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“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยเริ่มมี
การปประกาศศใชตั้งแตประเททศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
เปนระบอบประชาธิปไตยอั
ไตยอันั มีพี ระม
ระมหากษั
มหากษตั ริรยิ ท รรงเป
งเปน ปประมุ
ระมขุ เเมืมอื่ ปพทุ ธธศัศกั ราชช ๒๒๔๗๕
๔๗๗๕ โโดยพระบาท
ดยยพระบบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๗ ไดพระราชทาน “พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามชั่วคราว” ซึ่งถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕
และนับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
มาแลวทั้งสิ้นจํานวน ๒๐ ฉบับ ซึ่งทุกฉบับลวนมีหลักการที่ตรงกันประการหนึ่ง คือ ประชาชนชาวไทย
จะเปนเจาของอํานาจสูงสุดทีเ่ รียกวา “อํานาจอธิปไตย” ทัง้ นี้ แมวา ในอดีตทีผ่ า นมา ประชาชนจะมิได
มีสวนรวมในการเมืองการปกครองเทาที่ควร แตเมื่อกระแสความเปนประชาธิปไตยของโลกไดเขาสู
ประเทศไทย ก็ทําใหประชาชนรูถึงการที่ตนควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพและมีสวนรวมในทางการเมือง
เพิม่ มากขึน้ อันนํามาสูก ารปฏิรปู ระบบการเมืองไทยดังจะเห็นไดชดั ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตอเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งใหความสําคัญกับกระบวนการ
มีสว นรวมของประชาชนเปนอยางมาก เนือ่ งจากการมีสว นรวมของประชาชนถือไดวา เปนหัวใจสําคัญ
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะกําหนดทิศทางการเมืองของประชาชนเอง
และของประเทศชาติ โดยใหประชาชนเขาไปมีสว นรวมหรือบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ไดหลายวิธี ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันจึงมีเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนอยูหลายประการ
ในการนี้ เพื่อใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนมีความหมาย และมีพัฒนาการ เงื่อนไข
พืน้ ฐาน ระดับขัน้ ประโยชน รวมทัง้ สภาพปญหาและอุปสรรคของการมีสว นรวมของประชาชนอยางไร
ตลอดจนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดใหสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนไวมากนอยเพียงใด
จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน” ดังนี้
นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับนายวรพงษ ลํา้ เลิศ (นักศึกษา
ฝกงานประจํากลุม งานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ระหวางวันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑).
๑
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การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
“การมีสวนรวม” (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับออกฟอรด ไดใหคํานิยาม
การมีสวนรวมไววา “เปนการมีสวนรวมกับคนอื่นในการกระทําบางอยางหรือบางเรื่อง” คําวา “การมี
สวนรวม” สวนใหญจะใชในความหมายตรงขามกับคําวา “การเมินเฉย” (Apathy) ฉะนั้น คําวาการมี
สวนรวมตามความหมายขางตน จึงหมายถึง การที่บุคคลกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็น
ที่บุคคลนั้นสนใจ ไมวาบุคคลนั้นจะไดปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงความสนใจอยางจริงจังหรือไมก็ตาม
และไมจําเปนที่จะตองเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได แตการมีทัศนคติ ความคิดเห็น
ความสนใจและความหวงใย ก็เพียงพอแลวทีจ่ ะเรียกวาเปนการมีสว นรวมได และยังไดใหคาํ จํากัดความ
ของการมีสว นรวมของประชาชนไวอกี อยางวา หมายถึง “การทีก่ ลุม ประชาชน หรือขบวนการทีส่ มาชิก
ของชุมชนที่กระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานรวมกันที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม
ความสนใจรวม รวมถึงมีความตองการที่จะบรรลุถึงเปาหมายรวม ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
หรือการดําเนินการรวมกันเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจมติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
หรือการดําเนินการเพือ่ ใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจและการปรับปรุงสถานภาพ
ทางสังคมในกลุมชุมชน”๒
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดใหนิยามคําวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ไว
เชน เจมส แอล เครยตัน สมาชิกของสภาความสัมพันธระหวางประเทศไดกําหนดความหมายของการ
มีสวนรวมของประชาชนวา “เปนกระบวนการที่รวบรวมเอาความหวงกังวล ความตองการและคานิยม
ตาง ๆ ของสาธารณชนไวอยูในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เปนการสื่อสารสองทางและ
เปนการมีปฏิสัมพันธที่มีเปาหมายเพื่อการตัดสินใจที่ดีกวาและที่ไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน”๓
ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย
และ ดร.ถวิลวดี บุรกี ลุ ผูอ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนา สถาบันพระปกเกลา กลาวถึง การมีสว นรวม
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวา หมายถึง “การที่อํานาจในการตัดสินใจไมควรเปนของ
กลุมคนจํานวนนอย แตอํานาจควรไดรับการจัดสรรในระหวางประชาชน เพื่อทุก ๆ คนไดมีโอกาสที่จะ
มีอิทธิพลตอกิจกรรมสวนรวม”๔

