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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
 

ชุดวิชา   การเมืองการปกครองท้องถ่ิน 

หน่วยท่ี 13   การมีส่วนร่วมในระดบัท้องถ่ิน 

ตอนท่ี 
 13.1 แนวคดิเกีย่วกบัการมสี่วนรว่ม 
 13.2 การมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทย 
 13.3 อนาคตของการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทย 

แนวคิด 
1) การมสี่วนร่วมของประชาชนถอืเป็นรากฐานส าคญัของการเมอืงแบบประชาธปิไตยเช่นเดยีวกบั

การเมอืงในระดบัท้องถิ่นที่การมสี่วนร่วมของประชาชนก็มคีวามส าคญัอย่างมากเช่นเดยีวกนั 
เพราะเป็นเสมอืนแบบฝึกหดัให้ประชาชนได้เรยีนรูก้ระบวนการมสี่วนร่วมทางการเมอืง ท าให้
ประชาชนเกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของร่วมในชุมชนท้องถิน่อนัเป็นถิน่ที่อยู่ของตนเอง ท าให้เกิด
ประโยชน์ที่หลากหลาย ทัง้ด้านตัวบุคคล สังคมชุมชนและหน่วยงานองค์การต่าง ๆ เพิ่ม
คุณภาพการตดัสนิใจสรา้งฉันทามต ิลดกระแสการต่อต้าน หลกีเลีย่งความขดัแยง้ ลดค่าใชจ้่าย
และการสูญเสยีเวลา มกีารรวมพลงัเกดิความสามคัคเีป็นการแบ่งเบาภาระของรฐัซึ่งจะท าให้
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการกระจายอ านาจสู่ประชาชนทอ้งถิน่ 

2) การมสี่วนร่วมในการเมอืงการบรหิารท้องถิ่นของไทย มวีธิกีารที่ส าคัญและยอมรบัปฏบิตักินั
โดยทัว่ไป  เช่น การเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิน่ การใชส้ทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ ใน
ประเดน็หรอืเรื่องราวที่เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนในระดบัท้องถิน่ การ
เดนิขบวนหรอืชุมนุมประทว้ง เพื่อเรยีกรอ้งใหก้ระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง ยงัรวมถงึการก่อความวุ่นวาย
ทางการเมอืง การงดให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐัหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นการ
แสดงออกของประชาชนที่ไม่เชื่อฟงัอ านาจรฐั เป็นต้น ส าหรบัการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าบรกิารสาธารณะ (public service) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทย มลีกัษณะการ
มสี่วนรว่มของประชาชนในการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน เช่น การ
รบัรูข้อ้มูลข่าวสาร การเสนอความคดิเหน็ การเขา้ร่วมในเวทปีระชุมปรกึษาหารอื การเขา้ร่วม
จดักจิกรรม และการเขา้รว่มตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นตน้ 



3 
 

 

3) กิจกรรมทางการเมืองในท้องถิ่นปจัจุบันมิอาจหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้ เพราะถือเป็นหลกัการที่ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางว่ามคีวามส าคญั และ
ต้องส่งเสรมิให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเมืองการปกครองและการบรหิารท้องถิ่น 
ภายใต้สถานการณ์ความท้าทายนี้ แนวโน้มของการมสี่วนร่วมในระดบัท้องถิน่ของไทย จงึอาจ
ไม่ได้มองความส าเรจ็ของการมสี่วนร่วมอยู่เพยีงแค่จดัให้มกีารมสี่วนร่วมของประชาชนในเชงิ
ปรมิาณเท่านัน้ หากแต่ต้องค านึงถงึการวดัความส าเรจ็หรอืเป้าหมายของการมสี่วนร่วมที่การ
เกิดกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานรฐัหรอืองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มในชุมชน 

 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาหน่วยที ่13 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1. อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการมสี่วนรว่มได้ 
 2. อธบิายการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทยได้ 
 3. อธบิายอนาคตของการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทยได ้
 
กิจกรรมระหว่างเรียน 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่13 
2. ศกึษาเอกสารการสอนตอนที ่13.1-13.3 
3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ฟงัรายการวทิยุกระจายเสยีง 
5. ชมรายการวทิยุโทรทศัน์หรอืวซีดี ี(ถา้ม)ี 
6. เขา้รบับรกิารสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 
7. ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่13 
 

ส่ือการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏบิตั ิ
3. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์หรอืวซีดีปีระจ าชุดวชิา (ถา้ม)ี 
4. กจิกรรมประจ าชุดวชิา 
5. การสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 
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การประเมินผล 
 1.  ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 2.  ประเมนิผลกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรื่อง 
 3.  ประเมนิกจิกรรมประจ าชุดวชิา 
 4. ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศกึษา 
 

เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยท่ี 13 ในแบบฝึกปฏิบติั แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่13.1  
แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่13.1 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
 หวัเร่ือง 

13.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ 
13.1.2 ความส าคญัของการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่  

 
 แนวคิด 

1) การมสี่วนรว่มของประชาชนถอืเป็นรากฐานส าคญัของการเมอืงแบบประชาธปิไตย
เช่นเดยีวกบัการเมอืงในระดบัทอ้งถิน่ทีก่ารมสี่วนรว่มของประชาชนกม็คีวามส าคญั
อยา่งมากเช่นเดยีวกนั เพราะเป็นเสมอืนแบบฝึกหดัใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรู้
กระบวนการมสี่วนรว่มทางการเมอืง ท าใหป้ระชาชนเกดิความรู้สกึเป็นเจา้ของรว่มใน
ชุมชนทอ้งถิน่อนัเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องตนเอง 

2) การมสี่วนรว่มของประชาชนยงัท าใหเ้กดิประโยชน์ทีห่ลากหลาย ทัง้ดา้นตวับุคคล 
สงัคมชุมชนและหน่วยงานองคก์ารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามวถิกีารมสี่วนรว่มแต่ละ
ประเดน็ ซึง่ในภาพรวมก่อเกดิประโยชน์ต่อตวับุคคลในการพฒันาศกัยภาพสงัคม
ชุมชนเกดิการพึง่พาตนเอง เกดิความรกัหวงแหนรบัผดิชอบและเป็นเจา้ของชุมชน 
เพิม่คุณภาพการตดัสนิใจสรา้งฉนัทามต ิลดกระแสการต่อตา้น หลกีเลีย่งความขดัแยง้ 
ลดค่าใชจ้่ายและการสญูเสยีเวลา มกีารรวมพลงัเกดิความสามคัคเีป็นการแบ่งเบา
ภาระของรฐัซึง่จะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการกระจายอ านาจสู่ประชาชนทอ้งถิน่ 
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 วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาตอนที ่13.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ได ้
2. อธบิายความส าคญัของการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

เร่ืองท่ี 13.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในระดบัท้องถ่ิน 

การมสี่วนร่วมของประชาชนถอืเป็นรากฐานส าคญัของการเมอืงแบบประชาธปิไตยเช่นเดยีวกบัใน
ระดบัทอ้งถิน่ทีก่ารมสี่วนรว่มของประชาชนกม็คีวามส าคญัต่อประชาธปิไตยในทอ้งถิน่อยา่งมากเช่นเดยีวกนั 
เพราะเป็นเสมือนแบบฝึกหัดให้ประชาชนได้เรยีนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมตัง้แต่ระดับฐานราก ท าให้
ประชาชนเกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของร่วม (sense of belonging) ในชุมชนท้องถิน่อนัเป็นถิน่ที่อยู่ของตนเอง 
เกดิความหวงแหนและความรบัผดิชอบต่อชุมชนท้องถิน่ เป็นผลให้ประชาชนเรยีนรูแ้ละมคีวามรูส้กึที่ดต่ี อ
การเมอืงแบบประชาธปิไตย การมสี่วนร่วมในระดบัท้องถิน่ จงึมคีวามเกี่ยวพนักบัการเมอืงการปกครองใน
ระดบัชาตเิป็นอย่างมาก เพราะกจิกรรมทางการเมอืงการปกครองระดบัชาตมิฐีานทีส่ าคญัจากระดบัทอ้งถิน่ 
การมสี่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่จงึเป็นพืน้ฐานในการพฒันาการเมอืงจากประชาธปิไตยระดบัฐานราก
ใหก้า้วหน้ายิง่ขึน้ 

การมสี่วนร่วม จงึเป็นพฤตกิรรมทางการเมอืงที่มคีวามส าคญัตามแนวคดิในระบอบประชาธปิไตย 
ในแงท่ีเ่ป็นสิง่ทีป้่อนเขา้สู่ระบบการเมอืง ซึง่อาจจะเป็นในลกัษณะการเรยีกรอ้ง หรอืการสนบัสนุนต่อระบบที่
ด ารงอยู ่ซซูาน แบลค็อล ฮานเซน (Susan Blackall Hansen)1 เหน็ว่า การมสี่วนร่วมของพลเมอืงสามารถมี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมของผู้น าการเมอืงได้ 2 ทางด้วยกนัคอื 1) ผู้น าการเมอืงจ าต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนมากขึน้ด้วยเกรงว่าจะถูกขบัออกจากต าแหน่ง 2) สื่อสารขอ้มลูใหผู้้น าได้ทราบถงึว่า
พลเมอืงของเขาต้องการในสิง่ใดการมสี่วนร่วมทางการเมอืง จงึเป็นกลไกส าคญัของระบอบประชาธปิไตย
แบบมสี่วนรว่ม โดยเฉพาะภายใตร้ะบบการเมอืงทีม่แีบบแผนทีซ่บัซอ้น มนุษยถ์ูกดงึเขา้ไปเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์
กบัการเมอืงมากขึน้ ดงันัน้ การปฏบิตัหิน้าทีข่องระบบการเมอืง สถาบนัการเมอืงรวมถงึตวัผูน้ าการเมอืงจะ
เป็นสิง่ทีจ่ะตดัสนิว่าสมาชกิในสงัคมจะมคีวามมชีวีติทีด่เีพยีงใด ดงัที่ จอหน์ สจว็ต มลิล์ (John Stuart Mills) 
เหน็ว่า “มนุษยจ์ะต้องเรยีนรูถ้งึความรบัผดิชอบในการเขา้มสี่วนร่วม การขาดความสามารถในการเขา้มสี่วน
รว่มแสดงใหเ้หน็ถงึการขาดความเป็นสมาชกิอย่างเตม็ตวัภายในระบบนัน้”2 

การมสี่วนร่วมทางการเมอืง (political participation) นัน้ นักวชิาการตะวนัตกต่างให้ความหมายใน
ลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั สามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 

                                                           
1 Susan Blackall Hansen, Participation, political structure, and concurrence. American 

Political Science Review (1975) (69) : 1181-1199. อา้งใน ชติพล กาญจนกจิ, “ความไวว้างใจทางการ
เมอืงและการมสี่วนรว่มทางการเมอืงในการเมอืงทอ้งถิน่ไทย: ศกึษากรณอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบล,” 
(วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎบีณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 48. 

2 เสถยีร หอมขจร และคณะ, ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2, พมิพค์รัง้ที ่4 (กรงุเทพฯ: 
ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2537), 161-163. อา้งใน เพิง่อา้ง, 48. 
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กลุ่มแรก มองการมสี่วนร่วมทางการเมอืงว่าเป็น กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทางการเมอืงทัง้ตาม
รปูแบบและนอกรูปแบบ เช่น การอภปิรายทางการเมอืง การร่วมชุมนุมเพื่อรบัฟงัเหตุการณ์ทางการเมอืง 
การร่วมรณรงค์หาเสยีง การใช้ก าลงัรุนแรงทางการเมอืงการโน้มน้าวให้เห็นชอบหรอืกดดนัรฐับาล การ
ประทว้ง และการใชก้ าลงัรนุแรง ซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพรรคการเมอืง กลุ่มอทิธพิล กลุ่มผลประโยชน์ โดย
ไม่สนใจว่าจะถูกบงัคบัหรอืโดยสมคัรใจ ส าเรจ็หรอืล้มเหลว นักวชิาการกลุ่มนี้  เช่น เจฟฟร ีเค. โรเบิร์ต 
(Geffrey K.Robert); แซมมวล พ.ี ฮนัตงิตนั (Samuel P. Huntington) และ จอรจ์ ไอ. เดมงิเกซ (George I. 
Deminguez) 

กลุ่มที่สอง มองว่า การมสี่วนร่วมทางการเมอืงเป็นปฏสิมัพนัธร์่วมระหว่างรฐักบัประชาชนตามวถิี
ประชาธปิไตยซึ่งไม่ได้มคีวามหมายเฉพาะกิจกรรมในเชงิสถาบนัการเมอืงเท่านัน้ อาจเป็นการแสดงออก
หรอืกจิกรรมอยา่งอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักระบวนการทางการเมอืงกไ็ด ้แต่เป็นจุดเริม่ต้นทีม่ ีผลต่อการ
ตดัสนิใจของฝา่ยการเมอืง นักวชิาการในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ มลิบารท์ และกอล (Milbrath and Goel); โรเซนสโตน 
(Rosenstone) และ ฮานเซน (Hansen)3 

การมสี่วนร่วมของประชาชนจงึถอืเป็นหลกัการสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามส าคญัและจ าเป็น
ในสงัคมประชาธปิไตย รฐัธรรมนูญซึ่งเป็นกตกิาสูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มของประชาชนอยา่งชดัเจน รวมถงึการปฏริปูการบรหิารงานภาครฐัภายใตแ้นวคดิการบรหิารภาครฐั
แบบมสี่วนร่วม (Participatory Governance) และแนวคดิธรรมาภบิาล (Good Governance) ไดต้ระหนักถงึ
ความส าคญัของการมสี่วนรว่มของประชาชน มกีฎหมายหลายฉบบัประกนัสทิธขิองประชาชนดา้นการมสี่วน
ร่วมและก าหนดหน้าที่ของภาครฐัในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม อาทิ พระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ด ี
พ.ศ. 2546 ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548  

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการยงัก าหนดเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนไว้
เช่นกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การมสี่วนร่วมของประชาชนถอืเป็นหวัใจหรือ
เป็นองค์ประกอบที่ขาดมไิด้ ดงันัน้ การมสี่วนร่วมของประชาชนจงึเป็นความจ าเป็น ดงัจะเห็นได้ว่ามกีาร
ก าหนดให้ผู้บรหิารท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถิน่ต้องเป็นตวัแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมสี่วนร่วม
ของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตัง้ ก าหนดให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ งประชาชนในการ
บรหิารงาน และตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมเีป้าหมายให้การท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปญัหาได้รวดเรว็ สรา้ง
ความโปร่งใส รวมทัง้เป็นวิธีการที่ช่วยเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชนและ
เสรมิสรา้งประชาธปิไตยท้องถิ่น ดงันัน้ การปกครองส่วนท้องถิ่นจงึต้องมุ่งเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมของ

                                                           
3 ชติพล กาญจนกจิ, อา้งแลว้, 48. 
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ประชาชน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารเกดิขึน้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ถอืเป็นรากฐานของการพฒันา
ประชาธปิไตยนัน่เอง4 

มกีารให้นิยามความหมายการมีส่วนร่วมไว้หลากหลายประการ เช่น เออร์วิน วิลเลี่ยม (Erwin 
William)5 ได้กล่าวว่า การพฒันาแบบมสี่วนร่วม คอื กระบวนการให้ประชาชนเขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งในการ
ด าเนินงานพฒันา ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมแก้ปญัหาของตนเอง เน้นการมสี่วนร่วมการเข้ามาเกี่ยวขอ้ง
อย่างแขง็ขนัของประชาชน การให้ความคดิสรา้งสรรค์ และความช านาญของประชาชนในการแก้ปญัหา
ร่วมกับการใช้วทิยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง 

องค์การอนามยัโลก (WHO) และ ยูนิเซฟ (UNICEF)6 ได้ให้ความหมายของการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในฐานะที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาว่า คือ การเข้าร่วมอย่างกระตือรอืร้นและมพีลงัของ
ประชาชนในกระบวนตดัสนิใจ เพื่อก าหนดเป้าหมายของสงัคม จดัทรพัยากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและเป็น
การปฏบิตัติามแผนการหรอืโครงการต่าง ๆ โดยความสมคัรใจ 

ปีเตอร ์โอ๊คเลย์ (Peter Oakley) และ เดวดิ มาร์เดน (David Marsden)7 กล่าวถึงความหมายของ
การมสี่วนร่วมของประชาชนไปสมัพนัธ์กบัเรื่องการสรา้งประชาธปิไตยทางการเมอืง หรอืมฉิะนัน้ก็เอาไป
เกี่ยวพนักบักระบวนการเปลีย่นแปลงทางสงัคม หรอืการเตบิโตตามค าว่า “พฒันา” ชีน้ า หรอืทีใ่ชก้นับ่อย ๆ 
คอื ในแง่ที่รฐับาลจะเข้าไปกบัสภาพของการ “มสี่วนร่วม” ที่รฐับาลใช้ ส่วนความหมายของการมสี่วนร่วม

                                                           
4 อรทยั ก๊กผล, คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรบันักบริหารท้องถิน่ (กรงุเทพฯ: 

จรญัสนิทวงศก์ารพมิพ์, 2552), 3-4. 
5 Erwin William, Participation Management: Concept Theory and Implemention (Atlanta 

Ga: Georgia State University, 1976), 17-20. อา้งใน แชน ชื่นศวิา, “การมสี่วนรว่มของประชาชนในการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในชนบท ศกึษาเฉพาะกรณอี าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ,” (ภาคนิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ คณะพฒันาสงัคม สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร์, 2538), 8. 

6 WHO and UNICEF, Report of the international conference on primary health care 
(New York: N.P.Press, 1978), 41. อา้งใน สทิธโิชค เดชภบิาล, “การมสี่วนรว่มของชุมชนทอ้งถิน่ในการ
จดัการและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มบรเิวณพืน้ทีป่า่ชายเลน: ศกึษาเฉพาะชุมชนทอ้งถิน่ในจงัหวดัภเูกต็,” 
(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554), 9. 

7 Peter Oakley and David Marsden, แนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชนบท = Approaches to participation in rural development / by Peter Oakley and David 
Marsden, แปลโดย นรนิทรช์ยั พฒันพงศา (กรงุเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ 2533), 17-
20. อา้งใน เพิง่อา้ง, 9-10. 
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อย่างกว้าง ๆ เช่น การมสี่วนช่วยเหลอืโดยสมคัรใจ การให้ประชาชนเขา้ร่วมกบักระบวนการตดัสนิใจและ
กระบวนการด าเนินการของโครงการ ตลอดจนร่วมรบัผลประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ลว้นเป็นขอ้ความที่ดู
จะมคีวามคล่องตวั ดูเป็นการปฏบิตังิานที่จรงิจงั ซึง่บ่งบอกว่าโครงการหรอืแผนงานนัน้ การมสี่วนร่วมจะมี
การก าหนดวตัถุประสงค์และขัน้ตอนการด าเนินงานอย่างไร  ส าหรบัความหมายของการมสี่วนร่วมที่ระบุ
ค่อนขา้งเฉพาะเจาะจง เช่น การที่จะให้ประชาชนมทีัง้สทิธแิละหน้าที่ที่จะเขา้ร่วมแก้ปญัหาของเขา ให้เขา
เป็นผู้มคีวามรเิริม่และมุ่งใชค้วามพยายามและความเป็นตวัของตวัเองเขา้ด าเนินการและควบคุมทรพัยากร
และระเบยีบในสถาบนัต่าง ๆ เพื่อแก้ปญัหาเหล่าน้ีกเ็ป็นการแสดงถงึความหมายทีบ่อกถงึสภาพการมสี่วน
ร่วมที่เน้นให้กลุ่มร่วมด าเนินการ และมจีุดส าคญัที่จะให้การมสี่วนร่วมนัน้เป็นการปฏบิตัอิย่างแขง็ขนั มใิช่
เป็นไปอยา่งเฉยเมยหรอืมสี่วนรว่มพอเป็นพธิเีท่านัน้ 

อคิน รพีพฒัน์8 ได้ให้ความหมายของการมสี่วนร่วมของประชาชนสรุปได้ว่า การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปญัหา เป็นผู้ที่ท าทุกอย่างซึ่งไม่ใช่การก าหนดจาก
ภายนอกแลว้ใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากแต่ทุกอย่างจะต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนคดิเอง 
ซึง่อาจแบ่งการมสี่วนรว่มออกได ้5 ขัน้ตอน คอื 

1) การมสี่วนรว่มในการคน้หาและจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา 

2) รว่มในการวเิคราะหถ์งึสาเหตุและทีม่าของปญัหา 

3) รว่มในการเลอืกวธิกีารและวางแผนในการแกป้ญัหา 

4) รว่มในการด าเนินตามแผน 

5) รว่มในการประเมนิผล วเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรค และปจัจยัทีม่สี่วนท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ 

อรทยั ก๊กผล9 กล่าวว่า ความหมายของการมสี่วนร่วมของประชาชนเปลีย่นแปลงไปตามบรบิททาง
สงัคมและการเมอืง ในอดตีการมสี่วนร่วมของประชาชนมกัหมายถงึการมสี่วนร่วมทางการเมอืง แต่ปจัจุบนั
สงัคมให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกว้างขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation) หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนด
กฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบรหิารและตัดสินใจของท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวมอย่างแท้จรงิ ทัง้นี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมอีิสระทางความคิด มคีวามรู้
ความสามารถในการกระท า และมคีวามเตม็ใจทีจ่ะเขา้รว่มต่อกจิกรรมนัน้ ๆ โดยหลกัการการมสี่วนรว่มของ

                                                           
8 อคนิ ระพพีฒัน์, ม.ร.ว. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาชนบทในสภาพสงัคมและ

วฒันธรรมไทย (กรงุเทพฯ: ศกัดิโ์สภาการพมิพ,์ 2527), 320. อา้งใน เพิง่อา้ง, 11. 
9 อรทยั ก๊กผล, อา้งแลว้, 17-19. 
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ประชาชนจะต้องมลีกัษณะการเขา้ร่วมอย่างครบวงจรตัง้แต่ต้นจนถงึสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจดัเวทกีารมสี่วน
รว่มครัง้เดยีว ในการแกป้ญัหาของชุมชนควรเปิดใหป้ระชาชนเขา้รว่มตัง้แต่ตน้จนจบ ดงันี้ 

