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ค�าน�าสถาบันพระปกเกล้า

หลักการเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดีนั้น	 

เป็นแนวทางในการดำาเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย	ทั้งจาก 

หน่วยงานของรฐัและเอกชน	มคีวามพยายามในการนำาหลกัธรรมาภบิาล 

มาประยุกต์ใช้	ทั้งน้ีการนำาธรรมาภิบาลจากแนวคิดสู ่การปฏิบัติ 

อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก	ปัญหาเร่ืองความโปร่งใสในการดำาเนิน

โครงการ	ไม่ว่าจะเป็นในราชการส่วนท้องถ่ิน	ราชการส่วนกลาง	ยงัสร้าง 

ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา	

แต่ด้วยแนวคิดท่ีเชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ

อย่างเห็นผลและมีประสิทธิผล	ภาครัฐจึงมีการปรับตัวมีความพยายาม

ในการออกกฎกติกาใหม่	หลักการใหม่	และระเบียบวิธีใหม่	มีระบบ 

การบริการประชาชนที่มีความทันสมัย	มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์

ในการบริหารจัดการเพ่ือทำาให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ

หน่วยงานภาครฐั	โดยหากนำาหลกัธรรมาภบิาลมาประยกุต์ใช้ให้เป็นผล	 

มติต่ิางๆ	ของธรรมาภบิาลจะสามารถช่วยให้การดำาเนินการภาครฐับรรลุ

เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งสำาคัญจากการดำาเนินงานก็คือ	ภาครัฐต้องทราบระดับ 

การมธีรรมาภบิาลของตนเพือ่การปรบัปรงุให้ดขีีน้ด้วย	และควรทราบว่า	 
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ธรรมาภิบาลได้ถูกนำามาใช้ได้มากน้อยเพียงใด	ด้วยเหตุนี้	การมีตัวชี้วัด

ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการทำางานให้

มีธรรมาภิบาล	สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่	

สถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้กำากับของ

ประธานรฐัสภา	ได้เลง็เห็นถงึความสำาคญัในเร่ืองดังกล่าว	ได้มกีารศกึษา

เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งจากการทำาการศึกษารวบรวม	

วรรณกรรมต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งธรรมาภบิาลรวมท้ังทีม่ผีูศ้กึษาไว้ท้ัง

ในและต่างประเทศ	เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในเรือ่งธรรมาภบิาล	การพฒันา 

ตัวช้ีวดัธรรมาภบิาลอนัสอดคล้องกับกฎหมายไทย	การสร้างเครือ่งมอืเพือ่

ช่วยในการนำามาทดสอบประเมนิความมธีรรมาภบิาลทีส่ามารถใช้ได้จรงิ 

ในระดบัองค์กร	อย่างไรกด็	ีด้วยสภาพสงัคมทีม่กีารววิฒัน์อยู่ตลอดเวลา	 

การศกึษาเรือ่งดงักล่าวจงึต้องมกีารดำาเนนิการให้สอดคล้องกบัการพฒันา 

แนวคดิใหม่ๆ	ท่ีเกิดข้ึนและปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	จงึนำามาสูก่ารจดัทำา 

ชดุหนังสือ	“ตวัชีวั้ดหลกัธรรมาภบิาลและการประยกุต์ใช้ในสงัคมไทย”	นี้	

สถาบันพระปกเกล้า	ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ	ที่สร้างผลงานน้ีขึ้น	โดยคาดหวังว่า 

จะเป็นคำาตอบและหนทางทีจ่ะนำาไปสูค่วามมธีรรมาภบิาลของสงัคมไทย 

ต่อไป	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ	ในปัจจุบันได้

	 ศาตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย

	 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม 

1. บทน�ำ

แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นเร่ืองท่ีทันสมัยและ 

มีความส�าคัญในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผ่านมาโดยเฉพาะในทางการเมือง  

ในทางสังคมศาสตร์ ในองค์กรการศึกษา ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในวงการเศรษฐกิจ และการท�างานสาธารณะ และยังมีในสาขาอื่นๆ  

ทีม่คีวามแตกต่างกนัไป ในเรือ่งของการให้ค�าจ�ากดัความ ในทางการเมือง  

การมีส่วนร่วมหมายถึง การร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของพลเมือง 

ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมสาธารณะ เป้าหมายของการมีส่วนร่วม

ในทางการเมอืงจะเป็นเรือ่งของการบูรณาการให้พลเมอืงทัง้หมดเข้ามา 

สู่กระบวนการตัดสินใจในทางการเมือง การเคลื่อนไหวของสังคมที่ให้

ความส�าคญักบัการใช้อ�านาจ ท�าให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน
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ของรัฐและประชาชนซ่ึงเป็นประเด็นสากล ตลอดจนมีการขับเคลื่อน

ของภาคประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน  

การศกึษาเรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชนในหลายประเทศและแนวโน้ม 

ในทางทฤษฎีของการมีส่วนร่วมตลอดจนการศึกษาวิจัยผลการศึกษา 

พบว่า การมส่ีวนร่วมอย่างมคีวามหมายประสบความส�าเรจ็อยู่ในระดบั 

ท้องถิน่ค่อนข้างมาก และมีการเสนอว่าการด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐั 

และผู้บริหารควรจะใช้ความพยายามในการที่จะเพิ่มระดับของการให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลมากขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้าง 

ความพึงพอใจให้กับพลเมืองในการบริหารงานของท้องถิ่น (Edwards, 

2013, pp. 1-28) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของนักวิชาการหลายคนที ่

พบว่า การบริการสาธารณะท่ีมีการด�าเนินการร่วมกันระหว่างภาคส่วน 

ต่างๆ จัดว่ามีความส�าคัญในวงจรของการบริการท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน 

ในกระบวนการด�าเนินการบริการสาธารณะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 

สามระดบั คอื ระดบัปัจเจก ระดับกลุม่ และระดับการท�างานแบบหุน้ส่วน 

ตลอดจนมิตขิองการด�าเนนิการม ี4 ช่วงคอื การเปิดโอกาสให้ด�าเนนิการ 

การร่วมออกแบบวางแผน การให้บรกิารสาธารณะ และการประเมนิผล  

ซึ่งในมิติเหล่านี้มีตัวอย่างมากมายท่ีด�าเนินการจนประสบความส�าเร็จ 

ด้วยการมส่ีวนร่วมของหลายภาคส่วน (Nabatchi et.al, 2017) นอกจากนี้ 

ในยคุปัจจุบนัท่ีมกีารพัฒนาเทคโนโลย ีโดยเฉพาะมกีารพฒันาเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับค่านิยมของประชาชนเปล่ียนแปลงไป  

รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วม

ของประชาชนทั้งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และในการบริการ

สาธารณะจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น ทั้งนี้ เป้าหมายของการมีส่วนร่วมก็คือ  

เพือ่เสรมิสร้างการให้สาธารณชนหรือประชาชนโดยรวมได้มีบทบาทมากข้ึน  

โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจ นั่นคือการมีโอกาสมากขึ้นในการ
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สื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตัดสินใจ และสื่อสารกับประชาชน 

แม้จะต้องใช้เวลาและมีต้นทุนมากขึ้นก็ตาม (Wouters, Hardie-Boys, 

& Wilson, 2011; IAP2, 2022) อีกประการหน่ึง การมีส่วนร่วมถือเป็น

หลกัการส�าคัญของธรรมาภบิาลเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื แต่ความสัมพันธ์ 

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านีดู้จะเข้าใจยาก (Dinica, 2018) และการมส่ีวนร่วม 

อย่างแท้จรงิมักจะไม่เกดิขึน้ ทีส่�าคญัการเสวนา การสือ่สาร การมข้ีอมลู

ข่าวสาร ทีเ่ป็นสิง่จ�าเป็นในการมส่ีวนร่วมยังมีข้อจ�ากดั (Abdullah, 2016) 

และประชาชนมกัไม่มัน่ใจว่าผลของการมส่ีวนร่วมจะน�าไปสู่การตดัสินใจ 

อย่างไร 

นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช 2560 

ได้บัญญัติในเรื่องของการมีส่วนร่วมไว้อย่างกว้างขวาง ทั้งน้ี ดังกล่าว 

มาข้างต้นว่าการมส่ีวนร่วมเป็นองค์ประกอบส�าคัญของธรรมาภิบาล และ 

ในรัฐธรรมนญูนีไ้ด้มปีระเดน็การมส่ีวนร่วมหลายมาตรา เป็นการมส่ีวนร่วม 

ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถริเร่ิมกฎหมาย รับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร มส่ีวนร่วมในการอนมุตั ิอนญุาต รบัรู้ข้อมลูสาธารณะ มส่ีวนร่วม 

ในเรื่องการปกครอง การจัดท�ากฎหมาย และการจัดการทุจริต รวมทั้ง 

การแสดงความคดิเหน็ต่อนโยบายต่างๆ โดยทีป่ระชาชนสามารถมโีอกาส

แสดงความคิดเหน็ต่อรฐัก่อนการด�าเนนิการ ในการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ  

ออกกฎหมายและท�าหนังสือสัญญา เป็นต้น จึงนับว่ารัฐธรรมนูญ 

ได้เปิดโอกาสให้มีเรือ่งของการมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนทกุขัน้ตอน ตัง้แต่

การริเริ่ม ไปจนกระทั่งการรับรู้ การแสดงความคิดเห็น การพิจารณา 

หรือร่วมปรึกษาหารือและตัดสินใจ การร่วมด�าเนินการ การฟ้องร้องรัฐ  

การติดตามประเมินผล การรับผลและการได้รับการเยียวยาจากรัฐ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ส่วนในการพิจารณาตัดสินใจ ประชาชนย่อมมีส่วนร่วม 

ในการพิจารณา เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจทางการเมือง ร่วมด�าเนินการ 

ทั้งนี้ประชาชนและชุมชนย่อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม

ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิทักษ์ศาสนา พัฒนา

ประเทศ ต่อต้านการทจุรติ เป็นต้น และยงัเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและเอกชน มส่ีวนร่วมด�าเนนิการในการบรกิารสาธารณะต่างๆ 

ประชาชนยังมีสิทธิในการฟ้องรัฐ ติดตาม ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ  

ประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมาย ส�าหรับการเยียวยา ประชาชนย่อมได้รับการเยียวยา  

ความเดือดร้อน เสียหายจากผลกระทบ และ รับผลประโยชน์จาก 

การด�าเนินการ จงึนบัว่า การมส่ีวนร่วมเป็นสิง่ท่ีรบัรองโดยรฐัธรรมนญูไทย  

แต่การปฏิบัติให้เป็นผลเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืนของสังคมไทย 

ยังมีข้อจ�ากัดอยู่ เพราะหน่วยงานของรัฐมักเข้าใจว่าได้ด�าเนินการแล้ว  

แต่ประชาชนบางส่วนยงัไม่ยอมรบัแนวทางทีร่ฐัด�าเนนิการนัน้ ประกอบกบั 

ยงัไม่มแีนวปฏบิตัทีิชั่ดเจนและมีมาตรฐานการปฏิบตังิาน รวมทัง้การไม่มี

ตัวชี้วัดที่เข้าใจได้ง่าย สามารถน�าไปสู่การประเมินตนเองเพื่อปรับปรุง 

การท�างานให้ดีขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมาเคยมีการจัดท�าตัวชี้วัดท่ีเป็น

รูปธรรม ขึ้นแล้ว (สถาบันพระปกเกล้า, 2564) แต่เพราะสถานการณ์

เปล่ียนแปลงไป มีรูปแบบของการน�าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ค่านิยม  

ของประชาชนกป็รบัเปล่ียน ลกัษณะของประชากร ยงัมคีวามหลากหลาย 

และมีการรองรับสิทธิที่กว้างขวางกว่าแต่ก่อน จึงควรมีการพิจารณา

ทบทวนเพือ่ให้สอดคล้องและปรบัเข้ากบับรบิทต่างๆ อนัจะน�าไปสูก่ารเกดิ 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
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2. ควำมหมำยและลักษณะของกำรมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็น 

การกระจายโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืง และการบรหิาร 

เกีย่วกับการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ รวมทัง้ การจดัสรรทรพัยากรของชมุชน 

และของชาต ิซึง่จะส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติและความเป็นอยูข่องประชาชน 

โดยการริเริ่ม การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค�าแนะน�าปรึกษา  

ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมติดตามตรวจสอบ ร่วมรับผล ตลอดจน

การควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็น 

กระบวนการซึง่ประชาชน หรอืผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีได้มโีอกาสแสดงทศันะ 

และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา  

(วนัชยั วฒันศพัท์,ผูแ้ปล, 2543,น.25-28) รวมทั้งมีการน�าความคิดเห็น

ดงักล่าวไปประกอบการพจิารณาก�าหนดนโยบายและการตดัสนิใจของรฐั  

การมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสือ่สารในระบบเปิด กล่าวคอื  

เป็นการสื่อสารหลายทาง ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการเสริมสร้าง 

ความสามคัคใีนสงัคม ทัง้นี ้เพราะการมส่ีวนร่วมของประชาชน เป็นการเพิม่ 

คณุภาพของการตัดสนิใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสญูเสียเวลาทีอ่าจจะ

เกดิขึน้จากการมคีวามขดัแย้ง การเหน็ต่างและตกลงกนัไม่ได้ด้วยเหตขุอง 

การไม่ยอมรบั ไม่ไว้วางใจกนัเป็นต้น การมส่ีวนร่วมน�าไปสูก่ารมข้ีอตกลงร่วม  

และอาจเกดิฉนัทามตไิด้ ท�าให้ง่ายต่อการน�าไปปฏบิตั ิอกีทัง้ช่วยหลกีเลีย่ง 

การเผชิญหน้าใน ”กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

และความชอบธรรม ช่วยให้ทราบถงึความห่วงกงัวลของประชาชน และ

ค่านยิมของสาธารณชน รวมทัง้ เป็นการพฒันาศกัยภาพของแต่ละฝ่าย 
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

