
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

15 มีนาคม 2550 

ขอเสนอตอการผลักดันรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .… 
 

รวบรวมจากเวทีระดมความคดิเห็น เร่ือง “มิติสิ่งแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกับกฎหมายที่เกี่ยวของ”                    
วันที่ 22 มกราคม 2550 และจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

 
------------------------------------------------------- 

 
 

1. ขอเสนอตอการผลักดันรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... 
    จากเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง “มิติสิ่งแวดลอมในรัฐธรรมนูญใหมกับกฎหมายที่เกี่ยวของ”  
    วันที่ 22 มกราคม 2550  ณ  โรงแรมรามาการเดนส  

 
 ขอเสนอตอการรางกฎหมายการมีสวนรวมและเหตุผล (ปญหา) ประกอบ มีดังนี้ 
 
ขอเสนอ 
 

1) ออกพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. .... เพื่อรองรับมาตรา 59 ประกอบมาตรา 76 
และมาตรา 79  ของรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 เพื่อใหครอบคลุมระดับการมีสวนรวม 3-4 ระดับแรก  ท้ังนี้ 
โดยกําหนดกรอบระยะเวลาและหนวยงานรบัผิดชอบในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ใหชัดเจน 

 
2) ควรแกไขอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนที่เดิมกําหนดใหสามารถฟอง

ศาลปกครองแทนประชาชน เนื่องจากการมอบอํานาจใหดําเนินการแทนดังกลาวอาจเปดชองใหฝาย
บริหาร/การเมืองเขาแทรกแซงได ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถใชสิทธิของตนไดอยางเต็มที่ 
กฎหมายนี้จึงควรเปดชองใหประชาชนสามารถใชสิทธิฟองศาลปกครองเพื่อใหหนวยงานรฐัดําเนินการ
จัดการรับฟงความคิดเห็นและกระบวนการมีสวนรวม  

 
3) ควรเพิ่มบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามขอบัญญัติในราง พ.ร.บ. การมีสวนรวมของประชาชน 
 
4) ตองบัญญัติกฎหมายคุมครองสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมในการจดัการสิ่งแวดลอมใหชัดเจน 

เพื่อปองกันปญหาที่ทางการนําเอากฎหมายอื่นมาใชเพื่อยับยั้งหรือจํากัดกรณีประชาชนแสดงสิทธิ์เพื่อ
การมีสวนรวม  ประเด็นที่ควรบัญญัติเปนกฎหมาย ไดแก  

- สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ตองมีการกําหนดใหชัดเจนตั้งแตระดับทองถิ่น ตําบล
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ไปจนถึงระดับชาติ ไมใชกําหนดและบัญญัติเฉพาะระดับชาติอยางเดียว  
- สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนกอนการอนุมตัิโครงการที่สงผลกระทบตอ

ประชาชน 
- สิทธิประชาชนในการฟองรองคดีสิ่งแวดลอม 
- กําหนดใหชัดเจนเรื่องการแบงพื้นที่พัฒนา เชน อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม รวมทั้ง

กําหนดพื้นที่ “กรรมสิทธิ์รวม” ใหชัดเจน เชน ชายฝงเพื่อการประมง รวมทั้งกําหนดให
ชัดเจน ตรงไหน  เปนพื้นที่กรรมสิทธระดบัชาติ ตรงไหนระดับชุมชนเขาไปมีสวนรวม
บริหารจัดการ เพื่อลดความขัดแยง 

 
5) ควรเพิ่มเติมเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการปญหาความขัดแยง โดยควรมแีนวทางดังนี้ 

5.1 แนวทางปองกันปญหาความขัดแยง ควรเริ่มตนจากการไมนําโครงการเปนตัวต้ัง แตภาครัฐ
ควรนําเสนอแผนพัฒนาในภาพใหญสําหรับพื้นที่ใหกับภาคประชาชนกอน เพื่อใหประชาชน
เห็นบริบทของโครงการ  กอนการจัดทํากระบวนการมีสวนรวมและใหขอคิดเห็นตอโครงการ
จะเริ่มขึ้น 