1) เริม่ตัง้แต่การเกดิจติส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคมหรอืชุมชนทีต่นอยู่ 

2) ร่วมคดิด้วยกนัว่าอะไรที่เป็นปญัหาของชุมชน มสีาเหตุอย่างไรและจะจดัล าดบัความส าคญัของ
ปญัหาเป้าหมายอยา่งไร และควรทีจ่ะจดัการกบัปญัหาใดก่อนหลงั 

3) ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานว่าจะจดักิจกรรมหรอืโครงการอะไร จะแบ่งงานกนัอย่างไร ใช้
งบประมาณมากน้อยเพยีงใด จะจดัหางบประมาณมาจากทีใ่ด และใครจะเป็นผูด้แูลรกัษา 

4) รว่มด าเนินงาน ประชาชนจะตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมดว้ยความเตม็ใจ เตม็ก าลงัความรูค้วามสามารถ
ของตนเอง 

5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบถงึปญัหาอุปสรรคและร่วมกนัในการหาทางแก้ไขปญัหา เพื่อให้งานหรอืภารกจิดงักล่าวสามารถ
ส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย 

6) ร่วมรบัผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้ร ับ
ผลประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งอาจไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงนิ วตัถุสิง่ของ แต่อาจเป็นความสุขสบายความ
พอใจในสภาพของความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้กไ็ด ้

ทัง้นี้ ในการท างานเพื่อให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องค านึงถึงเงื่อนไข
หรอืหลกัการส าคญั 3 ประการ คอื การมสี่วนร่วมต้องเกดิจากความเตม็ใจและความตัง้ใจทีจ่ะเขา้รว่ม เพราะ
จะท าให้เกดิความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการแก้ไขปญัหาตดัสนิใจในเรื่องนัน้ ๆ กระบวนการมสี่วน
รว่มนัน้ต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาค และขดีความสามารถของแต่ละบุคคลทีจ่ะเขา้มามสี่วนร่วม 
การมสี่วนรว่มต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของเสรภีาพ อสิรภาพทีจ่ะตดัสนิใจว่าจะเลอืกหรอืจดัใหม้กีารมสี่วนร่วม
หรอืไม ่ขอ้ส าคญัคอื การมสี่วนรว่มนัน้ตอ้งไมเ่กดิจากการบงัคบัหรอืขูเ่ขญ็จากผูท้ีเ่หนือกว่า 

แนวคดิการมสี่วนร่วมในระดบัท้องถิน่เกดิขึน้อย่างกวา้งขวางเป็นเวลานานแลว้ในต่างประเทศ และ
แนวคดิดงักล่าวไดม้าสู่ประเทศไทยอย่างชดัเจนนับตัง้แต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ในปจัจุบนัประเทศไทย
ไดใ้หค้วามสนใจต่อหลกัการมสี่วนร่วมเพื่อพฒันาประเทศทัง้ดา้นการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม 
อนัเป็นฐานส าคญัของประชาธปิไตยแบบมสี่วนร่วม รวมถงึการเปลี่ยนแปลงการบรหิารงานภาครฐัภายใต้
แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่ วนร่วม  (Participatory Governance) และธรรมาภิบาล (Good 
Governance) โดยทีภ่าครฐัต้องเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนไดร้่วมรบัรู ้ร่วม
คดิ รว่มตดัสนิใจ ร่วมท างาน และร่วมรบัผลทีเ่กดิจากการมสี่วนร่วม ไปจนกระทัง่ถงึร่วมตรวจสอบเพื่อสรา้ง
ความโปรง่ใสและเพิม่คุณภาพการตดัสนิใจของหน่วยงานภาครฐัใหด้ขีึน้และเป็นทีย่อมรบัรว่มกนัของทุกฝา่ย 
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การมสี่วนร่วมในระดบัท้องถิ่นจงึเป็นการรบัรองสทิธขิ ัน้พื้นฐานของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่จะต้อง
ได้รบัการคุ้มครองจากรฐั และยงัเป็นกระบวนการสร้างประชาธปิไตยจากฐานรากของประชาธปิไตยใน
ระดบัชาตต่ิอไป 

 

กิจกรรม 13.1.1 

 การมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่มคีวามสมัพนัธก์บัการพฒันาประชาธปิไตยระดบัชาตอิย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 13.1.1 

การเมอืงในระดบัทอ้งถิน่ทีก่ารมสี่วนรว่มของประชาชนกม็คีวามส าคญัอย่างมากเช่นเดยีวกนั เพราะ
เป็นเสมือนแบบฝึกหัดให้ประชาชนได้เรยีนรู้กระบวนการมสี่วนร่วมทางการเมือง ท าให้ประชาชนเกิด
ความรูส้กึเป็นเจา้ของรว่ม (sense of belonging) ในชุมชนทอ้งถิน่อนัเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของตนเอง เกิดความหวง
แหนและความรบัผดิชอบต่อชุมชนท้องถิน่ เป็นผลให้ประชาชนเรยีนรูแ้ละมคีวามรูส้กึที่ดต่ีอการเมอืงแบบ
ประชาธปิไตย การมสี่วนร่วมในระดบัทอ้งถิน่ จงึมคีวามเกี่ยวพนักบัการเมอืงการปกครองในระดบัชาตเิป็น
อย่างมาก เพราะกจิกรรมทางการเมอืงการปกครองระดบัชาตมิฐีานทีส่ าคญัจากระดบัทอ้งถิน่ การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิน่จงึเป็นพื้นฐานในการพฒันาการเมอืงจากประชาธปิไตยระดบัฐานรากให้ก้าวหน้า
ยิง่ขึน้ 
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เร่ืองท่ี 13.1.2 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมในระดบัท้องถ่ิน 

การมสี่วนรว่มของประชาชนในระดบัทอ้งถิน่เป็นกระบวนการประชาธปิไตยทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ 
อยา่งไรกต็าม ประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากการมสี่วนรว่มของประชาชนขึน้อยู่กบัความจรงิใจและความจรงิจงัในการ
ด าเนินการด้วย รายงานการวจิยัของสถาบนัพระปกเกล้า10 ได้ชี้ให้เห็นประโยชน์โดยทัว่ไปของการมสี่วน
รว่มในระดบัทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 

1) การเพิม่คุณภาพการตดัสนิใจ การใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการใหข้อ้มลูข่าวสารและความ
คดิเห็นต่าง ๆ จะช่วยให้ได้ขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจที่ครบถ้วนรอบคอบมากขึ้น  นอกจากนัน้ยงัช่วยให้
เกดิทางเลอืกใหม่ ท าใหก้ารตดัสนิใจรอบคอบและไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ โดยเฉพาะการตดัสนิใจทีก่ระทบ
กบัประชาชนโดยตรง 

2) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสยีเวลา เมื่อการตดัสนิใจนัน้ได้รบัการยอมรบั ประชาชนเขา้มามสี่วน
ร่วมตัง้แต่ต้น รบัทราบข้อมูลค าอธบิายต่าง ๆ เห็นประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รบั จะช่วยลดความขดัแย้ง
ระหว่างการน าไปปฏบิตั ิแน่นอนว่ากระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนมคี่าใชจ้า่ยและใชร้ะยะเวลา แต่เมื่อ
ประชาชนยอมรบั การน าโครงการไปสู่การปฏบิตัจิะรวดเรว็ขึน้ ซึง่ในประเดน็นี้จะเหน็ว่าโครงการของภาครฐั
ทีเ่ร่งการตดัสนิใจหรอืปกปิด เมื่อประชาชนทราบภายหลงัและต่อต้าน บางโครงการน าไปสู่การปฏบิตัไิม่ได ้
ล่าช้าเป็นปี ๆ บางโครงการสามารถก่อสรา้งได้เสรจ็และประชาชนไม่ยอมให้เข้าไปด าเนินการ กลายเป็น
อนุสาวรยีร์า้ง ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดาย งบประมาณดงักล่าวสามารถน าไปสรา้งคุณประโยชน์ไดม้ากมาย 

3) การสรา้งฉันทามต ิส าหรบัสถานการณ์ปจัจุบนัการสรา้งฉันทามตอิาจเป็นเรื่องยาก สงัคมไทย
กลายเป็นพหุลกัษณ์และตอ้งยอมรบัความหลากหลายแตกต่างทางความคดิ กลไกทีช่่วยใหค้วามแตกต่างนัน้
ได้มีการแลกเปลี่ยน คือ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางหลักการเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอาจช่วยป้องกนัความขดัแย้งได้ แต่ในสงัคมไทยที่ผ่านมาภาครฐัมกัด าเนินการตดัสนิใจไปก่อน 
เมื่อประชาชนต่อต้านจงึจดักระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชนตามมาภายหลงั หากเกิดเป็นความ
ขดัแย้งขึ้น จ าเป็นต้องใช้หลกัการจดัการความขดัแย้งเข้ามาแทน ดงันัน้ การมสี่วนร่วมของประชาชนจงึ
สามารถช่วยลดความขดัแยง้ทางการเมอืงและเกดิความชอบธรรมในการตดัสนิใจของรฐั 

4) รว่มมอืในการน าไปปฏบิตั ิการมสี่วนรว่มของประชาชนเมือ่ประสบความส าเรจ็จะท าใหป้ระชาชน
เกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของและมคีวามกระตอืรอืรน้ในการช่วยใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัิ 

                                                           
10 สุทธนู ศรไีสย ์และคณะ, “ปญัหาการจดัอนัดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

รางวลัพระปกเกลา้ประจ าปี 2545 ความเป็นเลศิดา้นความโปรง่ใสและการมสี่วนรว่มของประชาชนและ
การศกึษาภาพรวมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่,” (รายงานการวจิยัของสถาบนัพระปกเกลา้, 2545) 
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5) ช่วยท าให้ผู้บรหิารท้องถิ่นมคีวามใกล้ชิดกับประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้
ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความใกล้ชิด สร้างความสมัพันธ์ที่ดี สร้าง
ความรูส้กึว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของนักการเมอืงเท่านัน้ นอกจากนัน้
ดว้ยความใกลช้ดิ ผู้บรหิารท้องถิน่จะไวต่อความรูส้กึห่วงกงัวลของประชาชนและเกดิความตระหนักในการ
ตอบสนองต่อความกงัวลของประชาชน 

6) ช่วยพฒันาความเชีย่วชาญและความคดิสรา้งสรรคข์องสาธารณชน การมสี่วนรว่มของประชาชน
เป็นการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชน เพื่อเรยีนรูก้ระบวนการตดัสนิใจและเป็นเวทฝึีกผูน้ าชุมชน 

7) ช่วยท าใหป้ระชาชนสนใจประเดน็สาธารณะมากขึน้ การมสี่วนร่วมเป็นการเพิม่ทุนทางสงัคม และ
ช่วยเสรมิสรา้งใหป้ระชาชนเป็นพลเมอืงทีก่ระตอืรอืรน้สอดคลอ้งกบัหลกัประชาธปิไตยแบบมสี่วนรว่ม 

การมสี่วนร่วมจงึมคีวามส าคญัต่อการเรยีนรูร้่วมกนัของชุมชน และธ ารงรกัษาอตัลกัษณ์ของชุมชน
หลายประการ เช่น เป็นสิทธิขัน้พื้นฐานของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรฐัธรรมนูญสอดคล้องกับปรชัญา
แนวความคดิและหลกัการเรยีนรูร้่วมกนัของชุมชน เป็นเครื่องชี้วดัความส าเรจ็นโยบายของรฐับาลในเรื่อง
การกระจายอ านาจ น าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน ท าให้ด าเนินการพฒันาชุมชนได้สอดคล้องกบัความ
ต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนและชุมชน เป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลกลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มี
ประสทิธภิาพ เป็นการสรา้งความพงึพอใจร่วมกนั ท าใหก้ารพฒันามคีวามชอบธรรม ท าใหเ้กดิความรกัหวง
แหนรบัผิดชอบและเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกนั (sense of belonging) ถือว่าเป็นกระบวนการส าคญัในการ
สนับสนุน ส่งเสรมิ การเรยีนรูร้่วมกนัของชุมชน ใหป้ระสบผลส าเรจ็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรฐับาล เพราะ
การพฒันาแบบมสี่วนร่วมเป็นการพฒันาของคนในชุมชน โดยคนในชุมชน และเพื่อคนในชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 
รฐับาลเป็นเพยีงผูส้นบัสนุนในบางส่วนเท่านัน้ 

นอกจากนี้ การมสี่วนรว่มของประชาชนยงัท าใหเ้กดิประโยชน์ที่หลากหลาย ทัง้ดา้นตวับุคคล สงัคม
ชุมชนและหน่วยงานองค์การต่าง ๆ โดยเป็นไปตามวถิกีารมสี่วนร่วมแต่ละประเดน็ ซึ่งในภาพรวมก่อเกดิ
ประโยชน์ต่อตัวบุคคลในการพัฒนาศักยภาพสังคมชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง เกิดความรกัหวงแหน
รบัผดิชอบและเป็นเจา้ของชุมชน เพิม่คุณภาพการตดัสนิใจสรา้งฉันทามต ิลดกระแสการต่อต้าน หลกีเลีย่ง
ความขดัแยง้ ลดค่าใชจ้า่ยและการสูญเสยีเวลา มกีารรวมพลงัเกดิความสามคัคเีป็นการแบ่งเบาภาระของรฐั
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ซึ่งจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการกระจายอ านาจสู่ประชาชนท้องถิ่น11 อย่างยัง่ยนื การมสี่วนร่วมยงั
ก่อใหเ้กดิประโยชน์12 ดงัต่อไปนี้ 

1) คุณภาพของการตดัสนิใจดขีึน้ เนื่องจากกระบวนการปรกึษาหารอืกบัสาธารณชนจะช่วยสรา้ง
ความกระจ่างให้กบัวตัถุประสงคแ์ละความต้องการของโครงการหรอืนโยบาย และบ่อยครัง้ทีก่ารมสี่วนร่วม
ของประชาชนน ามาสู่การพจิารณาทางเลอืกใหม ่ๆ ทีน่่าจะเป็นค าตอบทีม่ปีระสทิธผิลทีสุ่ดได ้

2) ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แมว้่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมจะต้องใช้เวลา
และมคี่าใชจ้่ายมากกว่าการตดัสนิใจฝ่ายเดยีว แต่การตดัสนิใจฝ่ายเดยีวที่ไม่ค านึงถงึความต้องการแท้จรงิ
ของประชาชนนัน้ อาจน ามาซึ่งการโต้แยง้คดัคา้นหรอืการฟ้องรอ้งกนั อนัท าให้ต้องเสยีค่าใชจ้่ายสูงในระยะ
ยาว เกดิความล่าชา้ และความลม้เหลวของโครงการไดใ้นทีสุ่ด 

3) การสรา้งฉันทามติ การมสี่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพนัอย่างมัน่คงใน
ระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มคีวามแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้งทา ง
การเมอืงและช่วยใหเ้กดิความชอบธรรมต่อการตดัสนิใจของภาครฐั 

4) การน าไปปฏบิตังิ่ายขึน้ การเขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจท าใหป้ระชาชนมคีวามรูส้กึของการ
เป็นเจา้ของการตดัสนิใจนัน้ และทนัททีี่การตดัสนิใจไดเ้กดิขึน้ พวกเขาก็อยากเหน็มนัเกดิผลในทางปฏบิตั ิ
และยงัอาจเขา้มาช่วยกนัอยา่งกระตอืรอืรน้อกีดว้ย 

5) การหลกีเลีย่งการเผชญิหน้าทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด เพราะการเปิดโอกาสใหฝ้า่ยต่าง ๆ เขา้มาแสดงความ
ต้องการและขอ้ห่วงกงัวลตัง้แต่เริม่ต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แยง้และการแบ่งฝ่าย ที่จะเป็น
ปจัจยัใหเ้กดิการเผชญิหน้าอยา่งรุนแรงได ้

6) การคงไวซ้ึง่ความน่าเชื่อถอืและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตดัสนิใจทีโ่ปร่งใสและเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรม
โดยเฉพาะเมือ่ตอ้งมกีารตดัสนิใจในเรือ่งทีม่กีารโตแ้ยง้กนั 

7) การคาดการณ์ความห่วงกงัวลและทศันคตขิองสาธารณชน เพราะเมื่อเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งไดม้า
ท างานร่วมกบัสาธารณชนในกระบวนการมสี่วนร่วม พวกเขาจะได้รบัรูถ้งึความห่วงกงัวล และมุมมองของ

                                                           
11 พระมหาสุนทร ปญุญา, “ปจัจยัทีส่่งผลต่อการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิน่ของ

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร,ี” (สารนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขา
รฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม, 2558), 17-18. 

12 เจมส ์แอล เครยต์นั, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตดัสินใจทีดี่กว่าโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม แปลโดย วนัชยั วฒันศพัท์ ถวลิวด ีบุรกุีล เมธศิา พงษ์ศกัดิศ์ร ี(ขอนแก่น: โรงพมิพศ์ริภิณัฑ ์ออฟ
เซท็, 2551), 21 – 25. 
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สาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิรยิาตอบสนองของ
สาธารณชนต่อกระบวนการและการตดัสนิใจขององคก์รได ้

8) การพัฒนาภาคประชาสงัคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมสี่วนร่วมของประชาชนคือ ท าให้
ประชาชนมคีวามรูท้ ัง้ในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตดัสนิใจของรฐั รวมทัง้เป็นการฝึกอบรม
ผู้น า และท าให้ประชาชนได้เรยีนรู้ทกัษะการท างานร่วมกนัเพื่อแก้ปญัหาต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพใน
อนาคต 

การมสี่วนร่วมของประชาชนจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขพื้นฐานของการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 3 ประการ13 คอื 

1) การมอีสิรภาพในการเขา้รว่ม หมายถงึ การเขา้รว่มตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 

2) ความเสมอภาคในการเขา้รว่มกจิกรรม หมายถงึ ทุกคนทีเ่ขา้รว่มตอ้งมสีทิธเิท่าเทยีมกนั 

3) ผู้เขา้ร่วมต้องมคีวามสามารถพอที่จะเขา้ร่วมกจิกรรม หมายถงึ มคีวามเขา้ใจในเรื่องนัน้ ๆ  แต่
หากกจิกรรมทีก่ าหนดไวม้คีวามซบัซอ้นเกนิความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย กจ็ะตอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพ
ใหพ้วกเขาสามารถเขา้มามสี่วนร่วมได ้

การแบ่งระดบัขัน้การมสี่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งไดห้ลายวธิ ีขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์และความ
ละเอยีดของการแบ่งเป็นส าคญั โดยมขีอ้พงึสงัเกตคอื ถ้าระดบัการมสี่วนร่วมต ่า จ านวนประชาชนที่เขา้มี
ส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่ เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลง
ตามล าดบั ระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนเรยีงตามล าดบัจากต ่าสุดไปหาสงูสุด ไดแ้ก่14 

1) ระดบัการให้ข้อมูล เป็นระดบัต ่าสุด และเป็นวธิกีารที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกบัประชาชน มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มลูแก่ประชาชน โดยวธิกีารต่าง ๆ เช่น การแถลง
ข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็หรอืเขา้มา
เกีย่วขอ้งใด ๆ 

2) ระดบัการเปิดรบัความคดิเหน็จากประชาชน เป็นระดบัขัน้ทีสู่งกว่าระดบัแรก กล่าวคอื ผูว้างแผน
โครงการจะเชญิชวนใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ เพื่อเป็นขอ้มลูในการประเมนิขอ้ดขีอ้เสยีของโครงการ

                                                           
13 ถวลิวด ีบุรกุีล, พลวตัการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 พมิพค์รัง้ที ่1 (กรงุเทพฯ: บรษิทั เอ.พ.ีกราฟิค ดไีซน์และการพมิพ ์
จ ากดั, 2552), 16. 

