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การมส่ีวนร่วมของประชาชน

และประชาสังคม : ความเป็นมา

• แนวคดิการพฒันา

• วกิฤตกิารณแ์หง่การพฒันา

• ทศิทางใหม่ของการพฒันา

• แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกับการมส่ีวนร่วมของประชาชน
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แนวคดิการพฒันาและทมีาของปัญหา

• ทฤษฎกีารพฒันากระแสหลัก กับวกิฤตแิหง่การพฒันา

• หลัง WW II ทฤษฎีสาขาเศรษฐศาสตรพ์ัฒนาการ มี
อิทธิพลในการนําเสนอนโยบายการพัฒนาเพื่อแก้ไข

ปัญหาความล้าหลัง และความยากจนของประเทศในโลก

ทีส่าม (LDCs)
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ทฤษฎกีารพฒันากระแสหลัก

• ทฤษฎีการทาํให้ทันสมัย (Modernization 
Theory) และ ทฤษฎีการเจริญเติบโต

(Growth Theory)
• การพฒันาทางอุตสาหกรรม และการเพิม่ผลผลิต
เป็นพลังขับเคลื่อนหลักสู่การเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ ซึ่งจะช่วยให้เกดิการกระจายรายได้ และ

ทาํใหป้ระเทศพฒันา
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อทิธิพลของทฤษฎกีารพฒันากระแสหลัก

• นโยบายเน้นการผลิตเพือ่ส่งออก และการแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตรเพือ่การส่งออก (blue-
print development policy)

• Green Revolution & Cash Crop
Plantation
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แนวคดิการพฒันา

•ทฤษฎกีารเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ตามลาํดับขั้นของ Rostow (1960)

• traditional society → preconditions to take-off 
→ take-off stage → driver to maturity stage → 
stage of high mass consumption

– industrialization, capital formation, big push

– blue-print development ≠ context oriented

– trickle-down theory ภาคเศรษฐกิจเป็นตัว
กระจายผลประโยชน์สู่ภาคเศรษฐกิจอืน่ๆ
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แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิ neo-classical

ประเดน็ แนวพฒันาเศรษฐกจิ

• สาเหตุของการพัฒนา
• ปัจจัยภายนอกทาํใหเ้กดิการ
พัฒนาในโลกดอ้ยพัฒนา

• ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา • ยุทธศาสตรแ์บบมุ่งไปข้างนอก

• กระบวนการในการพัฒนา
• มีขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไป แบบ
เส้นตรง

• เป้าหมายหลักในการพัฒนา • การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ

• หน่วยในการวิเคราะห์
• พจิารณาระบบเศรษฐกิจสังคม
เป็นส่วนเป็นดา้น
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การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศโลกทีส่าม

• กา รพัฒนา อุ ส าหกร รม :กา รพัฒนา เพื่ อ ค ว ามทั นส มั ย

(modernization) การพัฒนาไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม
(industrialization)

• ผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ : การผลิตและแรงงาน
ภาคการเกษตร ลดลง ขณะทีภ่าคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้

• การพึ่งพาทางการค้า : ต้องนําเข้าปัจจัยการผลิตจากประเทศ
พัฒนาแล้ว และตอ้งอาศัยประเทศเหล่าน้ันเป็นตลาดส่งออก

• การพัฒนาสู่ความด้อยพัฒนา : ยิ่งพัฒนายิ่งยากจน ความไม่เท่า
เทยีมของรายได้ อัตราการว่างงาน ภาระหนีสิ้น
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วกิฤตกิารณก์ารพฒันาเศรษฐกจิ

• เป้าหมายการพัฒนาคับแคบเกินไป : การพัฒนามุ่งเพยีงเพือ่ความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ (top-down approach)

• ความล้มเหลวดา้นการพึง่พาตนเอง : ยิง่พัฒนายิง่ตอ้งพึง่พา
ภายนอกมากขึน้ ทัง้ดา้นปัจจัยการผลิต การลงทุนจากตา่งชาติ
ตลอดจนเทคโนโลยจีากตา่งชาติ

• ความล้มเหลวดา้นสังคม : ประสบปัญหาสังคมนานัปการ ปัญหา
สุขภาพ ความเหล่ือมลํา้ทางสังคม โอกาสทีไ่ม่เทา่เทยีม

• ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม:
ทรัพยากรธรรมชาตถูิกทาํลาย ปัญหามลภาวะ ฯลฯ (จติสาํนึกดา้น
ส่ิงแวดล้อมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปจากสังคมบุพกาล)
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ความล้มเหลวของทฤษฎกีารพฒันากระแสหลัก

• การเพิม่ขึน้ของหนีส้ินภาคการเกษตรและชาวนาชาวไร่

• (Higher investment with declining yields
& lower returns)

• การละทิง้ถิน่ฐาน เพือ่อพยพเข้าทาํงานในเมือง

• การขยายตวัของช่องว่างระหว่างรายไดค้นรวยกับคนจน

• ปัญหาวกิฤตทิางเศรษฐกจิอย่างรุนแรง เมื่อปี 2540
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สาเหตุความล้มเหลวของทฤษฎพีฒันากระแสหลัก

• รัฐใช้กลไกรวมศูนยอ์าํนาจนโยบายการพัฒนาเป็นการส่ังการจาก

บนลงล่าง (Top-down dev. policy)

• กลไกรัฐ ผนวกกับกลไกทางการตลาด ครอบงาํกระบวนการพฒันา
ในขณะทีก่ลไกชุมชนซึง่เป็นแกนหลักของการพัฒนาทีย่ั่งยนืถูกตดั

ขาด (ขาดการแบ่งปัน พึง่พาอาศัยกัน)

• ศักยภาพการจัดการของชุมชนและประชาชนจงึถกูทาํใหอ่้อนแอลง

(ขาดอาํนาจในการตอ่รองทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง)
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ทฤษฎกีารพฒันากระแสหลัก VS กระแสทางเลือก

• ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ ไม่นาํไปสู่การพฒันา

อย่างย่ังยนื ซึง่ทุกภาคส่วนจะสามารถได้รับ ประโยชน์

จาก “การพฒันา” อย่างแทจ้ริง

• การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ และ การพฒันาอย่าง

ยั่งยนื จงึเป็น เส้นทางคู่ขนาน และไปดว้ยกัน

ไม่ได้
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ทฤษฎกีารพฒันากระแสทางเลือก

• จุดเน้นของยุทธศาสตรก์ารพฒันากระแสทางเลือกคอื

การพฒันาต้องเกดิจากกลไกภายในชุมชน บนพืน้ฐาน

ของการพึง่พาตนเอง(self reliance) โดย

สมาชกิในชุมชนเป็นผู้กาํหนดวาระของปัญหา แนว

ทางการตัดสินใจ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทอ้งถิน่ด้วยตนเอง



14

ทฤษฎกีารพฒันากระแสทางเลือก

• การพฒันากระแสทางเลือก จงึมุ่งเน้นการพฒันา
ศักยภาพการจัดการของชุมชนในกระบวนการพฒันา

• การทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
การมส่ีวนร่วมในการประสานงาน เปรียบเสมอืนการ
สร้างและสะสม ทุนทางสังคมแก่ชุมชน

• ทุนทางสังคมนีเ้อง จะเป็นตัวกระตุ้นใหเ้กดิการร่วม
แรงร่วมใจของประชาชน และเป็นกลไกสาํคัญสู่ชุมชน
เข้มแขง็
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ทศิทางใหม่ของการพฒันา

• ใหค้วามสาํคัญกับการพฒันา “ทุนมนุษย”์ (human
capital) มากขึน้ โดยเน้นคนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันา (human-centered development)

• มุ่งสู่การพฒันาทีย่ั่งยนื (sustainable development)
โดยใหค้วามสาํคัญกับการพฒันาด้านสังคมมากขึน้ :
การพฒันาคุณภาพชีวติ การศกึษา มาตรฐานการครอง
ชีพ สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม โอกาสทางเสรีภาพ
วัฒนธรรม
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แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 : ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

1. เสริมสร้างความสัมพนัธอั์นดรีะหว่างรัฐกับประชาชน โดย
ใช้ระบบความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใน
สังคม มีหลักประกันดา้นเสรีภาพ ความเสมอภาค และการ
แก้ไขความขัดแย้งดว้ยสันตวิธีิ

2. ปรับระบบการบริหารจัดการเพือ่ใหม้ีการแปลงแผนไปสู่
ภาคปฏบิตัอิย่างมีประสิทธิผล ยดึหลักประสานงานภายใต้
ระบบการจัดการพืน้ทีกั่บภารกจิหน่วยงาน และการมส่ีวน
ร่วมของประชาชนในการกาํหนดแผนงาน จัดทาํเคร่ืองชีว้ัด
ความสาํเร็จหลายมิตแิละหลายระดบั พร้อมใหป้ระชาชน+
ผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วมตดิตามผลการพฒันาอย่างกว้างขวาง
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แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกับการมส่ีวนร่วมของประชาชน

• แนวคดิการจัดการชุมชน (Ross, 1955)

• องคป์ระกอบชุมชนเข้มแขง็ (Mathews, 1996)

• แนวคดิเร่ืองทุนทางสังคม (Social capital)

• แนวคดิการเสริมอาํนาจ (Empowerment)

• แนวคดิและกลไกภาคประชาสังคม (Civil Society)

• รัฐธรรมนูญและการกระจายอาํนาจการปกครอง
ทอ้งถิน่
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แนวคดิการจัดการชุมชน (Ross, 1955)

• การจัดการชุมชนแบ่งเป็น 2 ด้าน คอื:
1.การวางแผนชุมชน : ขัน้ระบุปัญหา ขั้นพจิารณา
ทางเลือกต่างๆ ขัน้เลือกทางเลือกทีเ่ป็นไปได้ ขัน้
ดาํเนินการ

2.ศักยภาพชุมชน : ขัน้หลอมรวมกับชุมชน มคีวามรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วม ขัน้เพิม่ความเอาใจใส่และการมส่ีวน
ร่วมในกจิกรรมชุมชน และการมค่ีานิยมร่วมกัน
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องคป์ระกอบชุมชนเข้มแข็ง
(David Mathews,1996)

1. การมีระบบโครงสร้างการสื่อสารทางสังคมของชุมชน

2. การมีกระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจสาธารณะ

3. การมีผู้นาํตามธรรมชาติ

4. ระบบความคดิของสมาชิกในชุมชน

5. ลักษณะความสัมพนัธร์ะหว่างคนในชุมชนกับรัฐ

6. บรรทดัฐานการมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของชุมชน



แนวคดิเร่ืองทนุทางสังคม

(social capital)

ทนุทางสังคม หมายถึงอะไร??
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Social Capital : James S. Coleman

• Social capital consists of some aspects
of social structures, and it facilitates
certain actions of actors—whether
persons or corporate actors—within the
structure.

• Social capital inheres in the structure of
relations between actors and among
actors.
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Social Capital : Coleman

• Social structure that facilitates
social capital : closure of social
networks (closed system) :
effective norms, trustworthiness
that allows the proliferation of
obligations and expectations.
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Social Capital :Coleman

•Social relations that can constitute
useful capital resources for
individuals

–Obligations, expectations, and
trustworthiness of structure

–Information channels

–Effective norms and sanctions
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Social Capital : Serageldin

• A glue that holds society together is
generally recognized as necessary to a
functioning social order, along with a
certain degree of common cultural
identifications--a sense of belonging, and a
shared behavioral norms.

• Without it, society at large would collapse,
and there could be no talk of economic
growth, environmental sustainability or
human well-being.
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Social Capital : Putnam

• A set of horizontal associations among
people who have an effect on the
productivity of the community.

• These associations include networks of
civic engagement and social norms…

• The key feature of social capital is that it
facilitates coordination and cooperation
for the mutual benefit of the members of
the association.
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Social Capital : Robert M. Solow

• Social capital is such things as trust,
the willingness and capacity to
cooperate and coordinate, the habit of
contributing to a common effort even
if no one is watching…

• All these pattern of behavior, and
other, have a payoff in terms of
aggregate productivity.
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Social Capital : Francis Fukuyama

• “Social capital can be defined as an
instantiated set of informal values or
norms shared among members of a group
that permits them to cooperate with one
another.

