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 ๑นกัศกึษาวทิยาลยัสหวทิยาการ สาขาสหวทิยาการสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร รวมกบันายวรพงษ  ลํา้เลศิ (นกัศกึษา
ฝกงานประจาํกลุมงานพฒันากฎหมาย สาํนกักฎหมาย สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ระหวางวันท่ี ๔ มถินุายน ๒๕๖๑ – ๓ สงิหาคม ๒๕๖๑).

  ““““รรรรรััฐฐฐธธธธธธธธรรรรรรรรรรรรรรรมมมนนนููญญญญแแแแหหหหหหงงงรรราาาชชชออออออาาาาณณณาาาจจจัักกรรรรรรไไไไไไไไไไไทททยย”””” เเปปปปปปปปปปนนนนนนนนกกกฎฎฎฎฎหหหหหหหมมมมมมมมมาาาายยยยยสสสสูงงงงสสสสสสสสสสสสุุุดดดดดดดดดดดใใใใใใใใใใใในนนนกกกกกกกาาาาาาารรรรรปปปปปปปปปปปกกกกกกกกคคคคครรรรรรอออออองงงงงงงปปปปปปรรรรรรระะะะะะะเเเเทททททททศศศศศศศศ โโโโโโโโโโโโดดดดดดดดดดดยยยยยเเเเเรรรรรร่่่่่ิิมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมีี
การปปรระกาศศใใใชชตต้้ัังแตปปปรระเททศศศไไไททยยไไดดมมีกกาาารรรเเปปลล่ียยยนนแแปปปลลงงกกาาารรรปปปกครองจจาากกกรรระะะบบออบบบบสสสสมมมมบบบบูรรรณณาาาาญญญาาสสิททธธธิรราาชชยยย
เปนระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ เมือ่ปพทุธศกัราช ๒๔๗๕ โดยพระบาทเปนระบอบประชาธปิไไตยอัันมีพีระมมหหาากกษษัตตรริยยททรรงงเเปปนนปปรระะมมุขข เเมม่ือปพุุททธธศศัักกราชช ๒๒๔๗๗๕๕ โโดยยพพรระบบาาท 
สมเดจ็พระปกเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๗ ไดพระราชทาน “พระราชบญัญตัธิรรมนูญการปกครองแผนดนิ
สยามชั่วคราว” ซึ่งถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
และนับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
มาแลวทั้งสิ้นจํานวน ๒๐ ฉบับ ซึ่งทุกฉบับลวนมีหลักการที่ตรงกันประการหนึ่ง คือ ประชาชนชาวไทย
จะเปนเจาของอาํนาจสูงสดุทีเ่รยีกวา “อาํนาจอธปิไตย” ทัง้นี ้แมวาในอดตีทีผ่านมา ประชาชนจะมไิด
มีสวนรวมในการเมืองการปกครองเทาที่ควร แตเมื่อกระแสความเปนประชาธิปไตยของโลกไดเขาสู
ประเทศไทย ก็ทําใหประชาชนรูถึงการที่ตนควรท่ีจะมีสิทธิเสรีภาพและมีสวนรวมในทางการเมือง
เพิม่มากขึน้ อนันาํมาสูการปฏรูิประบบการเมอืงไทยดงัจะเหน็ไดชดัในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตอเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งใหความสําคัญกับกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนเปนอยางมาก เนือ่งจากการมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหวัใจสาํคญั
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะกําหนดทิศทางการเมืองของประชาชนเอง
และของประเทศชาติ โดยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมหรือบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ไดหลายวิธี ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันจึงมีเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนอยูหลายประการ 
 ในการน้ี เพ่ือใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนมีความหมาย และมีพัฒนาการ เง่ือนไข
พืน้ฐาน ระดับข้ัน ประโยชน รวมทัง้สภาพปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนอยางไร 
ตลอดจนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดใหสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนไวมากนอยเพียงใด 
จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน” ดังนี้
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 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
 “การมีสวนรวม” (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับออกฟอรด ไดใหคํานิยาม
การมีสวนรวมไววา “เปนการมีสวนรวมกับคนอื่นในการกระทําบางอยางหรือบางเรื่อง” คําวา “การมี
สวนรวม” สวนใหญจะใชในความหมายตรงขามกับคําวา “การเมินเฉย” (Apathy) ฉะนั้น คําวาการมี
สวนรวมตามความหมายขางตน จึงหมายถึง การที่บุคคลกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็น
ที่บุคคลน้ันสนใจ ไมวาบุคคลน้ันจะไดปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความสนใจอยางจริงจังหรือไมก็ตาม 
และไมจําเปนท่ีจะตองเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได แตการมีทัศนคติ ความคิดเห็น 
ความสนใจและความหวงใย กเ็พียงพอแลวท่ีจะเรยีกวาเปนการมีสวนรวมได และยงัไดใหคาํจํากัดความ
ของการมีสวนรวมของประชาชนไวอกีอยางวา หมายถงึ “การท่ีกลุมประชาชน หรอืขบวนการทีส่มาชิก
ของชุมชนท่ีกระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานรวมกันท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม 
ความสนใจรวม รวมถึงมีความตองการที่จะบรรลุถึงเปาหมายรวม ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
หรือการดําเนินการรวมกันเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจมติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
หรอืการดําเนนิการเพือ่ใหเกิดอิทธิพลตอรองอาํนาจทางการเมอืง เศรษฐกจิและการปรบัปรงุสถานภาพ
ทางสังคมในกลุมชุมชน”๒ 
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดใหนิยามคําวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ไว 
เชน เจมส แอล เครยตัน สมาชิกของสภาความสัมพันธระหวางประเทศไดกําหนดความหมายของการ
มีสวนรวมของประชาชนวา “เปนกระบวนการที่รวบรวมเอาความหวงกังวล ความตองการและคานิยม
ตาง ๆ ของสาธารณชนไวอยูในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เปนการสื่อสารสองทางและ
เปนการมีปฏิสัมพันธที่มีเปาหมายเพื่อการตัดสินใจที่ดีกวาและที่ไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน”๓ 

 ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร.บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ  ประธานกรรมการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย
และ ดร.ถวลิวด ี บรุกีลุ ผูอาํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันา สถาบันพระปกเกลา กลาวถงึ การมสีวนรวม
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวา หมายถึง “การท่ีอํานาจในการตัดสินใจไมควรเปนของ
กลุมคนจํานวนนอย แตอํานาจควรไดรับการจัดสรรในระหวางประชาชน เพื่อทุก ๆ  คนไดมีโอกาสที่จะ
มีอิทธิพลตอกิจกรรมสวนรวม”๔ 

  ๒เกยีรตขิจร วจันะสวสัดิ.์ การมสีวนรวมของประชาชนตอการดาํเนินนโยบายของรัฐบาลดานการบริการจดัหางาน. กรงุเทพฯ : 
กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐. น. ๑.
 ๓เจมส แอล เครยตัน. คู มือการมีสวนรวมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกวาโดยใหชุมชนมีสวนรวม. แปลโดย 
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ผศ.ดร.เมธิศา พงษศักดิ์ศรี. ขอนแกน : โรงพิมพศิริภัณฑ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑. น. ๓.
 ๔บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล. ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy). กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกลา, ๒๕๔๘. น. ๑๕.
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 ๕คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปญหา อุปสรรค และทางออก. กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพลส, ๒๕๔๕.
 ๖บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. รายงานการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. 
พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟฟค ดีไซนและการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๔. น. ๑๘.
 ๗ถวลิวด ีบรุกีลุ. พลวัตรการมีสวนรวมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐. 
พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟค ดีไซนและการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๒. น. ๓๗-๕๕ และ น. ๘๕-๙๓.

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และคณะ ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 
วาหมายถงึ “การกระจายโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมทางการเมอืง และการบรหิารเกีย่วกบัการตดัสนิใจ
ในเร่ืองตาง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
และความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมลูแสดงความคดิเหน็ การใหคาํแนะนาํปรกึษาในการรวม
วางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน”๕ 
  นางสาวปทมา  สบูกาํปง นกัวชิาการ สถาบนัพระปกเกลา ไดสรปุความหมายของการมสีวนรวม
ของประชาชนไวในรายงานการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะวา หมายถงึ “การเปดโอกาสใหประชาชนมสีทิธใินกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทัง้ในดาน
การใหและรับรูขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจท้ังในข้ันตอน
การริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและ
สิง่แวดลอม การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม การดาํเนนิการดานสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ
รวมทั้งในการปฏิบัติการติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น”๖

