั้นเมื่อประเทศประสบปญหาวกิฤตเศรษฐกิจ การตระหนกัถึงปจจัยจากภายนอกที่มีอิทธพิลตอ
การพัฒนาประเทศและผูคนในสังคมยิง่มีสูงข้ึน   กลุมคนในสังคมที่ไดรับผลกระทบจากปญหาการ
พัฒนาเร่ิมตั้งคําถามกันมากขึ้นตอการประเด็นกระจายตัวของทรัพยากรและความมัง่คั่ง รวมไปถึง
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ความเหลื่อมลํ้าทางสงัคมที่เปนผลมาจากนโยบายที่เลือกปฏิบัติหรือการพัฒนาแบบไมสมดุลยเพื่อเรง
รัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเริ่มมีการแสดงออกถึงความคาดหวงั รวมทัง้ความไมพอใจลักษณะ
การดําเนินนโยบายการพฒันาที่ผานมา  สถานการณเหลานี้เกิดมากอนการรางรัฐธรรมนูญ และ เปน
โจทยที่วางอยูตรงหนาของสภารางรัฐธรรมนูญดวย   ดังนั้นการตระหนักถงึปญหาความไมลงรอยกัน
ไดเกิดขึ้นแลว และไดมีการพยายามจะหาหนทางเพื่อใหประชาชนไดมสีวนในกระบวนการพัฒนาได
อยางมีระบบมากขึ้น ในบางเรื่องไดมีการลองผิดลองถกูมาแลว เชน  มีการใช พรบ.ขอมูลขาวสาร และ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจดัประชาพิจารณ มากอนที่ทีรั่ฐธรรมนูญประกาศใช   การมี
สวนรวมในปจจุบันจงึเปนโจทยที่เกิดขึ้นทามกลางกระแสความคาดหวัง ความไมพอใจ และการเรียก
รองรัฐบาลใหแกปญหาผลกระทบจากการพัฒนา  

หากมองยอนกลับไปจะพบวากรอบความคิดเร่ืองการมสีวนรวมของประชาชนนัน้ไมไดหยุดนิ่ง 
แตไดมีการเปลี่ยนแปลงมาเปนลําดับตามพัฒนาการของประชาธิปไตย และการเปลีย่นแปลงนัน้ก็
สัมพันธกับบทบาทรัฐในสถานการณที่เปลีย่นไปของเศรษฐกิจ การเมอืง และ อิทธพิลของโลกาภิวัตน 
ในชวง พ.ศ. 2520-30 เมื่อสังคมไทยอยูภายใตอิทธิพลของสงครามเยน็ การมสีวนรวมในการพัฒนา
แมจะมีการสงเสริมกันอยางกวางขวางกย็งัคงจาํกัดอยูในระดับของการชี้นําโดยภาครัฐ และ เปนการมี
สวนรวมในระดับโครงการ  แมวาจะมีการพัฒนาองคกรทองถิน่ระดับรากหญา เชน สภาตําบล แตก็
เปนการทํางานภายใตโครงการที่ขยายออกมาของภาครฐัในระดับหมูบาน  ชวงป พ.ศ. 2530-40 การมี
สวนรวมคลี่คลายออกไปสูระดับกวางขวางมากขึ้นเมื่อความหวาดระแวงภายในสงัคมอันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของสงครามเยน็ลดนอยลง และบรรยากาศทางการเมืองเปดกวางมากขึ้น  เศรษฐกิจขยายตัว
สูงสุด และ บทบาทรัฐถูกแทรกแซงโดยตลาด และ อิทธิพลจากภายนอกประเทศมากขึ้น  ในชวงนี้กลุม
ทางสังคมและเศรษฐกิจกพ็ฒันาบทบาททางสังคมและการเมืองตามไปดวย และมีลักษณะตอบสนอง
ตอปญหาผลกระทบการพฒันาที่เริ่มขยายตัวไปพรอมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ประเด็นปญหาการ
พัฒนาที่แตเดิมเปนเรื่องของการบริหารงานนโยบายของรัฐ1 ไดกลายมาเปนประเด็นเชิงนโยบาย
สาธารณะที่ตองรวมกนัคิดและตรวจสอบ 

อาจกลาวไดวาปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปนประเด็นที่มีสวนอยางมาก
ในการเปลีย่นแปลงเนื้อหาสาระของการเมอืงไทย และเปนประเด็นที่ประชาชนมีสวนรวมอยางสืบเนือ่ง 

                                                  
1 อันที่จริงการเมืองกับการพัฒนากแ็ยกกันไมออกอยูแลว แตที่ผานมาในอดีตเปนการเมอืงในวงแคบเฉพาะในกลุมนักการ
เมืองและขาราชการ การมีสวนรวมของประชาชนจะมีสวนทําใหการเมืองของการพัฒนานั้นขยายวงออกไปกวางขึ้น โดยมี
ประชาชนที่ตื่นตัวและเกี่ยวของกบัปญหาเขามาแสดงบทบาทดวย 
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ทั้งนี้เพราะปญหาสิง่แวดลอมและทรัพยากรเปนที่รวมของแงมุมชีวิตความเปนอยูเกือบทุกดานเอาไว
ดวยกนั ประสบการณของประเทศไทยก็ไมไดแตกตางไปจากประเทศกําลังพัฒนาทัง้หลายที่ปญหาสิ่ง
แวดลอมเปนที่รวมของปญหาเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองเอาไวดวยกนั (Gardner,1998)    สําหรับ
ประเทศไทยปญหานี้ยังมีความซับซอนของความสัมพนัธเชิงอํานาจดวย เนื่องจากการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยูในมือของรัฐ ความเชื่อเรื่องอํานาจของรฐัในการจัดการทรัพยากรนัน้คอน
ขางแข็งตัว และในทางตรงขามผูที่ไดรับผลกระทบทางสิง่แวดลอมอันดับแรก ๆ คือ คนยากจนและชุม
ชนที่ตองพึง่พาความสมบูรณของระบบนเิวศน  การพยายามอยางมากมายของผูไดรับผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมเพือ่แกไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายจงึเปนการพลิกความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน
อยางรนุแรง  การมีสวนรวมของประชาชนที่เกี่ยวของกบัเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจึงมกัจะมี
ปญหาความตงึเครียดทางการเมืองและความไมลงรอยกันในความสมัพันธระหวางรัฐกับผูเดือดรอน     

ความตื่นตวัในเรื่องสิง่แวดลอมทําใหประเด็นเรื่องการมสีวนรวมไมไดถูกจํากัดอยูในขอบเขต
ของการใหความรวมมือกับโครงการของภาครัฐ แตไดขยายออกมาสูการผลักดันและเปลี่ยนแปลง
นโยบายที่เชื่อวากอผลกระทบตอตนเองชุมชนและสังคมในวงกวาง  ระดับของการมีสวนรวมไดเปลี่ยน
แปลงไปจากทีเ่คยจํากัดอยูภายใตการนําของภาครัฐ  ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนไดพัฒนา
มาสูลักษณะความเปนตัวของตัวเองและเปนอิสระมากขึ้น   เม่ือเขาสูบรรยากาศของการเปดกวางทาง
การเมืองประชาชนเรยีนรูเรือ่งการผลักดนันโยบาย และ ตอรองอํานาจกับรัฐ   ที่สําคญัก็คือการมีสวน
รวมในลักษณะที่หลากหลายนัน้ยังคงเกิดควบคูกันไป และมีนวัตกรรมของการจัดองคกรของประชาชน
ในรูปแบบตาง ๆ ดวย เชน ในรูปแบบประชารัฐ  และประชาคม เพื่อทํางานตามนโยบายรวมกับภาครัฐ  
หรือการรวมมอืกันเปนเครือขายขององคกรประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อรณรงคและติดตาม
นโยบาย ไปจนกระทั่งถงึความรวมมือระหวางองคกรประชาสังคมในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ปญหาการพฒันาเปนปญหารวมกนัของประชาชนทัว่โลก 

ปจจัยตาง ๆ อาท ิการเปลีย่นแปลงรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนมาสูประเด็นการ
ผลักดันนโยบายมากยิง่ข้ึน การเกิดข้ึนและเชื่อมโยงกนัเปนเครือขายของประชาชนในระดับรากหญา 
เชน สมัชชาคนจน หรือ ในทางตรงกนัขามเครือขายกลุมออมทรัพย  การยับยัง้โครงการพัฒนาขนาด
ใหญ การถกเถียงกันในประเด็นสําคัญ ๆ ในระดับสาธารณะดังที่ไมคอยไดเกิดข้ึนมากอน  และการ
ตอบโตกันระหวางรัฐบาลและกลุมผูประทวง เปนตน มีสวนทําใหความเห็นเกี่ยวกับทศิทางการมีสวน
รวมของประชาชนแตกออกเปนสองขั้วระหวาง ๑) การมีสวนรวมบนฐานของการแสวงหาความรวมมือ
ที่เนนการทาํงานรวมกับภาครัฐ และ ๒) การมีสวนรวมบนฐานของการปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิง
อํานาจที่เนนความชัดเจนของอํานาจการตดัสินใจของประชาชนและการตรวจสอบภาครัฐ  เม่ือ
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พิจารณาถึงปญหาพืน้ฐานความเหลื่อมลํ้าทางอาํนาจในสังคมและการเมืองไทย  และสถานการณ
ความซับซอนของปญหาการพัฒนารวมทัง้ความบกพรองของแนวคิดและวิธีการที่ใชในกระบวน
นโยบายแลว การแตกขั้วของความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมดูจะไมเปนประโยชนสําหรับการปฏิรูป
การเมืองเทาทีค่วร โดยหลกัการแลวประเด็นเรื่องความรวมมือในสังคมไทยไมเปนปญหามากนักทัง้นี้
เพราะการสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐอาศัยแนวคิดนี้มาชานาน  สวนการมีสวนรวมของประชา
ชนในกระบวนการตัดสินใจยงัขาดความชัดเจน ในขณะทีค่วามคาดหวงัของกลุมประชาชนที่มีความ
ต่ืนตัวไดเพิ่มมากขึ้น  ความเห็นที่ดูเหมือจะไมลงรอยกนัเชนนีท้าํใหกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในบางสถานการณไมเปนที่ไววางใจ  อาจสงผลใหความคิดเรื่องประชาธปิไตยแบบมีสวน
รวมไมเปนจรงิในทางปฏิบัติ เนื่องจากจะเกิดภาวะลดทอนของพลงัสรางสรรค 

6.2 เจตนารมยรัฐธรรมนญูและประชาธปิไตยแบบมีสวนรวม 
  การถกเถียงในประเด็นที่วาประชาชนควรจะมีสิทธิเสรีภาพมากนอยแคไหน ขอบเขตของการมี
สวนรวมของประชาชนควรจะขยายตัวกวางขวางขนาดไหนนั้น อันที่จริงเปนขอถกเถยีงที่สืบเนื่องยาว
นานมาตัง้แตครั้งสภารางรัฐธรรมนูญ เรือ่งการมีสวนรวมจึงเปนประเด็นที่ยงัไมลงตัวทางความคดิเสีย
เลยทีเดียวนกั  หากจะกลาววารัฐธรรมนูญ 2540 มีเนื้อหาสงเสริม และ รับรองสิทธิในการพัฒนาที่ชดั
เจนกวาที่ผานมาก็อาจจะไมผิด แตก็เปนผลจากความคิดเห็นที่ไมชนะ และ แพ กนัโดยเด็ดขาด
ระหวางกลุมกาวหนากับกลุมอนุรักษ   ดังที่เราอาจจะเหน็องคประกอบที่มีความกาวหนาและลาหลัง
อยูภายในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกนัในบางประเด็น เชน ประเด็นทีก่ลาวถึงกันมากคอืในแงมุมหนึง่รัฐ
ธรรมนูญจํากดัการมีสวนรวมของประชาชนในการสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรดวยวุฒิการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นถูกมองวาเปนความคิดที่ไมเชื่อมั่นประชาขน   ขณะเดียวกันก็มีสวนทีถู่ก
มองวากาวหนาอยางมากคือการระบุถงึสิทธิชุมชนในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรในทองถิน่เปน
ครั้งแรก ในภาวะที่ความคิดเกี่ยวกบัการมสีวนรวมของประชาชนโดยทัว่ไปยังไมคอยมีความลงตัวไป
ในทางเดียวกนัเชนนี ้ สะทอนอยูในเนื้อหาการมีสวนรวมของประชาชนตามทีก่ลาวถงึในรัฐธรรมนญู
ดวยเชนกัน  ฉะนั้นก็คงจะไมผิดไปจากความจริงเทาไรนักสําหรับคํากลาวที่วารัฐธรรมนูญที่คอนขาง
ยาวนี้เปนผลมาจากการตอรองและประนปีระนอมระหวางชนชัน้นาํทางการเมืองกับภาคประชาชน   
และการตอรองนี้เกิดข้ึนอยางสืบเนื่องแมวาจะไดมีการใชรัฐธรรมนูญมา ๕ปแลว ฉะนั้นจึงเปนไปไดที่
จะพบปญหาชองวางระหวางหลักการในรัฐธรรมนูญกบัท่ีเกิดข้ึนจรงิ  เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปน
เครื่องวัดความชอบธรรมทางการเมือง ในภาวะที่รัฐบาลในชวงเวลานัน้สูญเสียความชอบธรรมในการ
บริหารงานทางเศรษฐกิจจนถึงขั้นวิกฤต  การคัดคานรัฐธรรมนูญจึงไมใชเร่ืองสมเหตผุลทางการเมอืง
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ในเวลานครั้นเมืรัฐธรรนูญถกูนําไปใชจึงมอุีปสรรคสําคัญอันดับแรกคือการตีความเจตนารมณเรื่องการ
มีสวนรวมของรัฐธรรมนูญ ทีแ่สดงออกในกฎหมายประกอบทั้งหลาย  