• If members of groups come to expect that
others will behave reliably and honestly,
then they will come to trust one another.
Trust acts like a lubricant that makes any
group or organization run more efficiently.”
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Social Capital : Francis Fukuyama

• Social capital has benefits that go well
beyond the economic sphere. It is critical
for the creation of a healthy civil society…

• Social capital allows the different groups
with a complex society to band together to
defend their interests, which might
otherwise be disregarded by a powerful
state.
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Social Capital : World Bank
Three views on social capital

–All link the economic, social, and
political spheres. They share the
belief that social relationships affect
and are affected by economic
outcome (informal and local
horizontal associations)
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Social Capital : World Bank

–All focus on relationships among
economic agents and the way in
which formal and informal
organizations of these agents can
improve the efficiency of economic
activities (adding on hierarchical
associations)
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Social Capital : World Bank

–All imply that desirable social
relationships and institutions have
positive externalities.

–Since individuals cannot appropriate
these externalities, agents tend to
under-invest in social capital, create
a role for public support (adding on
formalized national structures such
as government and the rule of law).
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Social Capital : Key Benefits

• The effects of social capital
–Sharing information
–Coordinating activities
–Making collective 

decisions



33

แนวคดิการเสริมอาํนาจ

(Empowerment)

ความสามารถในการเข้าถงึข้อมูลของคนในชุมชน

 Information is power. Better informed
citizens are better equipped with
opportunities. Information and
communication technologies often play
an important role in broadening people’s
access to information.
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แนวคดิการเสริมอาํนาจ

(Empowerment)

การเข้ามีส่วนในการมีส่วนร่วม

 Inclusion and participation: Opportunities for
poor people and excluded groups to
participate in the decision making process are
critical to ensure that the application of
limited resources build on local knowledge
and priorities and bring about commitment to
change.
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แนวคดการเสรมอานาจ

(Empowerment)

ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ

 Accountability: State officials, public
employees, and private actors must be held
answerable for their policies, actions, and
use of funds.

 Government agencies, both administrative
and political must have horizontal or internal
accountability mechanisms, and must also be
accountable to their citizens for their
performance.
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(Empowerment)

 ศักยภาพของชุมชนในการปฏบัิตงิานร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนศักยภาพชุมชน ทรัพยากรทอ้งถิน่ในการพฒันา
ฯลฯ

 Local organization capacity: The ability of
the local people to work together, organize
themselves, and to mobilize resources to
solve problems of common interests.
Organized communities are more likely to
have their voice heard, and demands met.



แนวคดิและกลไกภาคประชาสังคม

(Civil Society)

• ความหมาย การก่อตวั

• องคป์ระกอบ

• แนวคดิพืน้ฐาน
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ประชาสังคม (Civil Society)

• กลุ่มนักคดิในศตวรรษที่ 18 : ประชาสังคม หมายถงึ สังคม
ทีป่ระกอบดว้ยสถาบนัทางการเมืองทีเ่น้นการใช้กฎหมาย

เป็นกฎในการควบคุมระเบยีบทางสังคม โดยใช้อาํนาจการ

บริหารจัดการทีจ่าํกัดและโปร่งใส มีพืน้ทีส่าธารณะใหแ้สดง

ความเหน็ไดอ้ย่างเสรี

• Marxist /นักสังคมวทิยา : องคป์ระกอบการจัดองคก์รทาง

สังคมทัง้หมดทีไ่ม่ใช่รัฐ (non-governmental
components) มุ่งสนใจเร่ืองชนช้ัน ความเข้มแข็งทางสังคม
การจัดองคก์รทางสังคม
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ประชาสังคม (Civil Society)

• กลุ่มนักคดิในศตวรรษที่ 20 : ประชาสังคม หมายถงึ การ
จัดองคก์รนอกเหนือไปจากองคป์ระกอบของรัฐและระบบ

ตลาด

• Jeffrey Alexander : ประชาสังคมในฐานะทีเ่ป็นมณฑล

สาธารณะ จะตอ้งใหค้วามสาํคัญกับลักษณะทีเ่ป็นอสิระใน

ตวัเอง (autonomous) มีความสามารถในการคดิ และการ

กระทาํทีไ่ม่ไดถู้กครอบงาํโดยรัฐ และ/หรือตลาด มีการ
เคล่ือนไหวอยู่ระหว่างรัฐกับปัจเจกชน
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ประชาสังคม (Civil Society)

• ประชาสังคม จงึหมายถงึ พืน้ทีส่าธารณะ (public space)
ทีอ่ยู่ระหว่างรัฐกับปัจเจกชน และจะตอ้งมีกจิกรรมทีก่ระทาํ

ร่วมกันในพืน้ทีส่าธารณะนี้

• ประชาสังคม หมายถงึ กลุ่มคนทีเ่ข้ามาร่วมกันทาํกจิกรรมใด

ใด ทีเ่ป็นกจิกรรมสาธารณะ ซึง่ในกรณีทีรั่ฐมีอาํนาจมาก

ขอบเขตของพืน้ทีส่าธารณะกอ็าจจะมีขนาดเล็ก และอาจมี
การเผชิญหน้าระหว่างรัฐกับคนทีร่วมตวักัน
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ลักษณะของประชาสังคม

• ไม่นิยมลัทธิปัจเจกชนนิยม (individualism) สุด

ขัว้ทีส่่งเสริมใหค้นเหน็แกต่ัว ต่างคนตา่งอยู่ แก่งแย่ง

แข่งขันจนไม่เหน็แก่ประโยชนส่์วนรวม

•สนับสนุนใหปั้จเจกชนรวมกลุ่ม รวมหมู่ เน้นใหม้ี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
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ลักษณะของประชาสังคม