14 บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ และถวลิวด ีบุรกุีล, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy) (กรงุเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2548), 29 – 30. 
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อย่างชดัเจนมากขึน้ เช่น การจดัท าแบบสอบถามก่อนรเิริม่โครงการต่าง ๆ หรอืการบรรยายและเปิดโอกาส
ใหผู้ฟ้งัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการนัน้ ๆ เป็นตน้ 

3) ระดบัการปรกึษาหารอื เป็นการเจรจาอยา่งเป็นทางการระหว่างผูว้างแผนโครงการและประชาชน 
เพื่อประเมนิความก้าวหน้าหรอืระบุประเดน็ขอ้สงสยัต่าง ๆ เช่น การจดัประชุม การจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
และการเปิดกวา้งรบัฟงัความคดิเหน็ เป็นตน้ 

4) ระดบัการวางแผนร่วมกัน เป็นระดบัการมสี่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกบัประชาชนมคีวาม
รบัผดิชอบรว่มกนัในการวางแผนเตรยีมโครงการ และผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการด าเนินการโครงการ เหมาะทีจ่ะ
ใชส้ าหรบัการพจิารณาประเดน็ทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นและมขีอ้โตแ้ยง้มาก เช่น การใชก้ลุ่มทีป่รกึษาซึง่เป็น
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การใชอ้นุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปญัหาขอ้ขดัแยง้ และการเจรจาเพื่อ
หาทางประนีประนอมกนั เป็นตน้ 

5) ระดบัการร่วมปฏบิตั ิเป็นระดบัที่ผูร้บัผดิชอบโครงการกบัประชาชนร่วมกนัด าเนินโครงการ เป็น
ขัน้การน าโครงการไปปฏบิตัริว่มกนัเพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว้ 

6) ระดบัการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดบัสูงสุดของการมสี่วนร่วมโดยประชาชน เพื่อแก้ปญัหา 
ขอ้ขดัแยง้ทีม่อียูท่ ัง้หมด เช่น การลงประชามต ิแต่การลงประชามตจิะสะทอ้นถงึความต้องการของประชาชน
ไดด้เีพยีงใด ขึน้อยูก่บัความชดัเจนของประเดน็ทีจ่ะลงประชามตแิละการกระจายขา่วสารเกีย่วกบัขอ้ดขีอ้เสยี
ของประเดน็ดงักล่าวใหป้ระชาชนเขา้ใจอย่างสมบรูณ์และทัว่ถงึเพยีงใด 

อยา่งไรกต็าม การมสี่วนรว่มกม็ปีญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคหลายประการ เช่น15 

1) เจา้หน้าทีภ่าครฐัและประชาชนขาดการรบัรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิ และความส าคญัของการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

2) โครงสรา้งกฎหมายและกระบวนการนโยบายยงัไมเ่อือ้ต่อการมสี่วนรว่มอย่างเพยีงพอ 

3) การขาดแคลนผูม้ทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืสรา้งกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 

4) ปญัหาเรือ่งวฒันธรรมการเมอืงและความพรอ้มของประชาชน 

5) ปญัหาดา้นความพรอ้มของภาครฐั 

6) การไมม่ตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจน ทีจ่ะบอกใหท้ราบว่าประชาชนมสี่วนรว่มแลว้หรอืยงั หรอืหน่วยงานของ
รฐัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมมากน้อยเพยีงใด ท าให้ผูป้ฏบิตังิานไม่สามารถท างานใหด้ขีึน้ได้
เพราะไมม่มีาตรฐานในการท างานทีช่ดัเจน 

                                                           
15 ถวลิวด ีบุรกุีล, อา้งแลว้, 99 – 103. 
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แนวโน้มของการเมอืงการปกครองท้องถิ่นซึ่งก าลงัด าเนินไปในทุกวนันี้ การเพิม่ขึ้นของการให้มี
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลายเป็นนิยามของประชาธปิไตย ท าให้การมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
ตามกฎหมาย หรอืเป็นสิง่ทีจ่ะต้องกระท าก่อนการตดัสนิใจของภาครฐั รวมทัง้ ยงัถอืเป็นเงือ่นไขทีจ่ะต้องจดั
ใหม้ก่ีอนการพจิารณาใหทุ้นในโครงการพฒันาเศรษฐกจิระหว่างประเทศขององคก์ารระหว่างประเทศต่าง ๆ 
นอกจากนี้ บรษิทัเอกชนจ านวนมากไดด้ าเนินโครงการการมสี่วนร่วมของประชาชนโดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของ
การตดัสินใจเกี่ยวกับการหาที่ตัง้โครงการ การจดัการด้านสิง่แวดล้อม หรอืการเยยีวยาแก้ไขแก่ผู้ได้รบั
ผลกระทบ เพื่อใหโ้ครงการทีจ่ะจดัท าขึน้ไดร้บัการยอมรบัและสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนทอ้งถิน่อย่าง
แทจ้รงิ 

 

กิจกรรม 13.1.2 

 การมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่มคีวามส าคญัอย่างไร จงอธบิาย 

 

แนวตอบกิจกรรม 13.1.2 

การมสี่วนร่วมจงึมคีวามส าคญัต่อการเรยีนรูร้่วมกนัของชุมชน และธ ารงรกัษาอตัลกัษณ์ของชุมชน
หลายประการ เช่น เป็นสิทธิขัน้พื้นฐานของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรฐัธรรมนูญสอดคล้องกับปรชัญา
แนวความคดิและหลกัการเรยีนรูร้่วมกนัของชุมชน เป็นเครื่องชี้วดัความส าเรจ็นโยบายของรฐับาลในเรื่อง
การกระจายอ านาจ น าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน ท าให้ด าเนินการพฒันาชุมชนได้สอดคล้องกบัความ
ต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนและชุมชน เป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลกลุ่มและองค์กรในชุมชนให้มี
ประสทิธภิาพ เป็นการสรา้งความพงึพอใจร่วมกนั ท าใหก้ารพฒันามคีวามชอบธรรม ท าใหเ้กดิความรกัหวง
แหนรบัผดิชอบและเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกนั (sense of belonging) ถือว่าเป็นกระบวนการส าคญัในการ
สนบัสนุน ส่งเสรมิ การเรยีนรูร้ว่มกนัของชุมชน ใหป้ระสบผลส าเรจ็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรฐับาล 
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ตอนที ่13.2  
การมีส่วนร่วมในระดบัท้องถิน่ของไทย 

 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่13.2 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
 หวัเร่ือง 

13.2.1 การมสี่วนรว่มในการเมอืงการบรหิารทอ้งถิน่ของไทย 
13.2.2 การมสี่วนรว่มในการจดัท าบรกิารสาธารณะระดบัทอ้งถิน่ของไทย  

 
 แนวคิด 

1) การมสี่วนรว่มในการเมอืงการบรหิารทอ้งถิน่ของไทย มวีธิกีารทีส่ าคญัและยอมรบั
ปฏบิตักินัโดยทัว่ไป  เช่น การเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถิน่ การใชส้ทิธเิสรภีาพในการแสดง
ความคดิเหน็ ในประเดน็หรอืเรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์สาธารณะของ
ประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ ไมว่่าจะเป็นการพดู การเขยีน และอื่น ๆ ซึง่เป็นช่องทางการ
สื่อสารทางการเมอืงระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
การเดนิขบวนหรอืชุมนุมประทว้ง โดยประชาชนรวมตวักนั เพื่อแสดงความไมเ่หน็ดว้ย
กบันโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมทัง้
เพื่อเรยีกรอ้งใหก้ระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง ยงัรวมถงึการก่อความวุ่นวายทางการเมอืง เช่น 
การนดัหยดุงาน การงดใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานรฐัหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
เป็นการแสดงออกของประชาชนทีไ่มเ่ชื่อฟงัอ านาจรฐั เป็นตน้ 

2) การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัท าบรกิารสาธารณะ (public service) ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ไทย มลีกัษณะการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดับรกิาร
สาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร 
การเสนอความคดิเหน็ การเขา้รว่มในเวทปีระชุมปรกึษาหารอื การเขา้รว่มจดักจิกรรม 
และการเขา้รว่มตรวจสอบการด าเนินงาน 
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 วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาตอนที ่13.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายการมสี่วนรว่มในการเมอืงการบรหิารทอ้งถิน่ของไทยได ้
2. อธบิายการมสี่วนรว่มในการจดัท าบรกิารสาธารณะระดบัทอ้งถิน่ของไทยได ้
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เร่ืองท่ี 13.2.1 การมีส่วนร่วมในการเมืองการบริหารท้องถ่ินของไทย 

การมสี่วนร่วมในการเมอืงการบรหิารท้องถิน่ของไทย โดยมกีฎหมายรองรบัให้กระท าได้ หรอืต้อง
กระท า มวีธิกีารที่ส าคญัและยอมรบัปฏิบตัิกนัโดยทัว่ไป16 เช่น การเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิ่น การใช้สทิธิ
เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นหรอืเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะของ
ประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ ไมว่่าจะเป็นการพูด การเขยีน และอื่น ๆ ซึง่เป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมอืง
ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานรฐั หรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ที่จะมโีอกาสได้รบัรูป้ญัหา แสดงความ
คดิเหน็ มขีอ้เสนอแนะ วจิารณ์การท างานของหน่วยงานรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จากประชาชน
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการท างานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น การจดัตัง้และเข้าเป็นสมาชกิ
กลุ่มการเมอืงในทอ้งถิน่ กเ็ป็นการมสี่วนร่วมโดยการรวมกลุ่มของบุคคลทีม่อุีดมการณ์ ความคดิเหน็ตรงกนั 
และมคีวามมุ่งหมายที่จะเขา้ไปท าหน้าทีบ่รหิารทอ้งถิน่ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกลุ่มตน และการมสี่วน
รว่มโดยการรวมตวัเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในระดบัทอ้งถิน่ที่มคีวามมุง่หมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกนั และใช้
พลงัของกลุ่มให้มอีทิธพิลต่อกระบวนการก าหนดนโยบายของท้องถิน่เพื่อปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์ของ
กลุ่มตน หรอืผลประโยชน์ของชุมชนทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

หากพจิารณาถงึการมสี่วนร่วมทีเ่ป็นทางการของประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ของไทยแลว้จะพบว่า ม ี
ปจัจยัหลายประการที่กลายเป็นอุปสรรคของการมสี่วนร่วมของประชาซน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพจิารณา
การมสี่วนร่วมของประชาชน ในแง่มุมของการทีป่ระชาชนพฒันาขดีความสามารถของตนเอง ในการจดัการ 
ควบคุมการใช้ และกระจายทรพัยากร ตลอดจนปจัจยัการผลติที่มอียู่ในท้องถิน่เพี่อให้เกดิประโยชน์ต่อการ
ด ารงชพีทางเศรษฐกจิ และสงัคม17 งานศกึษาส่วนใหญ่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในระดบั
ทอ้งถิน่ ชีใ้ห้เหน็ว่า ปจัจยัดา้นอทิธพิลจากกลไกของรฐัเป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการมสี่วน
รว่มของประชาชนตลอดหลายสบิปีทีผ่่านมา เช่น การศกึษาของศิร ิผาสุก18 ระบุว่า การปกครองทอ้งถิน่ใน
รปูแบบสภาต าบลทีป่ระกอบดว้ยก านนัเป็น ประธาน ซึง่ก านันนัน้ไดร้บัเงนิเดอืนจากราซการและถูกครอบง า
                                                           

16 จนัทนา สุทธจิาร,ี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองของไทยตาม
รฐัธรรมนูญฉบบัประชาชน (กรงุเทพฯ: ว.ีเจ.พริน้ติง้, 2544), 412-415. 

17 ทวทีอง หงษ์ววิฒัน์ (บรรณาธกิาร), การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา (กรงุเทพฯ: 
ศกัดิโ์สภาการพมิพ,์ 2527), 2. อา้งใน ประกาศติ เศวตธรรม, “การถ่ายโอนอ านาจจากรฐับาลส่วนกลาง และ
ส่วนภมูภิาคสู่ทอ้งถิน่: กรณีศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการควบคุมของส่วนกลาง ศกัยภาพของทอ้งถิน่ และ
การมสี่วนรว่มของประชาชน,” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2543), 10. 

18 ศริ ิผาสุก, “กลุ่มเกษตรกรกบัการพฒันาประเทศ: กรณีศกึษากลุ่มเกษตรกรจงัหวดัสุรนิทร,์” 
(โครงการการศกึษาทางเลอืกการพฒันา ลถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2528), 20-21. อา้งใน 
เพิง่อา้ง, 10. 
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จากขา้ราชการโดยตรง และสภาต าบลจะมกีารประชุมก็ต่อเมื่อมคี าสัง่จากทางการ ในเรื่องที่จะให้ชาวบ้าน
ปฏบิตัเิท่านัน้ แต่การประชุมเพี่อหารอืหรอืขอความเหน็จากประชาชนนัน้ไม่ เคยปรากฎเลย ยิง่กว่านัน้ถ้า
หากประชาชนเสนอความเห็นที่ตรงกันข้ามกับค าสัง่ของทางการ ก็มักจะปฏิเสธว่าเป็นค าสัง่ ในที่สุด
ความเห็นของประชาซนก็หมดความหมายลงทุกที รวมทัง้กฎหมายหลายฉบบัในสมยันัน้ให้อ านาจแก่ 
นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างกว้างขวาง ชาวชนบทจงึไม่กล้าที่จะแสดงความคดิเห็น 
ขดัแยง้กบับุคคลเหลานี้ ถงึแมว้่าตวัเองจะมคีวามเดอืดร้อนกต็าม และมจี านวนไมน้่อยทีช่าวบา้นเปิดโปงการ
คอรปัชัน่ของเจา้หน้าทีเ่หล่านี้ ถูกคุกคามขม่ขูเ่ป็นจ านวนมาก 

การที่กฎหมายในอดตีให้อ านาจแก่ข้าราชการและตัวแทนของรฐัค่อนข้างมาก ท าให้เกิดการจดั
โครงสรา้งอ านาจในหมู่บา้นทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาของประชาชน แอนดร ูเทอร์
ตนั19 ใหร้ายละเอยีดดา้นความสมัพนัธข์องโครงสรา้งอ านาจในหมูบ่า้น ซึง่เป็นปจัจยัทีท่ าใหช้าวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมหรอืไมเ่ขา้มามสี่วนร่วมว่า ในหมู่บา้นประกอบดว้ยคน ระดบัน า 3 พวกคอื พวกแรกเป็นพวกทีก่้าว
ไปถงึขัน้ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากรฐั แต่หลายกรณียงัอาศยัเครื่องมอืบบีบงัคบั
ของรฐัเพื่อประโยชน์ของตน พวกทีส่องเป็นพวกทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่้องอาศยัการสนบัสนุนทางเศรษฐกจิจาก
รฐั แต่ถ้าไม่ได้รบัการตอบสนองเพยีงพอ ก็จะหนัไปเห็นพ้องกบัความคดิและการกระท าของประชาชนที่
ระดบัต ่ากว่าตน พวกที่สามมไิดม้ฐีานะทางเศรษฐกจิด ีแต่กลบัใหค้วามร่วมมอืเตม็ทีก่บัชนชัน้นายทุน และ
ข้าราชการท้องถิ่น ทัง้สามพวกนี้จะท าหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงชาวบ้านเข้ากับโครงสร้างของรฐัและตลาด 
รวมถงึเป็นผู้รบัประโยชน์จากการอุปถมัภข์องรฐัในลกัษณะต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลข่าวสาร โครงการต่าง ๆ การ
เขา้ร่วมควบคุมผูกขาดกรรมการชุดต่าง ๆ จงึได้รบัทัง้ความมัง่คัง่และอ านาจมาสะสม กลุ่มต่าง ๆ มกัมคีน
ระดับสูงในหมู่บ้านเป็นฝ่ายซึ่งสิทธิมีเสียงควบคุมอยู่ ก่อให้เกิดการแยกตัวทางสงัคมและประชาชนไม่
สามารถรวมตัวกันได้ เนื่องจากมกีารเลือกปฏิบตัิและการดึงผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ ที่ส าคญัคือความพยายาม
รวมตวักนัเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นขบวนการคนจน หรอืขบวนการอื่นซึง่มแีนวโน้ม
ที่จะไม่รวมกับคนระดบัสูง หรอืให้มสี่วนร่วมแต่ไม่ให้เป็นผู้น า และไม่ให้มสี่วนในการควบคุมขบวนการ
เหล่านี้จะถูกกดีกนัหรอืก่อกวน 

อย่างไรก็ตาม คนระดบัน าในหมู่บ้านมไิด้รวมตวัเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัอย่างเหนียวแน่น ความ
ขดัแยง้ของตวัผูน้ าในหมู่บา้นของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนความหวาดระแวงทางการเมอืงทัง้ภายในและภายนอก
หมู่บา้น อกีทัง้ขอ้จ ากดัทางเศรษฐกจิของชาวนายากจนทีข่าดแคลนปจัจยัการผลติในการน าไปใชอ้ านาจใน
การต่อรอง และสภาพทางวฒันธรรมที่เกดิจากการถูกเอารดัเอาเปรยีบมาเป็นเวลายาวนานท าใหป้ระชาชน 

                                                           
19 แอนดร ูเทอรต์นั, “อ านาจทอ้งถิน่และความแตกต่างทางชนชัน้ในชนบท,” ใน รฐักบัหมู่บ้านไทย 

ในไทยคด ีศกึษา. อณญัญา ภุชงคกุล (บรรณาธกิาร) (เอกสารการวจิยัที ่61, สถาบนัไทยคดศีกึษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2533), 31-74 อา้งใน เพิง่อา้ง, 11. 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวนารบัจา้งยอมจ านนต่อสภาพ กลายเป็นอุปสรรคหรอืข้อจ ากดัต่อการมสี่วนร่วม 20 
เช่นกนั 

ดงันัน้การเขา้ไปมสี่วนร่วมในการพฒันาของประชาชนในอดตีทีผ่่านมาจงึมผีลจากความใกลช้ดิกบั
เจา้หน้าทีข่องรฐั  ผูน้ าในหมู่บา้น แบบอย่างของการมสี่วนร่วมที่ผ่านมาทีไ่ดร้บัการตอบสนองความต้องการ 
และการค านึงถงึผลประโยชน์ตอบแทน21 การศกึษาทีผ่่านมาเกีย่วกบัการมสี่วนรว่มในรปูแบบทีเ่ป็นทางการ
ของประชาชนล้วนบ่งชี้ไปในทศิทางเดยีวกนัว่า ประชาชนมโีอกาลเขา้ร่วมต่อการพฒันาค่อนขา้งน้อย เว้น
แต่จะมคีวามใกล้ชดิกบัเจา้หน้าที่ของรฐั มผีู้น าที่เขม้แขง็ มผีลประโยชน์ตอบแทน และมปีจัจยัการผลติที่
สามารถน าไปใชเ้ป็นอ านาจในการต่อรอง การคาดหวงัว่าในสงัคมของทอ้งถิน่หนึ่ง ๆ ถ้ามคีวามสามคัคกีลม
เกลยีว มวีฒันธรรมทีช่่วยเหลอืเกือ้กูลกนัและกนั เห็นประโยชน์ของชุมชนเป็นส่วนรวม และมวีฒันธรรม
ประชาธิปไตย จะเป็นโอกาสที่ท าให้การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จสูงขึ้น โดยไม่พิจารณา
ความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจระหว่างรฐักบัประชาซน เช่น กลไกของรฐั เจ้าหน้าที่รฐั ผู้น าท้องถิ่น  ประโยชน์ที่
อาจจะได้รบั และประวตัิศาสตร์การมสี่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา จะท าให้เกิดระยะห่ างของภาพที่
ปรากฏขึ้นจรงิในสงัคมไทยกับภาพที่คาดหวงั และท าให้การก าหนดแนวทางการเข้ามามสี่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นไปอยา่งไรท้ศิทางและไมเ่กดิผลในทางปฏบิตั ิ

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรฐักับ
ประชาชนนัน้ ชยัอนนัต ์สมทุวณชิ22 ไดแ้ยกล าดบัรปูแบบการเขา้ไปมสี่วนรว่ม ไวด้งันี้ 

1) รว่มรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัการบรกิาร  

2) รว่มใหห้รอืสละบางอยา่งให ้ซึง่หมายถงึการทราบถงึความตอ้งการและความจ าเป็นของโครงการ 

3) รว่มเขา้ปรกึษาหารอื แต่ยงัไมไ่ดเ้ป็นผูต้ดัสนิ  

4) รว่มแรง รว่มใจ รว่มเงนิ กล่าวคอืเขา้ไปมสี่วนรว่มในการปฏบิตัติามโครงการใหลุ้ล่วง  

                                                           
20 ฉลาดชาย รมติานนท์, “สภาพทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรมของสงัคมหมูบ่า้น

ชนบทกบัการมสี่วนรว่มของประชาชน: วเิคราะหก์รณหีมูบ่า้นภาคเหนือ,” ใน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันา ทวทีอง หงษ์ววิฒัน์ (บรรณาธกิาร), (กรงุเทพฯ: ศูนยศ์กึษานโยบายสาธารณสุข 
มหาวทิยาลยัมหดิล, 2527), 140-152. อา้งใน เพิง่อา้ง, 12 

21 อนุภาพ ถริลาภ, “การวเิคราะหเ์ชงิสมฏุฐานการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชนบท: 
ศกึษาเฉพาะกรณอี าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี,” (สารนิพนธม์หาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2528) อา้งใน เพิง่อา้ง, 12. 