เกดิความเช่ียวชาญในการด�าเนนิการเสรมิสร้างการมีส่วนร่วม หรอืเกดิ

ประสบการณ์ทีด่ใีนการมส่ีวนร่วม และความคดิสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

การมีส่วนร่วมเป็นยกระบวนการต่อเนื่อง และไม่มีจ�านวนของข้ันตอน 

ล�าดบักระบวนการทีช่ดัเจน แต่เพือ่ให้เข้าใจง่าย สามารถแบ่งเป็นล�าดบัได้  

4  ข้ัน คือ การให้ข้อมูล  (inform the public) การฟังสาธารณชน  

(listen to the public) การเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา (engage in 

problem solving) และการพัฒนาความตกลง (develop agreements) 

(Creighton, 2005, pp. 8-9)

การมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นท้ังเป้าหมายและเป็นกระบวนการ  

ในทางสังคมศาสตร์การมีส่วนร่วมหมายถึงการบูรณาการร่วมกันของ

แต่ละคน และการท�างานร่วมกนัขององค์กรต่างๆ เพือ่ท�าให้กระบวนการ

ทางสังคมที่ดีขึ้น เป้าหมายหลักก็คือการรวมตัวกันทางสังคม ไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง และการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ ในทางด้านการศึกษา  

การมส่ีวนร่วมหมายถงึการบรูณาการให้เด็กและเยาวชนเข้าสูก่ระบวนการ

ทางการศกึษาและการก�าหนดรปูแบบทางการศกึษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสยี 

ต่างๆ ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทางด้านเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม 

ยงัให้ความส�าคญักบัผูท้ีท่�างานด้วย เช่น ลกูจ้าง พนกังาน โดยค�านงึถงึ 

ค่านยิมของผูม้ส่ีวนได้เสยี ทีร่วมประชาชน องค์กรเอกชนและผูเ้กีย่วข้อง 

ต่างๆ เช่นเดียวกันแนวคิดของการมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหาร 

ทีเ่ป็นการด�าเนนิการอนัน�าไปสูก่ารตัดสนิใจทางการบรหิาร ด้วยการเข้ามา 

มีบทบาทในข้ันตอนต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เริ่มตั้งแต่ การรับรู้

ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นเป็นต้น
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การมีส่วนร่วม คือ รูปแบบต่างๆ ของการที่ประชาชนเข้าไป

มีบทบาททั้งโดยปัจเจก หรือผ่านการจัดองค์กรเป็นกลุ่ม และสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และแสดงความสนใจ 

ตลอดจนมีศักยภาพในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือต่อผลลัพธ์ 

ของเรื่องต่างๆ (Beckley et al., 2005, p.15). การส่งเสริมสิทธิในการมี

ส่วนร่วมจงึเป็นหลกัการทีส่�าคญัของการท�างานสาธารณะ ทัง้นีผู้ท้ีท่�างาน

เพือ่สงัคมควรได้รบัการส่งเสรมิให้เข้ามาเกีย่วข้องอย่างเต็มท่ี และการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะควรเป็นวิธีที่สร้างพลัง 

ให้กับประชาชนในทุกๆ ด้านของการตัดสินใจ และในการด�าเนินการ  

ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา เป้าหมายหลักหรือผลของ 

การมีส่วนร่วมคือการบูรณาการร่วมกัน และวิธีการบูรณาการก็คือ 

การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (active participation) การมีส่วนร่วม 

อย่างกระตอืรอืร้นจงึเป็นการให้ความส�าคญักบักระบวนการ (process) โดย

หากพจิารณาเพยีงผลหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืการมส่ีวนร่วมทีไ่ม่กระตอืรอืร้น 

(passive participation) เพราะละเลยกระบวนการซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ  

อย่างไรกต็าม สิง่ทีส่�าคญักค็อืวธิกีารในการด�าเนนิกจิกรรม การมส่ีวนร่วม

มกัจะเป็นการมส่ีวนร่วมอย่างกระตอืรอืร้น นอกจากนีใ้นการมส่ีวนร่วม 

ยงัมคีวามหวงัว่าจะเกดิความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งระหว่างภาคส่วนต่างๆ และ

มกีารพจิารณารปูแบบต่างๆ ของการมส่ีวนร่วมด้วย ท้ังน้ีการมส่ีวนร่วม

ทีไ่ม่กระตอืรอืร้น สามารถปรับท�าให้เกิดการมส่ีวนร่วมทีก่ระตือรอืร้นได้

ในปัจจุบันนี้มีแนวคิดที่ใหม่ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและ 

ยังจะดูเหมือนมีความย้อนแย้งกันอยู่เช่นคุณลักษณะส�าคัญของมนุษย์

ในยุคนี้ ดูเหมือนจะเป็นการไม่บูรณาการกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานมนุษย ์ 
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โดยดเูหมือนจะชอบอยู่คนเดยีวมากขึน้ และรูส้กึแยกจากผูอ้ืน่ แยกจาก

สังคม แยกจากการเมือง เศรษฐกิจ การบริหาร หรือจากธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม และมีการสื่อสารแบบไม่ต้องพบหน้า ประกอบกับปัจจุบัน 

มรีปูแบบของการมส่ีวนร่วมทีไ่ม่กระตอืรอืร้น (ซึง่เป็นการมส่ีวนร่วมท่ีผิวเผิน  

ให้ประชาชนเป็นเพยีงผู้รับรู้เสยีส่วนมาก) ไปจนกระทัง่ถึงการมส่ีวนร่วม 

ทีก่ระตอืรือร้น (ท่ีเน้นการส่ือสารหลายทาง มกีารฟังกัน เสวนาแลกเปลีย่น)  

มากมาย ในสังคมยุคใหม่แต่ละคนสามารถมีการมีส่วนร่วมอย่าง 

กระตือรือร้นในกิจกรรมของสังคมได้ แต่ไม่จ�าเป็นที่จะแสดงว่าพวกเขา 

สามารถท่ีจะมีความสุข ในการมีส่วนร่วมที่ไม่กระตือรือร้น บางคน 

อาจไม่ต้องท�าอะไรมากมายแต่ประสบความส�าเรจ็ ในทางตรงข้าม บางคน 

มีกิจกรรมแต่ยังคงล้มเหลว ทั้งน้ีเพราะรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

มีความแตกต่างและไม่เหมาะสม

ส�าหรับการมีส่วนร่วมที่ไม่กระตือรือร้น จะเป็นเรื่องของ 

การเข้าถงึบางสิง่บางอย่างและมส่ีวนร่วมในบางกจิกรรมได้โดยอัตโนมติั 

ประชาชนไม่ต้องท�าอะไรมากมาย ส่วนมากเป็นการรับรู้ หรือแสดง

ความคิดเห็นท่ีใส่ลงไปในรูปแบบที่ก�าหนด เช่น ผ่านช่องทางต่างๆ  

ทีก่�าหนดไว้แล้ว อาจจะมผีูม้าตอบสนองภายหลงั ขณะทีก่ารมส่ีวนร่วม

ทีก่ระตอืรอืร้น แนวคดินีจ้ะหมายถงึ กระบวนการทีก่ระตอืรอืร้น ทีไ่ม่ได้ 

เข้าไปร่วมอย่างอัตโนมัติ แต่ต้องมีการท�าส่ิงใดสิ่งหนึ่งก่อนจะเข้าไป 

มีส่วนร่วม จึงต้องมีความพยายามที่จะเข้าร่วม มีการด�าเนินกิจกรรม 

ที่น่าจะท�าให้เกิดการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนมุมมองได้

ดังน้ัน ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมจึงมีการเปลี่ยนแปลง 

ในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่เปลีย่นแปลงไปจากกระบวนการมส่ีวนร่วมในเริม่แรก 

ทีเ่ป็นพืน้ฐาน และมกีฎกตกิาท่ีเข้มงวด โดยท่ีหลักการของการมส่ีวนร่วม 
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จะให้ความส�าคัญกับความสามารถ ความเสมอภาค และอิสรภาพ 

ของผู้เข้าร่วม ตลอดจนการเสียสละ มีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันท�างาน

เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า 

จากการศกึษาของ Wildfeuer, A. G., & Wirth, C. (2011) พบว่า

ในแนวคดิทางปรชัญาโบราณ การมส่ีวนร่วมเริม่ต้นโดยสะท้อนให้เหน็ว่า  

การมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่บริสุทธิ์ สามารถตระหนักถึงความส�าคัญ

ของสรรพสิ่ง ตระหนักถึงจิตวิญญาณของทุกคน และเชื่อมสิ่งนั้น 

เข้าด้วยกัน มนุษย์และสิ่งต่างๆ ของโลก ควรจะอาศัยการมีส่วนร่วม 

ตามกฎธรรมชาตเิพือ่ประโยชน์ของมนษุย์ หรอืสามารถท่ีจะมส่ีวนร่วมใน

ภายใต้กฎธรรมชาต ิถ้ามนษุย์ไม่ด�าเนนิการกจ็ะสญูเสยีเสรภีาพ สญูเสยี

ความสุขและประโยชน์ของตน เช่น สวัสดิการของตนเอง และ สวัสดกิาร

ทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก 

หลังยุคกลางในช่วงศตวรรษที่ 13 - 14 เพื่อท่ีจะรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพ 

เจตจ�านงของแต่ละคน ขณะทีโ่ลกกอ็าจเตม็ไปด้วยความขัดแย้ง ในยคุใหม่  

การอยูร่่วมกนัทางสงัคมและการเมอืงต้องถกูสร้างข้ึน โดยต้องมรีะเบยีบ 

การสร้างวิถีชีวติใหม่ การสร้างกฎระเบยีบใหม่ กฎระเบยีบของชวีติทาง

สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และรัฐ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจ

ของมนุษย์เอง เป็นหน้าที่ของมนุษย์ท่ีจะสร้างสิ่งนี้ กฎระเบียบใหม ่

จึงเป็นผลจากมนุษย์เอง ความต้องการปกครองตนเองก็เกิดขึ้น  

การมีส่วนร่วมจึงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน 

การมีส่วนร่วมที่มีความกระตือรือร้นจึงเป็นการมีส่วนร่วม 

ในการสร้างกฎระเบียบใหม่ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจสังคมและอื่นๆ  

โดยใช้ระดับของปัญญาที่สูง ใช้ความสามารถทางจิตใจ และสังคมที่สูง 

ทฤษฎีสัญญาทางสังคม เช่นจาก จอห์น ล็อก โทมัส ฮอบส์ และอื่นๆ  
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ทฤษฎนีีค้ดิว่า กฎระเบียบใหม่ของการอยู่ร่วมกนัของสงัคมเป็นสิง่ส�าคัญ 

และให้ความส�าคัญกับวิธีการที่จะสร้างกฎระเบียบสังคมพ้ืนฐาน ไม่ใช่

เพียงสิ่งที่อยู่ภายในเรื่องของกฎระเบียบจากภายนอก แต่หมายถึง  

ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  อีกท้ังยังคิดถึง 

เรื่องปัจเจกท่ีมีความแตกต่างและสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น

เพือ่ด�าเนนิการตามระเบยีบสงัคม และวิธกีารทีพ่วกเขาเข้าไปมส่ีวนร่วม 

มคีวามหลากหลาย แนวคดินีจ้งึเป็นแนวคดิของประชาธปิไตย เป็นรปูแบบ 

ของการบริหารการปกครองท่ีให้พลเมอืงของรฐัทีเ่ป็นประชาธปิไตยเข้ามา

มส่ีวนร่วมในทางการเมือง เป็นเป้าหมายของการมส่ีวนร่วมทีก่ระตอืรอืร้น

ในสงัคมยคุใหม่การมีส่วนร่วมมกัจะเป็นเรือ่งของการบรูณาการ  

เป็นการด�าเนินการในลักษณะที่มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ของตนเอง และ

คุณลักษณะที่ส�าคัญของมนุษย์ในสังคมยุคใหม่น้ีมักจะเป็นเรื่องของ 

การมอีตัลกัษณ์ มคีวามแตกต่าง หากความรูส้กึ หรอืความคดิของพวกเขา

ไม่ได้ถูกน�าเข้าไปพิจารณา จึงอาจเกดิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ท่ีเลวร้าย  

เพราะผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนอาจถูกละเลย ดังนั้น ในสถานการณ์ใหม ่

กค็อืรปูแบบของการมีส่วนร่วมมีการเปล่ียนแปลงไปจากยคุก่อนๆ ภาครฐั 

มักจัดการมีส่วนร่วมแบบไม่กระตือรือร้น เป็นเรื่องของการมาร่วมเพ่ือ

ได้รับส่ิงของ มาเพียงรับรู้ หรือเพ่ือให้ความร่วมมือตามท่ีขอ และแทบ

ไม่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับเสียงของประชาชนไม่ค่อย

มีการรับฟัง จึงมีความต้องการที่จะท�าให้การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย 

เกดิข้ึนจรงิมากข้ึน และเรียกร้องซึง่การมส่ีวนร่วมท่ีมคีวามกระตอืรอืร้น

ของประชาชนมากข้ึน โดยเป็นเรือ่งของการด�าเนินการของผู้คนในยคุใหม่  

เป็นแนวคิดของการมีส่วนร่วมที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อน มีการใช้ 

รปูแบบและเทคโนโลยทีีห่ลากหลาย สามารถเข้าถึงประชาชนกลุม่เฉพาะ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน ท�าให้การมีส่วนร่วม 

เป็นเรือ่งทีป่ระชาชนมคีวามหวงั เป็นเรือ่งทีป่ระชาชนรูว่้าเราสามารถทีจ่ะ 

บรรลุความหวังได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการส�าคัญของประชาธิปไตย 

และสิทธิมนุษยชน

การเคล่ือนไหวของสังคมที่ให้ความส�าคัญกับอ�านาจนิยม 

ในช่วงก่อนศตวรรษท่ี 20 ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐและประชาชน ในลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้รับ รัฐเป็นผู้ให ้ 