 พัฒนาการของการมีสวนรวมของประชาชนไทยในอดีต๗ 

 สําหรับพัฒนาการการมีสวนรวมของประชาชนในอดีต สามารถแบงออกไดเปน ๓ ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที ่๑ ในชวงระยะเวลากวา ๔๐ ป ของการเปลีย่นแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย 
(พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๑๙) เปนยุคที่ประชาชนไดมีสวนรวมเพียงเล็กนอย คือ “การเลือกตั้ง” ขณะที่การ
มีสวนรวมอื่น ๆ เกิดขึ้นนอย และมักเปนเรื่องของการเมือง การปฏิวัติ รัฐประหาร การประทวง หรือ
เดินขบวน เชน การมีสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพ่ือเรียกรองมหาวิทยาลัยคืน
จากเหตกุารณกบฏแมนฮัตตนั (พ.ศ. ๒๔๙๒) การมสีวนรวมของประชาชนในการสรางขบวนการสนัตภิาพ
การเดินขบวนประทวงการเลือกตั้ง (พ.ศ. ๒๕๐๐) การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อตอตานรัฐบาล
(๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖) การมีสวนรวมของผูใชแรงงานในการเรียกรองเรื่องคาจางขั้นตํ่า (พ.ศ. ๒๕๑๗) 
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาเร่ืองหน้ีสินและการครอบครองที่ดิน 
(พ.ศ. ๒๕๑๗) และการมีสวนรวมของประชาชนในการประทวงรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙)
  ระยะที ่๒ ในชวงระยะเวลา ๒๐ ป ตอมา (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๙) การมสีวนรวมในทางการเมอืง
ที่ประชาชนกลุมตาง ๆ ไมพอใจรัฐบาลยังคงเกิดขึ้น เชน การมีสวนรวมการเรียกรองใหนายกรัฐมนตรี 
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การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ก.ย. - ตค. ๖๑๖๔ จุลนิติ

(พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน) ลาออก (พ.ศ. ๒๕๒๓) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชาติไทยตามนโยบาย ๖๖/๒๓๘ และทีส่าํคญัคอื เหตกุารณการมสีวนรวมของประชาชนเพือ่เรยีกรองใหมี
การปฏริปูการเมอืงในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึง่ผูนาํกระบวนการและการเผยแพรขอมูลขาวสารทาํให
พลังมวลชนเพ่ิมมากข้ึน แตฝายรัฐบาลกลับใชแนวปฏิบตัแิบบเดิม ๆ  ทาํใหเกิดการใชความรุนแรงจนนาํมา
ซึง่ความสญูเสียชีวติและทรพัยสนิท้ังของประชาชนและของรฐั เปนผลใหรฐัสภาแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๓๔ โดยรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัที ่๖) พทุธศักราช 
๒๕๓๙ โดยเพิม่เติมหมวด ๑๒ วาดวย “การจดัทาํรัฐธรรมนญูฉบับใหม” กาํหนดใหมสีภารางรัฐธรรมนญู 
(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
ทีท่จุริตและประพฤตมิชิอบ รวมทัง้เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบาย มกีาร
กระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น 
และประชาชนเรียนรูที่จะใชการมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ โดยสันติวิธี จึงมีเหตุการณการมีสวนรวม
ของประชาชนทีส่าํคญั เชน การเขาชือ่เสนอกฎหมายของประชาชน และการมสีวนรวมของกลุมประชาสงัคม
เพื่อการคุมครองผูบริโภคที่ไดยื่นฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจสิทธิและประโยชนของ บริษัท การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนไขเวลาการยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ อันมีผลทําใหแผนการนํา กฟผ. เขากระจายหุนในตลาดหลักทรัพย
ตองยุติลง รวมท้ังการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีหลายกรณี
ที่ประชาชนประสบความสําเร็จในการใชสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะจนกอใหเกิด
การเปลีย่นแปลงในการตดัสินใจของรัฐ นอกจากน้ี ยงัมีการรวมตวักันของตัวแทนหนวยงานจากภาครฐั 
เอกชน ประชาชน สถาบนัการศกึษา และปราชญชาวบาน ตัง้เปนเครอืขายประชาชนตอตานคอรรปัชนั 
(คปต.) ที่มีผลงานอันถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตโดยแทจริง

  ๘คาํส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีที ่๖๖/๒๕๒๓ หรอืคําส่ังท่ี ๖๖/๒๕๒๓ หรือคําส่ังท่ี ๖๖/๒๓ เปนคําส่ังรัฐบาลไทยท่ีกาํหนดนโยบาย
สําคัญในการตอสูกับการกอการกําเริบคอมมิวนิสตชวงปลายสงครามเย็น คําสั่งดังกลาวออกเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ และลงนามโดย
นายกรัฐมนตรี (พลเอก เปรม ติณสูลานนท) คาํสั่งนี้ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากทาทีทหารสายแข็งที่ดําเนินมาแตรัฐบาลฝายขวา 
(นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐) มาสูสายกลางมากขึ้น ซึ่งใหความสําคัญกับมาตรการทางการเมือง
เหนือการปฏิบัติทางทหารอยางเปนทางการ คําสั่งนี้กําหนดใหมีการจัดการความอยุติธรรมทางสังคม และการสงเสริมการมีสวนรวมทาง
การเมืองและกระบวนการประชาธิปไตย มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสอดคลองกับคําส่ังอนุญาตใหผู แปรพักตรผละขบวนการ
กอการกําเริบ ซึ่งเมื่อประกอบกับการเสื่อมลงของการสนับสนุนจากตางชาติ นําไปสูการเส่ือมลงของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑, จาก (https://prachatai.com/journal/2017/01/69790).
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๖๕จุลนิติ

  สําหรับเหตุการณการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่สําคัญในชวงระยะนี้ถือเปนยุค
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงน้ัน คือ การท่ีประชาชนออกมาเรียกรองให 
พ.ต.ท. ทกัษณิ  ชนิวตัร ซึง่ดาํรงตาํแหนงนายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ลาออกจากตาํแหนง และมปีระชาชน
อีกกลุมหนึ่งซึ่งยังคงใหการสนับสนุนรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อยู จนเปนเหตุใหเกิด
การเปลีย่นแปลงทางการเมืองทีส่าํคญั คอื การยดึอาํนาจการปกครองประเทศโดยคณะปฏิรปูการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และนํา
ไปสูการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการออกเสียง
ลงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบการนํารางรัฐธรรมนูญมาใชบังคับเปนครั้งแรกของประเทศไทย 
เมือ่วนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๐ และเหตกุารณทางการเมอืงลาสดุทีถ่อืวาประชาชนมสีวนรวมทางการเมอืง 
คือ เหตุการณทางการเมืองซึ่งเริ่มในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีการประทวงรัฐบาลรักษาการของ
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร จนกระทั่งในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
ไดทาํการยดึอาํนาจการปกครองประเทศ ในฐานะหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ ไดมกีารประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
โดยรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยใหคณะกรรมการ
รางรฐัธรรมนญูสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในหลกัการและเหตผุลของบทบญัญตัริางรฐัธรรมนญู 
เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงรางรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผานทางส่ือตาง ๆ อยางกวางขวาง 
และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสารัตถะของรางรัฐธรรมนูญดวยการเสนอแนะขอควรแกไข
เพิ่มเติม และเมื่อการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ก็ไดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและคําอธิบาย
สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ โดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเขาใจเนื้อหาสําคัญของ
รางรัฐธรรมนูญไดโดยสะดวกและเปนการทั่วไป อีกทั้งยังจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อให
ความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติเสนอประเด็นเพิ่มเติม
อีกประเด็นหนึ่งเพื่อใหมีการออกเสียงประชามติในคราวเดียวกันดวย จากผลการออกเสียงประชามติ
เห็นชอบดวยกบัรางรฐัธรรมนญูและประเดน็เพิม่เตมิดงักลาว คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจงึดาํเนนิการ
แกไขรางรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวของใหสอดคลองกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม 
และดําเนินการตามข้ันตอนของบทบญัญัติรัฐธรรมนูญซ่ึงประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

 เงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน๙ 

  เง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการมีสวนรวมไดน้ัน ในทางวิชาการไดกําหนดไว ๓ ประการ 
ดังนี้ 
  ๑. การมีอิสรภาพในการเขารวม หมายถึง การเขารวมตองเปนไปดวยความสมัครใจ โดยไมมี
การบังคับไมวาจะอยูในรูปแบบของการคุกคาม การระดม และการวาจาง

 ๙อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, น. ๑๖.
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ก.ย. - ตค. ๖๑๖๖ จุลนิติ

 ๒. ความเสมอภาคในการเขารวมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนท่ีเขารวมตองมีสิทธิเสรีภาพ
ที่เทาเทียมกัน มีความเสมอภาคตอกัน โดยไมมีความเหลื่อมลํ้าของการมีสวนรวมของประชาชน
 ๓. ผูเขารวมตองมีความสามารถพอที่จะเขารวมกิจกรรม หมายถึง มีความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ 
แตหากกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย ก็จะตองมีการพัฒนา
ศักยภาพใหพวกเขาสามารถเขามามีสวนรวมได

 ระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชน๑๐ 

 การแบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และความละเอยีดของการแบงเปนสาํคญั ซึง่มขีอพงึสงัเกต คอื ถาระดับการมสีวนรวมต่ํา จาํนวนประชาชน
ทีเ่ขามสีวนรวมจะมาก และยิง่ระดับการมสีวนรวมสงูขึน้เพยีงใด จาํนวนประชาชนทีเ่ขามสีวนรวมก็จะลดลง
ตามลําดับ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ดังนี้
 ๑. ระดบัการใหขอมูล เปนระดับต่ําสุด และเปนวิธกีารท่ีงายท่ีสดุของการตดิตอส่ือสารระหวาง
ผูวางแผนโครงการกบัประชาชน มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหขอมลูแกประชาชน มวีธิกีารตาง ๆ เชน การแถลงขาว 
การแจกขาวสารและการแสดงนทิรรศการ เปนตน แตไมเปดโอกาสใหแสดงความคดิเหน็หรอืเก่ียวของใด ๆ
 ๒. ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก กลาวคือ 
ผูวางแผนโครงการจะเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคดิเห็น เพือ่เปนขอมลูในการประเมนิขอดขีอเสีย
ของโครงการอยางชัดเจนมากขึน้ เชน การจดัทาํแบบสอบถามกอนริเริม่โครงการตาง ๆ  หรอืการบรรยาย
และเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เปนตน
 ๓. ระดับการปรึกษาหารือ เปนการเจรจาอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและ
ประชาชน เพ่ือประเมนิความกาวหนาหรือระบุประเดน็ขอสงสัยตาง ๆ  เชน การจัดประชมุ การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ และการเปดกวางรับฟงความคิดเห็น เปนตน
 ๔. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับการมีสวนรวมที่ผูวางแผนโครงการกับประชาชนใหมี
ความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนนิการโครงการ
ตองเหมาะที่จะใชสําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน การใช
กลุมท่ีปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ที่เก่ียวของ การใชอนุญาโตตุลาการเพ่ือแกปญหา
ขอขัดแยง รวมไปถึงการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เปนตน
 ๕. ระดบัการรวมปฏิบตั ิเปนระดบัทีผู่รบัผดิชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดาํเนินโครงการ
เปนขั้นการนําโครงการไปปฏิบัติรวมกันเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
  ๖. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อแก
ปญหาขอขัดแยงท่ีมีอยูทั้งหมด เชน การลงประชามต ิแตการลงประชามตจิะสะทอนความตองการของ
ประชาชนไดดีเพียงใด ขึ้นอยูกับความชัดเจนของประเด็นท่ีจะลงประชามติและการกระจายขาวสาร

 ๑๐อางแลวเชิงอรรถที่ ๓, น. ๒๙-๓๐.
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บทความทางวิชาการ 

ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๖๗จุลนิติ

เก่ียวกับขอดีขอเสียของประเด็นดังกลาววาทําใหประชาชนเขาใจอยางสมบูรณและท่ัวถึงเพียงใด 
โดยในประเทศท่ีมีการพัฒนาทางการเมืองแลว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับใหรัฐบาล
ตองปฏิบัติตาม แตสําหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหผลของการลงประชามติ
มีทั้งแบบที่มีขอยตุิโดยเสียงขางมาก และแบบท่ีเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีซ่ึงไมมีผล
บังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแตอยางใด 

 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน๑๑ 

  การมีสวนรวมของประชาชนไดกอใหเกิดประโยชนในประเด็นที่สําคัญ ๆ ดังนี้
 ๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เน่ืองจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะชวย
สรางความกระจางใหกับวัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรอืนโยบาย และบอยคร้ังท่ีการมี
สวนรวมของประชาชนนํามาสูการพิจารณาทางเลือกใหม ๆ ที่นาจะเปนคําตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได
 ๒. ใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง แมวาการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมจะตองใช
เวลาและมคีาใชจายมากกวาการตดัสนิใจฝายเดยีว แตการตดัสนิใจฝายเดยีวทีไ่มคาํนงึถงึความตองการ
ทีแ่ทจรงิของประชาชนนัน้ อาจนาํมาซึง่การโตแยงคดัคานหรอืการฟองรองกนั ทาํใหตองเสยีคาใชจายสงู
ในระยะยาว เกิดความลาชา และความลมเหลวของโครงการไดในที่สุด
 ๓. การสรางฉันทามติ การมีสวนรวมของประชาชนจะสรางขอตกลงและขอผูกพันอยางมั่นคง      
ในระยะยาวระหวางกลุมที่มีความแตกตางกัน อีกยังสามารถชวยสรางความเขาใจระหวางกลุมตาง ๆ         
ลดขอโตแยงทางการเมืองและชวยใหเกิดความชอบธรรมตอการตัดสินใจของรัฐบาล
 ๔. การนําไปปฏิบัติงายขึน้ การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทําใหประชาชนมีความรูสึกของ
การเปนเจาของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจไดเกิดขึ้น ประชาชนก็อยากที่จะเห็นผลลัพธ
ในทางปฏิบัติและยังอาจเขามาชวยกันอยางกระตือรือรนอีกดวย
 ๕. การหลีกเล่ียงการเผชิญหนาท่ีเลวรายท่ีสุด เพราะการเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ สามารถ
เขามาแสดงความตองการและขอหวงกังวลตั้งแตเริ่มตนโครงการจะชวยลดโอกาสของการโตแยงและ
การแบงฝายที่จะเปนปจจัยใหเกิดการเผชิญหนาอยางรุนแรงได
 ๖. การคงไวซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม จะสรางความนาเชือ่ถอืตอสาธารณชนและเกดิความชอบธรรม 
โดยเฉพาะเมื่อตองมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโตแยงกัน
 ๗. การคาดการณความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมือ่เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ
ไดมาทํางานรวมกับสาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม สาธารณชนจะไดรับรูถึงความหวงกังวลและ
มุมมองของสาธารณชนตอการทํางานขององคกร ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่สามารถคาดการณปฏิกิริยา
ตอบสนองของสาธารณชนตอกระบวนการและการตัดสินใจขององคกรได