ทามกลางความคิดเห็นที่แตกตางเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาขน รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ก็
ยังถกูมองวาเปนรัฐธรรมนญูแหงการมีสวนรวม เพราะมีการวางแนวทางเกี่ยวกับการมีสวนรวมเอาไว
ชัดเจนที่สุดเทาที่ผามา  หากพิจารณาดูโครงรางและเนือ้หาเกีย่วกับการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจและ
สังคม จะพบวามีหลายมาตราที่เกีย่วของกับการมีสวนรวม กระจายอยูในหมวดสทิธิเสรีภาพ  แนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ การปกครองสวนทองถิน่ และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  กลาวไดวารัฐ
ธรรมนูญมุงเสริมใหเกิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเพือ่ใหระบบตัวแทนนั้นทาํงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ  เนื้อหาของรัฐธรรมนูญครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี ้
 

การรับฟงความคิดเห็นและรบัเรื่องรองทุกข ผานกลไกตาง ๆ ไดแก 
• สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
• กรรมาธิการวฒุิสภาที่มาจากการเลือกตัง้ 
• ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงฃาต ิ
• องคกรอิสระดานสิง่แวดลอมและ องคกรอิสระเพื่อผูบริโภค (ยังไมเกิด) 
• การรออกเสียงประชามติ (ภายใตอํานาจของ ครม.) 
• กระบวนการรบัฟงความคิดเห็น (อาศัยระเบียบสํานักนายกฯ เรื่องการประชาพจิารณ) 

 การริเริ่มเสนอกฎหมาย 
• การเขาชื่อเสนอรางกฎหมาย  50,000ช่ือ 
• การเขาชื่อเสนอใหมีการออกขอบัญญัติขององคกรทองถิน่ 
• การมีสวนรวมในการพิจารณารางกฎหมายรวมกับคณะกรรมาธิการ (มีหลักการเฉพาะราง

กฎหมายเกีย่วกับเด็ก สตรี ฯ) 
การรวมตัดสินใจในนโยบายของรัฐ 

• การเขาชื่อเสนอใหมีการออกขอบัญญัติทองถิ่น  
• องคกรอิสระดานสิง่แวดลอม และ องคกรอิสระเพื่อผูบริโภค (ยังไมมีกฎหมายประกอบ) 
• สิทธิชุมชนในการรวมจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม (ยังไมมีกฎหมายประกอบ) 
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การแกไขความขัดแยงและขอพิพาทกับรัฐ 
• ศาลปกครอง 
• ศาลรัฐธรรมนญู (ผานองคกรอ่ืน ) 

เงื่อนไขจําเปนสําหรับการมีสวนรวมที่มปีระสิทธิภาพ 
• การเขาถงึขอมูลขาวสารดวย พรบ. ขอมูลขาวสาร 
• การเขาถงึสื่อเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ดวย พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถีฯ่ 2543) 
• สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุม 

 
จะเหน็วารัฐธรรมนูญไดเอ้ือใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเขาสูการมีบรรทัดฐานไดมากกวา
แตกอน  ซึ่งจะทําใหสามารถทํานายไดวาประชาชนจะสามารถดําเนินการอยางไร  ในแงของความ
ครอบคลุมขอบขายของการมีสวนรวมกถ็าหากประเมนิจากระดับของการมีสวนรวมโดยทั่วไปแลว กล
ไกที่ประชาชนมีสวนรวมไดคอนขางมากเปนเรื่องของการแสดงความเหน็ และการมีสวนรวมผานองค
กรอิสระที่ทาํหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทางออม2   โอกาสที่ประชาชนจะสามารถมีปฏิสัมพนัธ
กับกลไกการบริหารงานของภาครัฐ และ กลไกทางนิติบญัญัติไดโดยตรงนั้นมีคอนขางจํากัด นอกจาก
นั้นประชาชนยังไมสามารถการเขาถงึศาลรัฐธรรมนูญไดดวยตัวเองแมวาในกระบวนการมีสวนรวมนั้น
อาจพบประเดน็ที่รัฐเองเปนผูตองสงสัยวาละเมิดรัฐธรรมนูญเสียเอง  

หากพิจารณาตามลําดับนัยสําคัญของการมีสวนรวมที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเปดโอกาสใหแลว
อาจประเมนิการใหน้าํหนักกลไกการมีสวนรวมในระดับตาง ๆ ไดดังนี้ 
 

ลําดับกลไกการตามรัฐธรรมนูญที่มนีัยสาํคัญตอการมีสวนรวม 
 
1. การเขารวมพจิารณากฎหมายในคณะกรรมาธิการ – เปนการมีสวนรวมในระดับการรวมตัดสินใจ 

และเปนโอกาสที่ประชาชนสามารถแสดงเจตนารมยไดโดยตรงในกระบวนนโยบาย (กฎหมาย) แต
ยังมีการใชจํากัดเฉพาะที่เปนประเด็นที่เกีย่วกับ เด็ก สตรี ฯ นอกนัน้ข้ึนอยูกับวิจารนญาณของ
ประธานรัฐสภา 

                                                  
2 การตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรและกลไกดังกลาวขางตน เชน ขอเสนอแนะจาก สภาที่ปรึกษาฯ หรือ คณะกรรมการ
สิทธิฯ มกัไมมีผลผูกพันตามกฏหมาย หากแตอาศัยอํานาจแหงความชอบธรรมเปนตัวตรวจสอบ องคกรที่จะสามารถตรวจ
สอบอํานาจรัฐไดโดยมีผลตามกฎหมายมีไมก่ีกลไก ไดแก ปปช. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 
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2. การกระจายอาํนาจการปกครองทองถิ่น และ การออกขอบัญญัติทองถิ่น  - เปนการมีสวนรวมใน
ระดับการตัดสินใจในทองถิ่น ซ่ึงเปนสวนสาํคัญของการปกครองตนเอง  อยางไรก็ดียังไมมีประสบ
การณการออกขอบัญญัติทองถิ่นที่ชัดเจน  และ ยังขาดความชัดเจนเรื่องการแบงอํานาจการตัดสิน
ใจระหวางสวนกลางและทองถิ่นในเรื่องที่สําคัญบางเรือ่ง เชน โครงการพัฒนา 

3. สิทธิชุมชนที่จะรวมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม – เปนโอกาสในการรวมตัดสินใจ
ในระดับทองถิน่ ที่มีความสําคัญสําหรับประชาธิปไตยรากหญา ยงัไมมกีฎหมายรองรบัสิทธิชุมชน
ในทางปฏิบัติ 

4. องคกรอิสระดานสิง่แวดลอม และ องคกรอิสระเพื่อผูบริโภค - ยังไมมกีฎหมายและการจดัตั้งองคกร 
5. การเขาชื่อเสนอกฎหมาย  - เปนกลไกแสดงเจตนารมยของประชาชนไดโดยตรง และสรางความ

ชอบธรรมใหกบัประเด็นทางนโยบายที่เสนอโดยประชาชน แตข้ันตอนไมเอ้ือใหประชาชนทําไดโดย
สะดวก  

6. การแสดงประชามติ  - โดยหลกัการแลวเปนการมสีวนรวมทางตรง แต กฎหมายประกอบรัฐธรรม
นูญในเรื่องนี้ลดทอนความสาํคัญใหเปนเพยีงขอมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  และ
ยังไมมีระเบียบสําหรับการปฏิบัติ 

7. การแสดงความคิดเห็นผานองคกรอิสระและกลไกรัฐสภา – เปนการมีสวนรวมระดับรับรูขอมูลและ
แสดงความคดิเห็น  

 
โดยอุดมคติแลวการมีสวนรวมที่บรรลุผลสําเร็จก็คือ ความสามารถในการรวมกาํหนดนโยบาย ซ่ึงอาจ
แสดงออกในรปูของการออกกฏหมาย ฉะนัน้ กลไกรัฐธรรมนูญที่สามารถทําใหประชาชนเขาถงึการตัด
สินใจในระดับนิติบัญญัติได จึงเปนการมีสวนรวมที่มนีัยสําคัญ อยางไรก็ดีชองทางนีย้ังจํากัดเนื่องจาก
นักการเมืองยงัเชื่อวาเปนอํานาจของตน ดังนัน้การคาดหวังวาประธานคณะกรรมธิการของสภาผูแทน
ชุดตาง ๆ จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามสีวนรวมพิจารณารางกฏหมายในฐานะผูเสนอรางในประเด็น
ปญหานั้นๆ จึงคาดวาจะจํากัด  ยกเวนในกิจการที่เกี่ยวกับผูหญิง เด็ก และ คนชราทีม่ีระเบียบรองรับ
ไว 

ในลําดับตอมาการมีสวนรวมในการจัดการปญหาในทองถิ่นของตนเอง ตามแนวทางของการ
กระจายอาํนาจนั้น นาจะเปนอนาคตที่สําคัญของการเมอืงไทยที่ขยายกระบวนการสรางสรรค
ประชาธิปไตยใหลงลึกยิ่งข้ึนไปในทองถิ่น  ในประสบการณของประเทศอื่น การเมืองทองถิน่ที่ต่ืนตวัจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงการเมอืงระดับชาติได  ดังเชนกระบวนการสิ่งแวดลอมในทองถิ่นในประเทศญี่ปุน
ทําใหการเลือกตั้งในระดับเทศบาลมีความสําคัญ และ สงผลตอการเมืองระดับชาตดิวย  ในสถาน
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การณปจจุบัน การกระจายอาํนาจยงัไมสามารถตั้งตัวไดดีนัก การมีสวนรวมในทองถิน่ต่ํา  ทัง้นี้สวน
หนึง่เปนเพราะยังไมมีความชัดเจนในเรื่องอํานาจการตัดสินใจระหวางองคกรทองถิ่น และ ราชการสวน
กลางรวมไปถงึอํานาจของรฐับาลดวย ประชาชนในทองถิ่นจงึมองไมเห็นวาการมีสวนรวมจะนาํไปสู
การเปลี่ยนแปลงทองถิน่ไดอยางไร  ขอกําหนดที่วาทองถิ่นสามารถออกขอบัญญัติของตนเองไดจึงยงั
ไมประสบการณในการใชอยางกวางขวางนัก  

กลไกสําคัญทีจ่ะสะทอนบทบาทของประชาชนในการพฒันาคือ องคกรอิสระทางสิง่แวดลอม  
องคกรอิสระเพื่อผูบริโภค  และองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ  พราะจะเปนชองทางพฒันากลไกทาง
สถาบันที่เปนทางการสาํหรบัการใหหลักประกันเรื่องการมีสวนรวมในปญหาสําคญัของประเทศคือส่ิง
แวดลอมและการบริโภค อยางไรก็ดี ความสนใจที่จะมกีารผลักดันองคกรทั้งสองใหสามารถทํางานได
ตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญนัน้มีนอยเกินไป สงผลใหเกิดความไมชัดเจน  

โดยภาพรวมแลวไมมีใครปฏิเสธไดวารัฐธรรมนูญไดสรางนวัตกรรมของการมีสวนรวมขึ้นให
กับการเมืองไทยหลายสวน อาทิ การมีสวนเสนอรางกฏหมาย และขอบัญญัติทองถิน่ การเขาถงึคลื่น
ความถี่วิทย-ุโทรทัศน องคกรอิสระดานสิง่แวดลอมและผูบริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงขาติ  แตเมื่อประเมินนัยสําคัญของการมีสวนรวมตามกลไกดัง
กลาวตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพฒันาแลวก็จะพบวา แทจริงแลวกลไกตามรัฐธรรมนูญที่เปน
นวัตกรรมเหลานัน้เปดโอกาสเพียงใหประชาชนมีสวนรวมในระดับของการรับรูขอมูล และ การรับฟง
ความคิดเห็นเปนสวนใหญ   การรับฟงความคิดเห็นเปนเรื่องจําเปนสําหรับกระบวนนโยบาย แต
ถาหากตองการสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหเกดิข้ึนไดจริงแลว การรับฟงความคิดเห็นมกัจะ
เปนองคประกอบของกระบวนการตัดสินใจรวมกันของภาครัฐและภาคประชาชน 
  ฉะนั้น การมีสวนรวมจะมนียัสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจ-สังคมได จะ
ตองเขาไปถึงระดับของการมสีวนรวมในการตัดสินใจ ในรฐัธรรมนูญไดเปดชองทางใหประชาชนมีสวน
รวมในการตัดสินใจไดสองระดับ คือการเสนอรางกฎหมาย ซ่ึงรวมถงึการมีสวนรวมในระดับคณะกรร
มาธิการดวย และ การออกขอบัญญัติไดเองในทองถิน่    แตในทางปฏิบัติการเสนอกฎหมายจะเปนผล
หรือไมก็ไมมีหลักประกันอะไร เพราะรางกฎหมายจะเขาไปอยูในมือของนักการเมืองในที่สุด   ดวยเหตุ
นี้ประชาชนยงัคงตองการมาตรการอื่น ๆ ประกอบดวย เพื่อโนมนาวความคิดเห็นของคนในสงัคมและ
นักการเมือง 

