ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ!อกฟอร#ด ได&ให&คํานิยามไว&วา “เป0นการ
มีสวน (รวมกับคนอื่น) ในการกระทําบางอยางหรือบางเรื่อง” คําวา การมีสวนรวม โดยมากมักจะใช&ใน
ความหมายตรงข&ามกับคําวา “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น คําวาการมีสวนรวมตามความหมายข&างต&น จึง
หมายถึง การที่บุคคลกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไมวาเขาจะได&ปฏิบัติการ
เพื่อแสดงถึงความสนใจอยางจริงจังหรือไมก็ตาม และไมจําเป0นที่บุคคลนั้นจะต&องเข&าไปเกี่ยวข&องกับกิจกรรม
นั้นโดยตรงก็ได& แตการมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ หวงใย ก็เพียงพอแล&วที่จะเรียกวาเป0นการมีสวน
รวมได& และยั ง ได& ใ ห& คํ า จํ า กั ด ความของการมี ส วนรวมของประชาชนวา “การมี ส วนรวมของประชาชน”
หมายถึ ง การที่กลุ มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิ กของชุ มชนที่กระทําการออกมาในลั กษณะของการ
ทํางานรวมกัน ที่จะแสดงให&เห็นถึงความต&องการรวม ความสนใจรวม มีความต&องการที่จะบรรลุถึงเปEาหมาย
รวมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดําเนินการรวมกันเพื่อให&เกิดอิทธิพลตอรองอํานาจ มติชน
ไมวาจะเป0นทางตรงหรือทางอ&อม หรือการดําเนินการเพื่อให&เกิดอิทธิพลตอรองอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ
การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุมชุมชน[1]
ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน[6]
1. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะชวยสร&า ง
ความกระจางให&กับวัตถุประสงค#และความต&องการของโครงการหรือนโยบาย และบอยครั้งที่การมีสวนรวมของ
ประชาชนนํามาสูการพิจารณาทางเลือกใหม ๆ ที่นาจะเป0นคําตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได&
2. ใช&ต&นทุนน&อยและลดความลาช&าลง แม&วาการเปQดโอกาสให&ประชาชนมีสวนรวมจะต&องใช&เวลาและ
มีคาใช&จายมากกวาการตัดสินใจฝSายเดียว แตการตัดสินใจฝSายเดียวที่ไมคํานึงถึงความต&องการแท&จริงของ
ประชาชนนั้น อาจนํามาซึ่งการโต&แย&งคัดค&านหรือการฟEองร&องกัน อันทําให&ต&องเสียคาใช&จายสูงในระยะยาว
เกิดความลาช&า และความล&มเหลวของโครงการได&ในที่สุด
3. การสร&างฉันทามติ การมีสวนรวมของประชาชนจะสร&างข&อตกลงและข&อผูกพันอยางมั่นคงในระยะ
ยาวระหวางกลุมที่มีความแตกตางกัน ชวยสร&างความเข&าใจระหวางกลุมตาง ๆ ลดข&อโต&แย&งทางการเมืองและ
ชวยให&เกิดความชอบธรรมตอการตัดสินใจของรัฐบาล
4. การนําไปปฏิบัติงายขึ้น การเข&ามามีสวนรวมในการตัดสินใจทําให&ประชาชนมีความรู&สึกของการ
เป0นเจ&าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได&เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และ
ยังอาจเข&ามาชวยกันอยางกระตือรือร&นอีกด&วย
5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน&าที่เลวร&ายที่สุด เพราะการเปQดโอกาสให&ฝSายตาง ๆ เข&ามาแสดงความ
ต&องการและข&อหวงกังวลตั้งแตเริ่มต&นโครงการ จะชวยลดโอกาสของการโต&แย&งและการแบงฝSาย ที่จะเป0น
ปYจจัยให&เกิดการเผชิญหน&าอยางรุนแรงได&
6. การคงไว&ซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใสและเปQด
โอกาสให&ประชาชนเข&ามามีสวนรวม จะสร&างความนาเชื่อถือตอสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะ
เมื่อต&องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต&แย&งกัน
7. การคาดการณ#ความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ&าหน&าที่ที่เกี่ยวข&องได&มา
ทํางานรวมกับสาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม พวกเขาจะได&รับรู&ถึงความหวงกังวล และมุมมองของ
สาธารณชนตอการทํ า งานขององค# ก ร ซึ่ ง จะทํ า ให& เ จ& า หน& า ที่ ส ามารถคาดการณ# ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองของ
สาธารณชนตอกระบวนการและการตัดสินใจขององค#กรได&

8. การพั ฒ นาภาคประชาสั งคม ประโยชน# อยางหนึ่ งของการมี ส วนรวมของประชาชนคื อ ทํ าให&
ประชาชนมีความรู&ทั้งในสวนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป0นการฝ^กอบรมผู&นํา
และทําให&ประชาชนได&เรียนรู&ทักษะการทํางานรวมกันเพื่อแก&ปYญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพในอนาคต
เงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน[7]
เงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน มี 3 ประการ คือ
1. การมีอิสรภาพในการเข&ารวม หมายถึง การเข&ารวมต&องเป0นไปด&วยความสมัครใจ
2. ความเสมอภาคในการเข&ารวมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนที่เข&ารวมต&องมีสิทธิเทาเทียมกัน
3. ผู&เข&ารวมต&องมีความสามารถพอที่จะเข&ารวมกิจกรรม หมายถึง มีความเข&าใจในเรื่องนั้น ๆ แตหาก
กิจกรรมที่กําหนดไว&มีความซับซ&อนเกินความสามารถของกลุมเปEาหมาย ก็จะต&องมีการพัฒนาศักยภาพให&พวก
เขาสามารถเข&ามามีสวนรวมได&
ระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน[8]
การแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงได&หลายวิธี ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค#และความ
ละเอียดของการแบงเป0นสําคัญ โดยมีข&อพึงสังเกตคือ ถ&าระดับการมีสวนรวมต่ํา จํานวนประชาชนที่เข&ามีสวน
รวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้นเพียงใด จํานวนประชาชนที่เข&ามีสวนรวมก็จะลดลงตามลําดับ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด ได&แก
1. ระดั บการให&ข&อมู ล เป0น ระดั บต่ํ าสุ ด และเป0 นวิ ธีการที่ งายที่สุ ดของการติด ตอสื่อสารระหวางผู&
วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค#เพื่อให&ข&อมูลแกประชาชน โดยวิธีการตาง ๆ เชน การแถลงขาว
การแจกขาวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป0นต&น แตไมเปQดโอกาสให&แสดงความคิดเห็นหรือเข&ามาเกี่ยวข&อง
ใด ๆ
2. ระดับการเปQดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป0นระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก กลาวคือ ผู&วางแผน
โครงการจะเชิญชวนให&ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อเป0นข&อมูลในการประเมินข&อดีข&อเสียของโครงการ
อยางชัดเจนมากขึ้น เชน การจัดทําแบบสอบถามกอนริเริ่มโครงการตาง ๆ หรือการบรรยายและเปQดโอกาสให&
ผู&ฟYงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป0นต&น
3. ระดับการปรึกษาหารือ เป0นการเจรจาอยางเป0นทางการระหวางผู&วางแผนโครงการและประชาชน
เพื่อประเมินความก&าวหน&าหรือระบุประเด็นข&อสงสัยตาง ๆ เชน การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และการเปQดกว&างรับฟYงความคิดเห็น เป0นต&น
4. ระดั บ การวางแผนรวมกั น เป0 น ระดั บ การมีส วนรวมที่ ผู& ว างแผนโครงการกั บประชาชนมี ความ
รับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการ เหมาะที่จะ
ใช&สําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุงยากซับซ&อนและมีข&อโต&แย&งมาก เชน การใช&กลุมที่ปรึกษาซึ่งเป0น
ผู&ทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวข&อง การใช&อนุญาโตตุลาการเพื่อแก&ปYญหาข&อขัดแย&ง และการเจรจาเพื่อ
หาทางประนีประนอมกันเป0นต&น
5. ระดับการรวมปฏิบัติ เป0นระดับที่ผู&รับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการ เป0น
ขั้นการนําโครงการไปปฏิบัติรวมกันเพื่อให&บรรลุผลตามวัตถุประสงค#ที่วางไว&
6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป0นระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อแก&ปYญหา
ข&อขัดแย&งที่มีอยูทั้งหมด เชน การลงประชามติ แตการลงประชามติจะสะท&อนถึงความต&องการของประชาชน
ได&ดีเพียงใด ขึ้นอยูกับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายขาวสารเกี่ยวกับข&อดีข&อเสีย

ของประเด็นดังกลาวให&ประชาชนเข&าใจอยางสมบูรณ#และทั่วถึงเพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทาง
การเมืองแล& ว ผลของการลงประชามติจ ะมี ผลบังคั บให&รั ฐบาลต& องปฏิ บัติ ตาม แตสํ าหรับ ประเทศไทยนั้ น
รัฐธรรมนูญฉบับปYจจุบันบัญญัติให& ผลของการประชามติมีทั้งแบบที่มีข&อยุติโดยเสียงข&างมาก และแบบที่เป0น
เพียงการให&คําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีซึ่งไมมีผลบังคับให&รัฐบาลต&องปฏิบัติตามแตอยางใด (มาตรา 165)
ภาพกิ จ กรรมการมี ส วนรวมของผู+ บ ริ ห ารกิ จ กรรมการให+ ค วามรู+ แ ละอบรมด+ า นกฎหมายแก
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