5.2 รูปแบบการมีสวนรวมไมควรกําหนดตายตัว โดยเฉพาะโครงการที่มีความขัดแยง อาจใชหลัก
พหุภาคีท่ีเปนการมีสวนรวมจากหลายภาคสวนมากกวาหลักไตรภาคี   

5.3 กําหนดความชัดเจนในเรื่องกลไกที่จะนําไปสูการคลี่คลายขอขัดแยงและเพิ่มบทบัญญัติในการ
ติดตามผล 

5.4 การมีสวนรวมแกไขปญหาความขัดแยงยอนหลังหรือสําหรบัโครงการที่ผานไปแลว จะตอง
กําหนดใหชัดเจน 

 
6) สนับสนุนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองระบุใหชัดเจนเรื่องสิทธิและความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองทองถิ่นตอการจัดการสิ่งแวดลอม  
 
7) แนวทางวิธีการสงเสริมการมีสวนรวมควรเพิ่มเติมเนื้อหา ดังนี้ 

7.1 การมีสวนรวมในโครงการของภาครัฐตองระบุและกําหนดขอบเขตใหชัดเจนวาเปน 1) การ
มีสวนรวมกอนการอนุมัติโครงการ/โครงการใหม และ 2) การมีสวนรวมในโครงการที่ได
อนุมัติโครงการไปแลว/โครงการที่กําลังดําเนินอยู 

7.2 กฎหมายนี้ตองกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) 
เรื่องการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมภายในเงื่อนระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติจริง ท้ังนี้ เพื่อใหภาครัฐมีกรอบเวลาและกระบวนการการตรวจสอบขอเท็จจริงท่ี
ชัดเจนในการดําเนินงานเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน 

7.3 สนับสนุนบทบาทองคกรภาคประชาสังคมในการเรงสงเสรมิการมีสวนรวมและพัฒนา
ศักยภาพเครือขายภาคประชาชน 
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7.4 การสื่อสารเรื่องแนวทางและวิธีการมีสวนรวมของประชาชนตองใชภาษาและรูปแบบที่
ชาวบานเขาใจไดงาย 

7.5 เมื่อหนวยงานรบัผิดชอบของภาครัฐจัดรับฟงความคิดเห็นประชาชนแลว กฎหมายตอง
กําหนดใหหนวยงานตอบกลับไปยังประชาชนดวยวาเห็นดวยหรอืไมเห็นดวยอยางไรกับ
ความคิดเห็นของประชาชนเพราะเหตุใด  

 
เหตุผล (ปญหา) 

1) รัฐธรรมนูญกําหนดเรื่องการมสีวนรวมไวในมาตรา 59 ประกอบมาตรา 76 และมาตรา 79 แตยังไมมี
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรองรับมาตราดังกลาว  โดย 

1.1 มาตรา 59  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผล จากหนวยราชการหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืราชการสวน ทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ
หรือกจิกรรมใดที่ อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
สวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิ แสดงความคิดเห็นของ
ตนในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ ตามกระบวนการรับ ฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมาย
บัญญัติ 

1.2 มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนมีสวนรวมของประชาชน ในการกําหนดนโยบาย
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้ง
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ  

1.3 มาตรา 79 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน การสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 
รวมท้ังมีสวนรวมในการ สงเสริม บํารุงรกัษา และคุมครองคุณภาพ สิ่งแวดลอมตาม
หลักการ พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและจํากัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอ สุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
2) การขาดกลไกแนวทางการจัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  ซึ่งการมีสวนรวมของ

ประชาชน ตามเอกสาร “Public Participation Spectrum” ของ International Association for Public 
Participation สามารถแบงไดเปน  5  ระดับ จากนอยไปหามาก ดังนี้ 