ในความคิดเหน็ของกลุมประชาชนที่ต่ืนตัวและมีสวนในการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายตาง ๆ 
เชื่อวาหลักการตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการมีสวนรวม ไมอาจถือเปนหลักประกนัวาประเด็นเชงิ
นโยบายที่ผลักดันโดยภาคประชาชนผานกลไกรัฐธรรมนูญนัน้จะไดรับการตอบสนองทางใดทางหนึง่
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เสมอไป ทัง้นี้เพราะรัฐธรรมนูญถูกใชภายใตโครงสรางอาํนาจทางการเมืองแบบเกาที่อิทธพิล และ
อํานาจเปนตวักําหนดกระบวนนโยบายและนักการเมืองรวมทัง้ภาคธุรกิจตางก็มีสวนในการใชกลไก
ตามรัฐธรรมนญูดวยกันทัง้สิน้ 

ชองวางประการเดียวที่รัฐธรรมนูญนี้เปดไวในเรื่องการมสีวนรวมของประชาชนก็คือ รัฐธรรม
นูญเปดโอกาสใหยังคงมีการถกเถียงกนัตอไปวาจะตีความเรื่องการมสีวนรวมไปถึงระดับใด สถาน
การณเชนนี้เกดิข้ึนอยางเขมขนในชวงของการรางกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนทีน่าเสียดายที่
ในชวงแรก ๆ ท่ีมีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูนั้นประชาชนมีสวนรวมนอยมาก เนื่องจากการ
มีสวนรวมในการรางกฎหมายนัน้เรียกรองความใสใจอยางสงู และประชาชนอาจจะตัง้ตัวไมทนัใน
ระยะแรก ๆ  มีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาโดยประชาชนไมไดแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร  เชน 
กฎหมาย กกต. ปปช.  เปนตน อยางไรก็ดีประชาชนอาจจะไมเหน็ความสําคัญมากนกัของกฎหมายดัง
กลาว  แตในสวนที่เปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเริ่มใหความสนใจมากขึ้น เชน พรบ. 
จัดสรรคลื่นความถี ่ควบคูกับการสรรหาคณะกรรการองคกรอิสระเชน คณะกรรมการกิจการโทร
คมนาคมแหงชาติ (กทช) หรือ คณะกรราการกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช)  
สะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนในการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูนั้นเปนวาระที่
สําคัญ มิฉะนัน้การตีความเจตนารมณเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอาจจะถกูบิดเบือน
ไป  ในข้ันปจจุบันยงัมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ยงัอยูระหวางการดําเนินการยกรางอยูจํานวน
หนึง่ เฉพาะที่เกี่ยวของกับเรือ่งการมีสวนรวมของประชาชนทางเศรษฐกิจ-สังคม และ ส่ิงแวดลอม ก็มี
เชน พรบ. องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม องคกรอิสระเพื่อผูบริโภค และ กฎหมายเกีย่วกบัการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน  ท่ียังมีโอกาสยกรางใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการสง
เสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางมนีัยสําคัญ   

6.3. เสนทางการมีสวนรวมและกลไกรฐัธรรมนญู 
 การประเมนิวากลุมประชาชนผลักดันประเด็นปญหาการพัฒนาของตนเองอยางไรนัน้เปน
ประเด็นที่ตองสืบสาวความเปนมาของกิจกรรมแตละเรื่อง กลาวไดวากระบวนการผลักดันใหมีการแก
ไขปญหา เปลีย่นแปลงนโยบาย หรือสรางบรรทัดฐานใหม ที่โครงการวิจัยไดรวบรวมขอมูลนั้นลวนแลว
แตเปนกิจกรรมที่ใชเวลามากในชวง 2-10 ป และมกีลุมหรือองคกรที่รวมมือกนัผลักดันประเด็นปญหา
ในเรื่องหนึง่เร่ืองใดนั้นเปนจาํนวนมาก เมือ่วิเคราะหถึงลักษณะของกลุมประชาชนที่ต่ืนตัวรวมกนัเปน
เครือขาย  และประเด็นปญหาที่แตละกลุมผลักดันนั้น จะพบความแตกตางระหวางกลุมคนชั้นกลางใน
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เมือง กับ กลุมคนชายขอบในชนบท ซ่ึงสะทอนใหเหน็ถงึความเหลื่อมลํ้าเร่ืองการใชและอางองิรัฐธรรม
นูญ และ ระดบัความตึงเครียดทางการเมอืงที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการการมีสวนรวม 
  

6.3.1 กลุมผลักดันนโยบายกับปญหาการพัฒนา 
 กลุมเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายมหีลายระดับแมวาที่ปรากฏแกสายตาสาธารณชนในรูปแบบ
ของการยืน่หนงัสือ การแถลงขาว หรือ การชุมนุมประทวง จะมีภาพขององคกรพฒันาเอกชนเปนสวน
ใหญก็ตาม  แตองคกรเหลานั้นทํางานประสานกับกลุมประชาชนระดับรากหญา ท่ีเดอืดรอนจาก
ปญหาการพฒันา ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาอันเนื่องมาจากการกอสรางโครงการขนาดใหญ และ การ
เรียกรองใหมีการแกปญหาผลกระทบจากการพฒันา ซ่ึงเปนปญหาซับซอนของทางสิง่แวดลอม 
ทรัพยากร เศรษฐกิจ และ สังคม  ในระยะหลังกลุมประชาชนระดับรากหญามีการเรยีนรูสูงขึน้และจัด
ต้ังเครือขายผลักดันการเปลีย่นแปลงนโยบายรัฐบาลโดยที่องคกรพัฒนาเอชนเปนเพียงองคกรพนัธ
มิตร  องคกรพฒันาเอกชนทีไ่มไดเคลื่อนไหวรวมกับประชาชนก็มีอยูบางและทํางานผลักดันนโยบาย
เปนเรื่อง ๆไปโดยที่ไมมีกลุมประชากรเปาหมายชัดเจน เชน กรณีคัดคานการจดทะเบียนสทิธิบัตรพันธ
ขาวหอมมะล ิหรือกรณีการคัดคานกองทนุสนับสนนุการรักษาปาจากสหรัฐอเมริกา เปนตน  นอกจาก
นั้นยังมกีลุมชนชั้นกลางในเมืองที่ใหความสนใจกับปญหาเศรษฐกิจและการเมืองเปนพิเศษ เชน การ
คัดคานและการผลักดันการแกไขกฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ  การสนับสนนุ พรบ. ระบบสุขภาพ  หรือ
การเคลื่อนไหวของกลุมแรงงานเรื่องการจดัตั้งสถาบนัความปลอดภัยในการทํางาน  นอกจากนัน้ยงัมี
กลุมธุรกิจที่เปนสมาคมขนาดใหญที่การผลักดันนโยบายมักไมเปนประเด็นสาธารณะเนื่องจากมีการ
จัดความสัมพนัธกับภาครัฐคอนขางจะลงตัว เชน การเขาพบรัฐบาลโดยตรง หรือการทํางานผานกลไก
รวม เชน กรอ.  ยกเวนจะเปนนกัธุรกิจรายยอยที่ตองรณรงครวมกับสงัคมในวงกวาง เชน กรณีผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกีย่วกับรานคาปลีก เปนตน   อันที่จริงแลวการผลักดันนโยบายเกิดข้ึนเปน
ประจําวนั แตระดับของการตอรองอาจจะไมไดเปดออกสูสายตาสาธารณะ 

กลุมตางๆ ดังกลาวขางตน อาศัยวิธกีารทีแ่ตกตางกนั แลวแตทรัพยากรทางอํานาจ ความซับ
ซอนของประเด็นปญหา และ  การตอบสนองจากรัฐบาล  ในทาํนองเดียวกนั รัฐธรรมนูญก็มีความ
หมายตอกลุมตางๆ โดยนัยที่แตกตางกันดวยเชนกัน   
โดยภาพรวมแลวพบวา กลุมที่ใชรัฐธรรมนญูมากที่สุดคือกลุมองคกรพัฒนาเอกชน และ กลุมชนชั้น
กลางในเมืองที่ตองสรางโอกาสและชองทางทางการเมืองข้ึนเอง โดยอาศัยกลไกตามรัฐธรรมนูญ  ใน
ขณะที่องคกรประชาชนระดบัรากหญาทาํไดแตเพียงการอางสิทธิทีพ่ึงมีตามรัฐธรรมนูญ  กลุมที่มี
ทรัพยากรทางอํานาจ เชน กลุมธุรกิจ หรือ กลุมนกัวิชาชพี หรือ นักวิชาการ มักไมตองอาศัยกลไกรัฐ
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ธรรมนูญมากนักในการสรางโอกาสทางการเมืองใหกับตนเองในการผลักดันนโยบาย นอกจากนัน้แลว
ยังไมตองใชปฏิบัติการการชมุนุมประทวงเนื่องจากสามารถเรียกรองความสนใจจากผูมีอํานาจ   
 

6.3.2 เสนทางการมีสวนรวมของประชาชน 
 แมวาจะไมสามารถหารูปแบบพิมพเขียวของการเคลื่อนไหวผลักดนันโยบายสาํหรับทุกกรณีได
เหมือนกนัหมด แตโดยภาพรวมแลวกลาวไดวาการพยายามแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของกลุมประชา
ชนเพื่อใหมีอิทธิพลตอนโยบายตองอาศัยเงื่อนไขที่คลายคลึงกัน อาจจะมีความแตกตางกนัในเรื่องข้ัน
ตอนและ ยทุธศาสตรที่แตละกลุมใช ซ่ึงมกัจะขึ้นอยูกับทรัพยากรทางอํานาจของกลุม และ ลักษณะ
ของประเด็นปญหาของกิจกรรม จะเหน็วายุทธศาสตรการชุมนุมประทวงยืดเยื้อยาวนานมักจะเปน
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและผลกระทบทางสิง่แวดลอมที่เปนประเด็นแบงแยก
ความคิดเหน็ของคนในสงัคม เชน เรื่องเขื่อน พลังงาน สิทธิชุมชน การถือครองที่ดิน  ซ่ึงจะแตกตาง
จากประเดน็ปญหาเรื่อง การศึกษา สุขภาพ คอรัปชั่น กฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ 11 ฉบับ หรือ พรบ. 
สงฆ เปนตน  ความแตกตางของประเด็นปญหาสองกลุมดังกลาวยงัสะทอนใหเหน็กลุมคนที่แตกตาง
ดวย คือ กลุมคนชายขอบในชนบทที่พึง่พาอาศัยจะเปนกลุมที่ผลักดันเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากร  เปน
กลุมคนไรทรพัยากรทางอํานาจแตกลับผลักดันเร่ืองที่คนในสงัคมเมืองไมมีความเชือ่มโยงในฐานะผูมี
สวนไดสวนเสยีดวย การทํางานของกลุมประชาชนในชนบทที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา จึงมี
เสนทางที่ยาวไกลกวา และ ตองการระดมทรัพยากรมากกวา  และเปนกลุมทีพ่ยายามยึดเอารัฐธรรม
นูญเปนเกราะกําบังสรางความชอบธรรมใหกับการมีสวนรวมของกลุม  
 เมื่อถอดประสบการณปฏิบัติการการมีสวนรวมของประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เปนตัวอยางใน
การศึกษาจะพบวาการมีสวนรวมของประชาชนที่ริเริ่มโดยพวกเขาเองนัน้ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ 
หลากหลาย  แมวากลุมตางๆ เหลานั้นอาจจะไมไดมีเปาหมายเฉพาะเจาะจงที่จะดาํเนนิกิจกรรมบาง
เรื่อง แตเมื่อไดริเร่ิมทําการผลักดันใหมีการแกไขปญหาที่กลุมตนหวงใย ก็พบวาภายใตสถานการณ
การปฏิรูปการเมืองทีก่ลไกและเงื่อนไขเพื่อการมีสวนรวมหลายเร่ืองยงัไมลงตัว และชองทางการมีสวน
รวมไมราบร่ืนการพยายามผลักดันความคิดเห็นและประเด็นสาธารณะสวนมากจึงตองทาํมากกวาที่
ควร เชน การรวบรวมขอมูลขาวสารบางครั้งก็ตองทําผานการใชอํานาจขององคกรอิสระ  หรือการโนม
นาวใหเห็นความสําคัญของประเด็นปญาก็ตองอาศัยการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไปดวยในฐานะ
เปนวธิีการตอรอง  ในบางคร้ังประเด็นปญหาขยายตัวออกไปเมื่อประชาชนมีความรูเกี่ยวกับปญหานัน้
มากขึ้น เชน การคนพบปญหาคอรัปช่ันในการคัดคานโครงการขนาดใหญ ทําใหการแสวงหาเหตผุล
ความเหมาะสมของโครงการขยายตัวออกไปสูเรื่องการตรวจสอบอํานาจรัฐเรื่องคอรัปช่ันดวย หรือ การ