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ.์ การมีสว นรวมของประชาชนตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาลดานการบริการจัดหางาน. กรุงเทพฯ :
กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐. น. ๑.
๓
เจมส แอล เครย ตั น . คู  มื อ การมี ส  ว นร ว มของประชาชน การตั ด สิ น ใจที่ ดี ก ว า โดยให ชุ ม ชนมี ส  ว นร ว ม. แปลโดย
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.เมธิศา พงษศักดิ์ศรี. ขอนแกน : โรงพิมพศิริภัณฑ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑. น. ๓.
๔
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล. ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy). กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกลา, ๒๕๔๘. น. ๑๕.
๒
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคณะ ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation)
วาหมายถึง “การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมทางการเมือง และการบริหารเกีย่ วกับการตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
และความเปนอยูข องประชาชน โดยการใหขอ มูลแสดงความคิดเห็น การใหคาํ แนะนําปรึกษาในการรวม
วางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน”๕
นางสาวปทมา สูบกําปง นักวิชาการ สถาบันพระปกเกลา ไดสรุปความหมายของการมีสว นรวม
ของประชาชนไวในรายงานการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะวา หมายถึง “การเปดโอกาสใหประชาชนมีสทิ ธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทัง้ ในดาน
การใหและรับรูขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจทั้งในขั้นตอน
การริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและ
สิง่ แวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การดําเนินการดานสิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งในการปฏิบัติการติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น”๖

พัฒนาการของการมีสวนรวมของประชาชนไทยในอดีต๗
สําหรับพัฒนาการการมีสวนรวมของประชาชนในอดีต สามารถแบงออกไดเปน ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ในชวงระยะเวลากวา ๔๐ ป ของการเปลีย่ นแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย
(พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๑๙) เปนยุคที่ประชาชนไดมีสวนรวมเพียงเล็กนอย คือ “การเลือกตั้ง” ขณะที่การ
มีสวนรวมอื่น ๆ เกิดขึ้นนอย และมักเปนเรื่องของการเมือง การปฏิวัติ รัฐประหาร การประทวง หรือ
เดินขบวน เชน การมีสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อเรียกรองมหาวิทยาลัยคืน
จากเหตุการณกบฏแมนฮัตตัน (พ.ศ. ๒๔๙๒) การมีสว นรวมของประชาชนในการสรางขบวนการสันติภาพ
การเดินขบวนประทวงการเลือกตั้ง (พ.ศ. ๒๕๐๐) การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อตอตานรัฐบาล
(๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖) การมีสวนรวมของผูใชแรงงานในการเรียกรองเรื่องคาจางขั้นตํ่า (พ.ศ. ๒๕๑๗)
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาเรื่องหนี้สินและการครอบครองที่ดิน
(พ.ศ. ๒๕๑๗) และการมีสวนรวมของประชาชนในการประทวงรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙)
ระยะที่ ๒ ในชวงระยะเวลา ๒๐ ป ตอมา (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๙) การมีสว นรวมในทางการเมือง
ที่ประชาชนกลุมตาง ๆ ไมพอใจรัฐบาลยังคงเกิดขึ้น เชน การมีสวนรวมการเรียกรองใหนายกรัฐมนตรี

คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปญหา อุปสรรค และทางออก. กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพลส, ๒๕๔๕.
๖
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. รายงานการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ.
พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟฟค ดีไซนและการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๔. น. ๑๘.
๗
ถวิลวดี บุรกี ลุ . พลวัตรการมีสว นรวมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.
พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟค ดีไซนและการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๒. น. ๓๗-๕๕ และ น. ๘๕-๙๓.
๕
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การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

(พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน) ลาออก (พ.ศ. ๒๕๒๓) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชาติไทยตามนโยบาย ๖๖/๒๓๘ และทีส่ าํ คัญคือ เหตุการณการมีสว นรวมของประชาชนเพือ่ เรียกรองใหมี
การปฏิรปู การเมืองในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึง่ ผูน าํ กระบวนการและการเผยแพรขอ มูลขาวสารทําให
พลังมวลชนเพิม่ มากขึน้ แตฝา ยรัฐบาลกลับใชแนวปฏิบตั แิ บบเดิม ๆ ทําใหเกิดการใชความรุนแรงจนนํามา
ซึง่ ความสูญเสียชีวติ และทรัพยสนิ ทัง้ ของประชาชนและของรัฐ เปนผลใหรฐั สภาแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช
๒๕๓๙ โดยเพิม่ เติมหมวด ๑๒ วาดวย “การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม” กําหนดใหมสี ภารางรัฐธรรมนูญ
(ส.ส.ร.) ซึ่งมีสมาชิก ๒ ประเภท คือ ส.ส.ร. ซึ่งเปนตัวแทนของจังหวัด และ ส.ส.ร. ประเภทนักวิชาการ
ซึ่งเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการรางรัฐธรรมนูญ (พุทธศักราช ๒๕๔๐) เปนครั้งแรก
ระยะที่ ๓ ในชวงระยะเวลา ๒๐ ปถัดมา (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙) เปนยุคแรกของประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม เพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดกําหนดเจตนารมณ
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไวอยางชัดเจน ตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสาร การรวมใหขอมูล
การใหคําปรึกษาหารือ การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง
ทีท่ จุ ริตและประพฤติมชิ อบ รวมทัง้ เปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในกระบวนการทางนโยบาย มีการ
กระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
และประชาชนเรียนรูที่จะใชการมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ โดยสันติวิธี จึงมีเหตุการณการมีสวนรวม
ของประชาชนทีส่ าํ คัญ เชน การเขาชือ่ เสนอกฎหมายของประชาชน และการมีสว นรวมของกลุม ประชาสังคม
เพื่อการคุมครองผูบริโภคที่ไดยื่นฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจสิทธิและประโยชนของ บริษัท การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนไขเวลาการยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ อันมีผลทําใหแผนการนํา กฟผ. เขากระจายหุนในตลาดหลักทรัพย
ตองยุติลง รวมทั้งการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีหลายกรณี
ที่ประชาชนประสบความสําเร็จในการใชสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะจนกอใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงในการตัดสินใจของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกันของตัวแทนหนวยงานจากภาครัฐ
เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และปราชญชาวบาน ตัง้ เปนเครือขายประชาชนตอตานคอรรปั ชัน
(คปต.) ที่มีผลงานอันถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตโดยแทจริง
คําสัง่ สํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓ หรือคําสัง่ ที่ ๖๖/๒๕๒๓ หรือคําสัง่ ที่ ๖๖/๒๓ เปนคําสัง่ รัฐบาลไทยทีก่ าํ หนดนโยบาย
สําคัญในการตอสูกับการกอการกําเริบคอมมิวนิสตชวงปลายสงครามเย็น คําสั่งดังกลาวออกเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ และลงนามโดย
นายกรัฐมนตรี (พลเอก เปรม ติณสูลานนท) คําสั่งนี้ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากทาทีทหารสายแข็งที่ดําเนินมาแตรัฐบาลฝายขวา
(นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐) มาสูสายกลางมากขึ้น ซึ่งใหความสําคัญกับมาตรการทางการเมือง
เหนือการปฏิบัติทางทหารอยางเปนทางการ คําสั่งนี้กําหนดใหมีการจัดการความอยุติธรรมทางสังคม และการสงเสริมการมีสวนรวมทาง
การเมืองและกระบวนการประชาธิปไตย มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสอดคลองกับคําสั่งอนุญาตใหผูแปรพักตรผละขบวนการ
กอการกําเริบ ซึ่งเมื่อประกอบกับการเสื่อมลงของการสนับสนุนจากตางชาติ นําไปสูการเสื่อมลงของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก (https://prachatai.com/journal/2017/01/69790).
๘
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บทความทางวิชาการ

สําหรับเหตุการณการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่สําคัญในชวงระยะนี้ถือเปนยุค
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงนั้น คือ การที่ประชาชนออกมาเรียกรองให
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึง่ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ลาออกจากตําแหนง และมีประชาชน
อีกกลุมหนึ่งซึ่งยังคงใหการสนับสนุนรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อยู จนเปนเหตุใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีส่ าํ คัญ คือ การยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะปฏิรปู การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และนํา
ไปสูการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการออกเสียง
ลงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบการนํารางรัฐธรรมนูญมาใชบังคับเปนครั้งแรกของประเทศไทย
เมือ่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และเหตุการณทางการเมืองลาสุดทีถ่ อื วาประชาชนมีสว นรวมทางการเมือง
คือ เหตุการณทางการเมืองซึ่งเริ่มในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีการประทวงรัฐบาลรักษาการของ
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร จนกระทั่งในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
ไดทาํ การยึดอํานาจการปกครองประเทศ ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมกี ารประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดยรัฐธรรมนูญไดกาํ หนดใหประชาชนมีสว นรวมในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยใหคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญสรางความรูค วามเขาใจแกประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัตริ า งรัฐธรรมนูญ
เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงรางรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผานทางสื่อตาง ๆ อยางกวางขวาง
และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสารัตถะของรางรัฐธรรมนูญดวยการเสนอแนะขอควรแกไข
เพิ่มเติม และเมื่อการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ก็ไดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและคําอธิบาย
สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ โดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเขาใจเนื้อหาสําคัญของ
รางรัฐธรรมนูญไดโดยสะดวกและเปนการทั่วไป อีกทั้งยังจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อให
ความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเสนอประเด็นเพิ่มเติม
อีกประเด็นหนึ่งเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในคราวเดียวกันดวย จากผลการออกเสียงประชามติ
เห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิม่ เติมดังกลาว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจึงดําเนินการ
แกไขรางรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม
และดําเนินการตามขัน้ ตอนของบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญซึง่ ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

เงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน๙
เงือ่ นไขพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําใหเกิดการมีสว นรวมไดนน้ั ในทางวิชาการไดกาํ หนดไว ๓ ประการ
ดังนี้
๑. การมีอิสรภาพในการเขารวม หมายถึง การเขารวมตองเปนไปดวยความสมัครใจ โดยไมมี
การบังคับไมวาจะอยูในรูปแบบของการคุกคาม การระดม และการวาจาง
อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, น. ๑๖.
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๒. ความเสมอภาคในการเขารวมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนที่เขารวมตองมีสิทธิเสรีภาพ
ที่เทาเทียมกัน มีความเสมอภาคตอกัน โดยไมมีความเหลื่อมลํ้าของการมีสวนรวมของประชาชน
๓. ผูเขารวมตองมีความสามารถพอที่จะเขารวมกิจกรรม หมายถึง มีความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ
แตหากกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย ก็จะตองมีการพัฒนา
ศักยภาพใหพวกเขาสามารถเขามามีสวนรวมได

ระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน๑๐
การแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และความละเอียดของการแบงเปนสําคัญ ซึง่ มีขอ พึงสังเกต คือ ถาระดับการมีสว นรวมตํา่ จํานวนประชาชน
ทีเ่ ขามีสว นรวมจะมาก และยิง่ ระดับการมีสว นรวมสูงขึน้ เพียงใด จํานวนประชาชนทีเ่ ขามีสว นรวมก็จะลดลง
ตามลําดับ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ดังนี้
๑. ระดับการใหขอ มูล เปนระดับตํา่ สุด และเปนวิธกี ารทีง่ า ยทีส่ ดุ ของการติดตอสือ่ สารระหวาง
ผูว างแผนโครงการกับประชาชน มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหขอ มูลแกประชาชน มีวธิ กี ารตาง ๆ เชน การแถลงขาว
การแจกขาวสารและการแสดงนิทรรศการ เปนตน แตไมเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเกีย่ วของใด ๆ
๒. ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก กลาวคือ
ผูว างแผนโครงการจะเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็น เพือ่ เปนขอมูลในการประเมินขอดีขอ เสีย
ของโครงการอยางชัดเจนมากขึน้ เชน การจัดทําแบบสอบถามกอนริเริม่ โครงการตาง ๆ หรือการบรรยาย
และเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เปนตน
๓. ระดับการปรึกษาหารือ เปนการเจรจาอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและ
ประชาชน เพือ่ ประเมินความกาวหนาหรือระบุประเด็นขอสงสัยตาง ๆ เชน การจัดประชุม การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ และการเปดกวางรับฟงความคิดเห็น เปนตน
๔. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับการมีสวนรวมที่ผูวางแผนโครงการกับประชาชนใหมี
ความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการดําเนินการโครงการ
ตองเหมาะที่จะใชสําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน การใช
กลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การใชอนุญาโตตุลาการเพื่อแกปญหา
ขอขัดแยง รวมไปถึงการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เปนตน
๕. ระดับการรวมปฏิบตั ิ เปนระดับทีผ่ รู บั ผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการ
เปนขั้นการนําโครงการไปปฏิบัติรวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
๖. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อแก
ปญหาขอขัดแยงทีม่ อี ยูท ั้งหมด เชน การลงประชามติ แตการลงประชามติจะสะทอนความตองการของ
ประชาชนไดดีเพียงใด ขึ้นอยูกับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายขาวสาร
อางแลวเชิงอรรถที่ ๓, น. ๒๙-๓๐.

๑๐

๖๖
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เกี่ยวกับขอดีขอเสียของประเด็นดังกลาววาทําใหประชาชนเขาใจอยางสมบูรณและทั่วถึงเพียงใด
โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแลว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับใหรัฐบาล
ตองปฏิบัติตาม แตสําหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหผลของการลงประชามติ
มีทั้งแบบที่มีขอยุติโดยเสียงขางมาก และแบบที่เปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีซ่ึงไมมีผล
บังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแตอยางใด

ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน๑๑
การมีสวนรวมของประชาชนไดกอใหเกิดประโยชนในประเด็นที่สําคัญ ๆ ดังนี้
๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะชวย
สรางความกระจางใหกบั วัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรือนโยบาย และบอยครัง้ ทีก่ ารมี
สวนรวมของประชาชนนํามาสูการพิจารณาทางเลือกใหม ๆ ที่นาจะเปนคําตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได
๒. ใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง แมวาการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมจะตองใช
เวลาและมีคา ใชจา ยมากกวาการตัดสินใจฝายเดียว แตการตัดสินใจฝายเดียวทีไ่ มคาํ นึงถึงความตองการ
ทีแ่ ทจริงของประชาชนนัน้ อาจนํามาซึง่ การโตแยงคัดคานหรือการฟองรองกัน ทําใหตอ งเสียคาใชจา ยสูง
ในระยะยาว เกิดความลาชา และความลมเหลวของโครงการไดในที่สุด
๓. การสรางฉันทามติ การมีสวนรวมของประชาชนจะสรางขอตกลงและขอผูกพันอยางมั่นคง
ในระยะยาวระหวางกลุมที่มีความแตกตางกัน อีกยังสามารถชวยสรางความเขาใจระหวางกลุมตาง ๆ
ลดขอโตแยงทางการเมืองและชวยใหเกิดความชอบธรรมตอการตัดสินใจของรัฐบาล
๔. การนําไปปฏิบตั งิ า ยขึน้ การเขามามีสว นรวมในการตัดสินใจทําใหประชาชนมีความรูส กึ ของ
การเปนเจาของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจไดเกิดขึ้น ประชาชนก็อยากที่จะเห็นผลลัพธ
ในทางปฏิบัติและยังอาจเขามาชวยกันอยางกระตือรือรนอีกดวย
๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาที่เลวรายที่สุด เพราะการเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ สามารถ
เขามาแสดงความตองการและขอหวงกังวลตั้งแตเริ่มตนโครงการจะชวยลดโอกาสของการโตแยงและ
การแบงฝายที่จะเปนปจจัยใหเกิดการเผชิญหนาอยางรุนแรงได
๖. การคงไวซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวม จะสรางความนาเชือ่ ถือตอสาธารณชนและเกิดความชอบธรรม
โดยเฉพาะเมื่อตองมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโตแยงกัน
๗. การคาดการณความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมือ่ เจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
ไดมาทํางานรวมกับสาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม สาธารณชนจะไดรับรูถึงความหวงกังวลและ
มุมมองของสาธารณชนตอการทํางานขององคกร ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่สามารถคาดการณปฏิกิริยา
ตอบสนองของสาธารณชนตอกระบวนการและการตัดสินใจขององคกรได
๑๑

อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๑-๒๕.