ต่อมาในยคุศตวรรษที ่21 มกีารขบัเคลือ่นของภาคประชาชนทีต้่องการ

แสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน มีการศึกษาวิจัยที่ผลการที่ศึกษา 

พบว่า การมส่ีวนร่วมอย่างมีความหมาย มีทิศทางทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็

ในระดบัท้องถิน่ และยงัเสนอว่าการด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐัและ

ผู้บริหารควรจะใช้ความพยายามในการเพ่ิมระดับของการให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ตลอดจนการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับ

ประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น (Edwards, 2013, pp. 1-28) 

นอกจากนี้ยังพบว่า การบริการสาธารณะเป็นการด�าเนินการร่วมกัน 

ระหว่างภาคส่วนต่างๆ และมคีวามส�าคัญในวงจรของการบรกิารมากขึน้  

ทั้งนี้กระบวนการด�าเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระดับ คือ 

ระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม และระดับการท�างานแบบหุ้นส่วน ตลอดจน 

มีมิติของการด�าเนินการเป็น 4 ช่วง คือ การเปิดโอกาสให้ด�าเนินการ  

ร่วมออกแบบวางแผนการให้บริการสาธารณะ และการประเมินผล  

ซึ่งในมิติเหล่านี้มีตัวอย่างมากมายท่ีด�าเนินการประสบความส�าเร็จ 

ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ (Nabatchiet.al., 2017)
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การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการด�าเนินการ 

ในลกัษณะของความสมคัรใจของประชาชน ซ่ึงพวกเขาสามารถมอีทิธพิลต่อ

การตัดสินใจของรัฐบาล (Kim and Lee, 2012) การมีส่วนร่วมมเีคร่ืองมอื 

ส�าหรับผู้จัดการสาธารณะเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนของรัฐ และได้รบัการสนับสนนุจากประชาชน เพือ่ให้เกิด 

การตัดสินใจ ตลอดจนเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐ และปรับปรุง และ 

ยกระดบัความพงึพอใจของประชาชน ตลอดจนการเสรมิสร้างความไว้วางใจ 

ให้มีมากขึ้น (Franklin and Ebdon, 2005; Fung, 2006) นอกจากนี้  

มีเร่ืองของความเสมอภาคระหว่างเพศ และการครอบคลุมกลุ่มต่างๆ  

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งมักจะเป็นเรื่องที่มิได้รับความส�าคัญ  

แต่ประเด็นเหล่านี้มีความจ�าเป็นส�าหรับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

อย่างมคีวามหมาย (Kim and Lee, 2012) การมส่ีวนร่วมของประชาชน

น�ามาสู่การเสริมสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นให้มีมากข้ึน เพราะ 

จะเป็นการปรับความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการท�างานของหน่วยงาน 

ให้บริการ โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชน

การมส่ีวนร่วมยงัเป็นแนวทางของการให้ข้อมูลต่อสาธารณชน

เกี่ยวกับความส�าเร็จของภาครัฐ (Wang and Can Wart, 2007, p.265) 

การมีส่วนร่วมจะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อเรื่องความโปร่งใส  

ส�านึกรับผิดชอบและท�าให้ผู้รับบริการมีอิทธิพลต่อผลของการบริการ 

และน�าไปสู่การบริการที่ใกล้ชิดกับความสนใจและความต้องการของ

ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อ 

การท�าหน้าที่ของรัฐนั่นเอง
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การมีส่วนร่วมสามารถท่ีจะช่วยปกป้องเสรภีาพของประชาชน 

ท�าให้ม่ันใจได้ว่าเกดิความเป็นธรรมและความเท่าเทียม ตลอดจนการเพ่ิม

คณุภาพชีวติทีด่ขีองประชาชนเป็นจรงิ สิง่นีบ้างครัง้กถ็อืได้ว่าเป็นเรือ่งของ

ความสมัพันธ์ จะท�าให้ประชาธปิไตยก้าวหน้า แต่ถ้าจะให้พดูอกีนยัหนึง่  

กค็อืการมส่ีวนร่วมเป็นองค์ประกอบของประชาธปิไตยทีส่�าคญั สิง่ทีท้่าทาย 

ทีส่ดุในปัจจบุนันี ้ก็คอืท�าอย่างไรจงึจะปรับเปลีย่นระบบทีม่อียูเ่พือ่จะท�า 

ให้ประชาชนสามารถมส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ (Nabatchi and Keighninger, 

2015, p.4)
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3. หลกักำรส�ำคญัของกำรมสีว่นรว่ม และระดบัขัน้
ของกำรมีส่วนร่วม

ค่านิยมส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งก�าหนด 

โดย สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (International 

Association of Participation) หรือเรียกว่า หรือ IAP2 (International  

Association of Participation, 2021) เพือ่ใช้ในการพฒันาและการด�าเนนิการ 

กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งนี้ได้พัฒนาบนพื้นฐานของการมีมุมมองของ

ทางวัฒนธรรมและศาสนา ท�าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และสะท้อน

ความสนใจรวมทั้งความห่วงกังวลของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ

เพื่อให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้จริงและน�าไปสู่ประสิทธิผล  

จึงควรท�าความเข้าใจกับค่านิยมส�าหรับการด�าเนินการด้านการมีส่วน

ร่วม ที่ก�าหนดโดย สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ซึ่งประกอบไปด้วย

• การมีส่วนร่วมอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อว่า ผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการตัดสินใจจะมีสิทธิเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ในกระบวนการตัดสินใจด้วย

• การมส่ีวนร่วมของประชาชนรวมถงึข้อตกลงว่าการเข้ามา

ช่วยเหลือของสาธารณชนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

• การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมการตัดสินใจที่ยั่งยืน

โดยการยอมรับและมีการสื่อสารถึงความต้องการและ

ความสนใจของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดรวมถึงผู้ตัดสินใจด้วย

• การมส่ีวนร่วมของประชาชนต้องการหาและเอือ้ในการเข้า 

มามีบทบาทของผู้ที่มีศักยภาพท่ีได้รับผลกระทบหรือ 

ผู้ที่มีความสนใจในการตัดสินใจนั้น
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• การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องการให้เกิดการเข้ามา 

มบีทบาทและแสดงความคดิเหน็จากสมาชกิร่วมกันเพ่ือทีจ่ะ 

ช่วยกันออกแบบว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร

• การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นการให้ข้อมลูกบัสมาชิก 

เพือ่ทีจ่ะให้พวกเขาเข้ามามส่ีวนร่วมอย่างมคีวามหมายด้วย

• การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสือ่สารถงึการมส่ีวนร่วม 

ว่าข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกจะมีผลต่อการตัดสินใจด้วย 

นอกจากนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรับผู้ปฏิบัติการด้าน 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน เป็นหลกัการทีผู่ด้�าเนนิการด้านการมส่ีวนร่วม 

ควรยึดถือในการปฏิบัติ เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความซื่อตรงของ

กระบวนการมีส่วนร่วม  

ในฐานะผู้ท่ีปฏิบัติการด้านนี้ จึงควรจะมีส�านึกรับผิดชอบต่อ

หลักการเหล่าน้ี ท้ังน้ีเพื่อให้กระบวนการน้ันน�าไปสู่การตัดสินใจที่ดีข้ึน  

ซึง่เป็นการตดัสนิใจทีร่วมความสนใจและความห่วงกงัวลของผูม้ส่ีวนได้เสีย 

ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้ที ่

ท�าหน้าทีต่ดัสนิใจด้วย โดยท่ีบทบาทของผูท้ีด่�าเนนิการด้านการมส่ีวนร่วม 

คอื การส่งเสรมิให้เกดิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสนิใจ  

และช่วยผู้ท่ีท�าหน้าที่ตัดสินใจในการตอบสนองต่อความห่วงกังวล  

รวมทัง้น�าไปสูก่ารมข้ีอเสนอแนะ ทัง้นีค้วามไว้วางใจจึงเป็นเรือ่งทีส่�าคญั

โดยควรมีการสร้างความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือของกระบวนการ 

ในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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ส�าหรับบทบาทของประชาชนก็มีความส�าคัญ ดังนั้น ควร

มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและชัดเจนถึงบทบาทของประชาชน 

ในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจและประชาชนสามารถทีจ่ะประเมนิการตดัสนิใจได้ นอกจากนี ้

การเข้าถึงกระบวนการก็มีความส�าคัญเพื่อมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 

ตลอดจนมีโอกาสในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วย

การขาดการเคารพนบัถอืและค�านึงถงึศกัดิศ์รขีองชมุชนต่างๆ 

จัดเป็นความเส่ียงที่จะท�าให้เกิดความแตกแยกและแบ่งขั้ว นอกจากนี้ 

การเกาะกระแสเพ่ือกระตุน้ให้เกดิการมส่ีวนร่วมมคีวามส�าคญั แต่การชีน้�า 

ไม่ควรเกิดขึ้น

การมพัีนธะสญัญาถอืว่าเป็นเรือ่งทีส่�าคญัเพือ่ม่ันใจว่าข้อตกลง

ทัง้หมดท่ีด�าเนนิการไว้กบัประชาชนซึง่รวมถงึผูท้ีมี่อ�านาจในการตดัสนิใจ 

ด�าเนินการในลักษณะที่ยอมรับร่วมกัน อีกทั้งการสนับสนุนให้เกิด 

การด�าเนินการก็มีความส�าคัญ เพราะการให้ค�าแนะน�าผู้ที่ด�าเนินการ

ด้านการมส่ีวนร่วมใหม่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจดักระบวนการ 

และให้ความรู้กับผู้ที่ตัดสินใจรวมทั้งภาคประชาชนเกี่ยวกับค่านิยมและ

การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ล�าดบัขัน้ของการมส่ีวนร่วมซึง่ออกแบบโดย สมาคมนานาชาติ

ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อช่วยในการเลือกระดับของ 

การมีส่วนร่วมที่สามารถอธิบายบทบาทของประชาชนในกระบวนการ 

มีส่วนร่วมต่างๆ เช่นในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ รวมทั้ง 

อิทธิพลของชุมชนที่มีต่อกระบวนการวางแผน และตัดสินใจน้ันด้วยว่า

มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการระบุระดับของการมีส่วนร่วมออกเป็น 
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ห้าระดบั โดยมีการใช้อย่างกว้างขวางทัว่โลกมาแล้ว ซึง่เป็นการแสดงถึง 

สิทธใินกระบวนการมส่ีวนร่วม อทิธิพลของชมุชนทีม่มีากข้ึนต่อการตดัสนิใจ 

แสดงถึงสิทธิของชุมชนนั้น 

ล�าดับขั้นตอนที่ส�าคัญประกอบด้วยการให้ข้อมูล (inform)  

การปรึกษาหารือ (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (involve) การให้ 

ความร่วมมือ (collaborate) และการเสริมสร้างพลัง (empower) 

1. ระดับการให้ข้อมูล 

เป็นระดับท่ีมีเป้าหมายของการมีส่วนร่วมเพ่ือให้สาธารณชน

มีข้อมูลที่สมดุลและเป็นรูปธรรม เพื่อท่ีจะช่วยในการท�าความเข้าใจ

ปัญหา ทางเลอืก โอกาสและทางออก สิง่ทีส่�าคญักค็อืต้องให้สาธารณชน 

รับรู้อยู่เสมอ การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นกระบวนการสองทาง 

ที่หมายถึงล�าดับขั้นแรกของหลักการมีส่วนร่วม แต่ทั้งนี้ไม่ใช่การผูกพัน

ของชุมชน เพราะมันเป็นเพียงการเข้ามารับรู้ข้อมูล เป็นการเลื่อนไหล

ของข้อมูลทางเดียว การให้ข้อมูลในระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

นี้จึงไม่ใช่เป็นการให้โอกาสอย่างแท้จริงส�าหรับการมีส่วนร่วมท้ังหมด  

แต่เป็นการให้สาธารณชนได้มข้ีอมลูท่ีพวกเขาต้องเข้าใจถงึกระบวนการ

ตัดสินใจ ล�าดับขั้นนี้เป็นการเตือนหน่วยงานว่า บางครั้งสาธารณชน 

ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเป็นเพียงการให้ข้อมูล

แบบง่าย จงึต้องมกีจิกรรมทีเ่หมาะสม เมือ่ด�าเนนิการขัน้การให้ข้อมูลนี ้

จงึต้องตระหนกัว่าไม่ใช่การทีจ่ะพยายามหรือโน้มน้าวแต่อย่างใด ระดบันี้

ไม่เหมอืนกบัการรณรงค์เพือ่สร้างความสมัพนัธ์กบัสาธารณชน แต่ต้องการ

ให้หน่วยงานบริการในการให้ข้อมูลอย่างซื่อตรง และให้สาธารณชน

สามารถเข้าใจโครงการ และการตัดสินใจเพื่อท่ีจะน�าไปสู่ผลสรุปของ

พวกเขาด้วยตนเอง และน�ามาสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ระดับนีเ้ป็นการเตอืนให้เหน็ว่าข้อมูลเป็นพืน้ฐานส�าคญัส�าหรบั

การเสรมิสร้างการผกูพันของชมุชนผูป้ฏบิตักิารบางคนแนะน�าว่าระดับนี ้

ควรจะด�าเนินการคู่ไปในทุกขั้นตอนด้วยซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างมี

กลยุทธ์ในการลื่นไหลของข้อมูล

2. การปรึกษาหารือ 

เป้าหมายของการมส่ีวนร่วมโดยการปรกึษาหารอืคอืเพ่ือได้รบั 

ข้อมูลย้อนกลับส�าหรับการวิเคราะห์การหาทางเลือกและการตัดสินใจ  

ข้อตกลงกับสาธารณชนในเรื่องนี้ก็คือจะให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่าง

สม�า่เสมอ จะมกีารรบัฟังและตอบสนองต่อข้อห่วงกงัวล และส่ิงทีป่ระชาชน

พึงประสงค์ ตลอดจนให้การตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของประชาชน  