 174

ผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนาํไปสูปญหากรณีพิพาทกับรัฐจนตองหาทางออกดวยการพึ่ง
ศาลปกครอง  กลาวโดยสรุป ในข้ันปจจุบันกลุมประชาชนที่เชื่อวาตนเองเดือดรอนจากการพัฒนาได
อาศัยหลกัการและกลไกตามรัฐธรรมนูญเกือบทุกอยางที่สามารถใชได ปฏิบัติการของกระบวนการมี
สวนรวมมีองคประกอบของ การชุมนุมและรวมกลุม  การแสดงความคดิเห็น การสื่อสาร การแสวงหา
ขอมูล การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และ การใหศาลปกครองตัดสินชี้ขาด  
 

กิจกรรมในกระบวนการมีสวนรวมที่ริเริ่มโดยกลุมประชาชน 
• การรวบรวมขอมูล ขาวสาร และการสรางขอถกเถียงและเหตุผลของนโยบาย 
• การระดมความรวมมือ และ จัดต้ังกลุมผูมสีวนไดสวนเสยี 
• การยื่นเรื่องรองเรียนตอสวนราชการที่เกี่ยวของ 
• การยื่นเรื่องรองเรียนตอรัฐบาล 
• การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการรณรงคส่ือสารกับสาธารณะ 
• การระดมความคิดเห็นหรือการจัดเวทีสาธารณะ 
• การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
• การระดมทนุ อาทิ การจัดอภิปราย การทอดผาปากิจกรรมสังคม การรับบริจาค การขายสินคา  
• การขอความสนับสนนุทางการเมือง (lobby) 
• การชุมนุมประทวง กดดนั รัฐบาลเพื่อกําหนดมาตรการแกปญหา 
• การดื้อแพงดวยการไมปฏิบัติตามกฏหมายที่เชื่อวาไมเปนธรรม 
• การรองเรียนองคกรอิสระกรณีตรวจสอบ ไมมีการตอบสนอง และกรณพีิพาท 
 
ประเภทของปฏิบัติการขางตนอาจขยายออกไปตามระยะเวลาที่กลุมตาง ๆ ดําเนินการ ซ่ึงมักอยูใน
ชวง ๒–๑๐ ป   กระบวนการจะสัน้หรือยาวยังข้ึนอยูกับการตอบสนองของฝายการเมืองและรัฐบาล ซึง่
โดยทั่วไปแลวก็มักจะเปนการตอบสนองทีน่ําไปสูการกําหนดยทุธศาสตรของปฏิบัติการภาคประชาชน  
กลาวอกีนยัหนึ่งรูปแบบปฏบิัติการของภาคประชาชนสวนหนึ่งเปนผลมาจากลักษณะการตอบสนอง
ของภาครัฐดวย   

นัยสําคัญของปฏิบัติการดังขางตนสวนใหญเปนไปเพื่อใหสามารถเขาถึงกลไกการแกไข
ปญหาที่ภาครัฐเปนผูควบคมุ  การตอบสนองของรัฐบาลที่ผานมามักเสนอทางออกมาเปนทางเลอืกใน
การบริหารงานในลักษณะตาง ๆ เชน  การจัดใหมีการประชาพจิารณ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดตาง 
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ๆที่มีผูแทนจากกลุมผลักดนัเปนองคประกอบดวย  ต้ังคณะกรรมการที่ทาํงานรับเรือ่งรองเรียน  หรือ 
คณะกรรมการประเภทที่ทาํงานตรวจสอบปญหาที่มีการรองเรียน ที่ผานมาแทบไมมรูีปแบบใดที่
ประสบความสําเร็จทีท่ําใหกลุมผลักดันนโยบายอมรับไดวาการแสดงความคิดเหน็เปนสวนประกอบ
การตัดสินใจของรัฐบาลอยางเพยีงพอ เปนที่นาสังเกตดวยเชนกันวาการตอบสนองของรัฐบาลตอการ
เรียกรองของกลุมผลักดันสวนใหญมีแงมุมของความไมไววางใจผูเรียกรองอยูมากโดยอางปญหาความ
เปนตัวแทนของกลุมองคกรพัฒนาเอกชนที่เปนองคกรสนับสนนุชาวบาน การอางการรับเงินสนบัสนุน
ตางชาต ิการอางถงึความวุนวายที่เกิดจากการชุมนุมประทวง  การอางถงึปญหาการใชความรนุแรงใน
การชุมนุมประทวง รวมไปถึงการออกหมายจับแกนนํากลุมผูประทวง ปราบปรามผูประทวง ออกมาตร
การเพื่อเปดชองใหเจาหนาที่ใชดุลพนิิจปราบปรามการชุมนุมประทวง  เปนตน 

การตอบสนองในลักษณะดงักลาวเปนการตอบสนองเปนกรณีไป และไมมีมาตรการเชิง
สถาบันที่ชัดเจนเพื่อสรางบรรทัดฐานและมาตรฐานการมีสวนรวม ในทางตรงกนัขามรัฐบาลกลับมี
มาตรการทางกฎหมายทีม่ีนยัโดยตรงตอการตรวจสอบ คนทํางานในองคกรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน 
และ พยายามจํากัดการชุมนุมประทวงบนทางหลวง   ฉะนั้น สถานการณของการมสีวนรวมจึงเปน
เรื่องการผลักดัน ริเริ่มของภาคประชาชนเปนสวนใหญ ซ่ึงอยูภายใตความไมไววางใจอยางสงูของภาค
รัฐ 

สําหรับโครงการหรือการกาํหนดนโยบายที่มีการริเริ่มข้ึนใหมภายหลงัมีการประกาศใชรัฐธรรม
นูญแลว โดยทีรั่ฐเองเปนผูกําหนดกระบวนการการมีสวนรวมใหชัดเจน เชน กรณีของการรณรงคและ
ผลักดันราง พรบ. ระบบสุขภาพ นับไดวาเปนกระบวนการที่มีระบบและขั้นตอนชัดเจน มีการเตรียม
การเปนระยะเวลายาวนาน มีการจัดสรรงบประมาณ สรางความรู มีการจัดกระบวนที่ผนวกเอาเครือ
ขายภาคประชาชนมาเปนองคประกอบสําคัญ  ความตึงเครียดทางการเมืองสําหรับความคิดเหน็ที่แตก
ตางจงึไมสงผลตอเสถียรภาพทางการเมือง ขอไดเปรียบของการจัดกระบวนการการมีสวนรวมทีม่ปีระ
สิทธิภาพสําหรับกรณีนี้ ก็คือประเด็นปญหาเปนเรื่องทีย่ังไมเกิดข้ึน และ เนื้อหาสาระของ พรบ. ไมเปน
ประเด็นออนไหวทางโครงสราง และไมมีความชัดเจนของกลุมผลประโยชนที่ขัดแยงกัน และประเด็นที่
ไมควรมองขามไปคือความกาวหนาของหนวยงานที่รับผิดชอบที่จะสรางนโยบายโดยการเดิมตาม
เจตนารมยของรัฐธรรมนูญ 

เสนทางการมสีวนรวมของประชาชนที่คอนขางยาวไกล  สําหรับการผลักดันประเด็นปญหา
เพียงเรื่องเดียวอาจใชเวลาและความพยายามสืบเนื่องไมตํ่ากวา 2 ป ตัวอยางเชน การรวบรวมรายชื่อ
เพื่อเสนอกฎหมายใหครบ 5 หมืน่ชื่อ เปนกระบวนการที่ใชเวลาและการลงทุน ดังที่มีผูประเมนิวาการ
รวบรวมรายชือ่ 5 หมืน่ชื่อเพื่อผลักดันกฎหมายสักฉบับหรือถอดถอนนักการเมืองและขาราชการระดับ
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สูง อาจตองใชเงินทนุไมตํ่ากวา 2 แสนบาท และตองเตรียมการในระยะเวลาไมตํ่ากวา 2 ป  และที่นา
สนใจก็คือสุดทายแลวก็อาจไมสัมฤทธิผล  ถึงกระนัน้บางกลุม เชน เครือขายสลัม 4 ภาค ก็เห็นวา
กระบวนการรวบรวมรายชื่อใหผลในแงของการศึกษาประชาธิปไตย และ สรางจิตสํานึกใหต่ืนตวักับ
ปญหาการพฒันาที่กระบทถึงตัวมากกวาที่จะคาดหวงัวารางกฎหมายที่ผลักดันจะไดรับการตอบสนอง 
และเครือขายไดใชเปนยทุธวธิีในการใหการศึกษามากกวาการมุงหวงัการเปลี่ยนแปลงระดับนโยาย 
จะเหน็วาเทาที่ผานมาบนเสนทางของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น 
ลวนเปนเรื่องปฏิสัมพันธระหวางกลุมในประชาสังคมกับรัฐ และ ปฏิสัมพันธ ระหวางกลุมประชาสงัคม
เองที่อาจจะมคีวามคิดเหน็แตกตางกนั   กระบวนการมีสวนรวมที่เนนหนักการมีสวนในกระบวน
นโยบายนั้นจงึเปนทัง้กิจกรรมการโนมนาวดวยเหตุผล และ การคานดลุอํานาจ ทั้งทีเ่ปนการทาทาย
และ การปราบปราม  ทัง้นีจ้ะเหน็วารัฐธรรมนูญมีอิทธพิลเหนือภาคประชานในการกําหนดยทุธศาสตร
ของตนมากกวาภาครัฐ 
  

6.3.3 การใชรัฐธรรมนูญในกระบวนการมสีวนรวม 
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เปนคลายโอกาสทางการเมืองที่เปดกวางขึ้น ผูคนมีความคาดหวงัวารัฐ

ธรรมนูญจะเปนชองทางทีว่างไวใหเดนิ และชวยทําใหเกดิความคิดสรางสรรคทางการเมืองไดมากขึ้น
วาจะสามารถทําอะไรไดบางภายใตระบอบประชาธิปไตย  กลุมเคลื่อนไหวมีความคาดหวงัในองคกร
อิสระตาง ๆ เชน ผูตรวจการของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาที่ปรึกษาพัฒนา
เศรษฐกิจฯ และ แมแตคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา  ในความเห็นของผูปฏิบัติงานในองคกรอิสระบาง
องคกรพบวาประชาชนคาดหวงัเกนิอํานาจขององคกร  นอกจากนัน้ประชาชนยังมีความคาดหวงัวารัฐ
บาลในฐานะผูบริหารประเทศจะยึดหลักรฐัธรรมนูญดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอบสนองตอ
ขอเสนอแนะขององคกรอิสระ  ความคาดหวงัสูงเชนนี้อาจมีผลตอความไววางใจและเสถียรภาพทาง
การเมืองหากระดับของความผิดหวงัมีมากเกินไป 

โอกาสของการมีสวนรวมที่เปดกวางมากขึน้นัน้จะถูกใชไปไดอยางไรในทางปฏิบติ และ ใครใช
ไดบางเปนคาํถามสะทอนการเริ่มตนของการปฏิรูปการเมือง  ในชวงเวลา 5 ปหลังการประกาศใชรัฐ
ธรรมนูญ 2540  กลาวไดวากิจกรรมผลักดันนโยบาย และ เรงรัดการแกไขปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนานั้น ลวนแลวแตไดรับแรงบันดาลใจจากเจตนารมยรัฐธรรมนูญ แมแตการเสนอราง พรบ. ระบบ
สุขภาพ หรือ พรบ  การศึกษา ซึง่มาจากการผลักดันของรัฐบาลเอง ก็ระดมการมีสวนรวมของประชา
ชนตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญเชนกัน ลักษณะการใชรัฐธรรมนูญโดยกลุมตาง ๆ ในการผลักดนั
นโยบายหรือกฎหมาย และ การเรียกรองใหมีการแกไขปญหา การพัฒนามีขอสังเกตที่สําคัญคือ 
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ประการแรก การใชรัฐธรรมนญูเทาที่ผานมาเปนการใชเพือ่อางสทิธิ เพือ่สรางความชอบธรรม
ใหกับการมีสวนรวมและการเคลื่อนไหว เชนเดียวกันกับการใชกลไกรฐัธรรมนูญ เชนการรวบรายชื่อ 
50000 ช่ือเพือ่เสนอรางกฎหมาย แมไมสามารถทํานายไดวาผลจะเปนอยางไร แตส่ิงที่ไดคือการสราง
ความชอบธรรมใหกับประเดน็ทางนโยบายที่เสนอตอสังคมและรัฐบาล    การที่รัฐธรรมนูญถูกใชไป
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชนที่แสดงออกซึ่งความคิดเหน็โดยชอบธรรมนั้น ถือไดวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตนของความสัมพนัธเชงิอํานาจ โดยการสรางอํานาจใหกับการมีสวนรวม 
(empowerment) สวนสาเหตุที่ไมมีความมั่นใจวา กลไกตามรัฐธรรมนูญจะสามารถสงผลตอการผลัก
ดันนโยบายและขอเรียกรองไดอยางไร หรือไมน้ัน เปนผลมาจากความไมเชื่อม่ันวาการเมืองใหมบน
ฐานของเหตุผลจะสามารถคดัคานการเมืองเกาที่อาศัยฐานอทิธิพลและอํานาจไดมากนอยแคไหน  
และเนื่องจากไมสามารถไววางใจอทิธพิลทางการเมืองในกระบวนนโยบายไดแลว กลุมผลักดันกม็กัจะ
ตองอาศัยปฏบัิติการทางตรง อันไดแกการกดดัน หรือการล็อบบี้ ประกอบไปดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมที่มีเดิมพนัสูง ที่เรียกรองบนพื้นฐานของความอยูรอดของครัวครัว และ ชุมชน  