ก.ย. - ต.ค. ๖๑

61-72-MAC6.indd 67

จุลนิติ

๖๗

11/13/18 3:20 PM

การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

๘. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชนอยางหนึง่ ของการมีสว นรวมของประชาชน คือ การทําให
ประชาชนมีความรูทั้งในสวนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเปนการฝก
ผูนํา และทําใหประชาชนไดเรียนรูทักษะการทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต

สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่ มีผลใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
เปนตนมา ไดรับรองสิทธิของประชาชนไวเปนจํานวนมากและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทาง
การเมืองโดยตรงของประชาชน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหสทิ ธิแกประชาชนในกระบวนการทางเมืองตาง ๆ ซึง่ ประเด็น
หลักทีส่ าํ คัญ คือ สิทธิของประชาชนในการมีสว นรวมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการกําหนดนโยบาย
และออกกฎหมาย โดยในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดบัญญัติคําวา “มีสวนรวม” ไวถึง ๒๒ ครั้ง
มากกวารัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว ๙ ครั้ง แตเปนรองจากรัฐธรรมนูญฉบับป
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว ๓๔ ครั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิใหประชาชนสามารถเขาไป
มีสวนรวมไดในหลายเรื่อง ดังมีสาระสําคัญโดยสรุปได ดังนี๑๒
้
๑. การมีสวนรวมของประชาชนตามสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย กลาวคือ ประชาชน
มีเสรีภาพในการเสนอและแสดงความคิดเห็น โดยการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและการสื่อ
ความหมายโดยวิธอี นื่ รวมทัง้ มีสทิ ธิในขอมูลขาวสารและรองเรียน โดยมีสทิ ธิรบั รูแ ละเขาถึงขอมูลขาวสาร
สาธารณะของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ตลอดจนมีสทิ ธิมสี ว นรวมในกระบวนการ
พิจารณาของเจาหนาทีข่ องรัฐในการปฏิบตั ริ าชการและปกครองซึง่ อาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน มีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ ยังมีเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม โดยประชาชนมีเสรีภาพในการรวมชุมนุม
โดยปราศจากอาวุธ สามารถรวมกันเปนสมาคม สหภาพหรือองคกรตาง ๆ ได และมีสิทธิชุมชน คือ
ชุมชนมีสทิ ธิอนุรกั ษฟน ฟูจารีตประเพณี ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ศิลปวัฒนธรรมทีด่ งี ามของทองถิน่ และของชาติ
รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการอนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๑๓
๒. การมีสวนรวมของประชาชนตามหนาที่ของปวงชนชาวไทย โดยประชาชนมีสวนรวม
ตามหนาที่ของปวงชนชาวไทย๑๔ ดังนี้
๒.๑ พิทกั ษรกั ษาไวซงึ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา. วุ ฒิ ส ภากั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ๒๕๕๐ และความรู  ใ นวงงานรั ฐ สภา. กรุ ง เทพมหานคร:
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี คอรเนอร จํากัด, ๒๕๕๔ น. ๑๑๗-๑๒๑.
๑๓
โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย.
๑๔
โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๔ หนาที่ของปวงชนชาวไทย.
๑๒