• ไม่ชอบ และไม่ยอมใหรั้ฐครอบงาํ หรือบงการ แม้จะ

ยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐ และมีความร่วมมือกับรัฐ

ได้ แต่กส็ามารถชีน้าํและคัดค้านรัฐได้พอสมควร

• การเคล่ือนไหวทีเ่กิดขึน้เพือ่มุ่งลดอาํนาจหน้าที่ และ

บทบาทของ “รัฐ” ต่อสังคมลง และคืนบทบาทอาํนาจ
สาธารณะและทรัพยากรสาธารณะใหแ้ก่ประชาสังคม
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การก่อตวัของประชาสังคม

• วกิฤตใินสังคมทีรั่ฐและทุกฝ่ายไม่สามารถแก้ไขไดโ้ดยลาํพงั

เช่น วกิฤตส่ิิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เอดส์ ฯลฯ

• การก่อกาํเนิดของชนช้ันกลาง ซึง่มีการศกึษาและมีฐานะทาง

เศรษฐกจิ

• พฒันาการของกระบวนการประชาธิปไตย ทีเ่ปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงออกในทางความคดิเหน็ไดโ้ดยอสิระ

• ปัญหาดา้นประสิทธิภาพและความโปร่งใสภาครัฐ
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องคป์ระกอบ 3 ส่วนของประชาสังคม

1. จติสาํนึกประชาคม (civic consciousness) หมายถงึ
ความคดิและยอมรับเร่ืองการรวมตวักันอย่างอสิระดว้ย

ความเอือ้อาทร ยอมรับในความคดิเหน็ของกันและกัน ใน

อันทีจ่ะเรียนรู้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาทีเ่ผชิญอยู่ การรวมตวัจงึ

เป็นลักษณะหุน้ส่วน (partnership) เป็นความสัมพนัธใ์น

แนวราบ (horizontal) มีอสิระเทา่เทยีมกัน และมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน
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องคป์ระกอบ 3 ส่วนของประชาสังคม

• 2. โครงสร้างองคก์รประชาสังคม (civic organization)
หมายถงึ การรวมตวัซึง่อาจเป็นองคก์รทีเ่ป็นทางการ (นิติ
บุคคล) หรือไม่เป็นทางการกไ็ด้ เป็นการรวมตวักันเฉพาะ

คราว เฉพาะเร่ืองหรือตอ่เน่ืองกไ็ด้ โดยไม่จาํกัดจาํนวน

สมาชิก (2-3 คนกไ็ด)้
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องคป์ระกอบ 3 ส่วนของประชาสังคม

• 3. เครือข่ายประชาสังคม (civic network) หมายถงึ

โครงสร้าง และกระบวนการซึง่เช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่ม หรือ

เช่ือมโยงองคก์รประชาสังคมตา่งๆเข้าดว้ยกัน ปัจจัยสาํคัญ

ของเครือข่ายประชาสังคม คือ ระบบการส่ือสารทีม่ี

ประสิทธิภาพ และการประชาสัมพนัธด์ว้ยความสมานฉันท์
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แนวคดิพืน้ฐานของประชาสังคม

1. จติสาํนึกสาธารณะ : กลุ่มประชาชนทีจ่ะรวมตวักันเป็น
ประชาสังคม คอื ตอ้งเป็นกลุ่มคนทีม่ี “จติสาํนึกสาธารณะ”
(public mind) กล่าคอื เป็นสังคมทีป่ระชาชนในสังคม
รู้สึกตวัว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคมทีใ่หญ่กว่าตนเอง
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการกาํหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง และ
ทาํใหสั้งคมทีต่นเองอยู่น้ันดขีึน้กว่าเดมิ ไม่ใช่สังคมทีต่า่ง
คนตา่งอยู่ ปล่อยใหส่ิ้งตา่งๆเป็นไปตามบุญตามกรรม
ดงัน้ัน คนตอ้งรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มองสังคม
แนวราบ มีโอกาสเทา่เทยีมกัน ทุกคนเป็นพลังส่วนหน่ึงของ
สังคม ช่วยเปล่ียนแปลงใหสั้งคมดขีึน้ได้
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แนวคดิพืน้ฐานของประชาสังคม

• 2. สิทธิเสรีภาพและความเทา่เทยีม : สังคมทีเ่ป็นประชา
สังคมตอ้งเปิดโอกาสใหค้นในสังคมมีสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงความคดิเหน็ ไม่ปิดกัน้ ไม่ทาํร้ายกัน แตย่อมรับใน

บทบาทของกันและกัน เน่ืองจาก กจิกรรมของประชาสังคม

คอืกจิกรรมของประชาชน ซึง่ต้องเป็นกจิกรรมทีม่ีตน้กาํเนิด
จากความตอ้งการของประชาชน
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แนวคดิพืน้ฐานของประชาสังคม

• 3.ความร่วมมือ การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย :
แนวคดิพืน้ฐานของประชาสังคม คอืเช่ือม่ันว่า 1+1 > 2
หมายความว่า การเรียกร้องอะไรของปัจเจกชนในระบบ
การเมือง เร่ืองมักจะเงยีบหายเหมือนคล่ืนกระทบฝ่ัง แตห่าก
เป็นการเรียกร้องในรูปแบบความร่วมมือของกลุ่ม มีลักษณะ
ความสัมพนัธเ์ป็นเครือข่าย โยงใยระหว่างกลุ่ม จะเทา่กับเป็น
การหลอมรวมความตอ้งการของมวลชน ซึง่นับเป็นส่ิงทีม่ี
บทบาทในการกาํหนดและผลักดันนโยบายสาธารณะเป็น
อย่างมาก



50

แนวคดิพืน้ฐานของประชาสังคม

• 4. ศักยภาพและบทบาทของปัจเจกชน : แนวคดิประชา

สังคมมิไดป้ฏเิสธบทบาทของปัจเจกชน เพราะปัจเจกชน

จะตอ้งมีศักยภาพ มีความรู้ และตอ้งตระหนักในบทบาทของ

ตนเองในประเดน็สาธารณะ ประชาชนตอ้งมีความรอบรู้ใน

ดา้นตา่งๆ นอกเหนือจากเร่ืองการเมืองอย่างเดยีว แตต่อ้ง

สนใจในประเดน็อืน่ๆ เช่น ผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายระหว่างประเทศ ฯลฯ
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Civil Society : David Mathews

• A civil society is the part of society that lies
between the private work of family and friends
on the one hand, and the world of governments
and official institutions on the other…

• A civil society is the place where our life with
others outside our family takes shape. It is
where the economists call ‘social capital’ is
generated.