และน�าไปสู่การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซึ่งเป็นเรื่องท่ีภาครัฐจะต้อง

แสวงหาข้อมูลจากภาคประชาชน

การปรึกษาหารือนี้ เป็นขั้นตอนในระดับล่างของการเข้ามา

ผูกพันของชุมชน เป็นการให้โอกาสในระดับพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน 

ได้มโีอกาสแสดงความคดิเหน็และความห่วงกงัวลต่อการตดัสนิใจของรัฐ 

นอกจากนี้ สิ่งที่ส�าคัญก็คือขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลที่เป็น

ความห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนสิ่งท่ีอยากจะเห็นเกี่ยวข้อง

กับแผน แนวคิด ทางเลือก หรือประเด็น แต่ขั้นตอนนี้มีกระบวนการ

ที่มีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยสิ่งที่ส�าคัญในขั้นตอนนี้ก็คือการฟัง และ 

การตอบสนองต่อประเด็นที่มีการยกข้ึนมา ซึ่งอาจไม่จ�าเป็นท่ีจะต้อง

ตอบสนองในขั้นตอนนี้เพราะสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ การฟัง
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ในข้ันตอนน้ีจะเอาว่ามีความส�าคัญโดยจะต้องท�าให้ม ี

ความชัดเจนเก่ียวกับการปรึกษาหารือ และต้องเข้าใจว่าไม่ใช่กันมา

เจรจาต่อรอง การปรึกษาหรือจึงสามารถเก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์

ได้บ้าง เช่นการส�ารวจหรือการเขียนข้อเสนอ หรอืสามารถมปีฏสิมัพนัธ์

มากขึ้น เช่นการใช้การประชุมกลุ่มหรือการประชุมสาธารณะ การท�า

ประชาคม เป็นต้น การปรึกษาหารือมักจะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ 

การสื่อสารทางเดียวและได้รับการตอบสนองจากชุมชน ถึงแม้ว่า 

จะยังคงมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือสารสองทาง โดยการมีข้อตกลงว่า

ต้องมีการให้การตอบสนองกับการให้ข้อมูลของประชาชนว่าความเห็น

ของพวกเขาจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วย

การปรึกษาหารือนี้มีความเหมาะสมเมื่อมีความห่วงกังวล 

และมีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นและสามารถที่จะน�ามาสู ่

การได้รบัข้อคดิเหน็เกีย่วกบัร่างของแผนหรอืได้มมุมองแต่เนิน่ๆ ไปจน

ตลอดกระบวนการของการจัดท�าแผน (Herdy, 2015)

3. การเข้ามาเกี่ยวข้อง 

เป้าหมายของการเข้ามาเกี่ยวข้องน้ีเพื่อที่จะให้เห็นว่า เป็น 

การท�างานโดยตรงกบัประชาชน โดยผ่านกระบวนการท่ีท�าให้ม่ันใจได้ว่า 

ความห่วงกงัวลและความปรารถนาของประชาชนจะมคีนเข้าใจและได้รับ 

การพิจารณา หลักการส�าคัญก็คือจะต้องมีการท�างานเพื่อที่จะท�าให้

มัน่ใจได้ว่า ความห่วงกงัวลและความปรารถนาของประชาชนจะสะท้อน

ในการจดัท�าทางเลือกและแสดงให้เหน็ถงึมุมมองของสาธารณชนทีจ่ะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

25



ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ในระดับของการเข้ามาเกีย่วข้องนีช้มุชนจะได้รบัการเชญิเข้ามา 

สูก่ระบวนการทีมี่ความหมายมากขึน้กว่าเพียงการปรกึษาหารอื เป้าหมาย 

ก็คือ เป็นการท�างานร่วมกันของสาธารณชนกับภาครัฐ ซึ่งข้อตกลง 

ในการท�ากระบวนการนีก้ค็อื ได้ประเดน็ทีไ่ด้รบัการน�าเสนอ และประเดน็

เหล่าน้ันน�าไปสู่การพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ แม้การตัดสินใจ

จะด�าเนินการโดยหน่วยงานหรือฝ่ายรัฐก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่จะท�าให้ชัดเจนว่าขั้นตอนน้ีไม่ใช่การเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจ 

ไม่ได้ด�าเนนิการโดยชมุชนด้วยกนัเอง แต่ระดบัขัน้น้ีเป็นข้ันตอนทีส่�าคญั 

และจะมคีวามเหมาะสมเมือ่ประชาชนได้มกีารมส่ีวนร่วมในการน�าเสนอ

ประเด็นด้วย

4. การเข้ามาร่วมมือ 

เป้าหมายของขัน้ตอนนีเ้ป็นไปเพือ่สร้างหุ้นส่วนกบัสาธารณชน

ในแต่ละมิติของการตัดสินใจ ทีร่วมถึงการพัฒนาทางเลอืกและการระบุ

ทางออกที่ปรารถนาของหลายคนด้วย

ขั้นตอนนี้มีข้อตกลงว่าจะต้องเป็นการท�างานด้วยกัน เพื่อที่

จะท�าให้เกิดค�าตอบของปัญหาและรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ของ

ประชาชนเข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจให้มากที่สุด

ขัน้ตอนนีเ้กีย่วข้องกบัการสร้างหุ้นส่วนและการแบ่งปันอ�านาจ 

หลักการท่ีส�าคัญคือการมีความคาดหวังสูงว่าจะน�าข้อแนะน�าเข้ามาสู่

การพิจารณาอย่างมากที่สุด และมีกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่เป็น 

การสื่อสารสองทางขณะที่การตัดสินใจยังเป็นของหน่วยงานของรัฐ  

แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะจากชุมชน ขั้นตอนนี้จะได้รับข้อมูลที่มากมาย 

จากประชาชน เพ่ือช่วยในการตัดสินใจท่ีดีขึ้น และน�าไปสู่การสร้าง 
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ความไว้วางใจ ท�าให้มั่นใจได้ว่าการเข้ามาผูกพันของสาธารณชน 

เกิดขึ้นได้จริง แต่ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องใช้เวลา และอาจมีค่าใช้จ่าย  

ดังนั้น ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมในระดับสูงน้ีจะมีประโยชน์มาก  

ส�าหรับประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งกันอยู่ และในกรณีที่มีปัญหาที่ซับซ้อน 

ทัง้นี ้อาจมคีวามเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการจะท�ากระบวนการนี ้ถ้าข้อตกลง 

ไม่เป็นไปตามหลักการเช่นสมาชิกของชุมชนไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่

ด�าเนินการ หรือสมาชิกของชุมชนบางส่วนมีความรู้สึกว่ามุมมองของ

พวกเขาไม่ได้รับการตอบสนอง และไม่น�าไปสู่การพิจารณาใดๆ ดังน้ัน

ความไว้วางใจกจ็ะลดลงน�าไปสูค่วามสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนได้เสยีกลุม่ต่างๆ 

แย่ลงในอนาคต

การเข้ามาเกีย่วข้องร่วมมอืนีต้้องใช้กระบวนการทีม่ปีฏสิมัพันธ์ 

โดยต้องท�าให้เกิดโอกาสในการที่จะส�ารวจประเด็นในเชิงลึกด้วย

5. การเสริมสร้างพลัง 

เป้าหมายของขัน้ตอนน้ีเพือ่ทีจ่ะการน�าการตดัสนิใจขัน้สดุท้าย 

ไปสู่ประชาชน และหลักการท่ีส�าคัญก็คือ ภาครัฐจะด�าเนินการตามที ่

ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ระดับของการเสริมพลังภาคประชาชนนี้  

ถอืว่าเป็นการน�าการตดัสนิใจขัน้สดุท้ายอยูใ่นมอืของประชาชนโดยรวม  

แต่ไม่จ�าเป็นว่าจะหมายถงึเป็นระดับของการสร้างความผกูพนัของชุมชน

ทีส่งูทีส่ดุ แต่ทัง้นีร้ะดับนีก้ารตดัสนิใจสามารถทีจ่ะด�าเนินการได้โดยชมุชน 

โดยผ่านกระบวนการทีต้่องใช้การมปีฏสิมัพนัธ์ และการสร้างความผูกพนั

บ้างเล็กน้อย เช่นการมีประชามติ ซึ่งจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่น้อย  

แต่ถ้าเป็นกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก จะต้องใช้เวลานาน 

และมปีฏสิมัพนัธ์ในระดบัทีส่งูกว่า ตวัอย่างเช่นถ้ามกีารยอมรบัรปูแบบ 

ของการเสริมสร้างพลังจากฐานราก ซ่ึงเป็นการท�างานกับชุมชน และ 
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น�าไปสู่การสร้างความรู้สึกว่าเกิดความเป็นธรรมทางสังคม ระดับของ 

การเสริมสร้างพลังนี้ก็ยังหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ และการสร้าง 

ความผกูพนั และท�าให้มัน่ใจได้ว่าผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากการตดัสนิใจนี้ 

จะมีบทบาทในกระบวนการด้วย ภาครัฐเองมักจะละเลยที่จะสร้าง

กระบวนการในระดับนีเ้พราะความเชือ่ทีว่่าจะไม่ควรให้เรือ่งการตดัสนิใจ 

ไปอยู่ในมือของประชาชนโดยรวม 

ในการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้รับเลือกต้ังจะมี

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางนโยบาย การจัดท�ากลยุทธ์ และ

การตัดสินใจทางการเงินด้วย ด้วยเหตุนี้การสร้างพลังให้กับประชาชน

จึงจ�ากัดอยู่ท่ีการน�าไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชน โดยให้ชุมชนสามารถที่จะริเริ่มประเด็นได้ขณะที่สภาท้องถิ่น 

จะให้โอกาสและทรัพยากรแก่ชุมชน เพื่อชุมชนสามารถท่ีจะช่วยตาม

ทักษะและความสามารถส่วนตัวของตนได้ อย่างไรก็ตามเรื่องของ 

การตัดสินใจในการออกกฎ ก็มักอยู่ในมือของผู้มีอ�านาจฝ่ายบริหาร 

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจก็ยังอยู่ในมือของผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง 

เป็นผู้แทน แต่ในบางกรณี ภาครัฐก็มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีได้รับ 

ผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจในการวางแผนการใช้

ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการด�าเนินการตามแผน

นอกจากนี้ขั้นตอนของการสร้างพลังน้ีจะใช้รูปแบบเฉพาะ 

และเป็นขั้นตอนที่เป็นการพัฒนาความสามารถของแต่ละคน หรือกลุ่ม

ในการท่ีจะเป็นตัวแทนของตนเอง หรือของกลุ่มคน เพ่ือท่ีจะบรรลุ

มาตรการทีด่กีว่า เพือ่ทีจ่ะควบคมุชวีติและอนาคตของพวกเขา ขัน้ตอนนี้ 

เป็นการช่วยประชาชนในการควบคมุอนาคตของพวกเขาเอง และเกดิขึน้ 

ในหลายรูปแบบในหลายบริบท
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ด้วยเหตุนี้ระดับขั้นที่เสนอโดย IAP2 จึงได้รับการยอมรับ 

และน�าไปสูก่ารจดัท�ามาตรฐานของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทัว่โลก

ตัวอย่างของเคร่ืองมือท่ีใช้เช่นในเรื่องของการให้ข้อมูลกับ

ประชาชนเช่นเป็นเอกสารข้อมูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์เว็บไซต์หรือ 

การเปิดพื้นที่ส่วนการปรึกษาหารือก็เช่นการเปิดโอกาสให้สาธารณชน 

ได้มกีารแสดงความคดิเหน็สาธารณะเปิดเวทสีาธารณะเพ่ือรับฟังการจดัท�า 

การประชุมกลุ่มการท�าการส�ารวจการท�าประชาคมเป็นต้นการเข้ามา

เกี่ยวข้องของประชาชนเช่นการจัดท�าการประชุมปฏิบัติการการเสวนา

โดยใช้การส�ารวจ การเข้ามาร่วมมือเช่นการมีคณะกรรมการที่ปรึกษา

ภาคประชาชนการจัดท�าการประชุมเพื่อหาฉันทามติการมีเวทีเพื่อน�า

ไปสูก่ารตดัสนิใจอย่างมส่ีวนร่วมเป็นต้น ส่วนข้ันตอนของการเสรมิสร้าง

พลงัหรอืมอบอ�านาจให้ประชาชนน้ันเช่นขัน้ตอนของการมลีกูขนุพลเมอืง

การท�าประชามติโดยใช้บัตรลงคะแนนตลอดจนการตัดสินใจโดยผู้แทน 

ที่ได้การยอมรับมาจากประชาชน

เคร่ืองมือเหล่าน้ีใช้ถือว่ามีความส�าคัญ เพราะการเลือกใช้ 

เคร่ืองมือขึ้นอยู่กับบริบทของประชาชนและพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพ 

ของหน่วยงานท่ีจะด�าเนินการด้วยเป้าหมายที่ส�าคัญก็คือสาธารณชน

มีความเข้าใจในกระบวนการนั้น ไม่ใช่เป้าหมายว่าจะใช้เครื่องมืออะไร 

และเครือ่งมือบางอย่างกส็ามารถใช้ในการเสรมิสร้างการมีส่วนร่วมหลาย

ระดับ เช่นการประชุมปฏิบัติการก็สามารถใช้ทั้งในขั้นตอนการปรึกษา 

การเข้ามาเกี่ยวข้อง การสร้างความร่วมมือและการสร้างพลังได้ 

ส่วนการจะเลือกว่าจะใช้ขั้นตอนใดถือว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ 

เพราะระดับขั้นของการมีส่วนร่วมไม่ใช่ขั้นตอนการด�าเนินการทั้งหมด 

เพราะฉะนัน้การจะเลอืกใช้ระดับใดขึน้อยู่กบับรบิทเฉพาะ ขัน้ตอนท่ีสงูขึน้ 
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อาจไม่จ�าเป็นในบางบริบท ถ้าประเด็นน้ันไม่ได้เป็นประเด็นที่มีความ