๖๘
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๒.๒ ปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
๒.๔ เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
๒.๕ รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
๒.๖ เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมกระทําการใดที่อาจกอ
ใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
๒.๗ ไปใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ลงประชามติ อ ย า งอิ ส ระโดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ส  ว นรวม
ของประเทศเปนสําคัญ
๒.๘ รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
๒.๙ เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
๒.๑๐ ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
๓. การมีสวนรวมของประชาชนตามแนวนโยบายแหงรัฐ กลาวคือ รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนที่สําคัญ ๆ๑๕ ดังนี้
๓.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใหมีมาตรการเพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมี
สวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริต
๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแพรหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
โดยตองมีมาตรการและกลไกปองกันมิใหมีการบอนทําลาย และตองสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน
มีสวนรวมในการดําเนินการดวย
๓.๓ สงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธที่ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการ
๓.๔ สงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศดาน
ตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
การตอตานการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมตลอดทัง้ การตัดสินใจทางการเมือง และการอืน่ ใดบรรดา
ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน
๓.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
โดยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้ รัฐตองพึง
จัดใหมกี ฎหมายเพียงเทาทีจ่ าํ เปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจําเปนหรือไมสอดคลอง
กับสภาพการณ เพือ่ ไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ
โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ.
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ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง กอนการตรา
กฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และนํามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมิน
ผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของประกอบดวย เพือ่ พัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐพึงใชระบบอนุญาต และระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีทจี่ าํ เปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดลุ พินจิ ของเจาหนาทีข่ องรัฐ
ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
๔. การมีสวนรวมทางโดยตรงของประชาชน ไดแก
๔.๑ การเสนอรางกฎหมาย รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง
โดยตรงได โดยสามารถเสนอรางพระราชบัญญัตติ อ สภาผูแ ทนราษฎรเพือ่ พิจารณา โดยประชาชนผูม สี ทิ ธิ
เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย๑๖
๔.๒ การเสนอขอบัญญัติหรือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสทิ ธิเขาชือ่ กันเพือ่ เสนอขอบัญญัตหิ รือเพือ่ ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ๑๗
๔.๓ การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวนไมนอ ยกวา ๕๐,๐๐๐ คน
มีสิทธิเขาชื่อเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ทั้งนี้
จะเสนอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐไมได๑๘
๔.๔ การออกเสียงประชามติ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชอํานาจในการออกเสียง
ประชามติในกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหมีการออกเสียงประชามติและกรณีการใหความเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม

สภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชน๑๙
๑. โครงสรางกฎหมายและนโยบายตาง ๆ ยังไมเอือ้ ตอการมีสว นรวมอยางเพียงพอ เนือ่ งจาก
กฎหมายและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของยังขาดกฎหมายลูกออกมารองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ
ทําใหประชาชนไมไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพและไมไดเขามีสวนรวมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด

โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓.
โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๔.
๑๘
โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖.
๑๙
ปทมา สูบกําปง, การมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผานมา, เอกสารวิชาการ, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผานมา
๑๖
๑๗

๗๐
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บทความทางวิชาการ

๒. กฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ซึง่ ออกมากอนรัฐธรรมนูญบังคับใชขาดความสอดคลอง
กับเจตนารมณและหลักการของรัฐธรรมนูญ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการมีสว นรวมของประชาชนสวนใหญ
เปนกฎหมายที่ออกมากอนบังคับใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งเนื้อหาสาระยังไมสอดคลองกับหลักการและ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ อีกทัง้ มีกฎหมายหลายฉบับทีก่ าํ หนดเรือ่ งการมีสว นรวมเปนการเฉพาะเรือ่ งไว
ซึ่งยังขาดความสอดคลองเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และการมีหนวยงานหลายหนวยงานรับผิดชอบ
ดูแล ทําใหการบังคับใชและการตีความกฎหมายขาดเอกภาพไมเปนระบบหรือมีมาตรฐานเดียวกัน
๓. ปญหาดานความพรอมของภาครัฐ การปฏิบัติงานของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ
มีขอจํากัดหรือเงื่อนไข และขาดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน แมวา ประชาชนจะอางอิงหลักการตามรัฐธรรมนูญ แตในการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีข่ องรัฐ
ยังคงยึดขอกฎหมายซึง่ บังคับใชมากอนรัฐธรรมนูญ ทําใหสทิ ธิเสรีภาพและการมีสว นรวมของประชาชน
มีขอจํากัดและเงื่อนไขที่ไมอาจบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได
๔. การขาดการรับรูเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของการมีสวนรวม เนื่องจากการขาด
ความรู ความเขาใจเกีย่ วกับสิทธิเสรีภาพและการมีสว นรวมของประชาชน โดยทีภ่ าคประชาชนพยายาม
เรียกรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ในขณะที่ภาครัฐ
มักจะอางความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบซึ่งยังมิไดพัฒนาปรับปรุง
ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ถือเปนอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชน
๕. ทัศนคติและคานิยมที่แตกตางกัน เนื่องจากทัศนคติและคานิยมที่แตกตางกันระหวาง
เจาหนาที่รัฐและภาคประชาชน ทําใหมีการใชและตีความ “การมีสวนรวม” ในมิติท่ีแตกตางกัน
และทําใหเขาใจถึงความหมายที่แทจริงตางกันออกไป