52

Civil Society : David Mathews• Forms of civil society are often difficult to
observe. They are informal, ad hoc associations,
which don’t have offices, telephones, or street
address…

• Things get done, but not by planning, legislating,
evaluating, or other means common to
governments and formal organizations.

• Citizens are more likely to organized laterally
than hierarchically; relationships and networks
are important. Power comes more from the
commitments people make to one another than
from legal authority or money.
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Civil Society : David Mathews

• Not all associations in a civil society
are constructive--criminal gangs and
groups that promote hatred of other
ethnic or religious groups for
instances are voluntary and non-
governmental but not very
constructive.
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Civil Society : civic learning

• The ability to adapt quickly to new
technologies or in some cases to
change the economic basis of the
community or region

• The ability to change is based on the
ability of a society to modify its mind-
set or mental model of how things are
to be done so as to incorporate new
experiences or information.



55

Civil Society : civic learning

• A healthy or well-functioning civil society
should be able to constantly update and
amend mind-sets and thereby make the
changes essential to long-term well-
being.

• The broader the participation in civic
learning the greater the number of
change agents or people willing to make
needed changes
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Civil Society : 
Important questions  for civic learning
• Who determines the issues to be

addressed?
• When citizens need to respond, what

usually happens? Why?
• How do people join together in civil

society?
• What institutions provide space for

citizens to make decisions about major
problems?

• What power or abilities do citizens think
they have?
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Civil Society : 
Important questions  for civic learning

• How do things get done?
• When decisions are made, is there a

habit of putting all the options for action
on the table and carefully weighing the
pros and cons of each?

• When action is taken, who acts and how?
• How would most people characterize

their relationships with major
institutions?
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Civil Society : 
Important questions  for civic learning

• How are outcomes or results of acting
usually assessed?

• To what extent is the conventional
wisdom about how things get done
constantly updated by experiences?

• Is the way the community approaches a
problem consistent or inconsistent with
the kind of politics people would like to
see in the society?
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รัฐธรรมนูญ
และ

แนวคดิการกระจายอาํนาจการปกครองทอ้งถิน่

• หมวด 5 แนวนโยบายแหง่รัฐ มาตรา 78 กาํหนดว่า “รัฐตอ้ง
กระจายอาํนาจใหท้อ้งถิน่พึง่ตนเองและตดัสินใจในกจิการ

ทอ้งถิน่ไดเ้อง พัฒนาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ และระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง้โครงสร้างพืน้ฐาน

สารสนเทศ ในทอ้งถิน่ใหท้ั่วถงึและเทา่เทยีมกันทั่วประเทศ
รวมทัง้พฒันาจังหวัดทีม่ีความพร้อมใหเ้ป็นองคก์รปกครอง

ทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถงึเจตนารมณข์องประชาชนใน

จังหวัดน้ัน”
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กรอบความคดิกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน่

1. รัฐตอ้งใหค้วามเป็นอสิระแก่ทอ้งถิน่ ใหท้อ้งถิน่มีอสิระใน

การกาํหนดนโยบาย และการจัดบริการสาธารณะ

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทาํหน้าทีเ่ป็นผู้ปฏบิตักิารหลัก

ในการดาํเนินกจิการของรัฐ ในขณะทีร่าชการบริหาร

ส่วนกลางและส่วนภมูิภาครับผิดชอบระดบัมหภาค และ
กาํกับดแูลเทา่ทีจ่าํเป็น
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กรอบความคดิกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน่

• 3. การกระจายอาํนาจตอ้งเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร
ส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดม้ีส่วนร่วมในการบริหาร

ทอ้งถิน่ สนับสนุน และตรวจสอบการดาํเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างจริงจังและตอ่เน่ือง
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การรวมอาํนาจ VS การกระจายอาํนาจ
การรวมอาํนาจ การกระจายอาํนาจ

• รัฐรวมศูนยอ์าํนาจ เข้มแข็ง ดาํเนิน

นโยบายไดฉั้บพลัน มีเอกภาพ
•ไม่ตรงตามความแตกตา่งแตล่ะ
ทอ้งถิน่

• ตรงจุด แตอ่าจจะขาดเอกภาพ

• ตา่งฝ่ายตา่งดาํเนินนโยบายของ

ตนเอง ขาดความเข้มแข็ง

• รัฐวางนโยบายไดค้รอบคลุมทั่ว

ประเทศ

• นโยบายบางอย่างอาจล่าช้า แก้ไข
ปัญหาทีต่า่งกันของแตล่ะพืน้ทีไ่ดไ้ม่

ทนัทว่งที

• ราษฎรทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมรู้จัก

ทอ้งถิน่ตนเองมากขึน้ ส่งเสริม

ประชาธิปไตยระดบัรากหญ้า
•หากรักทอ้งถิน่ของตนมากกว่า
ประเทศอาจแตกแยก

• ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
• แตล่ะทอ้งถิน่มีความตอ้งการ

ตา่งกัน ใช้ดว้ยกันไม่ไดท้ัง้หมด
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หลักการความเป็นพลเมอืง : T. Marshall 1977

1. มิตดิา้นสิทธิของพลเมือง (civil rights) : สิทธิทาง
กฎหมาย เสรีภาพในการพดู แสดงความคดิเหน็ และการ
แสดงออกซึง่ความศรัทธา

2. มิตดิา้นสิทธิทางการเมือง (political rights) : สิทธิในการ
มีส่วนร่วมในการใช้อาํนาจทางการเมือง (political power)
มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง

3. มิตดิา้นสิทธิทางสังคม (social rights) : สิทธิทีจ่ะไดรั้บ
ความม่ันคง สวัสดกิารทางเศรษฐกจิ สิทธิทีจ่ะมีชีวติเป็นไป
ตามมาตรฐานทีด่ี