22 ชยัอนนัต ์สมทุวณชิ, รฐักบัสงัคม ไตรลกัษณะรฐัไทยในพหสุงัคมสยาม (กรงุเทพฯ: 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2530), 145-213. อา้งใน เพิง่อา้ง, 12-13. 
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5) ร่วมเลือก คือการได้เสนอโครงการ หรอืมโีอกาสทราบและวิพากษ์วิจารณ์โครงการก่อนที่จะ
ก าหนดเป็นแผน  

6) ร่วมตดัสนิคอืไดอ้ยู่ร่วมในกระบวนการการตดัสนิใจโครงการ รวมทัง้เป็นผูท้ีม่ผีลในการตดัสนิใจ
โครงการ  

7) ประชาชนเป็นผูก้ าหนดแต่ฝา่ยเดยีวโดยใหร้ฐัเป็นผูร้บัรูแ้ละเขา้รว่ม 

หากมองยอ้นจากล่างขึน้บนจะเหน็ได้ว่า การมสี่วนรวมของประชาชนมทีัง้ในด้านการพฒันา การ
ควบคุมตรวจสอบ และการคัดเลือกตัวบุคคล ซึ่งจะมีผลต่อศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขณะเดยีวกนัถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มศีกัยภาพในการบรหิารงานและมคีวามเขม็แขง็ในการยนืยนั
สทิธใินการปกครองตวัเอง ก็จะมผีลต่อการควบคุมและแทรกแซงการบรหิารงานโดยราชการส่วนกลาง  ที ่
ผ่านมา ราชการส่วนกลางมบีทบาทมากเกินไปในการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น ท าให้ข้อเรยีกรอ้งของ
ประชาชนต่อทอ้งถิน่ ไมไ่ดร้บัการตอบสนองเท่าทีค่วรและท าใหป้ระชาชนไมส่นใจทีจ่ะเขา้ไปมสี่วนรว่ม 

ในปจัจุบนัการมสี่วนร่วมของประชาชนระดบัท้องถิน่ โดยเฉพาะการมสี่วนร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ เช่น องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล จะปรากฏ
ออกมาในรูปแบบของการร้องเรยีนให้ทราบถึงข้อมูลของการท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความ
เดอืดรอ้นแก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม เช่น การรอ้งเรยีนเรือ่งโรงงานเลีย้งสุกรปล่อยน ้าเสยีลงสู่ล าเหมอืงสาธารณะ ฟารม์เลีย้ง
สตัวปี์กส่งกลิน่รบกวน โรงงานอุตสาหกรรมท าให้เกดิมลพษิทางน ้า การบุกรุกล าเหมอืงสาธารณะ การทิ้ง
ขยะและสิง่ปฏกิูลทีไ่ม่ถูกสุขลกัษณะ การปล่อยควนัและฝุน่แกลบของโรงสขีา้วก่อใหเ้กดิมลภาวะทางอากาศ 
และการเคาะพ่นสขีองอู่ซ่อมรถทีก่่อใหเ้กดิเหตุร าคาญ เป็นตน้ 

ด้านการมสี่วนร่วมในการพฒันาระดบัท้องถิน่ ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างมากในระดบัของการร่วม
รบัรูป้ระโยชน์ที่ได้รบัการบรกิาร ร่วมให้ และสละบางอย่างให้ หากแต่การเข้าร่วมปรกึษาหารอื หรอืร่วม
ตดัสนิใจกลบัปล่อยให้เป็นการปฏบิตัหิน้าที่ของผู้บรหิารและสมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้น า
ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้มหีน้าที่ตามโครงสรา้งของหน่วยงานรฐั หรอืองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ กจิกรรมที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ร่วมหารอื ร่วมตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการพฒันา
ท้องถิน่ยงัคงเป็นกจิกรรมที่มกีารตระเตรยีมกนัล่วงหน้า ระหว่างผู้น าของชุมชนท้องถิน่กบัประชาชนที่เขา้
ร่วมประชุม ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมประชุมบางคน ยงัไม่ทราบถึงจุดมุ่งหมายของโครงการที่ตนเข้าร่วม
ตดัสนิใจ 

ส าหรบัการมสี่วนร่วมด้านการควบคุมตรวจสอบของประชาชนต่อการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ยงัเป็นลกัษณะของการวพิากษ์วจิารณ์ในวงนอก ยืน่หนงัสอืรอ้งเรยีนตามสายงาน และแจง้ไปยงั
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สื่อมวลชน ซึง่การวพิากษ์วจิารณ์ในวงนอกและการแจง้ไปยงัสื่อมวลชนจะมผีลต่อการแก้ไขงานทีผ่ดิพลาด
ใหถู้กตอ้งกต่็อเมือ่มคีวามขดัแยง้รนุแรงภายในกลุ่มผูน้ าทอ้งถิน่23 

สอดคล้องกบัการศึกษาของสถาบนัด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 24 ที่ได้
วเิคราะห์สถานการณ์การมสี่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารกจิการสาธารณะของประเทศไทย พบว่า 
ยงัคงมปีญัหาและอุปสรรคอยู่ท าใหก้ารด าเนินโครงการหลายประเภทเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสอาจกล่าวไดว้่า
เกดิขึน้จากเหตุปจัจยัทีส่ าคญั 3 ประการ คอื 

1) ประชาชนยงัขาดความตระหนัก ซึ่งหมายถึง ความรู ้ความเข้าใจที่แท้จรงิในสทิธแิละบทบาท
หน้าที่ของตนเองและจติส านึก ซึง่หมายถงึ ความรูส้กึรบัผดิชอบต่อส่วนรวมและสิง่แวดลอ้มในประเดน็นี้ มี
นักวชิาการบางท่านมองว่าเป็นเรื่องปจัเจกบุคคล แต่ละคนอาจมองการบรหิารกจิการสาธารณะในลกัษณะ
ทีว่่ามใิช่บทบาทหน้าทีข่องตน องคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐัมหีน้าทีจ่ดัการและรบัผดิชอบใหป้ระชาชน และ
อกีประเดน็ประชาชนอาจมองว่าตนเองไม่มสี่วนได้เสยีโดยตรง การเขา้ไปมสี่วนร่วมจงึไม่อาจท าให้ตวัเอง
ไดร้บัประโยชน์อะไร 

2) ระบบราชการไม่เอื้อต่อการมสี่วนร่วม ซึ่งระบบอุปถมัภ์เป็นอุปสรรคขดัขวางการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน อีกทัง้ระบบราชการยงัไม่กระจายอ านาจให้แก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ รวมทัง้เจ้าหน้าที่หรอื
ขา้ราชการมองว่าประชาชนเป็นเพยีงผู้รบัผลประโยชน์ การเขา้มามสี่วนร่วมอาจท าให้งานล่าช้า และไม่ทนั
การ ที่ผ่านมาการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองตนเองทางอ้อม ผ่านสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอื
ผูบ้รหิารท้องถิน่ที่มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนซึง่ระบบนี้ท าใหป้ระชาชนห่างเหนิกจิกรรมของ
ทอ้งถิน่ตนเอง โดยกจิกรรมของทอ้งถิน่เป็นเรือ่งของนักการเมอืงทอ้งถิน่เท่านัน้ ซึง่นบัว่าเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิง่ในการพฒันาท้องถิน่หลายประการ คอื เมื่อประชาชนรูส้กึว่าการเมอืงเป็นเรื่องของนักการเมอืงท้องถิน่
เท่านัน้ กจ็ะไมม่คีวามรูส้กึว่าการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่เป็นของตนเอง การเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันา
หรอืการเสยีสละเพื่อทอ้งถิน่จงึไมม่ ี

3) การห่างเหินจากท้องถิ่นของประชาชน ท าให้นักการเมอืงท้องถิ่นขาดการถูกตรวจสอบจาก
ประชาชน การด าเนินงานจงึเกดิความบกพร่องขึน้ได้ง่าย จนถงึขัน้ทุจรติ คอรปัชัน่ แมจ้ะมกีารตรวจสอบ
ฝา่ยบรหิารจากสภาทอ้งถิน่ แต่กไ็มม่ปีระสทิธภิาพมากนกั 

แม้การกระจายอ านาจในยุคใหม่จะถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางนับตัง้แต่มีร ัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นต้นมา แต่การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นครัง้นี้ยงัขาดรปูธรรมอนั
                                                           

23 ประกาศติ เศวตธรรม, อา้งแลว้, 69-75. 
24 จารพุงศ ์พลเดช และคณะ, “ปญัหาการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนตาบล,” (รายงานการ

วจิยัของสถาบนัด ารงราชานุภาพ ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย รว่มกบักองวชิาการและแผนงาน 
กรมการปกครอง, 2539), 42. 
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ชดัเจนในการให้อ านาจที่ถ่ายโอนออกมานัน้ตกสู่ประชาชนหรอืชุมชนท้องถิน่อย่างแท้จรงิ การมสี่วนร่วมที่
เป็นทางการในระดบัท้องถิ่น จะเห็นได้อย่างเด่นชดัเพียงการไปใช้สิทธิเลือกตัง้ การขอรบัทราบข้อมูล
ขา่วสาร การให้การสนับสนุนการด าเนินงาน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เองกจ็ะเปิดช่องทางการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในด้านของการร่วมรบัรู้โครงการ ร่วมสละทรพัย์สิน หรอืเข้าร่วมด าเนินการเพื่อให้
โครงการแต่ละโครงการลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่ยงัคงปิดช่องทางของการเขา้ร่วมตดัสนิใจและ
การเขา้รว่มควบคุมตรวจสอบการด าเนินการไว ้

ส าหรบัช่องทางที่ประชาชนใช้ในการควบคุมตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอื การไม่ให ้
ความรว่มมอืในการด าเนินงาน การวพิากษ์วจิารณ์ในวงนอก การยื่นหนังสอืรอ้งเรยีนตามสายงานของระบบ
ราชการ และการรอ้งเรยีนต่อสื่อมวลชน และการควบคุมตรวจสอบของประชาชนตามช่องทางขา้งต้น จะ
ไดร้บัการตอบรบัอย่างรวดเรว็ก็ต่อเมื่อมคีวามขดัแยง้รุนแรงของผู้น าในท้องถิน่ หรอืการใส่ใจอย่างจรงิจงั
ของส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งหรอืสื่อมวลชนเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ยงัไม่ปรากฎการรวมกลุ่มอย่างจรงิจงัของ
ประชาชนเพื่อตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น หรอืเพื่อผลกัดนัโครงการให้ท้องถิ่นด าเนินการตามที่ตน
ต้องการ จงึอาจกล่าวได้ว่าราชการส่วนกลาง ยงัคงมอี านาจตามกฎหมายค่อนข้างมากในการก าหนดทิศ
ทางการท างานและก าหนดหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิน่ โดยยงัเป็นผู้มอี านาจในการออกระเบยีบ แนว
ปฏิบตัิราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ถือปฏิบตัิและกฎหมายยงัให้อ านาจแก่ราชการส่วน
ภมูภิาค ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของราชการส่วนทอ้งถิน่ การควบคุม การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา และพนกังานส่วนทอ้งถิน่  

ราชการส่วนทอ้งถิน่เองกม็ศีกัยภาพเพยีงพอในการปฏบิตัติามอ านาจหน้าทีซ่ึง่ไดร้บัมอบหมาย โดย
ใชว้ธิกีารด าเนินการอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อน แลว้จงึปฏบิตัไิหถู้กตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย แต่ยงัขาดความ
เขม้แขง็ในการยนืยนัสทิธขิองตน และยงัลงัเลที่จะให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การมสี่วนร่วมในการดดัสนิใจและการมสี่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการท างาน ส าหรบัภาค
ประชาชนเองยงัคาดหวงัทีจ่ะใหห้น่วยงานรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นผูแ้ก้ปญัหาใหม้ากกว่าที่
จะเขา้ไปมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาของตนเองอย่างจรงิจงั รวมทัง้กระบวนการการควบคุมตรวจสอบการ
ท างานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มกัจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อมคีวามขดัแยง้ระหว่างผู้น าในท้องถิน่ มใิช่เกดิ
จากความต้องการของประชาชนที่จะเข้าไปตรวจสอบการด าเนินงานแต่อย่างใด ส่งผลให้ทิศทางการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มุ่งไปทีก่ารไม่ท าไหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผูน้ าในทอ้งถิน่ และ
ไม่ท าให้เกดิความขดัแยง้กบัราชการส่วนภูมภิาค มากกว่าที่จะน าปญัหาของประชาชนมาพจิารณาเพื่อหา
หนทางแก้ไขอย่างจรงิจงั ประกอบกบัปญัหาในระดบัท้องถิน่หลายประการเป็นปญัหาที่สะสมมาตัง้แต่อดตี
และเกี่ยวพันกับปญัหาระดบัประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม ปญัหาขยะ ปญัหายาเสพติด 
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ปญัหาระบบการสาธารณสุข หรอืแมแ้ต่ปญัหาการไม่มขีอ้มลูและไมม่รีะบบการจดัเกบ็ภาษทีีด่มีาตัง้แต่ดน้จงึ
เป็นปญัหายากทีจ่ะจดัการแกไ้ขโดยทอ้งถิน่เอง25 

นอกจากนี้ ยงัมกีารมสี่วนร่วมในการเมอืงการบรหิารท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมแบบใหม่ (New Social Movements) เช่น การเดนิขบวนหรอืชุมนุมประท้วง โดยประชาชนรวมตวักนั 
เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกบันโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานรฐั หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทัง้เพื่อเรยีกรอ้งใหก้ระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง การมสี่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการยงัรวมถงึการก่อความวุ่นวาย
ทางการเมอืง เช่น การนัดหยุดงาน การงดให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานรฐัหรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
เป็นการแสดงออกของประชาชนทีไ่มเ่ชื่อฟงัอ านาจรฐั  

การพฒันาทีข่ยายตวัอยา่งรวดเรว็ลงสู่ทอ้งถิน่นับตัง้แต่ทศวรรษ 2500 ไดก่้อใหเ้กดิความขดัแยง้ใน
เรื่องฐานทรพัยากรธรรมชาตริะหว่างภาครฐั กลุ่มทุนธุรกจิ และประชาชนในชุมชนท้องถิน่อย่างกว้างขวาง 
จนกระทัง่ทศวรรษ 2523 การขยายตัวขององค์กรภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน  และขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสงัคม ไดส้่งผลให้เกดิกระแสเรยีกรอ้งในเรือ่งสทิธชิุมชน การมสี่วนร่วมในระดบัทอ้งถิน่ และ
การกระจายอ านาจ จนกระทัง่เกดิการกระจายอ านาจในยุคใหม่ผ่านการจดัตัง้องค์การบรหิารส่วนต าบลใน 
พ.ศ. 2537 และการบญัญัติเรื่องสทิธชิุมชน การมสี่วนร่วมในระดบัท้องถิ่น และการกระจายอ านาจไว้ใน
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 อยา่งชดัเจน  

อย่างไรก็ตาม การกระจายอ านาจดงักล่าวกลบัได้เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลอืราชการส่วนภูมภิาคใน
การปฏบิตัหิน้าที่ หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งไดว้่าเป็นเพยีงการกระจาย “หน้าที่” และการกระจาย “ผลประโยชน์” 
จากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยงัมิใช่การกระจายอ านาจให้กับ
ประชาชนในชุมชนทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ หากแต่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิาคยงัคงดงึอ านาจบางสว่นไว้
เพื่อควบคุมและสัง่การการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการม ี“อ านาจแฝง” ในระบบ
ราชการ ขณะเดยีวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เองกส็งวนอ านาจบางส่วนไว ้ไมใ่หป้ระชาชนเขา้มามสี่วน
ร่วมเช่นเดียวกนั ส่งผลให้เกิดความขดัแย้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน เนื่องจาก
ประชาชนคาดหวงัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ปญัหาให้กบัตนเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปญัหาด้าน
เศรษฐกจิ ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ปญัหาดา้นการคกึษาและวฒันธรรม ปญัหาดา้นความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ และปญัหาดา้นการบรกิารสาธารณะ ในขณะทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กม็ุง่แกป้ญัหาเพยีงดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานและการปฏบิตัติามนโยบายของราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ซึง่หากองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจดัการกบัปญัหาความคาดหวงัของประชาชนได้ จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และการปฏบิตัติามกฎหมาย ซึง่อาจท าใหเ้กดิ
การมสี่วนร่วมทีไ่ม่เป็นทางการ เช่น การชุมนุมประท้วง การเคลื่อนไหวทางสงัคมในลกัษณะต่าง ๆ จนอาจ

                                                           
25 ประกาศติ เศวตธรรม, อา้งแลว้, 77-78. 
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น าไปสู่ความไม่พอใจของประชาชนจนเกดิ การไม่เชื่อฟ้งรฐั หรอืทีเ่รยีกว่าอารยขดัขนื (civil disobedience) 
ซึ่งส่วนมากเกดิจากกฎระเบยีบของรฐัที่ไม่ถูกต้องและการด าเนินนโยบายที่ไม่เป็นธรรม ท าให้ประชาชน
คดัค้านค าสัง่ หรอืนโยบายนัน้26 การที่ประชาชนเกดิการดื้อแพ่งไม่ได้หมายความว่า มเีจตนาที่จะใช้ก าลงั
บงัคบั หรอืใช้ความรุนแรง หรอืต้องการละเมดิกฎหมาย แต่ความส าคญัอยู่ที่การปลุกจติส านึก และมโน
ส านึกของคนในสงัคมให้ตระหนักถงึความไม่เป็นธรรมของกฎหมาย นโยบายและโครงสรา้งของสงัคมที่ไม ่
ถูกตอ้ง เช่น การชุมนุมของสมชัชาคนจน กรณีชาวบานทีปี่นท าเนียบรฐับาลยอมรบัการจบักุมของเจา้หน้าที่
ต ารวจ และให้ด าเนินคดตีามกฎหมาย โดยมเีป้าหมายของอารยขดัขนือยู่ทีต่้องการสะท้อนให้สงัคมเหน็ถงึ
กฎหมาย นโยบาย ทีอ่ยุตธิรรมนัน้27 หรอืเช่นการรวมตวัของชาวบา้นทีท่ าการปิดกัน้ ตรงบรเิวณชายหาดที่
จะสรา้งโรงแยกก๊าชธรรมชาต ิทีอ่ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ไม่ใหเ้จา้หน้าที ่หรอืบุคคลภายนอกเขา้ไปเขต
พืน้ที ่ช่วงระยะ พ.ศ. 254728 เป็นตน้ 

สอดคล้องกบัการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตทิางการเมอืง ทุนทางสงัคม การรบัรูข้่าวสาร 
การระดมทางการเมอืง กบัความไวว้างใจทางการเมอืงและการมสี่วนรว่มทางการเมอืง ทีพ่บว่า ประชาชนจะ
เขา้มสี่วนร่วมน้อยลงหากเกดิความไม่ไว้วางใจต่อองค์ประกอบของระบบนัน้ ซึ่งหากมใีนระดบัที่สูงมากก็
อาจจะท าใหเ้กดิความระแวงแคลงใจหรอืรูส้กึแปลกแยกทางการเมอืงได้29 หรอือาจไปสู่การมพีฤตกิรรมทาง
ทางการเมอืงทีไ่มเ่ป็นแบบแผนและรนุแรงได ้เช่น การประทว้ง การเดนิขบวน การก่อจลาจล และการปฏวิตัิ
ในทีสุ่ด30 

จากปรากฏการณ์ในการมสี่วนร่วมในระดบัท้องถิ่นของไทย จงึก่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ที่แตกต่างจากขบวนการเคลื่อนไหวแบบเก่า และ

                                                           
26 Nichols, J. S., “Testing the constitutionality of U.S. licensing of news gathers and 

researchers traveling to Cuba,” Journal of government Information, (1998) 25(3), 225-261. อา้ง
ใน นพดล บุรณนัฏ, “ขบวนการเคลื่อนไหวทอ้งถิน่กจิกรรมปฏบิตัขิององคก์รเอกชน และการใชม้าตรการ
ของรฐักบัความไมพ่อใจของประชาชนทีม่ต่ีอโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซยี,” (วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 2549), 20. 

27 สริพิรรณ นกสวน และเอก ตัง้ทรพัยว์ฒันา (บก.), ค าและความคิดในรฐัศาสตรร่์วมสมยั 
(กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546) อา้งใน เพิง่อา้ง, 21. 

28 เอน็ จ ีโอ ไทย กบับทบาทในสงัคมในปจัจบุนั, เอน็ จ ีโอ ไทย, สบืคน้เมือ่ 19 ธนัวาคม 2547, 
จาก http://www.thai.to/immriver/comment20020412.htm อา้งใน เพิง่อา้ง, 21. 

29 Almond and Verba (1963), 285 อา้งใน ชติพล กาญจนกจิ, อา้งแลว้, 71-72. 
30 Kerr and Siegel, 1954; Kornhauser, 1959 อา้งใน เรื่องเดยีวกนั 
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ไม่ได้มีวตัถุประสงค์ที่จะเป็นกระบวนการปฏิวตัิ หรอืเป็นตัวแทนพรรคการเมอืง 31 แต่เป็นขบวนการที่
ต้องการปฏริูปสงัคมให้ยอมรบัในการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในทุกระดบั โดยเสมอภาคและ
เท่าเทยีมกนั ปกป้องการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างถูกต้องและเป็นธรรม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม
แบบใหม่ จึงมากไปด้วยความหลากหลายของกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมขบวนการที่มีทัง้ในแง่ชนชัน้ทาง
เศรษฐกจิ ความคดิ อุดมการณ์ และสถานภาพทางสงัคม 

การด าเนินการของขบวนการเคลื่อนไหวทอ้งถิน่ ม ี2 แนวทางใหญ่ ๆ คอื  

1) การมสี่วนรว่มเป็นแนวทางในการรวมกลุ่มเพื่อเพิม่ศกัยภาพของชาวบา้นในการแก้ไขปญัหาต่าง 
ๆ ดว้ยตวัเอง  

2) การมสี่วนร่วมเป็นเวทใีนการเรยีนรูป้ญัหาเชงิโครงสรา้งของสงัคมในระบบความสมัพนัธร์ะหว่าง
ชาวบา้นกบัรฐั32 เพื่อแสวงหาลู่ทาง เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รชาวบา้น และเพิม่อ านาจต่อรองใน
การแกป้ญัหาใหแ้ก่ชุมชน 

แนวทางแรกเป็นแนวทางที่ใหค้วามสนใจกบัแนวคดิแบบวฒันธรรมชุมชน ให้ความส าคญักบัระบบ
คุณค่า และจติใจมากกว่าด้านวตัถุ33 พยายามส่งเสรมิให้เอาภูมปิญัญาท้องถิ่นมาใช้ในการแก้ปญัหาผ่าน
รปูแบบของการระดมทุน เพื่อตัง้เป็นกองทุนช่วยเหลอืกนัเอง โดยอาศยัประเพณีการท าบุญดัง้เดมิ เช่น การ 
ทอดผา้ปา่ หรอืการลงแขกเกีย่วขา้ว เป็นการปลุกจติส านึกและสรา้งเครอืขา่ยกนัเองระหว่างชาวบ้านดว้ยกนั 
และกลุ่มคนในเมอืง พรอ้มกนันี้ยงัได้ส่งเสรมิการปลุกจติส านึกในการเสรมิสรา้งความรสูกึในการรบัผดิชอบ
รว่มกนัต่อสงัคมในชุมชนอกีดว้ย แนวทางทีส่อง เน้นทีค่วามคดิรเิริม่ของชาวบา้น ในการรวมกลุ่มในลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึ่ง เพื่อเรยีนรู้ปญัหาของชุมชน พรอ้มทัง้วเิคราะห์ปญัหาความสมัพนัธ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกบั 
ระบบภายนอกและค่อย ๆ เสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มหรอืองค์กรชาวบ้านในการตัดสินใจผ่าน
เครอืข่ายของความสมัพนัธ์ทัง้ภายในและภายนอกชุมชน โดยอาศยัหลกัการต่อรองกบัรฐับาล ระดมความ
รว่มมอืรว่มใจกนัในการพฒันาทอ้งถิน่ใหด้ขีึน้ 

                                                           
31 Giugni, M. G., “What is worth the effort? The outcomes and consequences of social 

movements,” Annual Review of Sociology, (1998) 24, 371-393. อา้งใน นพดล บุรณนฏั, อา้งแลว้, 
27. 

32 Turton, A., Production, Power and Participation in Rural Thailand (Geneva: United 
Nation Research Institute for Social Development, UNESCO, 1987) อา้งใน เพิง่อา้ง, 27. 