บทสรุป
การมีสว นรวมของประชาชนในปจจุบนั นัน้ จากประสบการณของผูเ ขียนในฐานะเปนนักศึกษา
ฝกงานทีส่ าํ นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ นาทีส่ าํ นักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ไดพบวา
ประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองในหลาย ๆ กรณี อาทิ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดมีการเขาชื่อ
เสนอกฎหมายตอสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติเพือ่ พิจารณาจํานวนหลายฉบับ ตัวอยางเชน “รางพระราชบัญญัติ
การมีสว นรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....” เสนอโดย นางถวิลวดี บุรกี ลุ
กับผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวนรวม ๑๑,๗๑๐ คน๒๐ โดยรางพระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ หี ลักการเพือ่ สงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยการไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะและ
ไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ

ขอมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑, สืบคนขอมูลความเคลือ่ นไหวของรางพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอโดยประชาชนไดจากเว็บไซต
รัฐสภาไทย (การเขาชื่อเสนอกฎหมาย) https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?
filename=propose_law.
๒๐
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บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ทีบ่ ญ
ั ญัตริ บั รองใหบคุ คลและ
ชุมชนมีสทิ ธิไดรบั ทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ รวมทัง้ สิทธิในการอนุรกั ษ ฟน ฟู จัดการ
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ประกอบกับมาตรา ๕๗ ซึ่งกําหนดเปนหนาที่ของรัฐที่ตองใหประชาชนและชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ดําเนินการและไดรบั ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพดวย
รวมทั้งมาตรา ๗๘ กําหนดใหรัฐสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศดานตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะทัง้ ในระดับชาติและระดับทองถิน่ รวมตลอดทัง้ การตัดสินใจ
ทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน อันสะทอนใหเห็นถึง
การมีสวนรวมของประชาชนโดยตรงอยางแทจริง
ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้
เปนสวนหนึง่ ทีจ่ ะสะทอนใหเห็นถึงความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึง่ แสดงถึงแนวโนม
ของระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว นรวมของประชาชนทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ซึง่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อันเปนแผนพัฒนาประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
ก็ไดพยายามเนนใหองคกรและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทุกภาคสวนตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวม
ในเรื่องตาง ๆ เชน การบริหารจัดการภาครัฐ การติดตามและตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานและ
งบประมาณของภาครัฐ กระบวนการตรากฎหมาย เปนตน อยางไรก็ตาม แมปจ จุบันจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมก็ดี ยุทธศาสตรชาติก็ดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็ดี รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ แลว แตก็ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในแตละประเด็นตามที่กฎหมาย
และแผนตาง ๆ กําหนดที่เปนรูปธรรม ดังนั้น จึงควรมีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนถึง
สาระสําคัญของการมีสวนรวมของภาคประชาชนตาม โดยใชเครื่องมือและภาษาที่เขาใจงายใหมากขึ้น
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารทุกดาน รวมทั้งควรใหความสําคัญอยางจริงจังกับ
การมีสว นรวมของประชาชน เพือ่ เปนการรับฟงการแสดงความคิดเห็นและการเสนอความคิดเห็นตาง ๆ
ของประชาชน ตลอดจนลดความเหลือ่ มลํา้ ของคนในสังคม นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับการปลูกฝง
และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงใหมากขึ้น ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
อยางตอเนื่อง โดยไมจํากัดเพศและอายุ เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงบทบาทของตนในการกําหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศและไมมองวาการเมืองเปนเรือ่ งไกลตัวอีกตอไป อันจะเปนรากฐานสําคัญ
ในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยตอไปในอนาคต

๗๒
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