ซับซ้อน และมีการโต้เถียงกันอย่างมากและไม่ได้เป็นประเด็นที่ท�าลาย

ความรู้สกึของประชาชน บางครัง้ การมส่ีวนร่วมในระดบัล่างลงมากอ็าจ

มคีวามเหมาะสมมากกว่าส�าหรบับางประเดน็ นอกจากนีใ้นประเดน็ทีม่ี

ความซบัซ้อน และมกีารโต้เถยีงมคีวามขดัแย้งอยู ่จะใช้เวลานาน บางครัง้ 

อาจต้องน�าไปสู่การใช้สร้างการมีส่วนร่วมในระดับท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้  

ประเด็นที่ส�าคัญก็คือค�าถามที่ว่า ชุมชนต้องการเข้ามามีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจมากน้อยเพียงใด

กล่าวคือระดับของการมีส่วนร่วมสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้

และขั้นตอน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน

การมีส ่วนร่วมของประชาชน ขึ้นอยู ่กับความเชื่อที่ว ่า  

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจต้องมีสิทธิที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในกระบวนการตัดสินใจด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง 

การมข้ีอตกลงว่าการช่วยเหลอืของประชาชนจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ  

ทั้งเป็นการส่งเสริมการตัดสินใจอย่างยั่งยืนโดยการยอมรับและสื่อสาร

ถึงความต้องการ และความสนใจของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด รวมถึง 

ผูม้อี�านาจตดัสินใจ และเป็นการแสวงหา และเอือ้ต่อการเข้ามาเกีย่วข้อง

ของผู้ที่มีศักยภาพท่ีจะได้รับผลกระทบ หรือผู้ท่ีมีความสนใจในการ

ตัดสินใจนั้น นอกจากน้ีต้องมั่นใจได้ว่า มีความคิดเห็นของประชาชน

ในการออกแบบว่าพวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร การมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีข้อมูลที่เขาต้องการ 
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ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีมีความหมาย รวมทั้งเป็นการสื่อสาร

ไปยงัประชาชนว่า ความคดิเหน็ความห่วงกงัวลของพวกเขามผีลกระทบ 

ต่อการตัดสินใจ

ด้วยเหตนุี ้การออกแบบการมส่ีวนร่วมจงึต้องเป็นการวางแผน

มกีารเตรยีมการทีร่ะมัดระวงั ต้องเข้าใจว่า ในสังคมมคีวามหลากหลาย 

และไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง นอกจากน้ี ความร่วมมือและการท�างานร่วมกนั 

มคีวามจ�าเป็น การเรยีนรูแ้ละเปิดกว้างท�าให้เกดิความโปร่งใส มกีารรบัรู้ 

ข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจถึงทางเลือกต่างๆ รวมทั้งมีการประเมิน

กจิกรรมการมส่ีวนร่วม และเกิดความมัน่ใจในการท�างานต่อไป การศกึษา

ผลกระทบและการกระท�าจะท�าให้มั่นใจได้ว่าการมีส่วนร่วมจะน�าไปสู่ 

การสร้างการเปลีย่นแปลงท่ีดีกว่า ตลอดจนเกิดความผูกพนัอย่างยัง่ยนื 

และวฒันธรรมของการมส่ีวนร่วมกจ็ะเกดิข้ึน เป็นการสนบัสนนุคุณภาพ

ของการเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วม (Atlee, 2009)
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4. รูปแบบของกำรมีส่วนร่วม

คือการมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบและจากแนวคิดของ White 

(1906) และ Tisdall, E Kay. (2013). รปูแบบการมส่ีวนร่วมสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 รูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นคือ

• การมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นไปเพือ่สร้างความชอบธรรมเท่านัน้ 

( Nominal participation) คอืเพือ่ท�าให้เสรจ็ไปและมกัเป็น

รูปแบบของการสั่งการจากข้างบน เป็นความสนใจของ 

ผู้บริหารเป็นหลักและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อเป็น

ความชอบธรรมหรือท�าตามกติกาทางกฎระเบียบเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจขณะที่ความสนใจจากประชาชน

ทั่วไปซึ่งยังมิได้ค�านึงถึงมากนักแต่ประชาชนก็อยากจะ

เข้าไปมีส่วนร่วม

• รปูแบบทีส่องคอื รปูแบบทีใ่ช้ทกัษะความรูข้องประชาชน

ในการวางแผนและด�าเนินการด้วย (Instrumental  

participation) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะความสนใจ 

จากข้างบนจะถูกน�าไปปรึกษาหารือกับประชาชน เช่น 

ประชาชนในท้องถ่ินซึง่ถือว่าเป็นกิจกรรมทีมี่ประสทิธภิาพ

ทั้งน้ี ส�าหรับประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รูปแบบของ 

การปรึกษาหารือถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนปรารถนาด้วย

• การมีส ่วนร่วมที่ประชาชนมีโอกาสในการสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงให ้ เกิด ข้ึน   (Representa t i ve  

participation) ทั้งน้ีความสนใจของประชาชนจากข้างล่าง  

ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายในกระบวนการตัดสินใจ 
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ส�าหรับความสนใจจากฝ่ายบริหารกจ็ะน�าไปสูก่ารตดัสนิใจ 

ที่ดีข้ึนด้วย เพราะมีการน�าความเห็นของประชาชนมา

พิจารณา ซึ่งจะท�าให้เกิดความย่ังยืนและเกิดผลท่ีมี

ประสิทธิผลมากขึ้น

• การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเสริมสร้างพลัง  

(Transformative participation) และน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

และขยายผลต่อไปซึ่งเป็นทั้งกระบวนการและเป็น 

เป้าหมายไปในตัว เพราะทั้งความสนใจจากฝ่ายบริหาร

และจากประชาชนทั่วไปได้ถูกน�ามาพิจารณาไปด้วยกัน 

ทั้งนี้ เป้าหมายที่ส�าคัญคือการสร้างพลัง การสร้างพลังนี้ 

ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าไปสู ่ความเข้าใจเรื่องการ 

มส่ีวนร่วม จากแนวคดิของการมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นกระบวนการ 

เสริมสร้างพลังนี้ถือว ่าเป็นการสร้างประสบการณ  ์

ในการเข้าไปเกีย่วข้อง หรอืสามารถร่วมพิจารณาทางเลอืก 

ท�าการตัดสินใจ และก่อให้เกิดการปฎิบัติร่วมกัน เพื่อที่

จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและน�าไปสู่การแก้ปัญหา 

ในหลายหลายเรื่อง ท�าให้เกิดความมั่นใจที่ดีมากขึ้น  

เกิดความสามารถที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

แท้จริง (1996, pp.8-9) 

การเสริมสร้างพลังน้ีจะท�าให้เกิดการผูกพัน ท�าให้เกิด 

การท�างานร่วมกัน เกิดความสามารถ และเป็นการให้โอกาสในการ 

มีส่วนร่วม ถือว่าการสร้างพลังเป็นกระบวนการที่ประชาชนทุกคน 

ได้รับประโยชน์
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ทั้งนี้ สิ่งที่ส�าคัญคือการใช้อ�านาจในการมีส่วนร่วม ในกรณี 

การใช้อ�านาจเหนือ power over จะเป็นการก�ากับครอบง�า ส่วนการใช้

อ�านาจต่อใคร power to เป็นการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ส่วนการใช้

อ�านาจร่วมกนั power with เป็นการด�าเนนิการเป็นกลุม่ แต่ถ้าเป็นการใช้

อ�านาจจากภายใน power from within จะเป็นการเสรมิสร้างความเคารพ

ตัวเองและการยอมรับตัวเอง ดังนั้น กระบวนการเสริมสร้างพลังจึงเป็น 

กระบวนการที่ประชาชนสามารถที่จะใช้อ�านาจร่วมกันได้ และเป็น 

การสร้างพลงัให้ประชาชนท่ีไม่มอี�านาจ (Samman & Santos, 2009, p. 8)

ภาพ 1 รูปแบบของการมีส่วนร่วม
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5. กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร และกำรบริกำร
สำธำรณะ 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการบริการสาธารณะ  

มีความส�าคัญเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับการด�าเนินการของภาครัฐ  

หลายประเทศในอเมริกาเหนือมีการจัดเวทีพลเมืองมากขึ้น รวมถึง 

มีการจัดกิจกรรมสาธารณะเล็กๆ มากขึ้น จัดเป็นการให้ประชาชน 

หันมาท�างานร่วมกับรัฐ โดยเฉพาะการมีสภาเมือง ที่เป็นรูปแบบที ่

จัดขึ้นทุกปี รวมถึงการมีองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ  

ผู้น�าศาสนา โรงเรียน นักวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วม และมาจากกลุ่ม 

ที่หลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐได้รับฟังประชาชน  

และสามารถที่จะได้รับรู้แนวคิดที่มีมากมาย และสามารถเลือกแนวคิด 

ที่เหมาะสม และถูกใจทุกๆ คนได้ สามารถน�าไปสู่การก�าหนดกติกา 

ร่วมกันได้ เพราะผูม้ส่ีวนได้เสยีและพลเมอืงต่างๆ ได้แสดงความคดิเหน็

ต่อนโยบาย นอกจากนี้การมีรัฐบาลแบบเปิด ก็ยังเพิ่มความสามารถ 

ของพลเมอืงในการทีจ่ะมาช่วยในการก�าหนดนโยบายให้ดขีึน้ เช่น การให้

ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการทางนโยบาย น�ามาสูก่ารทีป่ระชาชน

สามารถที่จะเสนอความเห็น และมีอิทธิพลต่อกฎหมาย และนโยบาย

ต่างๆ รวมทัง้การให้ประชาชนสามารถท่ีจะโทรศพัท์ ส่งจดหมาย แสดง 

ความคดิเหน็ผ่านช่องทางต่างๆ รวมท้ัง ส่งข้อความผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 

มาแสดงความคิดเห็นได้ อีกทั้งการมีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ  

เกิดการรับรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือ และน�ามาสู่การตัดสินใจโดยมิได้ 

เผชิญหน้ากันได้ อันน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ในที่สุดด้วย
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กระบวนการประชุมที่เป็นทางการแบบดั้งเดิม และโครงสร้าง

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจเป็นวิธีการที่ค่อนข้างไม่ทันสมัย  

แต่ยงัมคีวามจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ เพราะผูเ้ข้าร่วมยังสามารถพบหน้า 

สร้างความสัมพันธ์จากการท�างานร่วมกันแบบใช้ตัวจริง มิได้เป็นบุคคล

เสมอืนจรงิ ตวัอย่างความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ทีเ่มอืงหนึง่ คอื มกีระบวนการ

มีส่วนร่วมในการจัดท�างบประมาณ มีการให้โอกาสและโครงสร้าง 

ในการมีส่วนร่วมถูกออกแบบเฉพาะ เพื่อที่จะกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์

แบบตัวต่อตัว ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ถูกถ่ายทอดไปยังเพื่อนบ้าน ในชุมชน

ในรูปแบบของกระบวนการท�างานร่วมกัน 

เสาหลักส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือ การมี

ค่านิยมร่วม การมีคุณธรรมจริยธรรม และล�าดับขั้นของการมีส่วนร่วม 

ทีเ่กดิข้ึนต้ังแต่การวางแผนการมส่ีวนร่วม การรบัรูข้้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ  

การรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ การตัดสินใจ การด�าเนินการ 

การติดตามประเมินผล 

ค่านิยมร่วมเป็นการก�าหนดความคาดหวังและแรงบันดาลใจ 

ส�าหรับกระบวนการมีส่วนร่วม ประมวลจริยธรรมเป็นสิ่งสนับสนุน 

ให้การด�าเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิด 

ความชอบธรรม ได้รับความไว้วางใจล�าดับข้ันของการมีส่วนร่วมเป็น 

การออกแบบเพื่อช่วยในการเลือกระดับของการมีส่วนร่วมที่อธิบายถึง

บทบาทของประชาชนในกระบวนการมส่ีวนร่วมต่างๆ ซึง่จะมปีระโยชน์

ในการวางแผนการมีส่วนร่วม ค่านิยมร่วมของการมีส่วนร่วม คือ  

การมีส่วนร่วมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อท่ีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากการตัดสินใจมีสิทธิที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ

ในการมีส่วนร่วมรวม จึงควรมีข้อตกลงท่ีว่า การเข้ามาเกี่ยวข้องของ 
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ประชาชน จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริม 

การตัดสินใจที่ยั่งยืนด้วยมีการยอมรับ และประชาชนสามารถส่ือสาร

ความต้องการ และทราบความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิกทั้งหมด 

ซึ่งรวมถึงผู้ตัดสินใจด้วย 

สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในการมีส่วนร่วมคือสมาชิกมีโอกาส 

ในการช่วยออกแบบว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร สมาชิกมีส่วนในการให้

และรับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ เพ่ือท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะ 

ทีม่คีวามหมาย การมส่ีวนร่วมเป็นการสือ่สารไปยงัสมาชกิว่า สิง่ท่ีพวกเขา 

ไดแ้สดงความคิดเห็นหรือห่วงกังวลนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้วย 

ท้ังนี ้หน่วยงานทีด่�าเนนิการหรือหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องต้องเข้าใจแนวคดิ

พืน้ฐานเหล่านี ้และมกีารตอบสนอง ตลอดจนมจีรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 

ด้านการมีส่วนร่วม

มาตรฐานจรยิธรรมส�าหรบัผู้ปฏบิตังิานดา้นการมสีว่นรว่ม 
ของประชาชน 

สมาคมของการมีส่วนร่วมของสาธารณชนสากล  (IAP2)  

ได้ก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส�าหรบัผูป้ฏบัิติงานด้านการมีส่วนร่วม

ไว้เพื่อให้เป็นค่านิยมพื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วม  

ซึ่งเป็นความคาดหวังและเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับการด�าเนินการ 

กระบวนการมส่ีวนร่วม ทัง้นีก้ารด�าเนนิการด้านการมส่ีวนร่วมต้องอาศยั

แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นทั้งปัจเจกและกลุ่มของบุคคล