33 Darlington, S. M., “Dharma agriculture: Tapping social values for development in 
Northern Thailand”. (A Paper Presented at the 4th International Conference for Thai Studies, 
Kunming, China, 1990) อา้งใน เพิง่อา้ง, 27. 
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การส่งเสรมิให้ขบวนการท้องถิน่มคีวามร่วมมอืกนั ต้องช่วยกนัคดิว่าท าอย่างไร จงึสามารถท าให้
แผนงานของชุมชนมคีวามเป็นบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานของรฐั โดยเป็นไปในลกัษณะคดิจากข้างล่าง 
ภาครฐัหนุนเสรมิ หลีกเลี่ยงข้อบกพร่องในอดีต การส่งเสรมิให้ขบวนการท้องถิ่นร่วมกันคิด มีตัวชี้ว ัด
ความส าเรจ็อยู่ที่การเน้นความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าความรวดเรว็ในการท างาน ในการแก้ไข
ปญัหาเชงิโครงสรา้ง ต้องมกีารร่วมมอืจากหลายฝ่าย หลายภาค ีหลายวธิคีดิ หลายวธิที า ส่งเสรมิให้แต่ละ
วธิี มีการหนุนเสรมิ สนับสนุนให้มีการท างานเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน 34 โดยเฉพาะ
โครงสรา้งทางดา้นกฎหมายและระบบยตุธิรรม 

อย่างไรก็ตาม ในงานวจิยัของเค้มป์ (Kemp)35 ได้ค้นพบว่าหมู่บ้านในประเทศไทย ประชาชนไม่มี
การรวมหมู่ หรอืรวมกลุ่มกนัอย่างจรงิจงั และมกีารค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมของการรวมกลุ่มในระดบั
หมู่บา้นไม่มากนัก ความรูส้กึเป็นชุมชนจะพบบ้างก็เฉพาะในระดบัของกลุ่มชาตพินัธ์ แต่ไม่ใช่ระดบัหมู่บ้าน 
นอกจากนัน้ ทนิดลั36 ยงัพบเพิม่เตมิว่า การค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนนัน้ ยงัไมเ่พยีงพอที่
ท าใหเ้กดิกจิกรรมการรวมกลุ่มเพื่อใหเ้กดิกระบวนการเคลื่อนไหวอยา่งมปีระสทิธภิาพเท่านัน้ หากแต่ยงัขาด
ความสมัพนัธข์องสมาชกิทีเ่ป็นเครอืข่าย และขบวนการเคลื่อนไหวทอ้งถิน่ของไทยยงัมลีกัษณะทีข่าดความ
สมดุลระหว่างการเคลื่อนไหวทางความคิดกับความเคลื่อนไหวทางการกระท า 37 จึงท าให้ขบวนการ
เคลื่อนไหวในท้องถิ่นเกดิภาวะชะงกังนั เอนเอยีง และถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของการสรา้งความขดัแยง้ใน
สงัคม ท าใหบ้า้นเมอืงเกดิความสบัสนวุ่นวาย 

ดังนัน้ จึงพอจะกล่าวในเบื้องต้นได้ว่า การค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นปจัจยัหนึ่งของ
ขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิน่ การค านึงถงึผลประโยชน์ส่วนรวมมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการค านึงถงึ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มชี่องว่างระหว่างชนชัน้น้อย มีความเป็นธรรมและมีหลักการถูกต้อง ซึ่งปจัจยั

                                                           
34 การลดความขดัแยง. (2546, ธนัวาคม 8). มติชนรายวนั, 5. อา้งใน เพิง่อา้ง, 28. 
35 Kemp, J. H., “On the interpretation of Thai Village”, In Philip Hirsch (Ed.). The Village in 

Perspective: Community and Locality in Rural Thailand (pp.8196). (Chaing Mai: Social 
Research Institute, Chaing Mai University, 1991) อา้งใน เพิง่อา้ง, 33. 

36 Tindal, D. B., Personal Networks, Identification and Movement Participation Over 
Time: A study of the British Colombia Wildness Preservation Movement (Vancouver, BC: 
Department of Anthropology and Sociology, University of British Colombia, 2000) อา้งใน เพิง่อา้ง, 
33. 

37 กาญจนา แกว้เทพ, เครือ่งมือใหม่ส าหรบักระบวนทศัน์ส าหรบัการพฒันาทีย่ ัง่ยืน. 
(กรงุเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต,ิ 2537) อา้งใน เพิง่อา้ง, 33. 
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ดงักล่าวมผีลต่อการตดัสนิใจของผู้มอี านาจหรอืผู้น าต่าง ๆ ให้ด าเนินการตามขอ้เรยีกรอ้งนัน้38  ซึ่งเป็นไป
ตามหลกัธรรมาภบิาล39 แต่ถ้าการรวมกลุ่มเรยีกรอ้งใดเป็นการกระท าเพื่อให้เป็นไปตามผลประโยชน์ของคน
บางกลุ่มหรอืบางพวก โดยไม่ค านึงถงึความเป็นธรรม การรวมกลุ่มเรยีกรอ้งนัน้ก็มปีญัหาก่อให้เกดิความ
ขดัแยง้และอาจถูกปราบปรามโดยอ านาจรฐัได ้

การรวมกลุ่มเรยีกร้องเป็นสิทธอิันชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เป็นวธิีการ
สุดทา้ยของสงัคมในระดบัทอ้งถิน่ ในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรมในนโยบายของรฐั เนื่องจากการปกครอง
ของไทยมกัรวมศูนยอ์ านาจอยู่ที่ส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลง การรเิริม่ และการวนิิจฉัยสัง่การมาจากเบื้ อง
บน40 ท าใหร้ะดบัจงัหวดั หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่สามารถช่วยเหลอืหรอืแก้ปญัหาได ้ผูชุ้มนุมจงึ 
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ว่า การชุมนุมเพื่อเรยีกรอ้งสิง่หนึ่งสิง่ใดให้ได้ผล ต้องตรงมาทีท่ าเนียบรฐับาล หรอื
ส่วนกลาง ขอ้เรยีกร้องนัน้จงึได้รบัการตอบสนอง การรวมกลุ่มจะเกดิขึน้ได้ก็ต่อเมื่อมกีารเจรจาต่อรองกนั
ก่อน แต่เมื่อไม่สามารถตกลงกนัได ้จงึจะเกดิการรวมกลุ่มขึน้ การรวมกลุ่มเรยีกร้อง ในการด าเนินการใด ๆ 
กแ็ล้วแต่ หากเป็นการรวมกลุ่มที่เขม้แขง็ ถูกต้องและเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ย่อมส่งผลให้กลุ่ม หรอืคณะ 
บุคคลนัน้ ๆ ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการ41  

การมสี่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิน่ การรวมกลุ่ม หรอืการที่ประชาชนออกมา
เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสทิธขิองตนเองหรอืทอ้งถิน่ไม่ใหถู้กละเมดิ จากการกระท าทีไ่ม่ถูกต้องจากผูม้อี านาจ 
หรอืจากฝา่ยรฐั ซึง่เป็นสทิธอินัชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย ขัน้ตอนน้ีมกัเกดิขึน้หลงัจาก
การมสี่วนร่วมที่เป็นทางการ หรอืการเจรจาประนีประนอม การจดัให้มกีารประชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็
จากหน่วยงานรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กระท าไม่ส าเรจ็ การมสี่วนร่วมที่ไม่เป็นทางการจงึท าให้
เกิดพลังในการเรียกร้องสูงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธปิไตยในยคุปจัจบุนั 

 

                                                           
38 Stevenson, W., & Greenberg, D., “Agency and social networks: Strategies of action in 

social structure of position, opposition, and opportunity,” Administrative Science Quarterly, 
(2000) 45 (4), 651-678. อา้งใน เพิง่อา้ง, 33. 

39 มลูนิธวิถิทีรรศน์, ธรรมาภิบาลกบัคอรปัชัน่ในสงัคมไทย (กรงุเทพฯ: มลูนิธวิถิทีรรศน์, 2546) 
อา้งใน เพิง่อา้ง, 33. 

40 ทนิพนัธุ นาคะตะ, การเมืองการบริหารไทย: ภาระของชาติ (พมิพค์รัง้ที ่5) (กรงุเทพฯ: 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 2547) อา้งใน เพิง่อา้ง, 34. 

41 Dymally, M. M., Mervyn Dymally wins Calif. Assembly seat in political comeback. Jet, 
(2002) 707(14), 7-25. อา้งใน เพิง่อา้ง, 35. 



32 
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 การมสี่วนรว่มในการเมอืงการบรหิารทอ้งถิน่ของไทย คอือะไร ยกตวัอยา่งประกอบการอธบิาย 

 

แนวตอบกิจกรรม 13.2.1 

การมสี่วนร่วมในการเมอืงการบรหิารท้องถิน่ของไทย โดยมกีฎหมายรองรบัใหก้ระท าได้ หรอืต้อง
กระท า มวีิธกีารที่ส าคญัและยอมรบัปฏิบัติกันโดยทัว่ไป  เช่น การเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิ่น การใช้สทิธิ
เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น ในประเด็นหรอืเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะของ
ประชาชนในระดบัทอ้งถิน่ ไมว่่าจะเป็นการพูด การเขยีน และอื่น ๆ ซึง่เป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมอืง
ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานรฐั หรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ การเดนิขบวนหรอืชุมนุมประท้วง โดย
ประชาชนรวมตวักนั เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกบันโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานรฐั หรอืองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมทัง้เพื่อเรยีกรอ้งใหก้ระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง การมสี่วนรว่มแบบไมเ่ป็นทางการยงัรวมถงึ
การก่อความวุ่นวายทางการเมอืง เช่น การนัดหยุดงาน การงดให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรฐัหรอืองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นการแสดงออกของประชาชนทีไ่มเ่ชื่อฟงัอ านาจรฐั 
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เร่ืองท่ี 13.2.2 การมีส่วนร่วมในการจดัท าบริการสาธารณะระดบัท้องถ่ินของไทย 

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าบรกิารสาธารณะ (public service) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ไทย มลีกัษณะการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน 5 ลักษณะ ได้แก่ การรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร การเสนอความคิดเห็น การเข้าร่วมในเวทีประชุม
ปรกึษาหารอื การเขา้รว่มจดักจิกรรม และการเขา้รว่มตรวจสอบการด าเนินงาน42 

การมสี่วนร่วมในลกัษณะแรก คอื การรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร ซึง่ถอืเป็นการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
ระดบัพืน้ฐาน เป็นการมสี่วนร่วมในการรบัรูข้อ้มลูตลอดจนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกบัองคก์รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นที่ ต นได้อาศัยอยู่  โดยองค์ก รที่ เรียกตน เองว่ า  International Association for Public 
Participation (IAP2) ซึ่งเป็นสถาบนันานาชาตทิี่ได้ศกึษาและก าหนดระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนได้
กล่าวว่าเป็นระดบัทีป่ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในขัน้ตอนน้อยทีสุ่ด ซึง่ถอืเป็นสทิธพิื้นฐานของประชาชนใน
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบังานของภาครฐั โดยหน่วยงานภาครฐัมหีน้าทีใ่นการน าเสนอขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ 
ถูกต้อง ทนัสมยั และประชาชนสามารถเขา้ถงึได้ ซึง่จะมสี่วนช่วยให้ประชาชนไดม้คีวามผูกพนัและคุน้เคย
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อนัจะท าใหเ้กดิความสนใจทีจ่ะเขา้มามสี่วนรว่มกบัเทศบาลในลกัษณะอื่น ๆ 
เพิม่มากขึน้ต่อไป 

การมสี่วนร่วมในลกัษณะทีส่อง คอื การเสนอความคดิเหน็ ตลอดจนขอ้รอ้งเรยีนต่อองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่เพื่อใหน้ าไปใชใ้นการแก้ไขปรบัปรุงเพิม่เตมิหรอืพฒันาการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ โดยองคก์ร IAP2 ไดก้ล่าวว่าเป็นการทีป่ระชาชนไดแ้สดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
ด าเนินการ/การปฏิบตัิงานของหน่วยงานของรฐัอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครฐัจดัให้มี
กระบวนการรบัฟงัความคิดเห็นจากประชาชนทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แล้วจึงน า
ขอ้เสนอแนะ ความคดิเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงนโยบาย การ
ตดัสนิใจ และการพฒันาวธิกีารปฏบิตังิานในหน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมในลักษณะที่สาม คือ การเข้าร่วมในเวทีประชุมปรกึษาหารอื  เป็นการพบปะกัน
ระหว่างประชาชนกบัเทศบาลเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูลความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั ตลอดจนปรกึษาหารอืกนัใน
การด าเนินการจัดบริการสาธารณะเรื่องต่าง  ๆ ของเทศบาล โดยถวิลวดี บุรีกุล43 ได้กล่าวว่าการ
ปรกึษาหารอืเป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย ผู้วางแผนโครงการ และ
ประชาชน เพื่อประเมนิความก้าวหน้าหรอืระบุประเดน็หรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ ทัง้นี้ เนื่องจากบรกิารสาธารณะ

                                                           
42 เอกลกัษณ์ อุปรริตัน์, “การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่,” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2552), 317-319. 

43 ถวลิวด ีบุรกุีล, อา้งแลว้, 22. อา้งใน เพิง่อา้ง, 318. 
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ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มผีลกระทบต่อประชาชนไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะบรกิารสาธารณะบางเรื่องที่เมื่อ
ด าเนินการแลว้อาจมผีลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง ดงันัน้การประชุมปรกึษาหารอืกนัจะเป็นการสื่อสาร
ร่วมกันระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้การแสดงความคิดเห็นและซักถามจาก
ประชาชน การชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถามจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืไปจนถงึการตดัสนิใจรว่มกนัใน
เรื่องต่าง ๆ ซึ่งการประชุมปรกึษาหารอืร่วมกนัจะช่วยก่อให้เกิดความเขา้ใจและการยอมรบัของประชาชน
มากทีสุ่ดได ้

การมสี่วนร่วมในลกัษณะที่สี่ คือ การเข้าร่วมจดักิจกรรม เป็นการที่ประชาชนได้เข้าร่วมในการ
ปฏบิตัิหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้มกีารประสานความร่วมมอืกนั โดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มด าเนินงานในการจดับรกิารสาธารณะ 
ซึง่ จรสั สุวรรณมาลา และคณะ44 ไดก้ล่าวว่าเป็นการสนับสนุนใหอ้งคก์รชุมชน/หน่วยอาสาสมคัรชุมชนท า
หน้าที่เป็นหน่วยปฏบิตัิการ/หน่วยจดับรกิารสาธารณะแก่กลุ่มประชากรเป้าหมายแทนที่จะด าเนินการเอง
แบบครบวงจร ทัง้นี้เนื่องจากประชาชนในฐานะเจา้ของพื้นที่จะมคีวามเขา้ใจสภาพพื้นที่ของตนเป็นอย่างด ี
ในขณะทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เองกม็เีทคนิควทิยาการและงบประมาณในการด าเนินงาน ดงันัน้เมื่อทัง้
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ร่วมมอืกนัในการด าเนินงานแล้วจะช่วยท าให้ผลที่ออกมาเกดิ
ประโยชน์สงูสุดกบัประชาชนได ้

การมสี่วนร่วมในลกัษณะทีห่า้ คอื การเขา้ร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นการทีป่ระชาชนได้เขา้
ไปเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาลในการจดับรกิารสาธารณะเรือ่งต่าง ๆ โดยถวลิวด ีบุรกุีล45 ไดก้ล่าวว่าเป็นการมสี่วน
ร่วมที่มผีู้เข้าร่วมน้อย แต่มปีระโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องหรอืได้รบัผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนิน
กจิกรรมนัน้ ๆ ได ้ทัง้นี้เนื่องจากทรพัยากรต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้
ล้วนแล้วแต่มาจากประชาชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อมก็ตามโดยได้มอบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการด าเนินการจดับรกิารสาธารณะให้กับประชาชน ดังนัน้จงึเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่
ประชาชนในฐานะที่เป็นเจา้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จรงิจะเข้ามาดูแลตรวจสอบให้มกีาร
ด าเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 

จากการศกึษาของ เอกลกัษณ์ อุปรริตัน์ ที่ได้ศกึษษการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดับรกิาร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเทศบาล 2 แห่งในลกัษณะต่าง ๆ พบว่ามจี านวนผู้เข้าร่วมที่

                                                           
44 จรสั สุวรรณมาลา และคณะ, รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์โครงการวิถีใหม่ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในประเทศไทย (กรงุเทพฯ: คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), 104-106. อา้ง
ใน เรือ่งเดยีวกนั, 319. 

45 ถวลิวด ีบุรกุีล, อา้งแลว้, 23. อา้งใน เรือ่งเดยีวกนั. 
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แตกต่างกนัไปในแต่ละลกัษณะ โดยสามารถเรยีงล าดบัจากลกัษณะการมสี่วนร่วมทีม่ผีู้เขา้ร่วมมากที่สุดไป
หาน้อยทีสุ่ดได ้ดงันี้46 

ประชาชนทีม่สี่วนร่วมรบัทราบขอ้มลูข่าวสารจากเทศบาลผ่านทางการประชาสมัพนัธด์ว้ยวธิกีารต่าง 
จะมจี านวนมากกว่าประชาชนที่มสี่วนร่วมกับเทศบาลในลกัษณะอื่น  ๆ กล่าวคอื ประชาชนทัว่ไปในเขต
เทศบาลทุกเพศทุกวยัไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถรบัทราบขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาลได้ ทัง้นี้เนื่องจากเป็น
หน้าที่ของเทศบาลในการน าขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไปเผยแพร่ให้กบัประชาชนได้รบัทราบ ส่วนประชาชนมี
บทบาทเป็นเพยีงผูท้ีร่บัขอ้มลูข่าวสารเท่านัน้ โดยประชาชนสามารถทีจ่ะรบัทราบขอ้มลูข่าวสารจากเทศบาล
ได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่บ้าน เช่น การรบัฟงัระบบกระจายเสยีงจากเทศบาลที่มอีย่างสม ่าเสมอ หรอืการได้รบั
เอกสารต่าง ๆ จากเทศบาลที่แจกให้ตามบ้าน เป็นต้น จากเหตุผลที่กล่าวมาจงึท าให้ประชาชนที่มสี่วน
รว่มกบัเทศบาลในการรบัทราบขอ้มลูข่าวสารมจี านวนมากกว่าประชาชนทีม่สี่วนร่วมกบัเทศบาลในลกัษณะ
อื่น ๆ 

ประชาชนที่มีส่วนร่วมเสนอข้อมูลต่อเทศบาลจะมีจ านวนรองลงมาจากประชาชนที่มีส่วนร่วม
รบัทราบขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาล ทัง้นี้เนื่องจากประชาชนที่เสนอขอ้มูลต่อเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มี
ปญัหาหรอืความต้องการทีจ่ะเสนอต่อเทศบาลเพื่อให้มาแก้ไขปญัหาหรอืด าเนินการตามความต้องการของ
ตนเอง โดยในเทศบาลทัง้ 2 แห่งที่เป็นกรณีศกึษาพบว่าปญัหาที่ประชาชนมาเสนอขอ้มูลต่อเทศบาลส่วน
ใหญ่จะเป็นปญัหาที่เกี่ยวเน่ืองกับสภาพความเป็นชุมชนเมอืง เช่น ปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม ปญัหาด้าน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น รวมไปถึงปญัหาที่เกิดขึน้ตามฤดูกาล เช่น ปญัหาน ้าท่วมและวชัพชืขึน้รก
ในช่วงฤดูฝน เป็นต้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะมขี้อเสนอเกี่ยวกับปญัหาหรอืความต้องการจากประชาชนเข้ามายงั
เทศบาลอย่างสม ่าเสมอ แต่โดยปกตแิลว้ประชาชนแต่ละคนหรอืแต่ละครอบครวัจะไม่ได้มปีญัหาหรอืความ
ต้องการพรอ้มกนัทุกคนหรอืทุกครอบครวัในคราวเดยีวกนั ในขณะที่ประชาชนบางคนหรอืบางครอบครวัก็
ไม่ไดม้ปีญัหาความต้องการอะไรทีจ่ะมาเสนอต่อเทศบาล เช่น ครอบครวัของผูท้ีม่ฐีานะด ีเป็นต้น รวมทัง้ใน
การเสนอข้อมูลหลายครัง้ก็จะกระท าผ่านตวัแทนของชุมชน โดยเฉพาะหากเป็นปญัหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองโดยตรง เช่น เรือ่งไฟฟ้าสาธารณะดบั เป็นต้น ประชาชนมกัจะแจง้เรือ่งผ่านทางคณะกรรมการชุมชน
เพื่อให้ท าหน้าที่รวบรวมเรื่องร้องเรยีนไปแจ้งให้เทศบาลได้รบัทราบต่อไป จากเหตุผลที่กล่าวมาท าให้
ประชาชนทีม่สี่วนรว่มกบัเทศบาลในการเสนอขอ้มลูมจี านวนน้อยกว่า 

ประชาชนทีม่สี่วนรว่มกบัเทศบาลในการรบัทราบขอ้มลูข่าวสารประชาชนทีม่สี่วนร่วมในการประชุม
กบัเทศบาลในโอกาสต่าง ๆ จะมจี านวนรองลงมาจากประชาชนที่มสี่วนร่วมเสนอข้อมูลต่อเทศบาล ทัง้นี้
เนื่องจากประชาชนทีเ่ขา้มารว่มประชุมกบัเทศบาลส่วนใหญ่จะต้องมเีหตุผลหรอืความจ าเป็นทีจ่ะต้องมารว่ม
ประชุม โดยประชาชนหลายคนมคีวามสนใจส่วนตวัทีจ่ะเขา้มาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั

                                                           
46 เอกลกัษณ์ อุปรริตัน์, อา้งแลว้, 319-322. 
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เทศบาล ในขณะทีป่ระชาชนอกีหลายคนจะเขา้มาร่วมประชุมเพราะเป็นหน้าทีใ่นฐานะตวัแทนของประชาชน
ในชุมชนหรอืในกลุ่มของตน เช่น คณะกรรมการชุมชนที่เขา้มาร่วมประชุมในฐานะผู้แทนของชุมชนซึ่งจะ
เป็นประชาชนกลุ่มหลกัที่เขา้ร่วมประชุมกบัเทศบาลในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น ทัง้นี้ประชาชนทีม่เีหตุผลและ
ความจ าเป็นดงักล่าวยงัจะต้องมคีวามสะดวกเรื่องเวลาด้วยจงึจะสามารถมาเข้าร่วมในการประชุมได้ ซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่ทีเ่ขา้ร่วมประชุมกบัเทศบาลในโอกาสต่าง ๆ กค็อื ผูสู้งอายุหรอืแม่บา้นทีอ่ยู่กบับา้นเป็น
ประจ า โดยเฉพาะผูสู้งอายซุึง่ส่วนใหญ่จะมปีฏสิมัพนัธก์บัเทศบาลอย่างต่อเนื่องนับตัง้แต่มกีารลงพบปะเพื่อ
แจกเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดอืน ท าให้ผูสู้งอายุเหล่านี้มคีวามคุน้เคยกบัเทศบาลเป็นอย่างด ีและ
เป็นประชาชนกลุ่มส าคญัที่เขา้ร่วมในการประชุมต่าง ๆ กบัเทศบาล แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการจดัประชุม
ของเทศบาลจะมขีึน้ไม่มากนักในแต่ละปี ท าใหจ้ านวนของประชาชนทีม่สี่วนร่วมกบัเทศบาลในการประชุมมี
จ านวนน้อยกว่าประชาชนทีม่สี่วนรว่มกบัเทศบาลในการเสนอขอ้มลูทีม่อียูอ่ย่างสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี 