การมส่ีวนร่วมของประชาชน
Public Participation

• ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ / รูปแบบ
• ประโยชน์ และ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
• ปัจจัยแห่งความสําเร็จ VS ปัญหาอุปสรรค
• ลักษณะของแผนทีมี่ประสิทธิภาพสูง
• เทคนิควิธีการ การวางแผนกระบวนการ
• การพัฒนาแผนการมีส่วนร่วม
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การมส่ีวนร่วมของประชาชน

• กระบวนการทีส่าธารณชนมีความหว่งกังวล มีความตอ้งการ

และมีทศันะทีจ่ะมีส่วนร่วมกับรัฐในการตดัสินใจ

• กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสื่อสารสอง

ทาง (two-way communication) ทีม่ีเป้าหมายโดยรวม
เพือ่ใหก้ารตดัสินใจดขีึน้ และเป็นการตดัสินใจทีไ่ดรั้บการ
สนับสนุนจากสาธารณชน
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การมส่ีวนร่วมของประชาชน
• องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) : กระบวนการที่
ประชาชนในระดบัต่างๆ เข้าไปเกีย่วข้องกับโครงการ หรือ

กจิกรรมหน่ึงๆโดยสมัครใจ และดว้ยความกระตอืรือร้น ใน

กระบวนการตดัสินใจ โดยมีกาํหนดเป้าหมายของสังคม
กาํหนดการใช้ทรัพยากรเพือ่ใหก้ารบริหารกจิกรรมและ

โครงการน้ันบรรลุผลสาํเร็จ

• แนวทางพืน้ฐาน 3 ประการ : ร่วมตัดสินใจในการพัฒนา

ร่วมสนับสนุนความพยายามในการบริหารการพัฒนา และ
ร่วมรับผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการพัฒนานัน้ๆ
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การมส่ีวนร่วมของประชาชน

•ธนาคารโลก (World Bank) : การทีป่ระชาชนผู้

มส่ีวนไดส่้วนเสีย (stakeholders) เข้าไปมี
อทิธิพลต่อการตดัสินใจกาํหนดเป้าหมายการ

พฒันาและการใช้ทรัพยากรทีม่ผีลกระทบต่อ

พวกเขา
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การมีส่วนร่วมของประชาชน

• ความหมายกว้าง คอื การใหป้ระชาชนเข้ามาเกีย่วข้องกับ
กระบวนการตดัสินใจ และกระบวนการดาํเนินการของ
โครงการ ตลอดจนร่วมรับผลประโยชนจ์ากโครงการเหล่านี้
เป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง (two-way
communication) โดยมีเป้าหมายในการใหข้้อมูล ข่าวสาร
ตอ่สาธารณชน และใหส้าธารณชนแสดงความคดิเหน็ตอ่
โครงการและการตัดสินใจตา่งๆของรัฐ ซึง่จะส่งผลกระทบตอ่
ความเป็นอยู่ และวถิชีีวติของประชาชนทัง้ในระดบัทอ้งถิน่
และระดบัชาติ ดงัน้ัน ประชาชนตอ้งมีอสิรภาพ เสมอภาค
และมีความสามารถในการเข้าร่วมกจิกรรม



การมส่ีวนร่วมของประชาชน
ต้องประกอบด้วย

การใหข้้อมูลรายละเอยีดโครงการ
การใหป้ระชาชนไดม้ส่ีวนร่วมในการแสดง

ความเหน็ในการตดัสินใจ ในการดาํเนินงาน

ในการตดิตามตรวจสอบ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างดาํเนินโครงการ
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องคป์ระกอบของการมส่ีวนร่วม

1. ต้องมวัีตถุประสงค/์จุดมุ่งหมายทีชั่ดเจน

2. ต้องมกีจิกรรมเป้าหมาย

3. ต้องมบุีคคล หรือกลุ่มเป้าหมาย
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ระดบัของการมส่ีวนร่วม

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํา่ : หน่วยงานรัฐ

เป็นฝ่ายริเร่ิม คดิ/ตดัสินใจใหม้ีโครงการหรือกจิกรรม
ขึน้ และเหน็สมควรใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ดาํเนินการดว้ย จงึแจ้งและมอบหมายใหป้ระชาชนเข้า

ดาํเนินการ จงึมีลักษณะเป็นการส่ังการจากรัฐสู่

ประชาชน (top-down approach) จงึจัดเป็นรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมทีม่ิไดเ้กดิจากความตอ้งการของ

ประชาชน
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ระดบัของการมส่ีวนร่วม

• 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูง : ประชาชน

เป็นฝ่ายริเร่ิม คดิ/ตัดสินใจ และดาํเนินโครงการหรือ

กจิกรรมใดใดขึน้ จงึมลัีกษณะเป็นโครงการของประชาชน

(bottom-up approach) จงึจัดเป็นรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมทีม่ปีระสิทธิภาพสูงเน่ืองจากเกดิจากความ

ต้องการของประชาชนเอง แต่อาจมปัีญหาเช่นกัน
เน่ืองจากการดาํเนินการบางคร้ังจาํเป็นต้องได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐ
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ระดบัของการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
• การมีส่วนร่วมพทิกัษท์รัพยากรธรรมชาต+ิส่ิงแวดล้อม 6

ระดบั

1. ร่วมรับรู้ : รัฐใหข้้อมูลข่าวสารทีเ่กีย่วกับโครงการ/กจิกรรม
แก่ประชาชน เมื่อรัฐริเร่ิมโครงการ/มีนโยบาย แล้วเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนไดร่้วมรับรู้

2. ร่วมคดิ ร่วมแสดงความคดิเหน็ : เมื่อประชาชนไดร่้วมรับรู้
ข่าวสารจากรัฐแล้ว ประชาชนจะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุ
ความจาํเป็น/ความตอ้งการในโครงการน้ันๆ พร้อมร่วมแสดง
ความคดิเหน็เพือ่ใหเ้จ้าของโครงการนาํไปประกอบการ
พจิารณา



74

ระดบัของการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
• 3. ร่วมพจิารณา ร่วมตดัสินใจ : ร่วมพจิารณาว่าเหน็ดว้ย