องค์กร แม้กระทั่งหน่วยงานทางด้านการเมืองซึ่งมีจุดยืนในเรื่องต่างๆ 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจประชาชนทั่วไป จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นทั้ง 
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ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจหรือไม่มี แต่การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ 

ที่เก่ียวข้องกับประชาชนทั่วไปในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ 

และใช้ข้อมลูจากประชาชนเพือ่ท�าให้เกดิการตดัสนิใจทีด่กีว่า มาตรฐาน

ทางจริยธรรมนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเสริม

สร้างความซื่อตรงของกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ปฏิบัติงานด้านการมี

ส่วนร่วมจะต้องมีส�านึกรับผิดชอบ และผูกมัดตนต่อหลักการเหล่าน้ี  

ทัง้นี ้เป้าหมายเพือ่ให้เกดิการตดัสนิใจทีดี่ขึน้ อนัเป็นการรวมความสนใจ 

และความห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และสนองต่อ 

ความต้องการของหน่วยงานทีท่�าหน้าทีต่ดัสนิใจด้วย 

บทบาทของผูด้�าเนนิการด้านการมส่ีวนร่วม คอื การเสรมิสร้าง 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และช่วยผู ้มีอ�านาจในการตัดสินใจ 

ในการตอบสนองต่อความห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชน

สิ่งส�าคัญท่ีควรพิจารณาเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมส�าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ

1.  การมีส่วนรว่มจะท�าใหเ้กดิความไวว้างใจและความเชือ่มัน่

ต่อกระบวนการ 

 2.  การก�าหนดบทบาทของประชาชนซึง่ต้องเป็นการพจิารณา 

อย่างชดัเจนและถกูต้องถงึบทบาทของประชาชนในกระบวนการ 

ตัดสินใจ

3.  การเปิดเผยต้องเป็นการเสรมิสร้างการเปิดเผยข้อมูลทัง้หมด

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างความเข้าใจให้กบัประชาชน ตลอดจน

สามารถท�าการประเมินการตัดสินใจได้
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4.  การเข้าถงึกระบวนการท้ังนีเ้พือ่ให้มัน่ใจได้ว่าผูม้ส่ีวนได้เสยี 

มีการเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม และ 

เสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสในการที่จะมีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจ

5.  การยอมรับของชุมชนทั้งนี้จะเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ

สร้างความเส่ียงในการแบ่งแยกชุมชน ชุมชนมีความสนใจ

ท่ีแตกต่างกัน แต่กระบวนการต้องไม่น�าไปสู่การสร้าง 

ความแตกแยก แบ่งขัว้ หรอืเกดิเพราะการแบ่งแยกหรอืบงัคบั

6.  มีการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่ไม่ใช่การก่อกระแส

เพื่อสร้างความสนใจหรือน�าไปสู่ผลของโครงการ

7.  การผูกพัน ต้องแน่ใจได้ว่า ข้อผูกพันท�าให้ประชาชน 

รวมทัง้บุคคลต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องมกีารตัดสินใจอย่างชอบธรรม

8.  การสนับสนุนกระบวนการ ทั้งนี้จะเป็นการให้ค�าแนะน�า 

ผูป้ฏบิตังิานใหม่ในพ้ืนทีแ่ละให้ความรูต่้อผูต้ดัสนิใจ ตลอดจน 

สาธารณชนเกีย่วกบัค่านยิมและการใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม

9.  การวางแผนการมส่ีวนร่วมทีม่ปีระสทิธผิล ประกอบไปด้วย 

ขอบเขตของการตัดสินใจที่ชัดเจน การระบุเวลาทรัพยากร 

กระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจ การสร้างบทบาท 

และความรับผิดชอบ การพัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งความต้องการและค่านิยม การเลือก

ระดับของการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมตลอดจนการก�าหนด

วตัถปุระสงค์ การพฒันาแผนการมส่ีวนร่วมของประชาชน

อย่างละเอยีดส�าหรบักระบวนการท้ังหมดการสร้างและรักษา 
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การสือ่สารท่ีมปีระสทิธผิล การระบุเครือ่งมอืการประเมนิผล

ที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะวัดผลของประสิทธิผล

10. เทคนิคส�าหรับการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้องม ี

การใช้เทคนิคต่างๆ ที่มีหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น 

สภากาแฟ ลูกขุนพลเมือง การสนทนาแบบหมุนเวียน 

เทคนคิกระบวนการกลุม่ การเสวนากลุม่ทีป่รกึษา เป็นต้น 

การมโีอกาสในการด�าเนนิการ การสร้างประสบการณ์ และ 

ความเข้าใจในการใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี ้เข้าใจ กระบวนการ 

การมีทักษะในการเลือกกระบวนการและเทคนิคต่างๆ  

สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญและสามารถน�ามาประยุกต์

ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รวมถึงใช้ในการจัดกิจกรรม

ทางไกลด้วย

11. ในกรณีที่จ�าเป็น การมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบดิจิทัล ก็ช่วย 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย อาจท�าให้เกิด 

ความไว้วางใจมากข้ึน โดยเฉพาะในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อ 

การมีส่วนร่วมได้ กล่าวคือความพอใจต่อรูปแบบของ 

การมีส่วนร่วมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความพอใจต่อ 

การตอบสนองของรฐัผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ และอทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจรวมท้ังการประเมินความโปร่งใสของภาครฐั
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ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมในการบรกิารสาธารณะ การปรบัปรงุ

การบริการเป็นเป้าหมายส�าคญัในการบรหิารภาครฐั นอกจากนี ้มกีฎหมาย

หลายฉบบัท่ีเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการบรกิารสาธารณะ

แต่รปูแบบการสัง่การดงัแต่ก่อน โดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

มีการศึกษาพบว่า บทบาทของชุมชนการสื่อสารเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญ  

ซ่ึงจะน�าไปสู่ประสิทธิผลของการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ การสื่อสารที ่

ไม่เหมาะสมหรือไม่มีการสื่อสารน�าไปสู่ปัญหา

ความส�าเร็จของการบริการสาธารณะสู่ชุมชนสิ่งที่ส�าคัญคือ 

การทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัน�าแนวปฏบิติัตามกฎระเบยีบและกฎหมายทีม่มีา

สูก่ารปฏบิตัท่ีิสอดคล้องกบับรบิทของชมุชนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ 

ชมุชนทีส่ามารถทีจ่ะรเิริม่การบรกิารสาธารณะของตนเองและปกป้องดแูล  

กจ็ะท�าให้เกดิประสทิธผิลของการบรกิารสาธารณะ (Makwande, 2021: 

pp. 92-93)

41



ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

6. ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)1

ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

หรือโดยอ้อมและอาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการตามนโยบาย 

โครงการ หรอืกจิกรรม เช่นเดียวกบัผู้ท่ีอาจจะมคีวามสนใจในโครงการและ 

หรือมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการทั้งทางบวก 

หรือทางลบ ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะรวมชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือ 

บุคคลที่ได้รับผลกระทบ และตัวแทนของพวกเขา ทั้งท่ีเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ ตลอดไปถงึเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่อี�านาจทัง้ระดับชาต ิ

และระดับท้องถิ่น ผู้น�าศาสนา นักการเมือง องค์กรภาคประชาสังคม  

และกลุ่มคนที่มีความสนใจเป็นการเฉพาะอีกคร้ัง ยังรวมถึงชุมชน 

วิชาการ และชุมชนธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

จึงมีความส�าคัญมาก เพื่อสามารถบริหารจัดการนโยบาย โครงการ 

หรือกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม (Lemke and Harris-Wai, 2015, 

pp. 949-57) 

ใครคือผู้มีส่วนได้เสีย พวกเขาอยู่ที่ไหน ค�าถามนี้ต้องหา 

ค�าตอบเพือ่การสร้างการมีส่วนร่วม จึงควรมีข้อมูลทีร่วมรายละเอยีดต่างๆ  

ของพวกเขาอย่างครบถ้วน เช่น ความสนใจของพวกเขา คุณลักษณะ 

บทบาท ความส�าคญั รวมท้ังประเด็นทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 

การเมืองและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นๆ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  

 

1  ในท่ีน้ีผู ้เขียนจะใช้ค�าว่าผู ้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ที่บัญญัติค�านี้ไว้ชัดเจน  
และ จากพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ที่ได้มีการออกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา นี้ 
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(stakeholders analysis) ก่อนการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วม 

จะท�าให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจแบ่งง่ายๆ เป็น 3 ระดับ

• ระดับแรกคือผู ้มีส่วนได้เสียล�าดับที่ 1 ในท่ีนี้ถือว่า 

เป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีมคีวามส�าคญัท่ีสดุ เพราะคอืผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ

โดยตรงทัง้ทางบวกและทางลบ ซึง่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีไ่ด้ผลในทางบวก

ก็คือเจ้าของโครงการ ผู้ก�าหนดนโยบายหรือฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเป็นเจ้าของ

นโยบายหรือโครงการนั้น ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางลบก็มักจะเป็น

ประชาชนทีเ่กีย่วข้องท่ีอยูโ่ดยรอบกับโครงการนัน้ๆ หรอืได้รับผลกระทบ 

จากนโยบายของรัฐที่จะเกิดขึ้น ไปจนกระทั่งถึงได้รับผลกระทบจาก 

โครงการหรือกิจกรรมที่รฐัเป็นผู้อนุญาตให้เอกชนเป็นผูด้�าเนนิการด้วย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับที่ 1 มักจะเป็นผู้ที่เห็นชัดเจนของผลกระทบ

ทางลบหรือที่ไม่พึงปรารถนาของนโยบายหรือโครงการ เพราะพวกเขา 

มักอยู่รอบๆ โครงการ นอกจากนี้ เรามักจะละเลยในเร่ืองของผู้ท่ี 

ได้รับผลกระทบ ที่บางคร้ังต้องมีการพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิค 

อย่างละเอียด และควรค�านึงถึงข้อมูลผลกระทบทางด้านต่างๆ  

กลุ ่มต่างๆ ด้วย ประกอบกับการพิจารณาท่ีระบุผู ้มีส ่วนได้เสีย  

การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียมิใช่เพียงตีวงว่ากรอบรัศมีเท่านั้นเท่านี้ว่า 

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับท่ี 1 แต่จะต้องดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ประกอบ เพราะโครงการต่างๆ เกีย่วพันกบัระบบนเิวศ ทัง้ทางกายภาพ 

ชีวภาพ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต สุขภาพ 

วัฒนธรรมจิตวิญญาณ และการเมืองของผู้คนโดยรอบ ซึ่งก็จะมี 

การเปลีย่นแปลงไปตามช่วงเวลาและฤดกูาลต่างๆ การประเมนิผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคมต่างๆ จึงมีความส�าคัญมากในการพิจารณา

มีส่วนได้เสีย
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• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับที่ 2 นั้นเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยอ้อม ในท่ีนีห้มายรวมถงึ ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบต่อเนือ่งมาจากการได้รบั 

ผลกระทบของกลุ่มแรก ถึงแม้พวกเขามิได้อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นๆ  

แต่พวกเขากไ็ด้รับผลกระทบซึง่มท้ัีงทางบวกและทางลบ เช่น ในบางพืน้ที่

ประชาชนได้รับผลกระทบในทางบวกจากล�าน�้าชลประทานที่ส่งมาจาก 

การสร้างเข่ือน ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านของพวกเขา หรือพวกเขาได้รับ 

ผลดีต่อการด�ารงชวิีตเนือ่งมาจากการมีไฟฟ้าแสงสว่าง หรอืหมูบ้่านของ

พวกเขาไม่ถูกน�้าท่วมอีกต่อไป เพราะมีเขื่อนกั้นไว้ หรือ ผู้ประกอบการ

ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลบวกจากการสร้างท่ีพักหรือจ�าหน่าย

สินค้าให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตพื้นที่ของโครงการ นอกจากนี้

ยังมีกลุ่มประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบในทางลบโดยมิทราบมาก่อน

เช่น ผู้ที่อยู่ปลายน�้า ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของมลพิษที่มา 

ตามน�้า เป็นต้น

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับที่ 3 ถือว่าเป็นผู้ที่มักจะไม่ค่อย 

ได้รับการค�านึงถึง เพราะถูกมองว่าไม่เกี่ยวข้อง แต่อันท่ีจริงแล้ว  

พวกเขาก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได ้

อยู่ในพื้นท่ีของโครงการ หรือไม่ได้รับผลจากโครงการแต่อย่างใด  

แต่พวกเขาอาจเป็นผู้ทีม่คีวามสนใจเฉพาะ เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษ  

เป็นนักวิชาการ เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน  

หรือเป็นกลุ ่มสมาชิกขององค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม 

ที่มีความสนใจในเร่ืองต่างๆ พวกเขาเหล่านี้จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีข้อมูล 

และมคีวามสนใจในนโยบาย กจิกรรม และโครงการ อาจจะเข้ามาร่วมกับ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีล�าดบัที ่1 หรอื 2 เพือ่ให้ข้อมลูสนบัสนนุหรอืต่อต้าน
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โครงการได้ นอกจากน้ี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�าดับที่ 3 ที่เป็นนักวิชาการ

หรือผู้เชี่ยวชาญยังสามารถที่จะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูล และให้ค�าปรึกษา 

กับเจ้าของโครงการในการพจิารณาถงึรายละเอยีดของโครงการ และยงัให้

ข้อมลูกบักลุม่ผู้มส่ีวนได้เสีย ในกรณทีีข้่อมลูทีไ่ด้รบัจากเจ้าของโครงการ

นัน้ไม่น่าเชือ่ถือ หรอืไม่แน่ใจว่าจะเชือ่ถอืได้มากน้อยเพยีงไรหรอืข้อมลู

ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านจะเป็นผู้สามารถบอกหรือ

พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่

สิ่งที่ควรค�านึงคือ ค�าว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน

และชุมชน มีความหมายกว้างขวางและครอบคลุมเพียงใด ดังนั้น  

จงึควรพจิารณาให้ถ่องแท้ว่า ใครคอืผูมี้ส่วนได้เสยีโดยตรง ซึง่น่าจะเป็น

ผูท่ี้มคีวามส�าคญัทีส่ดุ นอกจากนี ้ค�าว่า ผูม้ส่ีวนได้เสยี ทกุคนจะถอืเป็น

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน แต่ผู้เกี่ยวข้องมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เพราะ 