 ๑๑ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๑-๒๕.
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การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ก.ย. - ตค. ๖๑๖๘ จุลนิติ

 ๘. การพฒันาภาคประชาสงัคม ประโยชนอยางหนึง่ของการมีสวนรวมของประชาชน คอื การทาํให
ประชาชนมีความรูทั้งในสวนของเน้ือหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเปนการฝก
ผูนํา และทําใหประชาชนไดเรียนรูทักษะการทํางานรวมกันเพื่อแกปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต

 สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
 รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่มีผลใชบงัคับต้ังแตวนัท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
เปนตนมา ไดรับรองสิทธิของประชาชนไวเปนจํานวนมากและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทาง
การเมอืงโดยตรงของประชาชน ทัง้นี ้เพือ่ใหสทิธแิกประชาชนในกระบวนการทางเมอืงตาง ๆ  ซึง่ประเดน็
หลกัทีส่าํคญั คอื สทิธขิองประชาชนในการมสีวนรวมแสดงความคดิเหน็ในกระบวนการกาํหนดนโยบาย
และออกกฎหมาย โดยในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดบัญญัติคําวา “มีสวนรวม” ไวถึง ๒๒ ครั้ง 
มากกวารัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว ๙ ครั้ง แตเปนรองจากรัฐธรรมนูญฉบับป
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว ๓๔ ครั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิใหประชาชนสามารถเขาไป
มีสวนรวมไดในหลายเรื่อง ดังมีสาระสําคัญโดยสรุปได ดังนี้๑๒ 

  ๑. การมีสวนรวมของประชาชนตามสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย กลาวคือ ประชาชน
มีเสรีภาพในการเสนอและแสดงความคิดเห็น โดยการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและการสื่อ
ความหมายโดยวิธอีืน่ รวมท้ังมสีทิธใินขอมลูขาวสารและรองเรียน โดยมีสทิธริบัรูและเขาถงึขอมลูขาวสาร
สาธารณะของสวนราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ ฯลฯ ตลอดจนมสีทิธมิสีวนรวมในกระบวนการ
พจิารณาของเจาหนาทีข่องรฐัในการปฏิบตัริาชการและปกครองซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชน มีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข และไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาที่กําหนด 
นอกจากนี้ ยังมีเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม โดยประชาชนมีเสรีภาพในการรวมชุมนุม
โดยปราศจากอาวุธ สามารถรวมกันเปนสมาคม สหภาพหรือองคกรตาง ๆ ได และมีสิทธิชุมชน คือ 
ชมุชนมสีทิธิอนรุกัษฟนฟจูารตีประเพณ ีภมูปิญญาทองถิน่ ศลิปวฒันธรรมทีด่งีามของทองถิน่และของชาติ 
รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการอนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม๑๓ 