ประการที่สอง กลุมประชาชนรากหญาใชการอางสิทธิตามรัฐธรรมนญูในการมีสวนรวม มาก
กวาการใชกลไกเชิงสถาบัน ในขณะที่องคกรพัฒนาเอกชน ชนชัน้กลางในเมือง และ นักการเมือง มี
ศักยภาพมากกวาในการใชกลไกของรัฐธรรมนูญไดอยางหลากหลาย ซ่ึงเปนปญหาของการเขาถงึรัฐ
ธรรนูญไดไมเทาเทียมกัน ทัง้นี้ตองตระหนกัดวยวา การมีสวนรวมผานการใชกลไกตามรัฐธรรมนญูนั้น
บางคร้ังตองการการจัดการอยางมาก เชน การรวบรวมรายชื่อเพื่อการเสนอรางกฎหมาย หรือ แมแต
การรองเรียนผานองคกรตาง ๆ ก็ตองอาศัยการเรียนรู หากไมมีการชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชน
ที่ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมและเปนฝายสนับสนุนชาวบานแลวการใชกลไกรัฐธรรมนูญคงเปนไปไดยาก 
อาจกลาวไดวากลุมคนชายขอบในกระบวนการมีสวนรวมผลักดันการแกปญหาการพัฒนา เรียนรูเรื่อง
รัฐธรรมนูญผานองคกรพัฒนาเอกชน  

ประการที่สาม แมวาจะสามารถแยกแยะการมีสวนรวมออกเปนระดับตาง ๆ อาทิ การรับรูขอ
มูล การแสดงความคิดเหน็ และการรวมตดัสินใจ ในทางปฏิบัติการผลักดันนโยบายใด ๆ หรือ การเรียก
รองใหมีการแกไขปญหาการพัฒนานัน้ ตองอาศัยการมสีวนรวมในระดับตาง ๆประกอบกัน  นอกจาก
นั้นแลว ในกระบวนการผลกัดันเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายบางเรื่อง นําไปสูการคนหาความจริงหลาย
ประการ ฉะนัน้ กลุมและองคกรผลักดันนโยบายก็จะใชกลไกรัฐธรรมนูญหลายๆ ชองทางเมื่อพบความ
เกี่ยวของ เชน เรียกรองขอมลู รองเรียนปญหา ตรวจสอบพฤติกรรมทจุริต และการตัดสินขอพิพาท 
เปนตน  
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ประการที่ส่ี  ประชาชนสนใจกลไกการมีสวนรวมในระดับทองถิ่นไมมากนัก สําหรับประเด็นนี้
คําอธิบายเดิม ๆ ก็ยงัคงใชไดอยู กลาวคือ ปญหาการการพัฒนาสวนใหญทาํการตัดสินใจที่สวนกลาง  
แมจะเร่ิมมีการกระจายอํานาจกนับางแลว แตสวนใหญเปนเรื่องการถายโอนภาระหนาที่  ในขณะที่
การแบงแยกอาํนาจการตัดสินใจระหวางทองถิ่นกับสวนกลางไมชัดเจน  จะมีเพียงบางกรณท่ีีการ
เคลื่อนไหวเพือ่ผลักดันนโยบายสงผลใหเกิดความสนใจการเลือกตั้งในระดับทองถิน่มากขึ้น และมอง
เห็นไดวามีการแขงขันกันในระดับของนโยบายทองถิน่ แตการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ยงัอยูในวง
จํากัด 

ประการทีห่า  ประชาชนอางสิทธิในการมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เปนหนาที่ของ
ตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเรื่องการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชุมชน  

ประการสุดทาย การเลือกหรอืไมเลือกใชกลไกใด อาท ิองคกรอิสระเชน กกต. หรือ ศาลปก
ครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ขึ้นอยูกับการประเมินโอกาสที่จะไดรับการตอบสนองในทางบวก หรืออีกนยั
หนึง่คือยังไมมคีวามไววางใจองคกรอิสระเต็มที่ และ มักเชื่อกันวามกีารเมืองแทรกแซงในองคกรอิสระ
บางองคกร 
 

6.3.4 การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการมีสวนรวม 
 ผลกระทบขั้นตนของการประกาศใชรัฐธรรมนูญ คือ การเปดใหมีโอกาสทางการเมืองเพิ่มข้ึน
สําหรับภาคประชาชน หรืออีกนัยหนึง่คือมองเหน็ความเปนไปไดและชองทางที่จะมสีวนรวม แมวาการ
ต่ืนตัวของประชาชนในการมสีวนรวมกําหนดความเปนไปของการเมืองและการพัฒนาจะเกิดข้ึนมา
กอนรัฐธรรมนญู 2540  แลวก็ตาม  การสํารวจขอมูลการผลักดันนโยบาย และ การแกไขปญหาผล
กระทบการพัฒนาสะทอนใหเหน็วา กลุมและเครือขายองคกรประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชน ให
ความสาํคัญกับการอางเหตผุลของรัฐธรรมนูญ 

โดยภาพรวมแลวพบวารัฐธรรมนูญไดสรางใหเกิดความคาดหวงั และการตื่นตัวของภาค
ประชาสังคมมากขึ้น ประเดน็ของการผลักดันนโยบายภายหลงัรัฐธรรมนูญประกาศใชแลวมีความ
หลากหลายมากขึ้น และ กลุมคนที่แสดงบทบาทในเวทสีาธารณะกม็หีลากหลายมากขึ้นเชนกัน  เมื่อ
ขยายภาพกิจกรรมของกลุมตาง ๆ ดูแลวจะเหน็วามีการพยายามเดินตามกลไกที่รัฐธรรมนูญไดวางไว 
เนื่องจากเปนโอกาสทางการเมืองของกลุมและขบวนการภาคประชาชนที่จะมีปฏิสัมพันธกับภาคการ
เมือง และ ภาครัฐไดอยางชอบธรรม ฉะนัน้ กระบวนการแสดงออกซึ่งความคิดเหน็จงึมีความหลาก
หลายมากขึ้น  การที่กลุมประชาชนไดพยายามอาศยักลไกตามรัฐธรรมนูญทาํใหขั้นตอนของการมีสวน
รวมขยายออกไปเปนกระบวนการที่ยืดยาวมากขึ้น เชน การเขาชื่อเสนอกฎหมายอาจใชเวลาไมตํ่ากวา 
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2 ป และตองการการระดมทรัพยากรจํานวนมากดวยเชนกนั กลาวไดวาประชาชนตองทาํงานหนกัมาก
ข้ึน แตทีน่าสนใจก็คือยังคงไมมีหลักประกนัวาการนําเสนอเหตุผลทางนโยบายของภาคประชาชนจะได
รับการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ 

กลาวไดวาการเมืองภาคประชาชนมุงสูการใชเหตุผลและความรูในกระบวนการมีสวนรวมมี
มากขึ้น ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งเปนเพราะกลไกรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนตกีรอบ
ใหเกิดกระบวนการใชเหตุผลและความรู   อยางไรก็ดีกลุมประชาชนสวนใหญยงัเชื่อวาการเมืองบน
ฐานของเหตุผลซ่ึงควรจะเปนคุณลักษณะของการเมืองใหมในกระบวนนโยบายนัน้ไมเปนจรงิในทาง
ปฏิบัติ เนื่องจากการสรางการเมืองแบบใชเหตุผลทีก่ลุมตางๆ ในภาคประชาชนพยายามชวยกนัสราง
นั้น ตองไปเชือ่มตอกับการเมืองในระบบรฐัสภาที่เปนเรือ่งของการตอรองบนฐานของผลประโยชน
อยางหนึ่งอยางใด แมแตการรักษาฐานเสยีงการเลือกตัง้ของพรรคการเมือง   ดวยเหตุนี้แมจะไดมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญมารวม 5 ปแลว กย็ังคงปรากฏวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมีสอง
ลักษณะประกอบกันเสมอ คือการใชพลังกดดันในลักษณะของการชมุนุมประทวง และ การโตแยงเหตุ
ผลดวยการนําเสนอขอมูลตอสาธารณะ ฉะนั้นความตึงเครียดทางการเมืองอันเนื่องมาจากการมีสวน
รวมของประชาชนจงึยงัคงดาํรงอยูในระดับหนึง่ จนกวาการเมืองในระบบรัฐสภาจะสามารถตอบรบั
การมีสวนรวมของประชาชนไดอยางเปนระบบมากขึ้น 

สถานการณการมีสวนรวมของประชาชนในชวงทีม่ีการใชรัฐธรรมนูญบางแลว มีทั้งในสวนที่
เปนภาพบวกและลบ ในภาพบวกนัน้จะเห็นวาภายหลังที่ไดเร่ิมใชรัฐธรรมนูญประเด็นการมีสวนรวมใน
ระดับนโยบายมีความหลากหลายมากขึ้น  การมีสวนรวมอยูบนพื้นฐานของเนื้อหาสาระที่ถกูนาํมาถก
เถียงในเวทีสาธารณะมากขึ้น และการสื่อสารความเดือดรอนมีความหลากหลายมากขึ้น สงผลใหเกิด
การเรียนรูปญหาสาธารณะรวมกนัในสงัคม  สําหรับการเปนสังคมประชาธิปไตยแลวถือวาการตื่นตวั
ของประชาชนเปนสัญญาณที่ดีเนื่องจากประชาชนมีปฏิสัมพันธกับระบบการเมือง และยังไมเบื่อหนาย
และถอยหนี  นอกจากนัน้แลวยังพบการเปลี่ยนแปลงในกระบวนนโยบายของภาครฐัในระดับหนึ่ง โดย
รูปแบบแลวจะเหน็วามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและถกเถยีงเพิ่มมากขึ้น และ มกีารยอมรับหลักการของ
การมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบายถงึแมวาในทางปฏิบติัยังคงมีปญหาทีว่ารูปแบบการจัดทาํนดโย
บายนัน้อาจจะไมสงผลตอการเปลี่ยนสาระของนโยบายที่กําหนดโดยรฐับาล 
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อยางไรก็ดีกระบวนการมีสวนรวมภายใตโอกาสทางการเมืองทีห่ลากหลายและเปดกวางมาก
ข้ึนนี้ยงัไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร3 กลาวไดวาการมีสวนรวมตามกลไกของรัฐธรรมนูญประชาชนตอง
ทํางานหนักมากขึ้นเพื่อผลักดันประเด็นใหเปนไปตามเงือ่นไขตามกลไกของรัฐธรรมนูญ  สงผลใหมี
ความคาดหวงัสูงแตไดรับการตอบสนองระดับต่ํา ในหลายกรณีปญหายังคงมีความตึงเครียดอันเนื่อง
มาจากการตอบโตกันระหวางภาครัฐและกลุมผลักดันนโยบาย  และการขาดความชดัเจนในกระบวน
การมีสวนรวมที่ยอมรับรวมกันได  การสื่อสารไมบรรลุผลในการสรางความเขาใจในประเด็นปญหารวม
กันได 

ปจจุบันสถานการณความไมลงรอยกนัเรือ่งการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหา
การพัฒนานัน้ อาจมาถงึจุดที่เปนหวัเลี้ยวหัวตอท่ีสําคัญสองระดับที่สังคมไมควรต้ังอยูในความ
ประมาท  ในระดับของภาคประชาชนพบวาในกรณีที่ปญหาตึงเครียด4 เสนแบงระหวางการมีสวนรวม
กับอนาธิปไตยและการไมเชื่อฟงกฎหมายจะบางลงเรื่อย ๆ  เนื่องจากขาดความไววางใจและความเชื่อ
มั่นในกลไกแกไขปญหาของภาครัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่รัฐธรรมนูญไดรับรองเปนหลักการ
เอาไว เชน การเขาถึงทรัพยากรคลื่นวิทย-ุโทรทัศน  เสรีภาพในการประกอบอาชพีและการคา  เปนตน 
ในระดับของภาครัฐและภาคการเมือง เริ่มมีแนวโนมการตอบโตกลุมกดดันชัดเจนมากขึ้นดวยการควบ
คุมการมีสวนรวมโดยมาตรการทางกฎหมาย และ ทางการเมือง เพื่อตรวจสอบกลุมผูชุมนุมประทวง 
สงผลใหความไมไววางใจเพิม่มากข้ึนโดยไมจําเปน 