ผู้เกี่ยวข้องนั้นจะครอบคลุมไปถึงผู้ที่สนใจ นักวิชาการ ผู้ท่ีมีความรู ้

ความสามารถ องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคมวิชาชีพ ภาคประชาสังคม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวมาแล้ว เป็นต้น ทั้งน้ีในการรับฟัง

ความคดิเหน็ เราอาจจะต้องรบัฟังจากผูเ้กีย่วข้องทัง้หมด เพราะผูม้ส่ีวน

ได้เสยีล�าดบัต้นๆ อาจไม่มข้ีอมลู และความรูท้ีจ่ะมาแสดงความคดิเหน็

ได้มากนัก เพราะบางเรื่องต้องใช้ผู้รู้จริงในด้านนั้นๆ มาอธิบาย หรือ 

ให้ความเห็น โดยเฉพาะทางเทคนิค หากพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

ล�าดับต่างๆ แล้ว ผู้เกี่ยวข้องจะครอบคลุมทุกระดับ
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หากพจิารณา รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2560 จะมีการกล่าวถึง ผู้มีส่วนได้เสีย ในมาตรา 58

“มาตรา 58 การด�าเนนิการใดของรัฐหรือทีรั่ฐจะอนุญาต

ให้ผู้ใดด�าเนินการ ถ้าการน้ันอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย

ส�าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  

รัฐต้องด�าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชนหรอืชมุชน และจดัให้มกีารรบัฟัง

ความคิดเห็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีและประชาชนและชุมชนท่ีเกีย่วข้องก่อน

เพือ่น�ามาประกอบการพจิารณาด�าเนินการหรอือนญุาตตามทีก่ฎหมาย

บัญญัติ”

นอกจากนี้ ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ที่ได้มีการออก

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 ดังนี้

“เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม  

ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มีอ�านาจประกาศก�าหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการด�าเนินการใด

ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการ

หรอืการด�าเนนิการทีม่ผีลกระทบสิง่แวดล้อม หรอืทีอ่าจมผีลกระทบต่อ

ทรพัยากรธรรมชาต ิคณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพ อนามยั คณุภาพชวีติ 

หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม 

อย่างรนุแรง ซึง่ผู้ด�าเนนิการหรอืผูข้ออนุญาตต้องจดัท�ารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”
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หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการจดัท�ารายงานการประเมนิ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก�าหนด  

โดยจะก�าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทหรือขนาดของโครงการ

หรือกิจการหรือการด�าเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

สาระส�าคญัเกีย่วกบัรายละเอยีดโครงการหรือกจิการหรอืการด�าเนนิการ  

สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการด�าเนินการ  

การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกิดขึน้จากโครงการหรือกิจการ 

หรือการด�าเนินการท้ังทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการป้องกนัแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย

การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับ

โครงการหรอืกจิการหรือการด�าเนินการของรฐัหรอืทีร่ฐัจะอนุญาตให้ผูใ้ด

ด�าเนนิการทีอ่าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตคิณุภาพสิง่แวดล้อม 

สขุภาพ อนามยั คณุภาพชีวติ หรอืส่วนได้เสยีส�าคัญอืน่ใดของประชาชน

หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ด�าเนินการหรือผู้ขออนุญาต

ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาติประกาศก�าหนดเป็นการเพิม่เตมิจากทีต้่องด�าเนนิการ 

ตามวรรคสองด้วย”

ค�าว่า “ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง” นั่นหมายความว่า  

ในการด�าเนนิการของรฐันัน้ การรบัฟังความคดิเหน็ต้องเป็นไปอย่างทัว่ถงึ  

รัฐธรรมนูญให้ความส�าคัญกับประชาชนและชุมชน 
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 ชุมชน ในท่ีนี้ คือ กลุ่มของประชาชนท่ีมีคุณลักษณะต่างกัน  

ซึง่เชือ่มโยงกนัโดยความสมัพนัธ์ทางสังคม มแีนวคิดร่วมกัน และเก่ียวข้อง

กันด้วยการกระท�ากิจกรรมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือพ้ืนท่ีในลักษณะ

อื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นมา 

องค์ประกอบท่ีส�าคญัของการเป็นชุมชน เช่น การเป็นคนในพืน้ที่  

กลุม่ทีม่คีวามสนใจร่วมกนั เช่น มค่ีานยิม ทศันคตติรงกนั เป้าหมายร่วมกนั  

(sharing) การมีความสัมพันธ์กัน มีกิจกรรมร่วม กิจกรรมสังคมร่วม  

(joint action) ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดความสามัคคี และมีอัตลักษณ์  

มคีวามผกูพนักันทางสงัคม (social ties) เป็นความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นรากฐาน 

ของชุมชน ความหลากหลาย (diversity) เป็นความซับซ้อนในชุมชน  

ระดับความสัมพันธ์ท่ีย่อยลงไป มีความแตกต่างในแต่ลกลุ่มย่อย เช่น

ทางด้านประชากร อาชีพ ชาติพันธุ์ สีผิว การนับถือศาสนา เป็นต้น  

(MacQueen. Et.al., 2001, pp.1938–1929 อ้างใน ถวิลวดี บุรีกุล, 

2564, น.128)
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7. กำรจัดท�ำตัวชี้วัด

การมตีวัชีว้ดัการมส่ีวนร่วมจะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทาง 

ในการบรหิารการมส่ีวนร่วมอย่างมคีวามหมาย และน�าไปสู่การมีส่วนร่วม 

ที่มีประสิทธิผล ยังช่วยให้ผู้ก�าหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน  

ผู้ตัดสินใจ และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ในการพัฒนาความเข้าใจของแนวคิด 

พืน้ฐาน และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการมส่ีวนร่วม สร้างความคุน้เคยกบัเครือ่งมอื 

ท่ีจะน�าไปสู่การใช้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล และ 

เกิดความตระหนักถึงการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม ภายใต้สภาวการณ ์

ทีแ่ตกต่างกนั เกิดมีกลยุทธ์ในการประเมินประสทิธผิลในการมส่ีวนร่วม  

ดงันัน้ จึงต้องมคีวามเข้าใจทีแ่ท้จริงว่า การมส่ีวนร่วมคอือะไร และเข้าใจถงึ 

ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเข้าใจ

หลักการพื้นฐานและผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย

การจดัท�าตวัชีว้ดัการมส่ีวนร่วมได้พจิารณาปรบัปรงุจากตวัชีว้ดั

ทีพั่ฒนาโดยสถาบนัพระปกเกล้า (2558) และปรบัให้สอดคล้องกบับรบิท

ท่ีเปลีย่นแปลงไป ตลอดจนการน�าเทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้ในกระบวนการ 

มส่ีวนร่วม เพือ่ให้เกดิการมส่ีวนร่วมทีก่ว้างขวาง และครอบคลุมกลุม่ต่างๆ  

ได้มากขึ้น ทั้งนี้การจัดท�าตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินการท�างานด้าน 

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาหลักการ 

ของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งล้วนม ี

ความสัมพันธ์กัน และน�าไปใช้ในการยกระดับการยบริการสาธารณะ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ ยังค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

การมีส่วนร่วมตัง้แต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรูปแบบ การให้ข้อมลู การเปิด

รบัฟังความคดิเห็น ร่วมปรกึษาหารอื ร่วมตดัสนิใจ ร่วมตดิตามประเมนิผล  

จนกระทั่งถึงผลลัพธ์ และผลกระทบของการมีส่วนร่วม นอกจากนี ้ 

ยังมีการค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่จัดเป็นเรื่องที่ส�าคัญว่าใครที่จะเป็น 

ผูท้ีเ่ข้ามาสูก่ระบวนการมส่ีวนร่วม วิธีการท่ีใช้คอืวธิกีารใด สอดคล้องกับ

กลุม่เป้าหมายหรอืไม่ โอกาสของกลุม่เป้าหมายต่างๆ ทีจ่ะเข้ามามส่ีวนร่วม  

ทั้งนี้เป็นการให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่ละเลยกลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเฉพาะต่างๆ การประเมินผลการมีส่วนร่วม 

จะท�าให้ทราบได้ว่าการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมน้ันบรรลุผลหรือไม่  

และผลได้ถกูน�าไปใช้อย่างไร ทัง้นีย้งัประเมนิไปถงึผลของการมส่ีวนร่วม

ที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ ด้วย ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการจัดท�า 

ตัวชี้วัด 
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กรอบในการจัดท�าตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม

จดุมุง่หมายของการจดัท�าตวัช้ีวดัอกีประการหนึง่ คอื ต้องการ

ให้เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมอย่างแขง็ขนัมากกว่าการมส่ีวนร่วมท่ีผวิเผนิ 

(ท่ีประชาชนเป็นเพียงองค์ประกอบของกระบวนการ หรือเพยีงรบัรู้) และ

ไม่น�าไปสู่ผลลัพธ์ทีพ่งึปรารถนาแต่อย่างใด แต่กลายเป็นการมีส่วนร่วม 

ที่สร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าของโครงการ หรือเจ้าของนโยบายน้ัน 

ในทีส่ดุกอ็าจเกดิความขดัแย้งหรอืสิน้เปลอืงงบประมาณโดยไม่คุม้ค่าเลย 

ดงันัน้ ในกระบวนการของการมส่ีวนร่วมจงึต้องมกีารวางแผน

ซึ่งค�านึงถึงบริบทของกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนท่ี รวมถึงสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิรัฐศาสตร์ สภาพทางการเมืองของพื้นที่ ความพร้อม ศักยภาพ 

ในการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งศักยภาพและสมรรถนะ

ของเจ้าหน้าที่ที่จะจัดกิจกรรมนี้ด้วย

ในการพิจารณาการจัดท�าตัวชี้วัด ต้องค�านึงถึงหลักการที่

ส�าคัญคือ ความเสมอภาคของทุกคน อิสรภาพในการเข้ามามีส่วนร่วม  

ความสามารถและจิตสาธารณะของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดนี้จะสะท้อนถึงความต้ังใจและจริงใจของการจัด 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจากการออกแบบการมีส่วนร่วม 

หรือการปรับรูปแบบการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม  

ส่วนการมีส่วนร่วมน้ันอาจจะมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมหลายครั้ง 

หลายพื้นที่ และมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 

การเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม ทีจ่ะสะท้อนถงึการมส่ีวนร่วม ทีอ่าจท�าให้เกดิ

การมส่ีวนร่วมอย่างกระตือรือร้น หรือจะเป็นการมส่ีวนร่วมอย่างเฉยชา

และท�าให้ประชาชนไม่รูส้กึกระตือรือร้น และไม่เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรม 

อนัน�ามาสูค่วามล้มเหลวของการมส่ีวนร่วม เพราะไม่เกดิประสทิธผิลของ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

การมส่ีวนร่วม ทัง้หมดขึน้กบัการออกแบบวางแผน ส่วนการประเมินผล 

นั้นจะเป็นการประเมินผลกิจกรรม ผลลัพธ์และผลกระทบ โดยเป็น 

การประเมินผลในหลายรูปแบบ ทั้งประสบการณ์ของประชาชนท่ีได้รับ  

ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จะะสะท้อนถึงความตั้งใจ และเจตจ�านง 

ทีจ่ะให้เกิดผลสมัฤทธิท่ี์น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ ดงัภาพ 3 และ 4 

และมีขั้นตอนการมีส่วนร่วมดัง ภาพ 5 ปัจจัยเหล่านี้ถูกน�ามาออกแบบ 

การมส่ีวนร่วมและจดัท�าตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม ทีจ่ะสะท้อนเจตจ�านงศกัยภาพ

และผลของการด�าเนินการ

ภาพ 3 การออกแบบกระบวนการมส่ีวนร่วมเพือ่การจัดท�า 

ตัวชี้วัด 
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เตรียมการและวางแผน
อย่างระมัดระวัง

การปรึกษาหารอืเชงิรุก
และทีม่าของข้อมูล

ย้อนกลับ

ความร่วมมอืและการมี

เป้าหมายร่วมกัน

เปิดเผย เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้

การมีส่วนร่วมอย่าง
ครอบคลุม

Inclusive 
participation

ความม่ันใจในเรื่องความ
เหมาะสมทางด้าน

วัฒนธรรม
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

การสร้างความผูกพัน

ตลอดโครงการ

การเรียนรู้ การมีสาํนึก
รับผิดชอบและความ

เชือ่ม่ันไว้วางใจ

การสร้างพลังของสตรี 
และความเสมอภาค
ระหว่างเพศ วัยและ

สภาวะของบุคคล

ความซ่ือตรง โปร่งใส

และซ่ือสัตย์

การจัดการและแก้ไข
ความคับข้องใจ ความ

เดอืดร้อน

คาํนึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน และธรรมาภิ

บาล

การคาํนึงถึง
ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยแีละการเข้าถงึ

ได้

ภาพ 4 หลักการที่ใช้ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ภาพ 5 ขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

การจัดท�าตัวช้ีวดันี ้ผูจ้ะให้ข้อมูลได้คอืประชาชน ทีเ่ป็นผูเ้ข้ามา 

มีส่วนร่วม ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป  

หรือ เจ้าหน้าที่ เจ้าของโครงการ ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้บริหารองค์กร  

ในที่นี้ ใช้สัญลักษณ์ ก. หมายถึง เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เช่น ฝ่ายกองการ