  ๒. การมีสวนรวมของประชาชนตามหนาท่ีของปวงชนชาวไทย โดยประชาชนมีสวนรวม
ตามหนาที่ของปวงชนชาวไทย๑๔ ดังนี้
     ๒.๑ พทิกัษรกัษาไวซึง่ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย และการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 ๑๒สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. วุฒิสภากับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ และความรูในวงงานรัฐสภา. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี คอรเนอร จํากัด, ๒๕๕๔ น. ๑๑๗-๑๒๑.
 ๑๓โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย.
 ๑๔โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๔ หนาที่ของปวงชนชาวไทย.
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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 ไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
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 
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดา
ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน
    ๓.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
โดยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้ รัฐตองพึง
จดัใหมกีฎหมายเพยีงเทาทีจ่าํเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลอง
กบัสภาพการณ เพือ่ไมใหเปนภาระแกประชาชน และดาํเนนิการใหประชาชนเขาถงึตวับทกฎหมายตาง ๆ

 ๑๕โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ.
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ก.ย. - ตค. ๖๑๗๐ จุลนิติ

ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง กอนการตรา
กฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ และนํามาประกอบการพิจารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย โดยรบัฟงความคดิเหน็ของผูเก่ียวของประกอบดวย เพือ่พฒันากฎหมายทกุฉบบั
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป โดยรัฐพึงใชระบบอนุญาต และระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีทีจ่าํเปน พงึกําหนดหลักเกณฑการใชดลุพินจิของเจาหนาท่ีของรฐั 
ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง
  ๔. การมีสวนรวมทางโดยตรงของประชาชน ไดแก
    ๔.๑ การเสนอรางกฎหมาย รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง
โดยตรงได โดยสามารถเสนอรางพระราชบัญญตัติอสภาผูแทนราษฎรเพือ่พจิารณา โดยประชาชนผูมสีทิธิ
เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย๑๖ 

    ๔.๒ การเสนอขอบัญญัติหรือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ในองคกรปกครองสวนทองถิน่มีสทิธิเขาชือ่กนัเพือ่เสนอขอบญัญตัหิรอืเพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาทองถิน่ 
หรือผูบริหารทองถิ่นไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ๑๗ 

    ๔.๓ การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกต้ังจาํนวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน 
มีสิทธิเขาชื่อเพื่อขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไดตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ทั้งนี้ 
จะเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐไมได๑๘ 

    ๔.๔ การออกเสียงประชามติ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชอํานาจในการออกเสียง
ประชามติในกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอใหมีการออกเสียงประชามติและกรณีการใหความเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 

 สภาพปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชน๑๙ 

 ๑. โครงสรางกฎหมายและนโยบายตาง ๆ  ยงัไมเอ้ือตอการมีสวนรวมอยางเพยีงพอ เนือ่งจาก
กฎหมายและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของยังขาดกฎหมายลูกออกมารองรับหลักการของรัฐธรรมนูญ
ทําใหประชาชนไมไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพและไมไดเขามีสวนรวมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด

 ๑๖โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓.
 ๑๗โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๔.
 ๑๘โปรดดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖.
  ๑๙ปทมา สูบกําปง, การมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษท่ีผานมา, เอกสารวิชาการ, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผานมา
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 ๒. กฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ  ซึง่ออกมากอนรฐัธรรมนญูบงัคบัใชขาดความสอดคลอง
กบัเจตนารมณและหลกัการของรฐัธรรมนญู กฎหมายทีเ่ก่ียวกับการมสีวนรวมของประชาชนสวนใหญ
เปนกฎหมายท่ีออกมากอนบังคับใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งเนื้อหาสาระยังไมสอดคลองกับหลักการและ
เจตนารมณของรฐัธรรมนญู อกีทัง้มกีฎหมายหลายฉบบัทีก่าํหนดเรือ่งการมสีวนรวมเปนการเฉพาะเรือ่งไว 
ซึ่งยังขาดความสอดคลองเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และการมีหนวยงานหลายหนวยงานรับผิดชอบ
ดูแล ทําใหการบังคับใชและการตีความกฎหมายขาดเอกภาพไมเปนระบบหรือมีมาตรฐานเดียวกัน
 ๓. ปญหาดานความพรอมของภาครัฐ การปฏิบัติงานของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ
มีขอจํากัดหรือเงื่อนไข และขาดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน แมวาประชาชนจะอางองิหลกัการตามรฐัธรรมนญู แตในการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีของรฐั
ยงัคงยดึขอกฎหมายซึง่บงัคบัใชมากอนรฐัธรรมนญู ทาํใหสทิธเิสรภีาพและการมสีวนรวมของประชาชน
มีขอจํากัดและเงื่อนไขที่ไมอาจบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได
 ๔. การขาดการรับรูเก่ียวกับแนวคิดและความสําคัญของการมีสวนรวม เนื่องจากการขาด
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน โดยท่ีภาคประชาชนพยายาม
เรียกรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมทางการเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด ในขณะท่ีภาครัฐ
มักจะอางความถูกตองชอบธรรมในการใชอํานาจตามกฎหมาย กฎระเบียบซ่ึงยังมิไดพัฒนาปรับปรุง
ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ถือเปนอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชน
 ๕. ทัศนคติและคานิยมที่แตกตางกัน เนื่องจากทัศนคติและคานิยมที่แตกตางกันระหวาง
เจาหนาท่ีรัฐและภาคประชาชน ทําใหมีการใชและตีความ “การมีสวนรวม” ในมิติท่ีแตกตางกัน
และทําใหเขาใจถึงความหมายที่แทจริงตางกันออกไป