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่ออกแบบโดยรัฐธรรมนญู 2540 นั้นมีนยัที่ตองการใหประชาชน
มีสวนรวมอยางเปนระบบ โดยอาศัยหลักเหตุผลเปนพืน้ฐานสาํคัญของการมีสวนรวมดังจะเห็นไดจาก
การเนนใหมีการรัปฟงความคิดเห็น  และการเสนอความคิดเห็นขององคกรอิสระตาง ๆ  ในชวง 5 ปที่
ผานมา กลุมผลักดันนโยบายไดพัฒนาขอโตแยงเชิงนโยบายรัฐดวยแงมุมของขอมูล เหตุผล และการ

                                                  
3 ประสิทธิภาพของการมีสวนรวมอธิบายในความหมายของ มีความไมไววางใจระหวางกัน มีการสือ่สารไดอยางตรงตามความ
หมายและไมบิดเบือน มีกระบวนการที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน และ มีความรับผิดชอบรวมกันในการแกไขปญหา (ฉันทนา 
บรรพศิริโชติ, 2544) 
4 สภาวะตึงเครียดไดแก ปญหาไมไดรับการแกไขยืดเยื้อยาวนาน มองไมเห็นความเปนไปไดในการหาทางออก  ปฏิกิริยาโต
ตอบจากภาครัฐรุนแรง  เม่ือนําขอมูลกรณีปญหามาเปรียบเทยีบกันแลวพบวากรณีการมีสวนรวมที่มีความตึงเครียดมักเปน
กรณีท่ีเกี่ยวกับปญหาแยงชงิทรัพยากร และผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาที่กระทบกลุมเปาหมายชัดเจน  กลุมคน
ท่ีไดรับผลกระทบมักเปนคนชายขอบที่ตระหนักถึงปญหาความไมยุติธรรม ไมสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ กรณีดัง
กลาวมีทั้งท่ีมีองคกรพัฒนาเอกชนเปนแกน และ ที่ไมไดเปนแกน 
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ใหคุณคาและความหมายของการพัฒนาที่แตกตางไป ขณะเดียวกนัก็ทําการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของหนวยงานราชการไปดวย  อยางไรก็ดีการแสดความคิดเห็นอยางมากมายตางกรรม ตางวาระกนั
นั้นกลับไมไดสัมพันธกับการตัดสินใจของรัฐบาลบนหลกัเหตุผลที่เปนที่เขาใจไดของกลุมผูประทวงใน
หลายกรณี  ฉะนั้นรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจากการใชกลไกรัฐธรรมนูญใน 5 ปที่ผานมา
นั้นไมชัดเจน ทั้งในรูปแบบของประชาธิปไตยระดับรากหญา ประชาธปิไตยทางตรง และประชาธิปไตย
ถกแถลง (deliberative democracy)  แมวาในทางความเปนจริงแลวอาจจะเปนการผสมผสานหลาย 
ๆ แบบเขาดวยกันก็ได  แตประสบการณการมีสวนรวมจนถงึปจจุบันยังไมมีความลงตัวทางความคิด
และความเขาใจเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไปในทางเดียวกนั สถาบันและกลไกตามรัฐธรรมนูญ
เปนเพยีงโครงสราง แตเนื้อหาที่เปนการปรับความสัมพนัธทางอํานาจโดยเฉพาะระหวางรัฐกับประชา
ชนยงัไมมีทิศทางที่ชดัเจน เพราะมทีั้งที่กาวหนาและลาหลังปะปนกัน5 

6.4 ปญหาและขอจํากัดของการมีสวนรวมของประชาชน 
ประชาชนไดแสดงความตองการที่จะมีสวนรวมในการพฒันาสงัคมและการเมืองมากอนหนา

ที่จะมีรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แลว ผลของกระแสการมีสวนรวมก็คือรัฐธรรมนูญที่บรรจุเงื่อนไขรับรองสิทธิ
ของประชาชนเอาไว   เม่ือรัฐธรรมนูญประกาศใชแลว ประชาชนมีความคาดหวงัวาการมีสวนรวมทัง้ใน
การแสดงความคิดเห็น และ การผลักดันนโยบายจะราบรืน่มากขึ้น และมองเหน็ทิศทางที่จะเชื่อมตอ
กับฝายผูบริหารประเทศไดชัดเจนขึ้น  

จากการเก็บรวบรวมขอมูลตัวอยางกระบวนการผลักดนันโยบาย และ การแกไขปญหาผล
กระทบการพัฒนาพบวา รัฐธรรมนูญมีผลตอจิตวิทยาในทางบวกของกลุมและองคกรประชาสังคม แต
กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ที่จะชวยใหความคิดเหน็สงอิทธพิลตอการตัดสินใจของผูบริหาร
ประเทศนัน้ไมมีความชัดเจน ในทางอุดมคติแลว การมีสวนรวมของประชาชนอาจไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรอื ผลักดันนโยบายไดเสมอไป แตกระบวนการของการเสนอความคิดเหน็ 
พิจารณาเหตผุลที่เปนพืน้ฐานของนโยบาย และ การอธบิายเหตุผลเบือ้งหลงัการตัดสินใจไดอยางชัด
เจน นัน้ถือเปนเร่ืองสําคัญ  กลาวอกีนยัหนึ่งอาจสรุปไดวาการใชรัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อการมี

                                                  
5 คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของวุฒิสภาเปนตัวอยางของการปรับวัฒนธรรมองคกรเพื่อสนองเจตนารมยรัฐธรรมนูญเร่ือง
การมีสวนรวม และการปรับความสัมพันธกับประชาชน  การตัดสินของศาลปกครองตามขอรองเรียนของผูเสียหายกรณีไดรับ
ผลกระทบจากรังสีโคบอลท 60 ถือเปนการปรบัเปลีย่นความสัมพันธรัฐประชาชน ขณะเดียวกันก็มกีารต้ังคณะอนุกรรมาธิการ
ตรวจสอบองคกรพัฒนาเอกชน การตรวจสอบองคกรพัฒนาเอกชนรายบุคคลของ ปปง. และ การแกไข พรบ. ทางหลวงเพื่อ
ควบคุมการชุมนุมประทวง เปนตน 
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สวนรวมนัน้ดจูะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทยีบกับความสามารถของฝายการ
เมือง ดังจะเหน็ไดวาการรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนนกัการเมืองของพรรคการเมอืงสามารถทาํไดใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่องคกรประชาชนอาจตองใชเวลาเปนป กวาจะสามารถ เสนอใหมีการถอด
ถอนนกัการเมืองและขาราชการระดับสูงทีเ่กี่ยวของกับการคอรัปช่ันได ขอแตกตางเชนนีท้ําใหประชา
ชนมีแนวโนมไมเลือกใชกรอบการมีสวนรวมตามกลไกรัฐธรรมนูญ แตจะใชสิทธิมีสวนรวมทางตรงมาก
ข้ึนกวาเดิมได  การมีสวนรวมของประชาชนทีน่อกเหนือจากการเลือกตั้งยังไมสมบูรณและขาดประ
สิทธิภาพ อธิบายไดดวยปญหาในกระบวนการมีสวนรวมดังตอไปนี้ 

 ประการแรก ขอเท็จจริงประการหนึง่ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงก็คือประชาชนตื่นตัว 
และมีการเรียนรูสูง ขณะทีภ่าครัฐและภาคการเมืองเองปรับตัวเองยงัไมทันตอแนวคิดและบรรทัดฐาน
ทางการเมืองใหม ๆ  สภาวะทางจิตวทิยาของกลุมทางสังคมไมไดเปลี่ยนไปพรอม ๆ กัน ในกรณีนีจ้ะ
เห็นวาประชาชนมีความตองการมีสวนรวมมากกวาระดับของการรับรูขอมูล และ การแสดงความคิด
เห็น ในหลายกรณีประชาชนเรียกรองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ แตกระบวนการมีสวนรวมทีชั่ดเจน
วารัฐจะสามารถรวมกับประชาชนในกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายอยางไรนัน้ยงัไมมีรูปธรรมใน
ทางปฏิบัติ 

ประการที่สอง การบงัคับใชรัฐธรรมนูญเมือ่มาถงึเวลานีย้ังไมสมบูรณ เนื่องดวยยงัคงมี
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูที่จะตองบญัญัติออกมาใหครบโดยเฉพาะในชวงนี้ประชาชนมีความตื่น
ตัวและมีความคาดหวงัสงู  ขณะเดียวกนัประชาชนและขาราชการถือกฎหมายกนัคนละฉบับ ประชา
ชนเริ่มยึดเอากฎหมายรัฐธรรมนูญมาอางเพื่อใหรัฐปรับเปลี่ยนนโยบายใหสอดคลองกับหลักการตาม
รัฐธรรมนูญ  ขณะเดียวกนัขาราชการถือกฎหมายเกาทีอ่าจจะขัดกับหลักของรัฐธรรมนูญ  สงผลใหเกิด
ปญหาการขาดความเชื่อมัน่ และการไมเชือ่ฟงกฎหมายที่เปนปญหาตามมา  หากสถานการณเชนนี้
เกิดขึ้นเรื่อย ๆ โดยไมมีการแกไขผูคนจะสญูเสียศรัทธาตอประชาธิปไตยไปในที่สุด ตัวอยางกฎหมายที่
อาจขัดกับเจตนารายของรัฐธรรมนูญ  

ประการที่สาม การมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อสิทธท่ีิรับรองโดยรฐัธรรมนูญ 
นั้นเปนจริงในทางปฏิบัติ ในหลายพืน้ที่แรงงานไมสามารถจัดตั้งสหภาพได ไมใชเพราะกฎหมายหาม 
แตเปนนโยบายของบริษัท ทีรั่ฐบาลเองไมไดแสดงบทบาทแทรกแซง  สิทธิในการเขาถึงทรัพยากรบาง
อยางเชน ทรพัยากรธรรมชาติ และ คลืน่วิทยเุพื่อการสือ่สารและการเรียนรู ก็เปนขอจํากัดโดยปรยิาย
ของการมีสวนรวมของภาคประชาชน การเขาไมถึงสทิธิพืน้ฐานดังกลาวยังเปนผลมากจากกฎหมาย
เกาที่ไมสอดคลองกับเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ เชน พรบ. วิทยกุระจายเสียง โทรทัศน 2498 และ 



 183

กฎหมายอีกหลายฉบับเกีย่วกับปาไมที่ไมยอมรับสิทธิชมุชน อาทิ พรบ. ปาสงวนแหงชาติ 2507 พรบ. 
อุทยานแหงชาติ 2504 เปนตน 

ประการที่ส่ี การใชกลไกองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนัน้ยังไมมีประสทิธิภาพ เนื่องจากการ
คาดหวงัของประชาชนที่ไมสอดคลองกับบทบาทขององคกร  องคกรสวนใหญถูกจาํกัดดวยกรอบการ
บริหารจัดการที่ไมเปนอิสระเพียงพอจากระบบราชการ และ  การพัฒนาความสัมพนัธระหวางองคกร
อิสระกับรัฐบาลไมชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องตอบสนองตอรายงานและขอเสนอแนะขององคกร
อิสระ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และ สภาที่ปรึกษาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ประการสุดทาย โดยทั่วไปแลวรัฐจะเปนผูใหหลักประกนัใหความคุมครองรัฐธรรนูญในฐานะ
เปนกฏหมายสูงสุดของประเทศ  ในทางปฏิบัติหากรัฐเปนผูละเมิดรัฐธรรมนูญเสียเอง 