ประชาชนที่มสี่วนร่วมด าเนินงานกบัเทศบาลจะมจี านวนรองลงมาจากประชาชนทีม่สี่วนร่วมในการ
ประชุมกบัเทศบาล ทัง้นี้เนื่องจากประชาชนทีเ่ขา้มารว่มด าเนินงานกบัเทศบาลส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผูท้ีม่ ี
ความสนใจที่จะเขา้มาร่วมด าเนินงานกบัเทศบาลแล้ว ยงัจะต้องเป็นผู้ที่เสยีสละทัง้เวลา แรงกาย หรอือาจ
รวมไปถงึทรพัยส์นิในบางครัง้ดว้ย กล่าวคอืประชาชนทีจ่ะมาเขา้ร่วมด าเนินงานจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้ม
ทีจ่ะเสยีสละเวลาส่วนตวัมาเขา้รว่มงานซึง่หลายครัง้จดัขึน้ในวนัและเวลาท าการ รวมทัง้การเขา้มามสี่วนรว่ม
ในลกัษณะนี้จะต้องมกีารลงมอืปฏบิตัิจรงิ ไม่ใช่เป็นเพยีงการมานัง่ประชุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกนัใน
ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ และในหลายครัง้อาจต้องเสยีสละทรพัยส์นิส่วนตวัเพื่อช่วยในการท าหน้าทีต่รงนี้ดว้ย 
เช่น ผูท้ี่มาเขา้ร่วมในงานชุมชนโดยเป็นคณะกรรมการชุมชนหลายคนต้องเสยีค่าน ้ามนัรถส่วนตวัเพื่อออก
ส ารวจขอ้มลูในชุมชนตามที่เทศบาลประสานงานมา เป็นต้น ซึง่พบว่าประชาชนที่มคีวามพรอ้มทีจ่ะเสยีสละ
มาเขา้รว่มด าเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นขา้ราชการบ านาญ แม่บา้น และประชาชนทีป่ระกอบอาชพีอยู่ทีบ่า้นที่
พอจะมเีวลามาเขา้ร่วมด าเนินงานได ้เป็นต้น นอกจากนี้ยงัพบว่าประชาชนทีเ่ขา้ร่วมด าเนินงานมกัจะเป็นผู้
ที่มคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัเทศบาลด้วย ทัง้นี้เนื่องจากในการเข้าร่วมด าเนินงานของประชาชนกบัเทศบาลมี
ความจ าเป็นจะต้องพบปะพูดคุยกันและต้องท างานร่วมกัน ดงันัน้ประชาชนที่มาเข้าร่วมจงึต้องเป็นผู้ที่
สามารถเขา้กบัเทศบาลไดด้ว้ย จากเหตุผลทีก่ล่าวมาท าใหจ้ านวนของประชาชนทีม่สี่วนร่วมกบัเทศบาลใน
การด าเนินงานจะมจี านวนน้อยกว่าประชาชนทีม่สี่วนรว่มในการประชุมกบัเทศบาล 

ประชาชนทีม่สี่วนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลจะมจี านวนน้อยกว่าประชาชนที่มสี่วน
ร่วมกับเทศบาลในลกัษณะอื่น ๆ ทัง้นี้เนื่องจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ
เทศบาลนัน้จะมไีม่มากนัก รวมทัง้กรรมการที่มาจากประชาชนในคณะกรรมการแต่ละชุดก็จะมจี านวนไม่
มากนักตามที่กฎหมายหรอืระเบยีบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งไดก้ าหนดไว้ เช่น คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการซื้อหรอืการจา้งจะมปีระชาชนเขา้ไปเป็นกรรมการคณะละ 2 คน หรอืคณะกรรมการสนับสนุนการ
จดัท าแผนพัฒนาเทศบาลมปีระชาชนเข้าไปเป็นกรรมการจ านวน 3 คน เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของ
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ประชาชนที่เขา้มาร่วมตรวจสอบการด าเนินงานเองก็จะต้องเป็นผู้ที่มคีวามสนใจและเต็มใจที่จะเขา้มาร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานรวมทัง้เป็นผู้ทีม่คีวามสะดวกในเรือ่งเวลาเพยีงพอทีจ่ะมาท าหน้าทีซ่ึง่มกัจะเป็นใน
วนัและเวลาท าการ ตลอดจนมกัจะเป็นผู้ที่มศีักยภาพเพียงพอในการท าหน้าที่เป็นกรรมการ ซึ่งพบว่า
ประชาชนที่เขา้มาเป็นกรรมการมกัจะเป็นขา้ราชการบ านาญ หรอือาจจะเป็นผูท้รงคุณวุฒทิีป่ระกอบอาชพี
อยู่ในพืน้ทีซ่ึง่เป็นทีย่อมรบัของประชาชนและมเีวลาพอทีจ่ะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการได ้เช่น ผูป้ระกอบการ
คา้ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัพบว่าประชาชนทีเ่ข้ารว่มตรวจสอบการด าเนินงานมกัจะเป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัเทศบาลด้วย ทัง้นี้เนื่องจากการท าหน้าที่ตรงนี้เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 
ดงันัน้เทศบาลคงไม่ต้องการให้ประชาชนที่มคีวามสมัพนัธ์ทีไ่ม่ดกีบัตนเขา้มาตรวจสอบการด าเนินงานของ
ตน จากเหตุผลทีก่ล่าวมาท าใหจ้ านวนของประชาชนทีม่สี่วนรว่มกบัเทศบาลในการตรวจสอบการด าเนินงาน
จะมจี านวนน้อยกว่าประชาชนทีม่สี่วนรว่มกบัเทศบาลในลกัษณะอื่น ๆ 

ส าหรบัปจัจยัที่มผีลต่อลกัษณะการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดับรกิารสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่ามปีจัจยัต่าง ๆ มากมายทัง้ปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนและปจัจยัภายนอก
ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรอืสภาพแวดล้อมที่ได้ส่งผลต่อการมสี่วน
รว่มในลกัษณะต่าง ๆ ของประชาชน โดยแบ่งเป็นปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนซึง่เป็นปจัจยัทีจ่ะขึน้อยู่กบั
ประชาชนแต่ละคน และปจัจยัภายนอกของประชาชนซึ่งเป็นปจัจยัที่แวดลอ้มอยู่โดยรอบตวัของประชาชน 
ทัง้นี้  การที่มีปจัจยัต่าง ๆ หลายประการที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะต่าง  ๆ นัน้ 
เน่ืองมาจากการเขา้มามสี่วนร่วมของประชาชนนัน้ไม่ไดข้ึน้อยูก่บัปจัจยัใดปจัจยัหน่ึงโดยเฉพาะ แต่จะขึน้อยู่
กบัหลายปจัจยัประกอบกนัซึง่มคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละลกัษณะการมสี่วนร่วม โดยปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ผีล
ต่อการมสี่วนรว่มของประชาชนในลกัษณะต่าง ๆ มดีงัต่อไปนี้47 

ทศันคติของประชาชนที่มต่ีอการมสี่วนร่วมในลกัษณะต่าง ๆ เป็นปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชน
ประการหนึ่งทีม่ผีลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนทัง้ในการรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร การเสนอขอ้มลู การเขา้
รว่มการประชุม การเขา้ร่วมด าเนินงาน และการเขา้ร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน โดยประชาชนที่มทีศันคติ
ต่อการมสี่วนรว่มกบัเทศบาลในลกัษณะต่าง ๆ ดงักล่าวในแง่บวก กล่าวคอืมองว่าการมสี่วนร่วมในลกัษณะ
นัน้ ๆ เป็นสิง่ที่ดมีปีระโยชน์ก็จะมแีนวโน้มสนใจเข้ามามสี่วนร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
ปรชัญา เวสารชัช์48 ทีไ่ดก้ล่าวถงึ ปจัจยัซึง่ผลกัดนัใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ โดยมี
ปจัจยัประเภทหน่ึง คอื ปจัจยัภายในตวับุคคล เช่น ความคาดหวงัในประโยชน์ส่วนรวม ความรูส้กึเกรงใจ ไม่
กล้าปฏเิสธเมื่อถูกชกัชวน หรอืความรูส้กึว่าเป็นพนัธะที่ต้องเข้าร่วม ความปรารถนาให้เกิดความสามคัค ี
เป็นต้น ทัง้นี้เนื่องจากทศันคตเิป็นสิง่ที่ช่วยก าหนดการตดัสนิใจของประชาชนว่าจะท าอะไรอย่างไร  ดงันัน้
                                                           

47 เรือ่งเดยีวกนั, 324-329. 
48 ปรชัญา เวสารชัช,์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพือ่พฒันาชนบท (กรงุเทพฯ: 

สถาบนัไทยคดศีกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2528), 170. อา้งใน เรือ่งเดยีวกนั, 324. 
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ประชาชนที่มีทัศนคติในแง่ดีต่อการมีส่วนร่วมกับเทศบาลก็จะมีแนวโน้มตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมกับ
เทศบาล แต่หากประชาชนคนใดทีม่ทีศันคตไิม่ดต่ีอการมสี่วนรว่มกบัเทศบาลก็จะมแีนวโน้มตดัสนิใจไม่เขา้
มามสี่วนร่วมกบัเทศบาล จงึเห็นได้ว่าทศันคตขิองประชาชนที่มต่ีอการมสี่วนร่วมกบัเทศบาลมผีลต่ อการ
ตดัสนิใจมสี่วนรว่มของประชาชนดว้ย 

ทศันคตขิองประชาชนต่อเทศบาล เป็นปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนประการหน่ึงที่มผีลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทัง้ในการเขา้ร่วมการประชุม การเขา้ร่วมด าเนินงาน และการเขา้ร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงาน โดยประชาชนที่มทีศันคติต่อเทศบาลในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นต่อคณะผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล หรอืการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม จะมแีนวโน้มสนใจเขา้มามสี่วนร่วมในลกัษณะต่าง ๆ 
ดงักล่าวกบัเทศบาล ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ธวชั เบญจาทกุิล49 ทีไ่ด้กล่าวถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา โดยมปีจัจยัประเภทหน่ึง คอื ปจัจยัด้านการเมอืง ในการมคีวาม
เชื่อถือ ความศรทัธา หรอืใกล้ชดิเจ้าหน้าที่ราชการ ทัง้นี้เนื่องจากประชาชนที่เขา้มามสี่วนร่วมในลกัษณะ
ต่าง ๆ ดังกล่าวกับเทศบาลจ าเป็นจ าต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรของเทศบาลไม่มากก็น้อย ดังนั ้น
ประชาชนที่เขา้มามสี่วนร่วมกบัเทศบาลจงึต้องเป็นผู้ที่มทีศันคตทิี่ดแีละเขา้กนัได้กบัเทศบาลด้วย แต่หาก
ประชาชนคนใดมทีศัคตทิีไ่มด่กีบัเทศบาลกจ็ะมแีนวโน้มไมเ่ขา้มามสี่วนรว่มกบัเทศบาล จงึเหน็ไดว้่าทศันคติ
ของประชาชนต่อเทศบาลมผีลต่อการตดัสนิใจมสี่วนรว่มของประชาชนดว้ย 

ความสะดวกเรื่องเวลาของประชาชน เป็นปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนประการหน่ึงทีม่ผีลต่อการ
มสี่วนร่วมของประชาชนทัง้ในการรบัทราบข้อมูลข่าวสาร การเขา้ร่วมการประชุม การเขา้ร่วมด าเนินงาน 
และการเข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน โดยประชาชนที่เข้ามามสี่วนร่วมในลกัษณะต่างๆ ดงักล่ าวกับ
เทศบาลมกัจะเป็นผูท้ีม่คีวามสะดวกเรือ่งเวลา กล่าวคอืมเีวลาว่างเพยีงพอทีจ่ะมสี่วนรว่มกบัเทศบาลได ้ทัง้นี้
เนื่องจากเมื่อประชาชนได้มสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ กบัเทศบาลแล้วก็จะต้องเสยีเวลาของตนเอง ดงันัน้
หากประชาชนคนใดไมส่ามารถเสยีสละเวลาไดก้จ็ะไมเ่ขา้มามสี่วนร่วมกบัเทศบาล จงึเหน็ไดว้่าความสะดวก
เรือ่งเวลาของประชาชนมผีลต่อการมสี่วนรว่มของประชาชนดว้ย 

การเป็นคนในพืน้ทีเ่ทศบาล เป็นปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนประการหน่ึงทีม่ผีลต่อการมสี่วนรว่ม
ของประชาชนทัง้ในการรบัทราบข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมการประชุม และการเข้าร่วมด าเนินงาน โดย
ประชาชนทีม่ชีื่อตามทะเบยีนบา้นอยูใ่นเขตเทศบาลซึง่มฐีานะเป็นคนในพืน้ทีอ่ย่างแทจ้รงิจะมแีนวโน้มสนใจ
เขา้มามสี่วนรว่มในลกัษณะต่างๆ ดงักล่าวกบัเทศบาลมากกว่าประชาชนทีไ่ม่ไดม้ชีื่อตามทะเบยีนบา้นอยู่ใน

                                                           
49 ธวชั เบญจาทกุิล, “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเขา้มามสี่วนรว่มของชาวนาในการพฒันา: หมูบ่า้น

ชาวเขาชนะเลศิการประกวดหมูบ่า้นพฒันาตวัอยา่งของศูนยพ์ฒันาและสงเคราะหช์าวเขาจงัหวดัเชยีงใหม ่
ประจ าปี พ.ศ. 2527,” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2529), 25-26. อา้งใน เรือ่งเดยีวกนั, 325. 
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เขตเทศบาล ทัง้นี้ เนื่องจากประชาชนที่มทีะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลจะได้รบับรกิารสาธารณะจาก
เทศบาลในทุกเรื่องตามสทิธทิี่ตนเองมใีนฐานะคนในพื้นที่ จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมสี่วนร่วมกบัเทศบาล
เพื่อติดตามประโยชน์ที่ตนเองจะได้รบัจากเทศบาลในการจดับรกิารสาธารณะต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างกับ
ประชาชนที่ไม่ได้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลที่ได้รบัสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่ตามที่อยู่ใน
ทะเบยีนบา้นของตน จงึเหน็ไดว้่าการเป็นคนในพืน้ทีเ่ทศบาลมผีลต่อการมสี่วนรว่มของประชาชนดว้ย 

ความจ าเป็นในการพึง่พาเทศบาลของประชาชน เป็นปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนประการหน่ึงทีม่ ี
ผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการเสนอขอ้มูล โดยประชาชนที่มคีวามจ าเป็นจะต้องพึ่งพาขอความ
ช่วยเหลอืจากเทศบาลกจ็ะเสนอขอ้เรยีกรอ้งความต้องการมายงัเทศบาล แต่หากประชาชนคนใดทีส่ามารถ
พึง่พาตนเองได้โดยไม่มคีวามจ าเป็นจะต้องมาขอความช่วยเหลอือะไรจากเทศบาลกม็แีนวโน้มทีจ่ะไม่เสนอ
ขอ้เรยีกรอ้งอะไรมายงัเทศบาล ทัง้นี้เนื่องจากหลายเรื่องที่ล าพงัเพยีงประชาชนเองไม่สามารถด าเนินการ
จดัการแกไ้ขปญัหาได ้จงึจ าเป็นจะต้องพึง่พาขอความช่วยเหลอืจากผูท้ีม่ศีกัยภาพในการด าเนินการได ้โดย
ในที่นี้ก็คอืเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ความพร้อมและอยู่ใกล้ชิดกบัประชาชนนัน่เอง จงึ เห็นได้ว่าความ
จ าเป็นในการพึง่พาเทศบาลของประชาชนมผีลต่อการมสี่วนรว่มในการเสนอขอ้มลูต่อเทศบาลของประชาชน
ดว้ย 

ศกัยภาพของประชาชน เป็นปจัจยัส่วนบุคคลของประชาชนประการหน่ึงทีม่ผีลต่อการมสี่วนรว่มของ
ประชาชนในการเขา้ร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน โดยประชาชนทีไ่ด้เขา้มามสี่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานมกัจะเป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพ กล่าวคอืเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 
สริพิฒัน์ ลาภจติร50 ทีไ่ดก้ล่าวถงึปจัจยัทีท่ าใหป้ระชาชนตดัสนิใจเขา้มามสี่วนร่วม โดยมปีจัจยัประเภทหน่ึง 
คอื ปจัจยัดา้นบุคคล ในส่วนของการมคีวามรูค้วามสามารถ กลา้พูดกลา้แสดงความคดิเหน็ เป็นทีเ่คารพนับ
ถอืของคนในชุมชนและมทีกัษะและประสบการณ์ ทัง้นี้เนื่องจากประชาชนทีจ่ะเขา้มาท าหน้าทีต่รวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาลผ่านการเป็นกรรมการนัน้มไีม่มากนักตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎระเบยีบต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ท าให้ประชาชนที่จะได้รบัการคดัเลอืกเขา้มาจะต้องเป็นที่ยอมรบัของประชาชนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้
เขา้มาร่วมตรงนี้ด้วย อกีทัง้ในการท าหน้าที่ตรวจสอบจ าเป็นต้องใช้ความรูค้วามสามารถพอสมควร ท าให้
ประชาชนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้มาจะต้องเป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพในการท าหน้าทีด่ว้ย จึงเหน็ไดว้่าศกัยภาพของ
ประชาชนมผีลต่อการเขา้มามสี่วนรว่มในการตรวจสอบการด าเนินงานของประชาชนดว้ย 

                                                           
50 สริพิฒัน์ ลาภจติร, “ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมสี่วนรว่มของประชาชนในการสนับสนุนการ

บรหิารงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี,” (วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550) อา้งใน เรือ่ง
เดยีวกนั, 326. 
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บรกิารสาธารณะที่เป็นเรื่องใกลต้วัของประชาชน เป็นปจัจยัภายนอกของประชาชนประการหน่ึงที่มี
ผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนทัง้ในการรบัทราบขอ้มูลข่าวสาร การเสนอข้อมูล และการเข้าร่วมการ
ประชุม โดยบรกิารสาธารณะที่มผีลต่อประชาชนโดยตรงและเหน็ไดช้ดัจะไดร้บัความสนใจจากประชาชนใน
การเข้ามามสี่วนร่วมมากกว่าบรกิารสาธารณะที่มผีลประโยชน์ต่อประชาชนไม่ชดัเจน ทัง้นี้เนื่องจากการ
ตดัสนิใจจะท าอะไรกต็ามประชาชนกต็้องพจิารณาเลอืกสิง่ที่จะเป็นประโยชน์กบัตนเองมากทีสุ่ด ดงันัน้หาก
การจดัการมสี่วนร่วมในบรกิารสาธารณะเรื่องใดที่เป็นเรื่องซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัตนเองโดยตรงหรอือย่าง
เหน็ไดช้ดัแลว้ประชาชนกม็แีนวโน้มทีจ่ะสนใจมสี่วนร่วม จงึเหน็ไดว้่าบรกิารสาธารณะทีเ่ป็นเรือ่งใกลต้วัของ
ประชาชนมผีลต่อการมสี่วนรว่มของประชาชนดว้ย 

ลกัษณะของสื่อที่ใช้ในการประชาสมัพนัธ ์เป็นปจัจยัภายนอกของประชาชนประการหน่ึงที่มผีลต่อ
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร โดยสื่อประชาสมัพนัธท์ีส่ามารถเขา้ถงึประชาชน
ได้ในวงกวา้งจะได้รบัความสนใจจากประชาชนในการรบัทราบมากกว่าสื่อประชาสมัพนัธท์ี่เขา้ถงึประชาชน
ได้ในวงแคบ ทัง้นี้ เนื่องจากสื่อประชาสมัพันธ์ในวงกว้างจะเข้าไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้อย่างทัว่ถึง 
ในขณะทีส่ื่อประชาสมัพนัธใ์นวงแคบจะเขา้ไปถงึประชาชนไดเ้พยีงบางส่วนเท่านัน้ และในบางครัง้ประชาชน
จะต้องเป็นผู้ไปค้นหาสื่อประชาสมัพนัธ์ในวงแคบนี้ด้วยตนเอง เช่น การไปหาซื้อหนังสอืพมิพ์ท้องถิ่นเอง 
เป็นต้น ซึ่งก็พบว่าประชาชนไม่ค่อยจะสนใจไปค้นหามากนัก แต่จะอาศัยเพียงช่องทางของสื่อ
ประชาสมัพนัธใ์นวงกวา้ง จงึเหน็ไดว้่าลกัษณะของสื่อทีใ่ชใ้นการประชาสมัพนัธม์ผีลต่อการมสี่วนร่วมในการ
รบัทราบขอ้มลูขา่วสารของประชาชนดว้ย 

การมสีิง่ตอบแทนที่เป็นรูปธรรมจากเทศบาล เป็นปจัจยัภายนอกของประชาชนประการหน่ึงทีม่ผีล
ต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการเขา้ร่วมการประชุม โดยการทีเ่ทศบาลมสีิง่ตอบแทนใหเ้มื่อมาเขา้ร่วม
การประชุม โดยเฉพาะสิง่ตอบแทนทีเ่ป็นรปูธรรมจะช่วยดงึดูดใจใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมประชุมกบัเทศบาล 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ โคเฮน และ อปัฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff)51 ทีไ่ดก้ล่าวถงึปจัจยัซึง่มผีล
ต่อการเขา้มามสี่วนร่วมของประชาชน โดยมปีจัจยัประเภทหน่ึง คอื ลกัษณะของประโยชน์ที่ได้รบั ได้แก่ 
ความเป็นรปูธรรมของผลประโยชน์ ความเป็นไปได้ของผลประโยชน์ ความเรว็ชา้ของผลประโยชน์ที่ได้รบั 
และการกระจายของผลประโยชน์ ทัง้นี้เนื่องจากการที่ประชาชนเสยีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมกบัเทศบาล
ท าให้ประชาชนเสียโอกาสที่จะไปด าเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับตนเองไม่มากก็น้อย ดังนัน้
ประชาชนหลายคนจงึมองว่าหากเทศบาลมสีิง่ตอบแทนที่เป็นรปูธรรมให้กบัตนเองเมื่อมาเขา้ร่วมประชุมก็
พอจะเป็นการชดเชยการเสยีโอกาสดงักล่าวไปได ้จงึตดัสนิใจเขา้มาร่วมการประชุมกบัเทศบาล แต่หากการ