หรือไม่เหน็ดว้ยกับโครงการหรือกจิกรรม

4. ร่วมดาํเนินการ : ร่วมในการลงทุน ร่วมในการคัดเลือก
ผู้ปฏบิตังิาน หรือร่วมปฏบิตังิานเอง

5. ร่วมตดิตามตรวจสอบ ประเมินผล : การร่วมตรวจสอบ
ตดิตามการดาํเนินการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงคห์รือไม่

• 6. ร่วมรับผล : การดาํเนินการโครงการ/กิจกรรมทีท่าํไป
แล้ว ย่อมไดม้าซึง่ผลประโยชนแ์ละผลกระทบทัง้ทีเ่ป็นผล
ดา้นบวกและดา้นลบ
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ระดบัของการมีส่วนร่วม

1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information)

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation)

3. การรับฟังความคดิเหน็ (Public Meeting)

• 3.1 การประชุมระดบัชุมชน (Community Meeting)

• 3.2 การประชุมปรับแนวความคดิเชิงวชิาการ

• (Community Meeting)
• 3.3 การประชุมประชาวจิารณ์ (Public Hearing)

4. การร่วมตดัสินใจ (Decision Making)
5. การใช้กลไกทางกฎหมาย
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ระดบัของการมส่ีวนร่วม

การโน้ม

น้าวใจ
เพือ่

เปล่ียน

ทศันคติ

การให้

การศึกษา
ใหข้้อมูล

ข่าวสาร

การรับฟัง

ความคดิ
เหน็ของ

ประชาชน

การ

ปรึกษา
หารือ

การร่วมมือ

กัน โดย

ประชาชนมี

ตัวแทนเป็น

กรรมการออก

เสียง

การ

มอบ
หมาย

อาํนาจ

หน้าที่

การให้

ประชาชน

ตดัสินใจ

การใหข้้อมูล การปรึกษาหารือ การเจรจาไกล่เกล่ีย

ระดบัขั้นของการมีส่วนร่วม
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ความสาํคัญของการมส่ีวนร่วม

• สังคมซับซ้อนมากขึน้ นโยบายตา่งๆก่อใหเ้กิดกลุ่มผู้ได้

ประโยชน-์ผู้เสียประโยชนจ์าํนวนมาก อันอาจนาํไปสู่ความ

ขัดแย้งทางสังคม

• การปกครองระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนใหป้ระชาชนมี

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน และการขยายตวัของระบบ
การส่ือสารมวลชนทาํใหก้ารวพิากษว์จิารณน์โยบาย

สาธารณะขยายวงกว้าง
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ความสาํคัญของการมส่ีวนร่วม

• การพัฒนาทางเศรษฐกจิของชาตทิีผ่่านมาก่อใหเ้กิดการ

ทาํลายทรัพยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศวทิยาเป็น

อย่างมาก ควรทีรั่ฐและประชาชนกลุ่มต่างๆจะใหค้วาม

สนใจอย่างจริงจัง โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ในการกาํหนดนโยบายของรัฐ เพือ่เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพนิิจของรัฐดว้ย
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ความสาํคัญของการมส่ีวนร่วม

• การพัฒนาระบบการศึกษา ทาํใหม้ีการขยายตวัของกลุ่ม

ชนช้ันกลาง ผนวกกับการขยายตวัของระบบการ
ส่ือสารมวลชนไดเ้สริมสร้างใหภ้าคประชาสังคมมีความ

เข้มแข็งขึน้ และกระตอืรือร้นทีจ่ะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาํหนดนโยบายสาธารณะในรูปแบบตา่งๆ
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ความสาํคัญของการมส่ีวนร่วม

• เป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยนื และเสริมสร้างระบบการ
ปกครองและการบริหารแบบ “ธรรมาภบิาล”(Good
Governance) จากการผลักดันจากองคก์รระหว่างประเทศ
เช่น ธนาคารโลก และ กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ที่
พยายามผลักดนัใหป้ระเทศสมาชิกใหห้นัมายดึม่ันในแนว
ทางการพัฒนาแบบยั่งยนื และระบบการปกครองและการ
บริหารแบบ “ธรรมาภบิาล” ซึง่ถอืวา่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคัญยิง่ในการนาํไปสู่เป้าหมาย
ดงักล่าว
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เทคนิค/วธีิการการทาํกจิกรรมการมส่ีวนร่วม
เทคนิคการใหข้้อมูลข่าวสารและเทคนิคการมีส่วนร่วม

เทคนิค วิธีการ ข้อสังเกต

การบรรยายสรุป (short
brief)

ให้ผู้แทนแกนนาํได้รับข้อมูล ความคบืหน้า โดยไป

เยีย่มเยยีนกลุ่ม ชุมชนก่อนทีก่ิจกรรมใดๆจะเกิด

นําไปสู่การส่ือสาร2ทาง เป็น
การเร่ิมต้นให้คนเข้ามามีส่วน

ร่วมมากขึน้

การปิดประกาศ

(display/exhibition)
การจัดนิทรรศการ แจกใบปลิวในทีส่าธารณะทีม่คีน
สัญจรจาํนวนมาก

ควรจัดให้มีจนท.ให้ข้อมูล
ตอบข้อซักถาม

การแถลงข่าว (press
conference)

จัดการแถลงข่าว ตอบข้อซักถามแก่ผู้สงสัยโดยตรง
โดยผู้เป็นเจ้าของโครงการ

บุคคลผู้แถลงข่าว เป็นผู้มี
ความสาํคัญในพืน้ที่

จดหมายข่าว (news
letter)

ควรน่าอ่าน เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ ใช้ภาษาที่

ชาวบ้านเข้าใจ
เป็นการส่ือสารทางเดยีว
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เทคนิค/วธีิการการทาํกจิกรรมการมส่ีวนร่วม (ตอ่)
เทคนิคการใหข้้อมูลข่าวสารและเทคนิคการมีส่วนร่วม

เทคนิค วิธีการ ข้อสังเกต

การประกาศโดยใช้

สาธารณะ

(advertisement)