6.5 การสรางประชาธปิไตยแบบมีสวนรวม 
 

6.5.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางการมีสวนรวม 
 ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจะสามารถดาํเนนิควบคูไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจะตองเกิดขึ้นในระดับที่มนีัยสําคัญตอการขับ
เคลื่อนของนโยบายการพฒันาทั้งในระดับทองถิน่และระดับชาติ ในวาระการประเมนิปญหาการปฏิรูป
การเมืองหลงัจากการใชรัฐธรรมนูญผานมา 5 ป พบวาประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิด
เห็นอยางกวางขวาง  ฉะนั้นทิศทางของการพัฒนาการมสีวนรวมใหมนียัสําคัญตอกระบวนนโยบาย ก็
จะตองมุงสูการจัดกระบวนใหการแสดงความคิดเหน็ของประชาชนนัน้ใหมีคุณภาพมากขึ้น และ เชือ่ม
โยงกับกระบวนการตัดสินใจอยางชัดเจน ในขณะเดียวกนัก็เปดชองใหมีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ไดหลายๆ รูปแบบ ใหยืดหยุนกับปญหาการเมืองไทยชวงการปรับตัวไปสูการปฏิรูป 
 ในข้ันปจจุบนัเพื่อใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเขารูปเขารอยมากขึน้ และ มีความ
หมายตอการปฏิรูปการเมืองไดจริงจัง การพัฒนายทุธศาสตรการมีสวนรวมใหเปนสวนหนึง่ของการ
ปฏิรูปการเมืองเปนสิง่ที่หลีกเลี่ยงไมได 
 ยุทธศาสตรการทําใหรัฐธรรมนูญศักดิ์สิทธิ การติดตามการบังคับใชรัฐธรรมนูญตอไปโดย
ประสานความรวมมือระหวางประชาชนและหนวยงานหรือองคกรทางการเมือง  โดยมีวาระการติด
ตามในสามระดับ คือ 1) การออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูใหครบถวน  2) การแกไขกฎหมายที่
ขัดแยงกับหลกัการของรัฐธรรมนูญ 3) การปรับปรุงแกไขกฎหมายองคกรอิสระจัดตั้งไปแลวใหมีประ
สิทธิภาพมากขึ้น 4) ติดตามการละเมิดรัฐธรรมนูญ 
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 ยุทธศาสตร การลงทนุเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของความคิดเห็น 
และ วางมาตรฐานกระบวนการมีสวนรวมใหชัดเจน โดยเนนเรื่องความเสมอภาคในการเขาถึงขอมูล 
ส่ือ และ  ความรู   การพัฒนาสถาบนัรองรบัความคิดเหน็ของประชาชนอยางเปนระบบและสืบเนือ่ง 
รวมไปถึงการจัดการความขัดแยง 
 ยุทธศาสตรเรงรัดการกระจายอํานาจและสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่น เนนความชัดเจน
เรื่องขอบเขตอํานาจการตัดสินใจของสวนกลางและทองถิน่  สรางประชาธิปไตยระดับรากหญา 
 ยุทธศาสตรการสรางบรรทัดฐานทางการเมืองที่เปดกวางตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
สวนของภาคการเมืองและภาครัฐ   โดยอาศัยการสานตอความริเริ่มของคณะกรรมาธิการการมสีวน
รวมของวุฒิสภา และ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จัดวาระการมีสวนรวมของประชาชน
ในการปฏิรูปภาครัฐ 
 การมีสวนรวมของประชาชนโดยธรรมชาตแิลวไมไดข้ึนอยูกับกลไกกฎหมายใด ๆ มากนัก โดย
พื้นฐานแลวเปนเรื่องของการจัดความสัมพนัธระหวางรัฐกับประชาชน   ความสัมพันธจะราบรื่นหรอืไม
ข้ึนอยูกับเงื่อนไขสําคัญบางประการ ไดแก ความเขมแข็งของภาคประชาชน และ ทัศนะทีเ่ปดกวางของ
ภาครัฐตอการมีสวนรวมของประชาชน ฉะนั้นเงื่อนไขเชงินโยบายจะมคีวามสาํคัญมากกวาเงื่อนไขทาง 
กฏหมายที่จะทําใหการมีสวนรวมมนีัยสาํคัญตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการแกไขปญหาการ
พัฒนา 
 

6.5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 ระดับรัฐธรรมนูญ 

♦ พิจารณาเกณฑท่ีเหมาะสมสําหรับการออกขอบัญญัติทองถิ่น และ การเขาชื่อถอดถอน 
♦ พิจารณาการเขาถึงศาลรัฐธรรมนูญ 
♦ กลไกติดตามการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยรฐั 
ระดับกฎหมายประกอบ 
♦ เรงออกกฎหมายประกอบเพิม่เติม อาทิ องคกรอิสระทางสิ่งแวดลอม และ เพื่อผูบริโภค 
♦ ปรับปรุงกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 
♦ ปรับปรุงกฎหมาย และ ระเบียบการบริหารงานขององคกรอิสระใหคลองตัวมากขึน้ 
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ระดับสถาบันทางการเมือง 
♦ รัฐสภาเปดใหผูเสนอรางกฎหมายเขารวมพิจารณารางกฎหมายในขั้นกรรมาธิการ 
♦ พรรคการเมืองขยายกิจกรรมการมีสวนรวมอยางเปนระบบที่ตอเนื่อง 
♦ องคกรอิสระปรับปรุงกระบวนการสรรหากรรมการใหสะทอนการมีสวนรวมของประชาชน 
ระดับองคกรประชาสังคม และ องคกรพัฒนาเอกชน 
♦ พัฒนายุทธศาสตรการมีสวนรวมใหสอดคลองกับการเมืองใหมที่เนนการใฃเหตุผล 
♦ สรางวฒันธรรมอาสาสมัครและขยายฐานสมาชิกองคกรหรือ กลุม 
♦ พัฒนาสถาบนั สรางธรรมภบิาล และ ศักยภาพทางกฎหมาย 
ระดับนโยบาย 
♦ กระจายอาํนาจ สรางความชัดเจนเร่ืองอํานาจทองถิ่นและสวนกลาง 
♦ สรางศักยภาพทางกฎหมาย การสื่อสาร และ การพัฒนาความรูขององคกรประชาสังคม 
♦ พัฒนารูปแบบและสถาบนัสงเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมปรกึษาหารือ 
♦ สรางบรรทัดฐานและวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
♦ เนนการสรางธรรมภิบาลเพื่อสรางความไววางใจในสงัคม 
♦ ลงทนุและจัดสรรงบประมาณดานการมีสวนรวมของประชาชน 
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จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ,การสัมนาเชิงวิชาการ และรับฟงความคิดเห็นเรื่องประชาพิจารณการรางรัฐธรรมนูญ  

จัดโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามการรางรัฐธรรมนูญ สภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รวมกับ คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและประชาสัมพันธ ประจํากรุงเทพฯ  สภารางรัฐธรรมนูญ,
กรุงเทพฯ:คณะกรรมการ,2540. 

จันทนา สุทธิจารี. “การมีสวนรวมของประชาชน” . การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.  
กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2544,หนา 410-433. 

ใจ อึ๊งภากรณ.2545. “รุงอรุณกระแสใหมตานทุนนิยมโลก ประเด็นทาทายขบวนการเอ็นจีโอไทย”  
ใน ประชาทรรศน ปที่ 9 ฉบับที่ 87 มิถุนายน 2545.หนา22-25. 

ฉันทนา บรรพศิริโชติ, การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม:ปญหาและแนวทางแกไข.บทความ 
เสนอในการเสวนาเรื่อง “การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม:นวัตกรรมการบังคับใช
กฎหมาย” จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ รวมกับธนาคารโลก และ โครงการความรวมมือดานสิ่งแวดลอม 
เอเซีย-สหรัฐอเมริกา (US-AEP) 1-2 กุมภาพันธ 2544 ศูนยประชุมองคกรสหประชาชาติ. 

ชัชวาลย ทองดีเลิศ.บก.2543. ” บทนํา” ใน บันทึกลับNGOs : กําเนิดและพัฒนาการขององคกรพัฒนาเอก 
ชนภาคเหนือ. เชียงใหม: มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ.หนา 17-23. 

ชลัท ประเทืองรัตนา,”ประชาพิจารณ:ปญหาและทางออกของสังคมไทย”. 4 ป รัฐธรรมนูญกับการเมือง 
ภาคประชาชน.กรุงเทพฯ:คณะดําเนินงานโครงการเฉลิมฉลองเปดอนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย, 
2544,หนา 211-235. 

ชัยวัฒน สุรวิชัย,”รัฐธรรมนูญไทย สะทอนสังคมแบบไทย ๆ ที่ไมเปนไทย” การเมืองใหม ปที่ 2 ฉบับที่ 2  
กันยายน-ตุลาคม 2544 วาดวยเรื่อง”รัฐธรรมนูญ”. 

ชุติมา สุมน.  กลุมพลังประชาธิปไตยในประชาสังคม : บทบาทในการผลักดันนโยบายปฏิรูปการเมือง พ.ศ.2536- 
2538.  วิทยานิพนธสาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 

ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร,วาทกรรมการพัฒนา   อํานาจความรู ความจริง  เอกลักษณความเปนอื่น . 
กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยและผลิตตํารามหาวิทยาลัยเกริก, 2542 . 

เชาวนะ  ไตรมาส, ขอดเกล็ดรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันโยบายศึกษา, 2540. 
ฑิตยา  สุวรรณะชฎ. 2544. ประชาคมตําบล: แนวคิดตัวแบบ  การทดลอง และสังเคราะหในกระบวนการพัฒนา

ทางสังคมของสังคมไทย. กรุงเทพฯ : มิตราภาพการพิมพ. 
ดํารง วัฒนาและคณะ.2544.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเบื้องตน เรื่องระบบ 

การบริหารจัดการทองถิ่น.กรุงเทพฯ:สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  
ถวัลรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, “การเมืองการปกครองทองถิ่นไทยและการกระจายอํานาจ”. การเมืองการปกครองไทย 

ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน,2544,หนา 352-380. 
ทิวาพร แสนเมืองชิน,”การสื่อสารแบบมีสวนรวมของประชาชนโดยผานรายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจาย 

เสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา” วิทยานิพนธ (นศ.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ภาควิชา 
การสื่อสารมวลชน,2543. 

ธนาพล อิ๋วสกุลและคณะ,4 ป รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน.กรุงเทพฯ:คณะดําเนินงานโครงการเฉลิม 
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ฉลองเปดอนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย,2544. 
ธงชัย วงศชัยสุวรรณ และเทียนชัย วงศชัยสุวรรณ.  รายงานวิจัยเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

ชั้นกลาง.  กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2542 
ธเนศวร เจริญเมือง.2540.๑๐๐ ป การปกครองทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๔๐. 

กรุงเทพฯ:โครงการจัดพิมพคบไฟ. 
ธเนศวร  เจริญเมือง.(บรรณาธิการ). 2541.  เทศบาลในศตวรรษที่ 21. เชียงใหม : โครงการศึกษาการปกครอง

ทองถิ่น คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.      
ธีรภัทร เสรีรังสรรค, “การพัฒนาการทางการเมืองไทยในอนาคต”. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญ 

ฉบับประชาชน,กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน,2544,หนา 469-506. 
นันทวัฒน  บรมานันท , ถกรัฐธรรมนูญ 2540 .กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา ,2541.  
นุกูล สัญฐิติเสรี,”ปญหาและแนวทางการบังคับใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540”.  

รัฐสภาสาร ปที่ 50 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ 2545,หนา1-87. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน, กรุงเทพ:รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

สภารางรัฐธรรมนูญ, คําอภิปรายของคณะกรรมการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ, 2540รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ. 

บริษัททีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด, รายงานฉบับสมบูรณ เรื่อง แนวทาง 
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนนโยบาย, (กรุงเทพ: โครงการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผล
นโยบายสาธารณะ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, พฤศจิกายน 2543),หนา3-45. 

บัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ,”รัฐธรรมนูญ 2540 กับการเคลื่อนไหวขององคกรแรงงาน”. 4 ป รัฐธรรมนูญกับการ 
เมืองภาคประชาชน.กรุงเทพฯ:คณะดําเนินงานโครงการเฉลิมฉลองเปดอนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย
,2544,หนา 105-147. 

บุญเลิศ ชางใหญ.บก. ,รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน .กรุงเทพฯ: มติชน  2541. 
บุญเลิศ ศุภดิลก,”แงคิดจากองคกรอิสระ FCC และ CRTC “ มติชน. วันที่ 4 มกราคม 2542,หนา 6. 
เบ็ญจมาศ ศิริภัทรและสุรพล มุละดา.บก.2545. “เอ็น จี โอ” นักพัฒนาระดับรากหญา พันธุที่สังคมขาด(ไม)ได?  

กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา. 
ปริญญารัตน เล้ียงเจริญ.2543. “องคกรพัฒนาเอกชนดานการพัฒนาชนบท”. ใน สามทศวรรษขององคกร 

พัฒนาเอกชนไทย กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.หนา17-34. 
ประณต นันทิยะกุล, แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ : คําอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา. 

กรุงเทพฯ: รัฐศาสตรจุฬาลงกรณ,2542.  
ประเวศ วะสี , การเดินทางแหงความคิด ปฏิรูปการเมือง .กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน,2540. 
ประเวศ วะสี, บนเสนทางแหงชีวิต ปฏิรูปการเมือง .กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน,2541. 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา.สถิติเรื่องรองเรียนตั้งแตเดือนธันวาคม 2542 – 28 กุมภาพันธ 2545 จาก  

ฝายวิชาการและเผยแพร สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา. 28 กุมภาพันธ 2545. 
พรเพ็ญ วิจักษณประเสริฐ.2543. “สามทศวรรษขององคกรพัฒนาเอกชนไทย” ใน สามทศวรรษขององคกร 

พัฒนาเอกชนไทย กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.หนา 1-16. 
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พลินี ศิริรังษี,การใชส่ือของกลุมตาง ๆ ในสถานการณความขัดแยง กรณีการกอสรางโครงการทอกาซจากแหลง 
ยาดานาผานปาสงวนแหงชาติหวยเขยง.วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(การสื่อสารมวลชน)  
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2542.    

พฤกษ เถาถวิล,”สหพันธเกษตรกรภาคเหนือสายธารการตอสูแหงดินแดนปาเขา” การเมืองใหม ปที่ 2 ฉบับที่ 1  
พฤษภาคม-มิถุนายน 2544 วาดวยเรื่อง”ลุกขึ้นสู”. 