                                                           
51 Cohen, John M. and Uphoff, Norman T., Rural development participation: Concepts 

and measures for project design, implementation and evaluation (New York: Cornell 
University, 1977), 17-21. อา้งใน เรือ่งเดยีวกนั, 327. 
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เขา้ร่วมประชุมครัง้ใดไม่มสีิง่ตอบแทนทีเ่ป็นรปูธรรมใหก้จ็ะไม่สนใจเขา้ร่วมการประชุม จงึเหน็ไดว้่ าการมสีิง่
ตอบแทนทีเ่ป็นรปูธรรมจากเทศบาลมผีลต่อการตดัสนิใจเขา้มามสี่วนรว่มในการประชุมของประชาชนดว้ย 

การมปีญัหาความต้องการในชุมชน เป็นปจัจยัภายนอกของประชาชนประการหน่ึงที่มผีลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทัง้ในการรบัทราบขอ้มลูขา่วสาร การเสนอขอ้มลู การเขา้รว่มการประชุม และการเขา้
ร่วมด าเนินงาน โดยชุมชนที่มปีญัหาความต้องการให้เทศบาลมาด าเนินการแก้ไขหรอืพฒันาให้จะพบว่า
ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับเทศบาลมากกว่าชุมชนที่ไม่ค่อยมีปญัหาความต้องการอะไร ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ อนุภาพ ถริลาภ52 ทีไ่ด้กล่าวถงึปจัจยัซึ่งมผีลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชน 
โดยมปีจัจยัหน่ึง คอื ความไม่พอใจต่อสภาพแวดลอ้ม ซึง่หากประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืไมพ่อใจต่อ
สภาพแวดลอ้มกจ็ะมคีวามต้องการเปลีย่นแปลงและพรอ้มทีจ่ะมสี่วนร่วมในการเปลีย่นแปลง ทัง้นี้เนื่องจาก
ประชาชนในชุมชนที่มปีญัหาความต้องการจะสนใจมสี่วนร่วมกบัเทศบาลเพื่อรอ้งขอความช่วยเหลอื หรอื
ตดิตามความคบืหน้า หรอืกระตุ้นเทศบาลให้มาด าเนินการแก้ไขหรอืพฒันาให้กบัชุมชน และมองว่าหาก
ประชาชนในชุมชนเป็นจ านวนมากได้มีส่วนร่วมกับเทศบาลจะยิ่งเป็นแรงผลกัดันให้เทศบาลพิจารณา
ด าเนินการแก้ไขหรอืพัฒนาให้กับชุมชนโดยเรว็ ส่วนชุมชนใดที่ไม่มีปญัหาความต้องการอะไรก็พบว่า
ประชาชนในชุมชนจะไม่ค่อยสนใจหรอืยุ่งเกี่ยวอะไรกบัเทศบาล จงึเหน็ได้ว่าการมปีญัหาความต้องการใน
ชุมชนมผีลต่อการตดัสนิใจมสี่วนรว่มของประชาชนดว้ย 

การรวมตวักนัในชุมชน เป็นปจัจยัภายนอกของประชาชนประการหน่ึงทีม่ผีลต่อการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนทัง้ในการเขา้ร่วมการประชุมและการเขา้ร่วมด าเนินงาน โดยชุมชนทีม่กีารรวมตวักนัในชุมชนเพื่อ
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ อย่างสม ่าเสมอจะพบว่าประชาชนในชุมชนมแีนวโน้มเขา้มามสี่วนรว่มในลกัษณะต่างๆ 
ดงักล่าวกบัเทศบาลเป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ จรสั สุวรรณมาลา53 ที่ได้กล่าวถึง
ปจัจยัที่มผีลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยมปีจัจยัหน่ึง คอื ปจัจยัการเมอืงท้องถิน่และวฒันธรรมใน
ชุมชนว่าลกัษณะชุมชนทีเ่อือ้ต่อการสรา้งการมสี่วนรว่ม ไดแ้ก่ ชุมชนทีม่คีวามเขม้แขง็ มคีวามผกูพนักนัเป็น
ชุมชนเดยีวกนัสูง ปราศจากการแบ่งแยกในชุมชน มวีฒันธรรมการมสี่วนรว่มทางการเมอืงอยู่ในระดบัสูงและ
ต้องการเข้าไปมสี่วนร่วมทางการเมอืง ทัง้นี้เนื่องจากชุมชนที่มกีิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องก็จะ
พบว่าประชาชนในชุมชนมคีวามคุน้เคยกนัเป็นอย่างด ีชุมชนมรีะบบการด าเนินงานร่วมกนัดงันั ้นเมื่อต้องมี
กจิกรรมร่วมกบัเทศบาลเกดิขึน้ ประชาชนในชุมชนเหล่านี้กจ็ะมคีวามพรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมดว้ย แต่หากชุมชน
ใดขาดการรวมตวักนัอย่างสม ่าเสมอกจ็ะพบว่าประชาชนในชุมชนไม่มคีวามคุน้เคยกนัและไม่มคีวามพรอ้มที่

                                                           
52 อนุภาพ ถริลาภ, “การวเิคราะหเ์ชงิสมมตฐิานการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาชนบท:

ศกึษาเฉพาะกรณอี าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี,” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขา
บรหิารรฐักจิ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2528), 25-26. อา้งใน เรือ่งเดยีวกนั, 328. 

53 จรสั สุวรรณมาลา, อา้งแลว้, 21-22. อา้งใน เรือ่งเดยีวกนั, 328. 
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จะมาเขา้รว่มมากนัก จงึเหน็ไดว้่าการรวมตวักนัในชุมชนมผีลต่อการตดัสนิใจเขา้มามสี่วนรว่มของประชาชน
ดว้ย 

สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นปจัจยัภายนอกของประชาชนประการหน่ึงที่มผีลต่อการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการเขา้ร่วมการประชุม โดยการประชุมใดของเทศบาลทีจ่ดัขึน้ในช่วงเวลาทีม่สีภาพอากาศด ีจะ
ช่วยเอื้อให้ประชาชนมาเขา้ร่วมในการประชุม แต่หากการประชุมใดที่จดัขึน้ในช่วงที่มสีภาพอากาศไม่ปกติ
โดยเฉพาะการเกิดฝนตก จะท าให้ประชาชนมแีนวโน้มตดัสินใจไม่เข้าร่วมในการประชุม ทัง้นี้เนื่องจาก
สภาพอากาศทีไ่ม่ดจีะท าใหเ้กดิความยากล าบากในการมาเขา้รว่มประชุม รวมทัง้ยงัสรา้งความกงัวลใจใหก้บั
ประชาชนหากมาเขา้รว่มประชุมว่าจะมปีญัหาเกดิขึน้ทีบ่า้นอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศทีไ่ม่ปกตหิรอืไม่อกี
ดว้ย จงึเหน็ไดว้่าสภาพดนิฟ้าอากาศมผีลต่อการตดัสนิใจเขา้มามสี่วนรว่มในการประชุมของประชาชนดว้ย 

การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ให้มมีากยิง่ขึน้จงึเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารปกครองทอ้งถิน่เป็นของประชาชนอย่างแท้จรงิ โดยแนวทาง
ในการส่งเสรมิที่เน้นไปที่ประชาชน แนวทางในการส่งเสรมิที่เน้นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานหรอืองคก์รภายนอกกต็าม 

 

กิจกรรม 13.2.2 

 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าบรกิารสาธารณะ (public service) ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ไทย มลีกัษณะใดบา้ง 

 

แนวตอบกิจกรรม 13.2.2 

 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าบรกิารสาธารณะ (public service) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ไทย มลีกัษณะการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน 5 ลักษณะ ได้แก่ การรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร การเสนอความคิดเห็น การเข้าร่วมในเวทีประชุม
ปรกึษาหารอื การเขา้รว่มจดักจิกรรม และการเขา้รว่มตรวจสอบการด าเนินงาน 
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ตอนที ่13.3  
อนาคตของการมีส่วนร่วมในระดบัท้องถิน่ของไทย 

 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่13.3 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
 หวัเร่ือง 

13.3.1 การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทย 
13.3.2 ทศิทางและแนวโน้มของการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทย  

 
 แนวคิด 

1) กจิกรรมทางการเมอืงในทอ้งถิน่ปจัจบุนัมอิาจหลกีเลีย่งทีจ่ะกล่าวถงึการมสี่วนรว่ม
ของประชาชนได ้เพราะถอืเป็นหลกัการทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางว่ามี
ความส าคญั และตอ้งส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเมอืงการปกครอง
และการบรหิารทอ้งถิน่ 

2) การมสี่วนรว่มของประชาชนในระดบัทอ้งถิน่เป็นเรือ่งทีค่นมกัเหน็ดว้ยโดยหลกัการ
ว่าส าคญัแต่มปีญัหาเมือ่น าไปสู่การปฏบิตั ิภายใตส้ถานการณ์ความทา้ทายนี้ 
แนวโน้มของการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทย จงึอาจไมไ่ดม้องความส าเรจ็
ของการมสี่วนรว่มอยูเ่พยีงแค่จดัใหม้กีารมสี่วนรว่มของประชาชนในเชงิปรมิาณ
เท่านัน้ หากแต่ตอ้งค านึงถงึการวดัความส าเรจ็หรอืเป้าหมายของการมสี่วนรว่มที่
การเกดิกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างประชาชนและหน่วยงานรฐัหรอืองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของรว่มในชุมชน 
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 วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาตอนที ่13.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทยได ้
2. อธบิายทศิทางและแนวโน้มของการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทยได ้
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เร่ืองท่ี 13.3.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดบัท้องถ่ินของไทย 

 กจิกรรมทางการเมอืงในทอ้งถิน่ปจัจุบนัมอิาจหลกีเลีย่งทีจ่ะกล่าวถงึการมสี่วนร่วมของประชาชนได ้
เพราะถือเป็นหลกัการที่ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางว่ามีความส าคัญ และต้องส่งเสรมิให้เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเมืองการปกครองและการบรหิารท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนัน้ก็มใิช่หลกัประกันที่จะท าให้การเมอืงการปกครองและการบรหิารงานของผู้บรหิารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเรจ็ได้เสมอไป หากแต่การมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้มคีวามเป็น
ศาสตร์และเป็นศิลป์ในตัวเอง มีรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ที่ควรค านึงถึงในการน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคต์ามทีก่ าหนดไว ้อกีทัง้ในหลายกรณีกก็ลบักลายเป็น “การมีส่วนร่วมท่ี
ไม่สร้างสรรค”์ ซึง่เป็นการมสี่วนร่วมทีม่วีาระซ่อนเรน้ ถูกบงัคบั ถูกจงูใจ หรอืเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บุคคลหรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขณะที่ “การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์” จะเป็นการที่ประชาชนหรอืกลุ่ม
บุคคลมแีนวคดิหรอืจุดมุ่งหมายที่เหมอืนกนัเขา้มาด าเนินการให้แล้วเสรจ็ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดแล้วรบั
ผลประโยชน์ร่วมกนั เขา้มามสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การมสี่วน
รว่มในการปฏบิตั ิการมสี่วนรว่มในผลประโยชน์และการมสี่วนรว่มในการประเมนิผล เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนจะเข้าไปมีบทบาทหรอืมีส่วนร่วมหรอืไม่เข้าร่วม จะมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์หรอืไม่สร้างสรรค์นัน้ มเีงื่อนไขหลายประการที่มผีลต่อการตัดสินใจเข้ามามสี่วนร่วม ซึ่งอาจ
เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ หรอืถูกบงัคบั หรอืผลกัดนัใหเ้ขา้ไปมสี่วนร่วม ดังนัน้ เงือ่นไขในการเขา้มามสี่วน
ร่วมของประชาชนจงึมอียู่หลายประการ โคเฮน และ อปัฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff)54 ได้เสนอว่า บรบิท
หรอืเงือ่นไขแวดลอ้มของการมสี่วนรว่มประกอบดว้ย 

1) ลกัษณะของโครงการ โดยพจิารณาจากความสลบัซบัซ้อนของเทคโนโลย ีทรพัยากรที่ต้องการ 
ลกัษณะประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั ความเชื่อมโยงของโครงการ ความยดืหยุ่นของโครงการ การเขา้ถงึการบรหิาร
จดัการโครงการ และการครอบคลุมเนื้อหาการบรหิารงานโครงการ 

2) สภาพแวดล้อมของงานหรอืกจิกรรมตามโครงการในปจัจยัต่าง ๆ ได้แก่ ปจัจยัทางกายภาพและ
ชวีภาพ เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม และดา้นประวตัศิาสตร ์

องคก์ารสหประชาชาต5ิ5 เสนอเงือ่นไขเบือ้งตน้ของการมสี่วนรว่มไว ้5 ประการ คอื 
                                                           

54 Cohen. J., M. and Uphoff, N. T., Rural development participation : Concept and 
measures for project design, implementation and evaluation (New York: Cornell University, 
1977) อา้งใน สทิธโิชค เดชภบิาล, อา้งแลว้, 13. 

55 United Nation, Popular Participation In Decision Making For Development (New 
York: United Nation Publication, 1981) อา้งใน สริพิฒัน์ ลาภจติร, “ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมสี่วน
รว่มของประชาชนในการสนับสนุนการบรหิารงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดั
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1) รฐับาลจะต้องมกีารยอมรบัในแนวคดิการมสี่วนร่วมของประชาชนก่อนในเบื้องต้น และได้บรรจุ
หลกัการนี้ไวใ้นแผนหรอืนโยบายในระดบัต่าง ๆ 

2) ประชาชนต้องมีพื้นฐานองค์กรประชาชนที่สามารถเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับกลุ่ม
ผลประโยชน์และบุคคลอื่น ๆ ได ้

3) ประชาชนต้องมอีสิระในความคดิรเิริม่และในการตดัสนิใจในระดบัท้องถิ่นเพื่อก าหนดกจิกรรม
ของตนเอง 

4) ชุมชนตอ้งมกีารไหลเวยีนของข่าวสารและความรูใ้หม่ ๆ โดยเฉพาะหลกัการและปรชัญาของการ
พฒันา เทคนิค วธิกีารในการจดัสรรทรพัยากร และความรูท้างการบรหิาร 

5) ชุมชนจะต้องได้รบัการสนับสนุนทางด้านสิ่งของและความคิด เทคนิคที่จ า เป็นโดยเฉพาะใน
ระยะแรก 

วุฒสิาร ตนัไชย56 มองว่ามเีงื่อนไขอยู่บางประการที่จะท าให้ประชาชนไม่เขา้มามสี่วนร่วมทางการ
เมอืงเท่าทีค่วร ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 

1) ทศันะของประชาชนทีม่ต่ีอการเมอืง คดิว่าการเมอืงเป็นเรื่องไกลตวั ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของคนในทอ้งถิน่ มองการเมอืงเป็นเรือ่งของนกัการเมอืง ไมใ่ช่เรือ่งของประชาชน 

2) ความรูส้กึของประชาชนทีม่ต่ีอทอ้งถิน่และความเป็นทอ้งถิน่ กล่าวคอื คนไทยขาด Civic Culture 
ขาดความรูส้กึผูกพนักบัทอ้งถิน่ ไมส่นใจตดิตามตรวจสอบหรอืก ากบัดแูล ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ท า
หน้าทีต่อบสนองความตอ้งการและพฒันาทอ้งถิน่ใหก้า้วหน้า 

3) วิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น คือ ชาวบ้านจะมีความประนีประนอมสูงเพราะมี
ความสมัพนัธใ์นเครอืญาต ิและมคีวามเกรงใจ ประกอบกบัชาวบา้นมกีารพดูคุยกนัเมือ่เกดิปญัหา 

4) วฒันธรรมการยดึตวับุคคล เป็นผลมาจากสงัคมเป็นระบบอุปถมัภ ์ประชาชนขาดความรูท้ีแ่ทจ้รงิ 
ท าใหถู้กชีน้ าและขาดอสิระในการตดัสนิใจ 

เมื่อพจิารณาจากเงื่อนไขของการมสี่วนร่วมทีน่ักวชิาการทัง้ในและต่างประเทศทีไ่ดก้ล่าวถงึเงื่อนไข
ของการมสี่วนรว่มไวห้ลากหลายขา้งต้นแลว้ จะเหน็ไดว้่าเงือ่นไขของการเขา้ไปมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม
ต่าง ๆ ของประชาชนนัน้จะต้องเกิดจากความพร้อม ความเต็มใจ ความรู้สึกผูกพันกับท้องถิ่น วถิีชีวิต 

                                                                                                                                                                                           

อุบลราชธานี,” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2550), 35.  

56 วุฒสิาร ตนัไชย, การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิน่ (กรงุเทพฯ: ธรรมดาเพรส, 
2545), 105-112. 
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วฒันธรรม และความกระตอืรอืรน้ของประชาชนที่จะเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมเพื่อแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ของ
ชุมชนตนเอง การด าเนินการมสี่วนรว่มของประชาชนจงึต้องค านึงถงึเทคนิคหรอืวธิกีารใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วม หน่วยงานรฐั หรอืแมก้ระทัง่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มกัใช้วธิกีารมสี่วนร่วมเพยีงไม่กี่รปูแบบ 
เช่น ปิดประกาศ หรอื การประชุมในรูปแบบประชาคม ซึ่งมขี้อด ีแต่ขณะเดยีวกันก็มขี้อจ ากัด เช่น การ
ประชุมประชาคม มขีอ้ด ีคอื เป็นการสื่อสารสองทาง สามารถซกัถามไดข้อ้มูลเชงิลกึ หากแต่ย่อมได้ขอ้มูล
เฉพาะคนทีม่ารว่มประชุมเท่านัน้  

หวัใจส าคญัของการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในระดบัท้องถิ่นคือการเลอืกเทคนิคการมสี่วนร่วมให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบับรบิทและความพรอ้มของชุมชนทอ้งถิน่นัน้ ซึง่เกณฑก์ารคดัเลอืกทีส่ าคญั คอื57 

1) เทคนิคการมสี่วนรว่มทีเ่ลอืกใชต้อ้งสอดรบักบัวตัถุประสงคข์องการมสี่วนรว่มในโครงการ 

2) หน่วยงานมทีรพัยากร เวลา เครือ่งมอื และบุคลากรเพยีงพอในการใชเ้ทคนิคหรอืไม่ 

3) เทคนิคทีเ่ลอืกสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีก่ าหนดหรอืไม ่

การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในระดบัทอ้งถิน่ สามารถสรุปเทคนิคหรอืวธิกีารมสี่วนร่วมไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
คอื58 กลุ่มการประชาสมัพนัธ์และให้ขอ้มูลแก่ประชาชน กลุ่มการรบัฟงัความคดิเหน็ และกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ 

1) กลุ่มการประชาสมัพนัธแ์ละให้ข้อมลูแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

การออกเอกสารข้อเทจ็จริง (Fact Sheet) เป็นการน าเสนอขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นลกัษณะของหลกัการ 
นโยบาย ข้อมูลสถิติ กฎหมาย หรอืระเบียบวธิปีฏบิตัิซึ่งมกีารจดัท าหรอืก าหนดไว้แล้ว โดยที่ข้อเท็จจรงิ
เหล่านี้ไดม้กีารพจิารณาตรวจสอบ หรอืรบัรองโดยหน่วยงานทีม่หีน้าที ่หรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบใหร้บัรอง
ขอ้เทจ็จรงิเพื่ออา้งองิ 

จดหมายข่าว (Newsletter) เป็นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานขอ้เท็จจรงิ ข้อคดิเห็น 
บทวเิคราะห์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินกจิกรรมขององค์กร รวมทัง้ขอ้มูลข่าวสารที่อยู่นอกองค์กรแต่
เป็นที่สนใจของสมาชกิองค์กร โดยอาจจะรวมทัง้สาระและบนัเทิงอยู่ในฉบบัเดียวกัน จดหมายข่าวนิยม
จดัท าเป็นระยะเวลาที่แน่นอน เช่น ทุกสัปดาห์ ทุก 15 วัน หรอืทุกเดือน ซึ่งจดัอยู่ในประเภทวารสาร 
โดยทัว่ไปแลว้จะเป็นการสรปุข่าวและเสนอเรือ่งราว หรอืประเดน็ทีไ่ดร้บัความสนใจแลว้จดัพมิพเ์พื่อแจกจา่ย
แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูส้นใจ 
                                                           

57 อรทยั ก๊กผล, อา้งแลว้, 97-98. 
58 ศกึษารายละเอยีดเทคนิคการมสี่วนรว่มของประชาชนเพิม่เตมิใน พชัร ีสโิรรส และคณะ, คู่มือ

หรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครฐัในระดบักระทรวงทีเ่ป็นระดบั
นโยบาย (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ, 2551) อา้งใน เพิง่อา้ง, 98-103. 
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รายงานการศึกษา (Report Study) เป็นผลการศกึษาของคณะบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อศกึษา
ประเดน็ใดประเดน็หนึ่งซึง่ยงัไม่มคีวามแน่ชดั หรอืเป็นทีถ่กเถยีงถงึขอ้สรุปในประเดน็นัน้ ๆ ซึง่มกัจะน าไปสู่
การจดัตัง้คณะท างานเพื่อศึกษาข้อเท็จจรงิให้ปรากฏ แล้วน าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนโดยทัว่ไป
ทราบ 

การจดัท าวิดีทศัน์ เป็นวธิกีารจดัเก็บขอ้มูลเหตุการณ์ที่สามารถน ามาเป็นสื่อประกอบการเรยีนรู้
แนวทางการด าเนินงาน ขอ้เทจ็จรงิ และการบรรยายสรปุเหตุการณ์ หรอืผลการด าเนินงานไดเ้ป็นอยา่งด ี

การจดัตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (News Repositories) เป็นแหล่งให้บรกิารข้อมูลและข่าวสารแก่
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มลูและข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการหรอืกจิกรรมที่ประสงคใ์หป้ระชาชน
มสี่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ ศูนยข์อ้มลูข่าวสารสามารถใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการจดัขอ้มลูและข่าวสารไว้
ใหป้ระชาชนทีส่นใจไดศ้กึษาคน้ควา้เกีย่วกบัโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในชุมชนหรอืบรเิวณใกลเ้คยีงได ้
มกัจะจดัตัง้ในทีชุ่มชนหรอืสถานทีท่ีม่คีนสญัจรไปมาบ่อย ๆ 

ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือมวลชน การให้ขอ้มูลผ่านสื่อมวลชนสามารถด าเนินการได้หลายวธิ ีเช่น 
การแถลงขา่ว การใชส้ื่อวทิยกุระจายเสยีง วทิยชุุมชน  

หอกระจายข่าว การกระจายข่าวและเผยแพร่ขอ้มลูให้ชาวบ้านได้รบัรู ้ด้วยการใช้หอกระจายข่าว
ในการสื่อสารข้อมูลกับคนในชุมชนนับเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพราะกระจายข้อมูลได้รวดเร็ว
กวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มลูกระจายลงสู่ชาวบ้านทีอ่ยู่ในระดบัหมู่บา้น นอกจากนัน้หอกระจายข่าว
ยงัเป็นสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ 

ทศันศึกษาและการเย่ียมชมโครงการ การจดัทศันศกึษาช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจทีด่ ีตลอดจน
การมสี่วนร่วมรบัรูข้อ้มูล โดยเป็นที่เชื่อกนัว่าเป็นรปูแบบที่มปีระสทิธภิาพมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจาก
เป็นการให้ขอ้มูลโดยใช้สถานที่จรงิ ซึ่งประชาชนสามารถสมัผสัและพบเห็นจากความเป็นจรงิ อนัแตกต่าง
จากการรบัรูโ้ดยการฟงั ซึง่จะต้องใชจ้นิตนาการในการท าความเขา้ใจ การจดัทศันศกึษาควรมกีารเสรมิดว้ย
เทคนิคอื่น ๆ เช่น การบรรยายโดยวทิยากรและการใชโ้สตทศันูปกรณ์ 

2) กลุ่มการรบัฟังความคิดเหน็ ไดแ้ก่ 

การสมัภาษณ์รายบุคคล (Interview) คอื การพูดคุยกนัรายบุคคลโดยมแีนวค าถามไว้ล่วงหน้า
อย่างมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ขอ้มูล หรอืการพูดคุยกนัตามธรรมชาต ิและบนัทกึระหว่างการสมัภาษณ์หรอื
บนัทกึภายหลงัอย่างเป็นระบบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู ความเป็นจรงิ ความคดิเหน็ในเรื่องใด หรอืหลายเรือ่งอย่าง
ลกึซึง้และตรงกบัความเป็นจรงิของสถานการณ์ เหตุการณ์หรอืโครงการทีจ่ะด าเนินการในพืน้ที่ 

การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) คอื กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนเกีย่วขอ้งตัง้แต่ 6-12 คน ในเรือ่งทีก่ลุ่มใหค้วามสนใจ โดยมกีารเตรยีมค าถามประเดน็ต่าง ๆ ซึง่สมาชกิ
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ในกลุ่มสามารถใหค้วามรูส้กึและความคดิเหน็ต่อนโยบาย แผนงาน กจิกรรม และโครงการต่าง ๆ ตามความ
ต้องการ ความคาดหวัง เหตุผลต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและละเอียดที่สุดเท่าที่จะท าได้ด้วย
บรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง 

การแสดงความคิดเห็นผ่านเวบ็ไซต์ (Interactive Website) เป็นเครื่องมอืในการรบัฟงัความ
คดิเห็นของประชาชนด้วยเทคโนโลยคีอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ต โดยให้ประชาชนสามารถแสดงความ
คดิเห็นเกี่ยวกบัโครงการหรอืกจิกรรมที่ประสงค์ให้ประชาชนมสี่วนร่วมแสดงความคดิเหน็มายงัหน่วยงาน 
บุคคลหรอืองค์กรอื่นที่ประสงค์ได้รบัความคิดเห็นจากประชาชนได้ อาจจดัให้เป็นเครื่องมอืรบัฟงัความ
คดิเหน็ของประชาชนแบบทางเดยีวหรอืแบบสองทางกไ็ด้ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บันโยบายของหน่วยงาน บุคคลหรอื
องคก์รอื่นทีป่ระสงคไ์ดร้บัความคดิเหน็ของประชาชน 

การส ารวจความคิดเห็น  เป็นการส ารวจความคิดเห็นทัว่ไปหรือเจาะจงประเด็น โดยใช้
แบบสอบถาม (การพบปะหรอืส่งไปรษณีย)์ ดว้ยการเขยีนตอบหรอืการถามตอบดว้ยปากเปล่า (ทัง้พบปะตัว
ต่อตวัและทางโทรศพัท)์ 

3) กลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ไดแ้ก่ 

เวทีสาธารณะ (Public Forum) เป็นการประชุมที่มวีตัถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
เจา้ของโครงการกบัประชาชน การประชุมเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมให้ขอ้คดิเหน็เสนอแนะ รวมทัง้การ
ซกัถามเพื่อทราบรายละเอยีด นอกจากไขขอ้ขอ้งใจแลว้ ขอ้มลูจากการประชุมจะถูกน าไปปรบัปรุงโครงการ
ใหม้คีวามเหมาะสม 

การพบปะแบบไม่เป็นทางการ (Open House) เป็นการสื่อสารสองทาง การพบปะแบบไม่เป็น
ทางการนี้อนุญาตให้ประชาชนเขา้ไปในหน่วยงาน ในเวลาที่ตนสะดวกเพื่อพูดคุย แลกเปลีย่นความคดิเหน็
กบัเจา้หน้าทีท่างเทคนิคและเจา้หน้าทีม่วลชนสมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธไ์ดโ้ดยตรงตามช่วงเวลาและสถานที่ที่
ก าหนดไว ้

การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เป็นการสื่อสารสองทาง มกีารก าหนดเป้าหมายของการ
ประชุมที่แน่นอน มวีตัถุประสงค์เฉพาะและต้องการค าตอบที่ชดัเจน ผู้เขา้ร่วมประชุมจะมปีฏสิมัพนัธ์สูง มี
การแลกเปลีย่นขอ้มลูความคดิเหน็ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป หรอืขอ้ตกลงรว่มกนั แลว้ทุกคนควรยอมรบัผลทีไ่ดน้ัน้ 
เพื่อเป็นแนวปฏบิตัต่ิอไป 

คณะท่ีปรึกษา (Advisory Group) คอื เทคนิคการมสี่วนร่วมที่มุ่งน าตวัแทนกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร มาท างานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ เพื่อให้
ค าปรกึษาทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานแก่ผูบ้รหิารขององคก์ร ทัง้ในระดบัแผนงาน โครงการหรอืสถานการณ์
ปญัหาต่าง ๆ โดยทัว่ไป คณะที่ปรกึษาเป็นเทคนิคการมสี่วนร่วมที่มุ่งจดัตัง้กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีให้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงสรา้งการบรหิารขององคก์ร โดยผูบ้รหิารฯ ถอืเป็นขัน้ตอนส าคญัในการขอขอ้คดิเหน็จาก
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คณะที่ปรกึษาก่อนการจดัท า ด าเนินการหรอืขออนุมตัิการด าเนินงาน ในขณะที่เทคนิคการมีส่วนร่วม
ประเภทอื่นมกัมลีกัษณะเป็นการจดักิจกรรมเป็นครัง้คราวไป โดยมกี าหนดเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดอย่าง
ชดัเจน 

การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในระดบัทอ้งถิน่ จงึควรใชเ้ทคนิคหรอืวธิกีารมสี่วนร่วมทีห่ลากหลายเพื่อ
เขา้ถงึประชาชนไดก้ว้างขวาง ตามวตัถุประสงค์ที่แตกต่างกนัไป เช่น การรายงานผลงาน การปิดประกาศ 
เป็นการใหข้อ้มลูขา่วสาร ในขณะทีก่ารท าแบบสอบถามหรอืรบัความคดิเหน็ทางเวบ็ไซต์ เป็นเทคนิคการรบั
ขอ้มูล ส่วนเวทสีาธารณะ นอกจากให้ขอ้มลูแก่ประชาชน ยงัมกีารรบัฟงัขอ้มลู การอธบิายปญัหาขอ้ขอ้งใจ
ไดช้ดัเจนมากขึน้ เพราะเป็นการตดิต่อสื่อสารแบบสองทาง เทคนิคการมสี่วนร่วมของประชาชนจงึมอียูอ่ยา่ง
มากมายและมพีฒันาการเพิม่เตมิอยูต่ลอดเวลา 

 

กิจกรรม 13.3.1  

การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทยมคีวามส าคญัในปจัจบุนัเพราะเหตุใด 

 

แนวตอบกิจกรรม 13.3.1 

 กจิกรรมทางการเมอืงในทอ้งถิน่ปจัจุบนัมอิาจหลกีเลีย่งทีจ่ะกล่าวถงึการมสี่วนร่วมของประชาชนได ้
เพราะถือเป็นหลกัการที่ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางว่ามีความส าคัญ และต้องส่งเสรมิให้เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเมืองการปกครองและการบรหิารท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนัน้ก็มใิช่หลกัประกันที่จะท าให้การเมอืงการปกครองและการบรหิารงานของผู้บรหิารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเรจ็ได้เสมอไป หากแต่การมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้มคีวามเป็น
ศาสตร์และเป็นศิลป์ในตัวเอง มีรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ที่ควรค านึงถึงในการน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคต์ามทีก่ าหนดไว ้
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เร่ืองท่ี 13.3.2 ทิศทางและแนวโน้มของการมีส่วนร่วมในระดบัท้องถ่ินของไทย    

การมสี่วนร่วมของประชาชนในระดบัท้องถิน่เป็น “เรื่องที่คนมกัเหน็ดว้ยโดยหลกัการว่าส าคญัแต่มี
ปญัหาเมื่อน าไปสู่การปฏิบัติ” (Good in principle but bad in practice) อาทิเช่น ประเด็นใดควรเปิดให้
ประชาชนมสี่วนรว่ม ประชาชนบางส่วนอยากเขา้มามสี่วนรว่มตดัสนิใจ แต่หน่วยงานรฐัหรอืองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจมองว่าเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นก็เพียงพอ เพราะประชาชนอาจไม่สามารถ
ตดัสนิใจแบบมเีหตุมผีล หรอืมองว่าประชาชนเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนโดยละเลยประโยชน์ส่วนรวม ส่วน
ประชาชนมกัมคีวามรูส้กึว่าภาครฐั ผู้บรหิารท้องถิน่ หรอืผู้มอี านาจไม่จรงิใจในการเปิดให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการตดัสนิใจ การมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นเพยีงพธิกีรรมทางกฎหมาย มกีารก าหนดธงมาก่อน
การเปิดให้ประชาชนเขา้มสี่วนร่วม บทบญัญตัใินกฎหมายต่าง ๆ เป็นเพยีงเครื่องประดบัใช้ประโยชน์จรงิ
ไมไ่ด ้ความยากของการน าการมสี่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏบิตัยิงัถูกจ ากดัดว้ยระยะเวลา ทรพัยากร
และบุคลากรทีม่คีวามช านาญดา้นการมสี่วนรว่มของประชาชน 

นอกจากนั ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นประเด็นความท้าทายในปจัจุบันด้วยการ
เปลีย่นแปลงของบรบิทสงัคมการเมอืงไทย การเกิดขึน้และรวมตวัของกลุ่มประชาสงัคม หรอืกลุ่มประชาชน
ในรปูแบบต่าง ๆ กลุ่มเหล่านี้สามารถระดมพลงัต่อตา้นการตดัสนิใจของภาครฐัในโครงการส าคญั ๆ ประเดน็
ทีท่า้ทาย ม ี2 ประการใหญ่ ๆ กล่าวคอื59 

ประการแรก คือการเรยีนรู้ทางการเมอืงของประชาชนคนไทยในสงัคมประชาธิปไตยในหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้การบรหิารภาครฐัแบบปิด ประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบจากโครงการของรฐัไม่มี
ทางเลอืก ต้องออกมาเรยีกรอ้ง ต่อต้านการตดัสนิใจของรฐับนท้องถนน ซึ่งกลายเป็นยุทธวธิใีห้หน่วยงาน
ของรฐัให้ความสนใจและรบัฟงั ปรากฏการณ์ของการระดมมวลชน การต่อต้านโครงการของรฐั การปิดลอ้ม
สถานที่ราชการ การประท้วงต่าง ๆ การเมอืงภาคพลเมอืงเหล่านี้ แม้มคีุณูปการต่อการกระตุ้นจติส านึก
ทางการเมอืงของประชาชนมใิช่น้อย แต่กส็รา้ง “การเรยีนรูท้างสงัคม” (Social Learning) ทีว่่า การบรรลุขอ้
เรียกร้องจากภาครฐั มิอาจอาศัยเพียงแม่แบบการเคลื่อนไหวที่ เน้นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
สรา้งสรรค ์(Constructive Engagement) อกีต่อไป แต่ต้องใชแ้มแ่บบการเคลื่อนไหว ทีย่ดึ “ถนน” เป็นฐานที่
ม ัน่ในการเรยีกรอ้งความสนใจจากภาครฐั 

ประการทีส่อง ประสบการณ์ที่ภาครฐัจดัเวทกีารมสี่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมานัน้ ไม่ก่อให้ เกดิ
ประสทิธผิลในการแกไ้ขปญัหาและตดัสนิใจในทุกสถานการณ์มากนกั การมสี่วนรว่มของประชาชนทีจ่ดัเพยีง
ครัง้เดยีว หรอืการจดัประชาพจิารณ์ไม่ใช่วธิกีารมสี่วนร่วมของประชาชนที่มปีระสทิธภิาพ โดยมากการจดั
ประชาพจิารณ์มกัเกดิขึน้ในช่วงทา้ยของกระบวนการตดัสนิใจ บางครัง้พบว่าความคดิเหน็ทีไ่ดข้าดคุณภาพ 
เพราะประชาชนที่เข้าร่วมได้รบัข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ในที่ประชุมรบัฟงัความคิดเห็น มเีพียงไม่กี่คนแสดง

                                                           
59 อรทยั ก๊กผล, อา้งแลว้, 5-7. 



52 
 

 

ความคดิเหน็ มกีารใหข้อ้มลูคลาดเคลื่อน ใหเ้ขา้ใจผดิและการพูดเป็นลกัษณะการปลุกระดมความคดิใหเ้กดิ
การต่อตา้น ประชาชนบางส่วนกไ็มไ่ดร้บัโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ 

ประสบการณ์และการเรยีนรูท้างการเมอืงของภาคประชาชนส่งผลเป็นความท้าทายต่อการมสี่วน
รว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทยในอนาคต คอืท าอย่างไรใหก้ารมสี่วนร่วมของประชาชนเกดิขึน้อย่างมคีุณภาพ 
และผู้ได้รบัประโยชน์เป็นภาคประชาชนหรอืผู้ได้ผลกระทบอย่างแท้จริง มใิช่เป็นการแสวงหาหรอืปกป้อง
ผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มทีแ่ฝงมาในรปูของการมสี่วนรว่ม60 

ทศิทางส าคญัทัง้สองประการขา้งต้น ยิง่ท าให้หน่วยงานรฐั หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เผชญิ
กบัประเดน็ความท้าทายส าคญัในการสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ซึ่งต้องให้บรรลุผลลพัธ์
ของการตดัสนิใจ 2 ประการนัน่คอื เพื่อใหเ้กดิคณุภาพการตดัสินใจ (Decision Quality) และการยอมรบั
ผลการตดัสินใจ (Decision Acceptance) จากภาคประชาชน61 เพราะทัง้ 2 ประการมคีวามส าคญัอยา่งยิง่
ในการบรหิารท้องถิน่สมยัใหม่ ส าหรบัคุณภาพการตดัสนิใจ หมายถงึ การตัดสนิใจที่มฐีานขอ้มูลรองรบั มี
การประเมนิทางเลอืกต่าง ๆ ด้วยเกณฑท์างคุณภาพที่ชดัเจน อาทเิช่น กฎหมาย ระบบมาตรฐานคุณภาพ 
และมาตรการรองรบัผลกระทบอย่างรดักุม ซึ่งหากการตัดสินใจมีคุณภาพ ผลของการตัดสินใจย่อมมี
ประสทิธผิลในการจดัการกบัประเดน็ปญัหาเช่นกนั ส่วนของการยอมรบัผลการตดัสนิใจจากประชาชนนัน้มี
ผลโดยตรงต่อการน าผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติและขึ้นอยู่กับ “ความชอบธรรม” (Legitimacy) 
โดยเฉพาะในประเด็นของการตอบสนองความต้องการของประชาชนและความพร้อมรับผิดชอบ
(Responsiveness and Accountability) ซึ่งประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นหลกัการที่ส าคญัของการบรหิารงาน
ภาครฐัในสงัคมประชาธปิไตย 

ภายใต้สถานการณ์ความทา้ทายนี้ แนวโน้มของการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิน่ของไทย จงึอาจไม่ได้
มองความส าเรจ็ของการมสี่วนร่วมอยู่เพียงแค่จดัให้มกีารมสี่วนร่วมของประชาชนในเชงิปรมิาณเท่านัน้ 
หากแต่ตอ้งค านึงถงึการวดัความส าเรจ็หรอืเป้าหมายของการมสี่วนรว่มทีก่ารเกดิกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั
ระหว่างประชาชนและหน่วยงานรฐัหรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของร่วมใน
ชุมชน (sense of belonging) ดังนั ้น การให้ประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเรยีกร้อง แสดงความ
ต้องการจงึเป็นเพียงการมสี่วนร่วมระดบัเบื้องต้นเท่านัน้ แต่เป้าหมายขัน้ต่อไปคอืท าอย่างไรจงึจะท าให้
ปญัหาของชุมชนเป็นเรือ่งของประชาชนและเกดิกระบวนการแก้ปญัหารว่มกนัของผูค้นในชุมชนอย่างแทจ้รงิ 

 

                                                           
60 กรนิท ์ลมิาภรณ์วณชิย,์ “การมสี่วนรว่มของประชาชนในโครงการของรฐั,” ประชาชาติธรุกิจ, 18 

พฤษภาคม 2552 อา้งใน เพิง่อา้ง, 8. 
61 V. Vroom and P. Yetton, Leadership and Decision Making (Pennsylvania: University of 

Pittsburgh Press, 1973) อา้งใน เพิง่อา้ง, 8. 
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กิจกรรม 13.3.2 

ประเดน็ทีม่คีวามทา้ทา้ยต่อการมสี่วนรว่มในระดบัทอ้งถิ่น คอือะไร จงอธบิาย 

 

แนวตอบกิจกรรม 13.3.2 

การมสี่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นประเดน็ความท้าทายในปจัจุบนัดว้ยการเปลีย่นแปลงของบรบิท
สงัคมการเมอืงไทย การเกดิขึน้และรวมตวัของกลุ่มประชาสงัคม หรอืกลุ่มประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่ม
เหล่านี้สามารถระดมพลังต่อต้านการตัดสินใจของภาครฐัในโครงการส าคัญ ๆ ประเด็นที่ท้าทาย มี 2 
ประการใหญ่ ๆ กล่าวคอื  

ประการแรก คือการเรยีนรู้ทางการเมอืงของประชาชนคนไทยในสงัคมประชาธิปไตยในหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้การบรหิารภาครฐัแบบปิด ประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบจากโครงการของรฐัไม่มี
ทางเลอืก ต้องออกมาเรยีกรอ้ง ต่อต้านการตดัสนิใจของรฐับนท้องถนน ซึ่งกลายเป็นยุทธวธิใีห้หน่วยงาน
ของรฐัให้ความสนใจและรบัฟงั ปรากฏการณ์ของการระดมมวลชน การต่อต้านโครงการของรฐั การปิดลอ้ม
สถานที่ราชการ การประท้วงต่าง ๆ การเมอืงภาคพลเมอืงเหล่านี้ แม้มคีุณูปการต่อการกระตุ้นจติส านึก
ทางการเมอืงของประชาชนมใิช่น้อย แต่กส็รา้ง “การเรยีนรูท้างสงัคม” (Social Learning) ทีว่่า การบรรลุขอ้
เรียกร้องจากภาครฐั มิอาจอาศัยเพียงแม่แบบการเคลื่อนไหวที่เน้นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
สรา้งสรรค ์(Constructive Engagement) อกีต่อไป แต่ต้องใชแ้มแ่บบการเคลื่อนไหว ทีย่ดึ “ถนน” เป็นฐานที่
ม ัน่ในการเรยีกรอ้งความสนใจจากภาครฐั 

ประการทีส่อง ประสบการณ์ที่ภาครฐัจดัเวทกีารมสี่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมานัน้ ไม่ก่อให้เกดิ
ประสทิธผิลในการแกไ้ขปญัหาและตดัสนิใจในทุกสถานการณ์มากนกั การมสี่วนรว่มของประชาชนทีจ่ดัเพยีง
ครัง้เดยีว หรอืการจดัประชาพจิารณ์ไม่ใช่วธิกีารมสี่วนร่วมของประชาชนที่มปีระสทิธภิาพ โดยมากการจดั
ประชาพจิารณ์มกัเกดิขึน้ในช่วงทา้ยของกระบวนการตดัสนิใจ บางครัง้พบว่าความคดิเหน็ทีไ่ดข้าดคุณภาพ 
เพราะประชาชนที่เข้าร่วมได้รบัข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ในที่ประชุมรบัฟงัความคิดเห็น มเีพียงไม่กี่คนแสดง
ความคดิเหน็ มกีารใหข้อ้มลูคลาดเคลื่อน ใหเ้ขา้ใจผดิและการพูดเป็นลกัษณะการปลุกระดมความคดิใหเ้กดิ
การต่อตา้น ประชาชนบางส่วนกไ็มไ่ดร้บัโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ 