 บทสรุป
 การมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบันน้ัน จากประสบการณของผูเขียนในฐานะเปนนักศึกษา
ฝกงานทีส่าํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหินาทีส่าํนกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ ไดพบวา 
ประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองในหลาย ๆ กรณี อาทิ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดมีการเขาชื่อ
เสนอกฎหมายตอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติเพือ่พจิารณาจํานวนหลายฉบับ ตวัอยางเชน “รางพระราชบญัญตัิ
การมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....” เสนอโดย นางถวลิวด ี บรุกีลุ 
กบัผูมสีทิธเิลอืกตัง้ จาํนวนรวม ๑๑,๗๑๐ คน๒๐  โดยรางพระราชบญัญัติฉบับน้ีมีหลักการเพือ่สงเสรมิ
ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยการไดรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะและ
ไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ

  ๒๐ขอมลู ณ วนัที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑, สบืคนขอมลูความเคลือ่นไหวของรางพระราชบญัญตัทิีเ่สนอโดยประชาชนไดจากเวบ็ไซต
รัฐสภาไทย (การเขาช่ือเสนอกฎหมาย) https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?
filename=propose_law.
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creo




การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ก.ย. - ตค. ๖๑๗๒ จุลนิติ

บทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ทีบ่ญัญตัริบัรองใหบคุคลและ
ชมุชนมีสทิธิไดรบัทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ รวมท้ังสิทธิในการอนุรกัษ ฟนฟู จดัการ 
บาํรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบกับมาตรา ๕๗ ซึ่งกําหนดเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองใหประชาชนและชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ดาํเนนิการและไดรบัประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพดวย 
รวมท้ังมาตรา ๗๘ กําหนดใหรัฐสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศดานตาง ๆ การจดัทาํบรกิารสาธารณะท้ังในระดบัชาตแิละระดบัทองถิน่ รวมตลอดท้ังการตัดสนิใจ
ทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน อันสะทอนใหเห็นถึง
การมีสวนรวมของประชาชนโดยตรงอยางแทจริง
 ดังนั้น การเพิ่มข้ึนของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ 
เปนสวนหนึง่ท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงความคดิเหน็ของประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึง่แสดงถงึแนวโนม
ของระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนทีด่ยีิง่ขึน้ ซึง่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อันเปนแผนพัฒนาประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
กไ็ดพยายามเนนใหองคกรและหนวยงานทีเ่ก่ียวของทกุภาคสวนตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในเร่ืองตาง ๆ เชน การบริหารจัดการภาครัฐ การติดตามและตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานและ
งบประมาณของภาครัฐ กระบวนการตรากฎหมาย เปนตน อยางไรก็ตาม แมปจจุบันจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมก็ดี ยุทธศาสตรชาติก็ดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็ดี รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ แลว แตก็ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในแตละประเด็นตามท่ีกฎหมาย
และแผนตาง ๆ กําหนดที่เปนรูปธรรม ดังน้ัน จึงควรมีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนถึง
สาระสําคัญของการมีสวนรวมของภาคประชาชนตาม โดยใชเครื่องมือและภาษาที่เขาใจงายใหมากขึ้น 
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารทุกดาน รวมทั้งควรใหความสําคัญอยางจริงจังกับ
การมีสวนรวมของประชาชน เพือ่เปนการรับฟงการแสดงความคดิเหน็และการเสนอความคดิเหน็ตาง ๆ 
ของประชาชน ตลอดจนลดความเหล่ือมลํา้ของคนในสงัคม นอกจากนี ้ควรใหความสาํคญักับการปลกูฝง
และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงใหมากข้ึน ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
อยางตอเน่ือง โดยไมจํากัดเพศและอายุ เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงบทบาทของตนในการกําหนด
ทศิทางในการบริหารประเทศและไมมองวาการเมืองเปนเรือ่งไกลตัวอกีตอไป อนัจะเปนรากฐานสําคญั
ในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยตอไปในอนาคต
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