เจ้าหน้าที ่ฝ่ายบคุคล ฝ่ายบรหิารทัว่ไป ฝ่ายการเงิน บญัช ีฝ่ายกฎหมาย 

รวมทัง้ฝ่ายบรหิารสงูสดุ ป. หมายถงึ ประชาชนทัว่ไป รวมผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ผูเ้กีย่วข้อง และ จ. หมายถงึ เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 

โดยปรับปรุงจาก สถาบันพระปกเกล้า (2558)

ขั้นที่ 1 
หลักการ และการวางแผน

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ 
ประกอบ 

ย่อย
ค�าถาม ผู้ตอบ

หลักการ 

และการ

วางแผน

มีหลักการและ

แผนงานที่ชัดเจน

เพือ่ปฏบัิตริว่มกนั

• มหีลกัการทีช่ดัเจนและยดึปฏบัิตริว่มกนั 

เช่น โปร่งใส มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

เคารพหลักนิติธรรม และหลักสิทธิ- 

มนุษยชน เป็นต้น

• ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ทีม่วีสิยัทศัน ์ความเขา้ใจในหลกัการ และ

สนับสนุนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

• มีแผนงานการเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่ม

ทีช่ดัเจนทัง้ขององคก์ร ในภาพรวม และ

เฉพาะโครงการ

จ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ 
ประกอบ 

ย่อย
ค�าถาม ผู้ตอบ

การเตรียมข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง

• มีการเตรียมข้อมูล อย่างครอบคลุม  

ครบถ้วน เข้าใจง่าย

• ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย  ไม่มี 

ค่าใช้จ่าย

• มีข้อมูลที่ เหมาะกับทุกกลุ่มเพื่อให้

สามารถเข้าใจได้

จ

การวางแผนการ

มีส่วนร่วม เช่น 

วัตถุประสงค์ 

สถานที่ วิธีการ 

ก�าหนดเวลา

ด�าเนินการ

• ก� าหนด วัต ถุป ระสงค์ หลั ก   และ

วัตถุประสงค์เฉพาะการด�าเนินการ 

แต่ละครั้งที่ชัดเจน

• ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการ

ด�าเนินการทุกครั้ง

• กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

สอดคล้องกับการเตรียมการเรื่อง 

ผู้มีส่วนได้เสียที่ด�าเนินการไว้

• ก�าหนดสถานที่ในการด�าเนินการที่ 

เหมาะสมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

ง่าย สะดวก และสบายใจที่จะเข้าร่วม 

เหมาะกับประชานแต่ละกลุ่ม

• วิธีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับ 

การท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะส้ัน 

และระยะยาว

จ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ 
ประกอบ 

ย่อย
ค�าถาม ผู้ตอบ

• วิธีการด�าเนินการในการสร้างการมี 

ส่วนร่วมที่สามารถปฏิบัติได้จริง และ

ประชาชนทีเ่ขา้รว่มยนิดเีขา้รว่มและเป็น

วิธีการที่ด�าเนินการได้ง่าย สอดคล้อง

กับบริบทพ้ืนที่ ประชาชนไม่รังเกียจ 

วิธีการนี้

• มีการเลือกเคร่ืองมือการมีส่วนร่วม 

ในล�าดบัขัน้ตา่งๆ ทีเ่หมาะสมทีส่ามารถ

ใชเ้พือ่สรา้งการมสีว่นรว่มใหส้อดคลอ้ง

กับวัตถุประสงค์

• มีการก�าหนดเวลาด�าเนินการท่ีเหมาะสม  

สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี และ

ประชาชน

การเตรียมการ

ด้านงบประมาณ 

ทรัพยากร และ

บุคลากร

• มแีผนงาน แผนงบประมาณทีส่อดคลอ้ง

กับแผนงาน และเพียงพอในการด�าเนินการ 

ตลอดโครงการ

• มกีารสมทบงบประมาณ ทรพัยากรอืน่ๆ 

ในการด�าเนินการจากภาคส่วนต่างๆ

• มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ในการด�าเนินการเสริมสร้างการมี 

ส่วนร่วมอย่างมีความหมายได้

• มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการด�าเนิน

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

จ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ 
ประกอบ 

ย่อย
ค�าถาม ผู้ตอบ

การเสริมสร้างพลัง 

การพัฒนาศักยภาพ  

การรวมตัวกัน 

การรวมกลุ่มเฉพาะ 

ต่างๆ เช่น กลุ่ม

สตรี ชาติพันธุ์ 

โดยไม่ทิ้งใคร 

ไว้ข้างหลัง

• มีการสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ มีโอกาส

เข้ามามีส่วนร่วมได้

• มีการจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมส�าหรับ

กลุม่เฉพาะทีไ่มส่ามารถเข้ามามสีว่นร่วม

ตามปกติที่จัดเพื่อประชาชนทั่วไปได้

• มีการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ด้อยโอกาส 

มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้

จ

การระบุและ

วิเคราะห์ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

• มีการรวบรวมรายนามและข้อมูลที่

เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน  

หนว่ยงาน และหนว่ยงานองคก์รพัฒนา

เอกชนที่เกี่ยวข้อง

• มีการระบุผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเฉพาะ  

และกลุ่มด้อยโอกาส

• วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

• ระบุตัวแทนที่ชอบธรรม ที่มาจาก 

การปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง

จ

เตรียมการ

ประเมินผล

• จัดท�าตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการมี 

ส่วนร่วมที่สอดคล้องกับหลักการ และ

วัตถุประสงค์

• เตรียมเครื่องมือในการประเมิน และ

บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ 

ในการท�าการประเมิน

จ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ขั้นที่ 2
การสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพัน

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

หน่วยงาน

มีการให้

ข้อมูล

ข่าวสาร

การให้ข้อมูล 

แก่ภายนอก

หน่วยงาน

• หนว่ยงานนีม้กีาร เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร 

ในเรื่องภารกิจที่หน่วยงานให้บริการ 

ป

• ท่านเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ 

มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ป

• ท่านทราบดีว่าจะติดต่อร้องเรียนกับ

หน่วยงานนี้ได้ด้วยวิธีใด

ป

 กลุ่มผู้รับข้อมูล • หน่วยงานมกีารใหข้อ้มลูแก่เจ้าหนา้ทีร่ฐั ป

• หน่วยงานมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ได้รับ 

ผลกระทบโดยตรง

ป

• หน่วยงานมีการให้ข้อมูลแก่ประชาชน

ทั่วไป

ป

การใช้สื่อใน 

การให้ข้อมูล

• หน่วยงานน้ีมีการใช้สื่อในการให้ข้อมูล

แก่ประชาชน ตามระเบียบของทาง

ราชการครบถ้วน

ป

• หนว่ยงานนีม้กีารใหข้อ้มูลผ่านส่ือสังคม

ออนไลนอ์ืน่ๆ มากกวา่ 2 ชอ่งทาง เชน่ 

ผ่าน  website,  Facebook,  l ine,  

clubhouse, Instagram, tweeter 

ป

ความถี่ใน 

การให้ข้อมูล

• หน่วยงานนี้มีการให้ข้อมูลกับภาคส่วน

ต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

ป
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

ช่องทาง 

การเข้าถึงข้อมูล

• ประชาชนทั่วไปมีช่องทางท่ีจะสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้

โดยสะดวก

ป

• ผูข้อรบัข้อมลูจากหน่วยงานไมต้่องเสยี

ค่าใช้จ่ายเลย

ป

การจัดซื้อจัดจ้าง • หนว่ยงานมกีารเผยแพรเ่ร่ืองการจดัซือ้

จัดจ้างที่จะด�าเนินการ

ก

• หน่วยงานมีการเผยแพร่สัญญาที่ได้

อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว

ก

หน่วยงาน

มีการรับฟัง 

ความคิดเห็น

ประชาชน

มีการรับฟัง 

ความคิดเห็น 

จากภายนอก

หน่วยงาน

• หนว่ยงานมกีารรบัฟงัความคดิเหน็และ

ข้อเสนอแนะจากบุคคลทั่วไปและ 

หน่วยงานภายนอก

จ

• หนว่ยงานมีเครือ่งมอืในการใหป้ระชาชน

แสดงความคิดเห็นที่สะดวก  เช่น  

กล่องรับฟังความคิดเห็น

ป

• ความคิดเห็นที่รับฟังได้มีการน�าไปใช้

ปรับปรุงการท�างาน

ป

กลุ่มบุคคลที่

หน่วยงานรับฟัง

ความคิดเห็น

• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นจาก 

เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น

จ

• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

จ

• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม 

และประชาชนทั่วไป

จ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

 ความเต็มใจ 

ในการรับฟัง

ความคิดเห็น

• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ตามที่

กฎหมายก�าหนด

จ

• หนว่ยงานรบัฟงัความคดิเหน็ เมือ่มกีาร

ร้องขอ 

จ

• หนว่ยงานจดัการรบัฟงัความคิดเหน็ปกติ จ

ความตั้งใจ 

ในการรับฟัง

ความคิดเห็น

• เจ้ าหน้าที่ ระดับต้นคือผู้ รับทราบ 

ข้อคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็น

จ

• ผู้บริหารระดับกลางคือผู้รับทราบ 

ข้อคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็น

จ

• ผูบ้รหิารระดบัสูงคือผู้รบัทราบขอ้คดิเหน็

หรือรับฟังความคิดเห็น

จ

การเห็นคุณค่า

ของการรับฟัง

ความคิดเห็น

• ข้อคิดเห็นต่างๆ  ที่รับฟังมักได้รับ 

การตอบสนองเช่น แจ้งผลการรับฟัง

จ

•  หนว่ยงานมกีาร เผยแพรข่อ้มูลข่าวสาร 

ในเรื่องภารกิจที่หน่วยงานให้บริการให้

แก่ประชาชน

จ

•  มีการแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงตาม 

ข้อร้องเรียนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ

จ

•  เมือ่มกีารปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้รอ้งเรยีน

แล้วมีการแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

จ

• ในกรณทีีต่อ้งตดัสินใจเรือ่งทีม่ผีลกระทบ 

แก่ประชาชน  มีการให้ ข้อมูล  แก่

ประชาชนมากพอและนานพอแล้วให้

เวลาในการรับฟังอย่างทั่วถึง

จ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

กลไก 

ในการรับฟัง

• มีการรับฟังความคิดเห็นด้วยรูปแบบ

ต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

จ

ผู้มีส่วนได้เสีย • มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน 

ไดเ้สียอย่างครบถว้น โดยค�านงึถงึสดัสว่น

หญิง ชาย และกลุ่มเพศสภาพ กลุ่ม 

ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน เป็นต้น  

ในการเข้ามามีส่วนร่วม

จ

หน่วยงาน 

มีการให้ 

มีส่วนร่วม 

ในกระบวน 

การตัดสินใจ

การมีส่วนร่วม 

ในการวางแผน

ตัดสินใจ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน

ตัดสินใจของหน่วยงาน

จ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในระดับระดับกิจกรรม

จ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในระดับระดับโครงการ

จ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในระดับระดับวางแผน

จ

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ในระดับระดับนโยบาย

จ

• ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ 

ด�าเนินงานของหน่วยงาน

ป

กระบวนการ

ตัดสินใจ

• ในการตัดสินใจของหน่วยงานมักมีการใช้ 

กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียง 

ส่วนใหญ่

จ

• มักมีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ 

โดยการหว่านล้อม / บีบบังคับ

จ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

• มักมีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้

ฉันทามติ (เห็นพ้องต้องกัน) 

จ

มิติของเวลา 

กับการตัดสินใจ

• มีการให้เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจที่ 

เหมาะสมกับสถานการณ์

จ

ผู้มีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย

เจ้าหน้าที่รัฐ 

จ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย

นักวิชาการ

จ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย

ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

จ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย

หน่วยงานพัฒนาเอกชน

จ

• ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจประกอบดว้ย 

ประชาชนทั่วไป 

จ

กระบวนการ 

ใช้กรรมการ 

ในการตัดสินใจ

• มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหน้าที่

ตัดสินใจด้วยวิธีแต่งตั้งโดยผู้มีอ�านาจ 

จ

• มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหน้าที่

ตัดสินใจด้วยวิธีเสนอชื่อโดยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

จ

• ประชาชนสามารถตรวจสอบการจดัซ้ือ

จัดจ้างของหน่วยงานของท่านได้โดย

ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
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องค์
ประกอบ

หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

ค�าถาม ผู้
ตอบ

หน่วยงาน

มีการ

พัฒนา

ความ

สามารถ

ในการมี

ส่วนร่วม

ของ

ประชาชน

และ 

เจ้าหน้าที่

การพัฒนา 

ความสามารถ 

ในการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

และเจ้าหน้าที่

• หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนา

ความสามารถในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

• หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนา

ความสามารถในการมีส่วนร่วมของ 

เจ้าหน้าที่

ก
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ขั้นที่ 3
การจัดท�ารายงาน การติดตามและการประเมินผล

องค์
ประกอบ

หลัก

องค์
ประกอบ

ย่อย

ค�าถาม ผู้ตอบ

ก า ร จั ด ท� า

รายงานการ

ติดตามและ

การประเมิน

การวิเคราะห์

ขอ้มูล จดัท�า

รายงานและ

รายงานผล

มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการมี

ส่วนร่วม

มีการน�าข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมการมี

ส่วนรว่มมาวิเคราะหแ์ละจัดท�ารายงาน

เสนอผู้บริหาร 

ก

การติดตาม 

ประเมินผล

มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมว่า 

ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด

กิจกรรมหรือไม่

ก

ก า ร ใ ช้ ผ ล

เพือ่ประกอบ

การตัดสินใจ

มีการน�าข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมการมี

ส่วนร่วมไปใช้ประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจ

ก
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โดยสรุป การจัดท�าตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วมที่จะน�าไปใช้ใน 

การยกระดัับการบริการสาธารณะ ได้จัดท�าบนพื้นฐานของการต่อยอด

จากงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า และปรับให้สอดคล้องกับบริบท 

ที่เปล่ียนแปลงไป อันจะท�าให้การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างม ี

ความหมายเกิดขึ้นจริง 
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