พิทักษ เกิดหอม,”กฎหมายที่ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540”  
4 ป รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน. กรุงเทพฯ:คณะดําเนินงานโครงการเฉลิมฉลองเปด 
อนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย,2544,หนา 81-95. 

พิศิษฐ ชวาลาธวัช,”รัฐธรรมนูญ มาตรา 40 หัวใจสําคัญความยุติธรรมในการแบงสรรปนสวน การคุมครองสิทธิ 
อิสระของขาวสาร”. ส่ือกับศาสนา. กิตติ กันภัย.บก.กรุงเทพฯ:ที ที พรินท,2542,หนา 202-219. 

ภารัตน ณ นคร,”ชะตากรรมแรงงานหมดอายุ:กรณีศึกษาชีวิตคนงานไทยเกรียง” การเมืองใหม ปที่ 2 ฉบับที่ 3  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2544 วาดวยเรื่อง “สังคมนิยม”. 

น้ําออย ทองคําสุก. การเมืองเรื่องเหลาพื้นบาน. ศูนยขาวไทอีสาน สํานักขาวประชาธรรม, กุมภาพันธ 2546. 
ม่ิงสรรพ ขาวสอาด.  กติกาเครื่องมือและการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538 
มณีรัตน มิตรปราสาท. “ขบวนการของชาวสลัมในประเทศไทย.” ใน วิถีชีวิต วิธีสู ขบวนการประชาชนรวมสมัย.  

ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. เชียงใหม:สํานักพิมพตรัสวิน, 2545. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ”รัฐธรรมนูญใหมกับการปฏิรูปการเมือง ,ผูทรงอํานาจในระบบการเมืองไทย 

ขอวิเคราะหจากกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” รวมบทความ 15 ปรัฐศาสตร มสธ., 
กรุงเทพฯ:หางหุนสวนจํากัดพิมพอักษร,2540. 

มานิตย จุมปา,ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541 . 

มานิตย จุมปา , รัฐธรรมนูญใหมมีอะไรใหม.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา,2541. 
รัชดา ฉายสวัสดิ์,”4ป รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกับสิทธิที่ทํากินหดหาย” การเมืองใหม ปที่ 2 ฉบับที่ 4  

มกราคม-กุมภาพันธ 2545 วาดวยเรื่อง”ที่ดิน”. 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ฉบับประชาชน)  นําเสนอโดย มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย,  

สมาพันธประชาธิปไตย, สภาองคกรเพื่อสังคม ,สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ,สภาองคกรลูกจาง 
สภาแรงงานแหงประเทศไทย ใน หนังสือพิมพสยามโพสต  8 ธันวาคม 2539 ,หนา 2 และ 23-24. 

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข.2545. “การทํางานของเครื่อขายองคกรพัฒนาเอกชนภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม”  
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลาครั้งที่ 4 : “5 ปของการปฏิรูปการเมืองตาม 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม” 

ลิขิต ธีรเวคิน.  นโยบายแหงชาติและผูนําทางการเมืองของไทย.  ใน สายทิพย สุคติพันธ (บรรณาธิการ).  
ปญหา 

ผูนํากับกระบวนการกําหนดนโยบายแหงชาติ.  กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  
2534 
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วรวิทย เจริญเลิศ. “คนงานหญิง สหภาพแรงงาน และเอ็นจีโอ กับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ  
ความปลอดภัย.”  ใน วิถีชีวิต วิธีสู ขบวนการประชาชนรวมสมัย. ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. เชียงใหม:
สํานักพิมพตรัสวิน, 2545. 

วลัยมาศ  แกวศรชัย , สภารางรัฐธรรมนูญกับการรางรัฐธรรมนูญตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม,  วิทยานิพนธ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ,”วัฒนธรรมการเมือง” . การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.  
กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน,2544, หนา 147-183. 

วีรพงษ พลนิกรกิจ,ปจจัยเชิงโครงสรางของสถานีวิทยุทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่กําหนดรูปแบบและ 
เนื้อหารายการวิทยุ” วิทยานิพนธ (นศ.ม.)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน   
ปการศึกษา 2542. 

เวียงรัตน เนติโพธิ์.254  .รายงานขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบการวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการเมืองทองถิ่นของญี่ปุน. 

ศศิพร ตายคํา,การเปรียบเทียบกรณีที่ปกปดขอมูลขาวสารและเปดเผยขอมูลขาวสารตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ.2540 วิทยานิพนธนิเทศนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ

ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬากรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2543. 
ศิโรตม คลามไพบูลย,”ปฏิรูปการเมือง:บนหนทางไปสูความเปนอนุรักษนิยม”  4 ป รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาค 

ประชาชน. กรุงเทพฯ:คณะดําเนินงานโครงการเฉลิมฉลองเปดอนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย, 
2544,หนา37-80. 

สจวต, ร็อบบ.  ประชาสังคมและการผลักดันนโยบายในประเทศไทย : บทบาทของการรวมกันผลักดันการจัดตั้ง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2533-2543.  วิทยานิพนธสาขาไทยศึกษา จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2544 

สถาบันพระปกเกลา.  แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ.2540 : ปญหา อุปสรรคและทางออก.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 2545. 

สภารางรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, กรุงเทพฯ :บริษัทแพลทดินั่ม อิมเมจ จํากัด ,2540. 
สงวน นิตยารัมภพงศและสุรพล มุละดา.2544.จากรากหญาถึงขอบฟา : อดีต ปจจุบันและอนาคตของ 

องคกรพัฒนาเอกชนไทย. กรุงเทพฯ: คบไฟ. 
สันติ โชคชัยชํานาญกิจและไอดา อรุณวงศ,”สิทธิชุมชน” ไมมี “นอกพานรัฐธรรมนูญ”:กรณีคัดคานโรงไฟฟาถาน 

หินจังหวัดประจวบฯ” 4 ป รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน. กรุงเทพฯ:คณะดําเนินงานโครงการ
เฉลิมฉลองเปดอนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย,2544,หนา 96-104. 

สมเกียรติ พงษไพบูลย,”รัฐธรรมนูญใหม:จากการมีสวนรวมสู “อํานาจเปนของประชาชน” “การเมืองใหม ปที่ 2  
ฉบับที่ 2 กันยายน-ตุลาคม 2544 วาดวยเรื่อง “รัฐธรรมนูญ” 

สมคิด เลิศไพฑูรย,”รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.  
กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน,2544,หนา 184-202. 

สมคิด เลิศไพฑูรย,”องคกรและกระบวนการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ”. การเมืองการปกครองไทยตาม 
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน,2544,หนา 333-351. 
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สมคิด ศรีสังคม, การปฏิรูปการเมืองกับการรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน .กรุงเทพฯ :  
กองการพิมพ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2540. 

สมบุญ ศรีดอกแค,”ขอจํากัดของคนจนในการเรียกรองความเปนธรรม ภายใตกระบวนการศาล” การเมืองใหม.  
ปที่ 1 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม-มิถุนายน 2544 วาดวยเรื่อง “กฎหมายและความยุติธรรม”. 

สารี อองสมหวัง,”สถานการณความเคลื่อนไหวภาคประชาชนกับการมีสวนรวมในการคุมครองผูบริโภค” 
4 ป รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน. กรุงเทพฯ:คณะดําเนินงานโครงการเฉลิมฉลอง 
เปดอนุสรณสถานวีรชนประชาธิปไตย,2544,หนา 182-210. 

สาวิตรี พูลสุขโข,”แกงเสือเตน 12 ป…ยังคงยืนหยัดตอสู” การเมืองใหม ปที่ 2 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม-มิถุนายน  
2544 วาดวยเรื่อง “กฎหมายและความยุติธรรม” 

สุริยันต ทองหนูเอียด . “สมัชชาคนจนกับการเขาชื่อเสนอกฎหมาย” ใน เนชั่นสุดสัปดาห ฉบับวันที่  
9 – 16 ธันวาคม 2542. 

สุริยะใส กตะศิลา. “บทวิพากษและประเมินองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ.” เอกสารประกอบการ 
สัมมนาวิชาการ เรื่อง องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ. จัดโดยสถาบันพระปกเกลา, 5 กันยายน 
2545. 

เสนห  จามริก,  การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร :  
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2529.  

เสนห จามริก,  รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ 60 ปประชาธิปไตยไทย . 
กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา,2535.  

เสนห  จามริก,  ฐานคิดสูทางเลือกใหมของสังคมไทย  .กรุงเทพฯ:โครงการวิภีทัศน,2541.  
สํานักขาวประชาธรรม. ขาวเดน ประเด็นลึกรอบป 2545 กับนโยบายสาธารณะ. 29 ธันวาคม – 4 มกราคม  

2546. 
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา,การสัมมนา เรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พบประชาชนในสวน 

ภูมิภาค(ภาคใต). ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร . วันจันทร ที่ 30 กรกฎาคม 2544. 
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา,สรุปการสัมมนาเรื่อง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภากับความคาดหวัง 

ของหนวยงานและประชาชน. ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ. วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2544. 
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ. ไปใหถึง...ซึ่งจินตนาการ บันทึก 2 ป ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาต.ิ  

กรุงเทพฯ: สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ, 2545. 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ,8 เมษายน 2540 ,หนา 2. 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ,10 มิถุนายน 2540,หนา 3. 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ,11 เมษายน 2540 ,หนา 2. 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ,21 เมษายน 2540,หนา 4. 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ,  24 กรกฎาคม 2540  ,หนา 4. 
หนังสือพิมพเดลินิวส,  25 กุมภาพันธ 2540, หนา 16. 
หนังสือพิมพเดลินิวส  ,28 มิถุนายน 2540, หนา 12. 
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน,  24-25 สิงหาคม2539,หนา 15. 
หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน,  6 ธันวาคม 2539,  หนา 15 . 
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หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน  ,10 เมษายน  2540 ,หนา 7. 
หนังสือพิมพมติชน,  28 สิงหาคม 2539 ,หนา20. 
หนังสือพิมพมติชน, 18 มีนาคม 2540, หนา 4 . 
หนังสือพิมพมติชน, 21 เมษายน 2540, หนา 2. 
หนังสือพิมพมิติชน,27 มิถุนายน 2540 ,หนา 10 . 
หนังสือพิมพมติชน,  23 กรกฎาคม 2540  ,หนา 2. 
หนังสือพิมพวัฎจักร ,18 มีนาคม 2540, หนา 4 . 
หนังสือพิมพวัฏจักร,26 มิถุนายน 2540,หนา 9. 
หนังสือพิมพสยามโพสต,  23 กรกฎาคม 2540 , หนา 1,11. 
หนังสือพิมพสยามโพสต,  23 กรกฎาคม 2540  ,หนา 3. 
หนังสือพิมพสยามโพสต,  24 กรกฎาคม 2540  ,หนา 3. 
หนังสือพิมพสยามรัฐ, 16 มกราคม 2540, หนา 8. 
หนังสือพิมพสยามรัฐ,  18 กุมภาพันธ 2540 ,หนา 4. 
หนังสือพิมพสยามรัฐ ,29 เมษายน 2540 ,หนา 8. 
หนังสือพิมพสยามรัฐ, 3 มิถุนายน 2540, หนา 8. 
เหวง โตจิรการ,“การตอสูเพื่อประชาธิปไตยของประชาชน” . การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับ 

ประชาชน. กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน,2544, หนา 124-146. 
อรรถจักร สัตยานุรักษ.2543. ”วิเคราะหการทํางานเครือขาย” ในชัชวาลย ทองดีเลิศ.บก.2543. บันทึกลับ 

NGOs : กําเนิดและพัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ. เชียงใหม: มูลนิธิพัฒนา 
ภาคเหนือ.หนา 265-274. 

อมร จันทรสมบูรณ, คอนสติติวชั่นแนวลิซึม ทางออกของปรเะเทศไทย กรุงเทพฯ :  สถาบันนโยบายศึกษา,  
2537. 

อมร จันทรสมบูรณ, คอนสติติวชันนัลลิสต (Constitutionalist), กรุงเทพ:สถาบันนโยบายศึกษา, 2537. 
อมร รักษาสัตย. บก. การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิฟรีดริค แอ  

แบรท, 2544. 
อมรา พงศาพิชญและนิตยา ภัทลีรดะพันธุ.บก.2541. องคกรใหทุนเพื่อประชาสังคมในประเทศไทย  

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
องคกรชาวบานและเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน 11 เครือขาย, ขอเสนอรัฐธรรมนูญไทย.  

กรุงเทพฯ : องคกรชาวบานและเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน 11เครือขาย. 
อรรถพล ใหญสวาง,รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับอางอิง. กรุงเทพฯ : นิติธรรม,2542. 
เอกสารรณรงคการผลักดันกฎหมายองคการอิสระผูบริโภค .ไมปรากฏปที่พิมพ. 
อํานวย ลายไม.  โครงการของรัฐเพื่อการพัฒนาที่ใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความคิด 

เห็นสาธารณะ ดวยวิธีประชาพิจารณศึกษากรณี : โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซียและโครง
การโรงแยกกาซฯ ไทย-มาเลเซีย.  ปริญญานิพนธสาขารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ 
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