 ระดับการใหขอเท็จจริง (to inform) 
 ระดับการปรึกษาหารือ (to consult)  
 ระดับการเขาไปเกี่ยวของ (to involve)  
 ระดับการรวมคิดรวมตัดสินใจ (to collaborate)  
 ระดับการมอบอํานาจตัดสินใจ (to empower)   
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3) ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมอยางแทจริงในการจัดการสิ่งแวดลอม เนื่องจาก ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจเรื่องสิทธิการมีสวนรวมดังท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ประชาชนขาดจิตสํานึกและ
ขาดระเบียบวินัย  การใหสิทธิแกประชาชนในการพัฒนายังไมมีการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน  
ประชาชนยึดติดผลกระโยชนสวนตนหรอืของกลุมตนเองมากกวาสวนรวม  ประชาชนไมสามารถใช
สิทธิของเขาไดอยางเต็มที่เนื่องจากขาดปจจัยสนับสนุนการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เชน ความรู 
บุคลากรที่มีประสบการณ และงบประมาณ ปญหาเหลานี้สงผลใหประชาชนไมมีสวนรวมอยางแทจริง
ในการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
4) เนื้อหาในรางพ.ร.บ. ท่ีเสนอไมครอบคลุมเนื้อหาบางประเด็น เชน กลไกวิธีการคลี่คลายปญหาความ

ขัดแยง  บทบาทการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปจจุบันยังไมมีความชัดเจนในเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดลอม 
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2. ขอเสนอจากผลการศึกษาของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีเครือขายองคกรรวมดาํเนินงาน
โครงการ ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   

 

2.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยควรเปนเจาภาพในการผลักดันพระราชบัญญัติการมี
สวนรวมของประชาชน พ.ศ. ....  ตอยอดจากรางที่มีอยูแลว 3 ฉบับโดยนํารางเหลานี้มาผานกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือเปรียบเทยีบขอดีขอเสีย และสังเคราะหเปนรางฉบับใหมที่
สมบูรณมากทีสุ่ดเพ่ือนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เหตุผล: ปจจุบันยังไมมีกฎหมายเรื่องการมสีวนรวมของประชาชน   กฎหมายที่มีอยู คือ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  ซึ่งหากพิจารณาจากเนื้อหาในระเบียบฯ 
แลว พบวา มีขอบกพรองในหลายประการ  แมวาระเบียบไดเปดโอกาสที่จะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินตอโครงการของรัฐ  แตทายที่สุดแลวการที่หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนหรือไมกลับอยูในดุลพินิจของหนวยงานของรัฐวาตองการจะรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือไม  ประสบการณความขัดแยงระหวางภาครัฐ/เอกชนเจาของโครงการและประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบในทั้งท่ีเปนเรื่องการขาดการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตเริ่มพัฒนาโครงการหรือนโยบาย หรือใน
การจัดทํารายงาน EIA  รวมตลอดจนปญหาการจัดการมีสวนรวม เชน ประชาพิจารณ ท่ีไมไดรับการยอมรบัจาก
ประชาชน แสดงใหเห็นวา สังคมไทยยังขาดความรูความเขาใจ และทักษะในการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวม
อยางแทจริง   การมีกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเฉพาะจะชวยแกปญหาดังกลาว  ทําให
เกิดการพัฒนาองคความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนอยางจริงจัง  อีก
ท้ังจะชวยปลูกฝงแนวคิดและเสริมสรางขีดความสามารถเรือ่งการมีสวนรวมของประชาชนใหกับเจาหนาท่ีและ
ประชาชน  
 
2.2 เนื้อหาของรางพ.ร.บ. การมีสวนรวมของประชาชน ควรรวมถึงการจัดต้ัง “กองทุนสาธารณะ เพ่ือการมี

สวนรวมของประชาชน” เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนกอนการตัดสินใจดําเนิน
นโยบายหรือโครงการที่คาดวาจะมีผลกระทบตอสังคมและสิง่แวดลอม  

 

เหตุผล: ปจจุบัน หนวยงานของรัฐมิไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นหรอื
กิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนตางๆ กอนการตัดสินใจดําเนินนโยบายหรือโครงการ   การจดัการมีสวน
รวมของประชาชนที่ผานมาจึงมีขอจํากัดดานคุณภาพอยูมาก  เชน  การจัดเพียงหนึ่งครั้ง  ความไมครบถวนของ
กลุมผูท่ีไดรับผลกระทบ  การมีกองทุนสาธารณะ (Public fund) ดูแลโดยองคกรอิสระจะทําใหการจัด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนสามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ และสามารถวาจางองคกรที่เปน
อิสระเพื่อจัดกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง   

           ------------------------------------------- 
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