โดยการประกาศตามสถานีวทิยุ โทรทัศน์ เคเบลิทวีี

เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธเ์คล่ือนที่

ควรจัดให้มีกล่องแสดงความ

คดิเหน็เพือ่ให้เป็นการส่ือสาร2
ทาง

การสัมภาษณเ์ชงิลึก (In-
depth Interview)

การจัดนิทรรศการ แจกใบปลิวในทีส่าธารณะทีม่คีน
สัญจรจาํนวนมาก

ใช้เวลานาน ผู้สัมภาษณต้์อง
มีทักษะ

แบบสอบถาม/สาํรวจ
(attitude survey)

questionnaires สาํรวจทัศนคตคิวามคดิเหน็คนใน

พืน้ทีท่ีม่ีต่อผลกระทบโครงการ
ทาํได้เป็นจาํนวนมาก

สนทนากลุ่มยอ่ย (Focus
Group Discussion -
FGD)

จัดกลุ่มสนทนาเล็กๆสาํหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย10-
15คน ควรใช้กับกลุ่มทีม่ีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ทราบความคดิเหน็เบือ้งต้น

ความในใจ+ทศิทาง
แนวโน้ม



83

เทคนิค/วธีิการการทาํกจิกรรมการมส่ีวนร่วม (ตอ่)
เทคนิคการใหข้้อมูลข่าวสารและเทคนิคการมีส่วนร่วม

เทคนิค วิธีการ ข้อสังเกต

การประชุมกลุ่ม(group
meeting)

ประชุม 30-50คน แสดงความคดิเหน็ต่อโครงการ

ทีไ่ม่ใหญ่นักเพือ่หาข้อสรุปร่วมกัน(ควรดาํเนินการ
วธีิอืน่มาก่อนแล้ว)

ควรได้พบปะตกลงสร้างความ

เข้าใจกับแกนนําล่วงหน้ามา

ก่อนแล้ว

การประชุมสัมมนา

(seminar)

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมดหลังจากการ

ประชุมกลุ่มเล็กๆเพือ่สรุปภาพรวมและรายงานความ

คบืหน้าทัง้หมด

ไม่ควรมีข้อโต้แย้งทีไ่ร้เหตุผล
นอกจากกรณีผลประโยชน์

แอบแฝง

การแสดงความเหน็ลักษณะ

อืน่

การให้ความเหน็ผ่านสื่อต่างๆหรือสาํรวจความเหน็

ผ่ายส่ือ

ทาํหลังจากให้ข้อมูลแก่

ประชาชนมากพอแล้ว

การทาํประชาพจิารณ์

(public hearing)

เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมทีเ่ป็นทางการโดยเชญิผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมดเข้าร่วมต้องทาํเพือ่เสนอไม่ใช่

ตัดสินใจในโครงการ

Public hearing is a
project proposal,
not a project
approval.
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ปัจจัยแหง่ความสาํเร็จของการมส่ีวนร่วม

1. การเตรียมความพร้อมของชุมชน และการศึกษาชุมชน : village
information, village map, village’s social capital, people’s
mind set, etc.

2. การคัดเลือกชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย : inclusiveness of the target
group (stakeholders)

3. ผู้นาํการประชุม/ ผู้ดาํเนินการประชุม : มีทกัษะในการใช้เทคนิคใน

การสร้างบรรยากาศการประชุมที่ สนุกสนานแตไ่ดง้าน-ไดเ้นือ้หา
สาระ

4. การตดิตามผลและการใหก้ารสนับสนุนหลังการประชุม : people’s
commitment, shared vision, project’s spearhead.
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ปัจจัยแหง่ความสาํเร็จของการมส่ีวนร่วม

ผศ.ดร.ฉันทนา บรรพศริิโชค

1. การส่ือสารทีต่รง ไม่เบีย่งเบนข้อเทจ็จริง

2. มีการจัดช่องทางการมีส่วนร่วมทีเ่หมาะสม มีความชัดเจน
เร่ืองขั้นตอนและกระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานเป็นทีย่อมรับ

ร่วมกัน

3. มีความไว้วางใจร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน

4. กระบวนการทาํงานบรรลุผลทีเ่ป็นทีพ่งึพอใจของประชาชน
และนาํไปสู่การรับผิดชอบร่วมกัน
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ข้อกาํหนดในการใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม
World Bank

1. เจ้าของโครงการต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับโครงการ และ
ผลกระทบแก่ประชาชนผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย และ NGO
โดยการปรึกษาหารือสาธารณะ และควรใหค้วามสาํคัญกับ
การหารือระดบัชุมชน (community consultation) ดว้ย

2. ในการจัดทาํรายงาน (EIA) จะตอ้งมีการรับฟังความ
คดิเหน็ของประชาชน องคก์ารพัฒนาเอกชน NGO และ
องคก์รชุมชนในทอ้งถิน่ (Community Based
Organization-CBO) ตัง้แตเ่ร่ิมตน้กระบวนการจัดทาํ
รายงานการศกึษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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ข้อกาํหนดในการใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม

World Bank

• 3. ธนาคารโลกระบุใหเ้จ้าของโครงการระบุใหค่้าใช้จ่าย

ในการทาํการศกึษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) น้ันถอื
เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการดว้ย
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สรุปแนวทางสาํคัญในการใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม

1. ภาครัฐตอ้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตัง้แต่
ขั้นเร่ิมตน้โครงการ โดยพจิารณาถงึรูปแบบ และวธีิการที่
เหมาะสมกับประเภทโครงการ สถานการณ์ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและวถิชีีวติของคนในทอ้งถิน่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องปรับทศันคตใินการทาํงาน
ร่วมกับประชาชน ตอ้งแสดงความจริงใจ เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกตอ้งและจาํเป็นเพือ่สร้างความเช่ือถอื ไว้วางใจ

3. ความโปร่งใสในการจัดเตรียม และเสนอโครงการ โดยเฉพาะ
การศึกษาความเหมาะสมดา้นตา่งๆเช่น (EIA) และ (SIA)
ใหล้ะเอยีดถีถ่้วน และเป็นไปตามขั้นตอนระเบยีบและ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
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