
                                              

 

 

 

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 

            การมีสวนรวม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับออกฟอรด ไดใหคำนิยามไววา “เปนการมีสวน (รวมกับคน

อ่ืน) ในการกระทำบางอยางหรือบางเรื่อง” คำวา การมสีวนรวม โดยมากมักจะใชในความหมายตรงขามกับคำวา “การเมินเฉย 

(Apathy)” ฉะน้ัน คำวาการมีสวนรวมตามความหมายขางตน จึงหมายถึง การท่ีบุคคลกระทำการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือใน

ประเด็นท่ีบุคคลน้ันสนใจ ไมวาเขาจะไดปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความสนใจอยางจริงจังหรือไมก็ตาม และไมจำเปนท่ีบุคคลน้ัน

จะตองเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมน้ันโดยตรงก็ได แตการมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ หวงใย ก็เพียงพอแลวท่ีจะ

เรียกวาเปนการมสีวนรวมได และยังไดใหคำจำกัดความของการมีสวนรวมของประชาชนวา “การมสีวนรวมของประชาชน” 

หมายถึง การท่ีกลุมประชาชน หรอืขบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนท่ีกระทำการออกมาในลักษณะของการทำงานรวมกัน ท่ีจะ

แสดงใหเห็นถึงความตองการรวม ความสนใจรวม มีความตองการท่ีจะบรรลุถึงเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ

การเมือง หรือการดำเนินการรวมกันเพ่ือใหเกิดอิทธิพลตอรองอำนาจ มติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรือการ

ดำเนินการเพ่ือใหเกิดอิทธิพลตอรองอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุมชุมชน[1] 

 

  

           นอกจากน้ี ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานท่ีไดใหนิยามคำวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ไว เชน เจมส แอล เครยัน 

ไดกำหนดความหมายของการมสีวนรวมของประชาชนวา เปนกระบวนการท่ีรวบรวมเอาความหวงกังวล ความตองการและ

คานิยมตาง ๆ ของสาธารณชนไวอยูในกระบวนการตดัสินใจของรัฐและเอกชน เปนการสื่อสารสองทาง และเปนการมี

ปฏิสัมพันธท่ีมเีปาหมายเพ่ือการตดัสินใจท่ีดีกวาและท่ีไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน[2] 

 

  

          ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กลาวถึง การมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวา 

หมายถึง การท่ีอำนาจในการตัดสนิใจไมควรเปนของกลุมคนจำนวนนอย แตอำนาจควรไดรับการจดัสรรในระหวางประชาชน 

เพ่ือทุก ๆ คนไดมโีอกาสท่ีจะมีอิทธิพลตอกิจกรรมสวนรวม[3] 

 

  



                                                    

 

คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ ใหความหมายการมสีวนรวมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจาย

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบรหิารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมท้ัง การจัดสรรทรัพยากร

ของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมลู แสดงความคิดเห็น ให

คำแนะนำปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน[4] 

 

  

        ปทมา สูบกำปง ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไวในรายงานการศึกษา เรือ่ง การมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ วาหมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมสีิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ท้ังในดานการใหและรับรูขอมลูขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตดัสินใจ ท้ังในข้ันตอนการริเริ่มนโยบาย 

การจัดทำแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม การจดัการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงาน

โครงการหรือกิจกรรมน้ัน[5] 

 

  

ประโยชนของการมสีวนรวมของประชาชน[6] 

 

1. คุณภาพของการตัดสินใจดีข้ึน เน่ืองจากกระบวนการปรึกษาหารอืกับสาธารณชนจะชวยสรางความกระจางใหกับ

วัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรือนโยบาย และบอยครั้งท่ีการมีสวนรวมของประชาชนนำมาสูการพิจารณา

ทางเลือกใหม ๆ ท่ีนาจะเปนคำตอบท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดได 

 

 2. ใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง แมวาการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมจะตองใชเวลาและมีคาใชจายมากกวาการ

ตัดสินใจฝายเดียว แตการตดัสินใจฝายเดียวท่ีไมคำนึงถึงความตองการแทจริงของประชาชนน้ัน อาจนำมาซึ่งการโตแยงคัดคาน

หรือการฟองรองกัน อันทำใหตองเสียคาใชจายสูงในระยะยาว เกิดความลาชา และความลมเหลวของโครงการไดในท่ีสุด 

 



 3. การสรางฉันทามติ การมสีวนรวมของประชาชนจะสรางขอตกลงและขอผูกพันอยางมั่นคงในระยะยาวระหวางกลุมท่ีมี

ความแตกตางกัน ชวยสรางความเขาใจระหวางกลุมตาง ๆ ลดขอโตแยงทางการเมืองและชวยใหเกิดความชอบธรรมตอการ

ตัดสินใจของรัฐบาล 

 

 4. การนำไปปฏิบัติงายข้ึน การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทำใหประชาชนมีความรูสึกของการเปนเจาของการตัดสินใจ

น้ัน และทันทีท่ีการตัดสินใจไดเกิดข้ึน พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังอาจเขามาชวยกันอยางกระตือรือรน

อีกดวย 

 

 5. การหลีกเลีย่งการเผชิญหนาท่ีเลวรายท่ีสุด เพราะการเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ เขามาแสดงความตองการและขอหวงกังวล

ตั้งแตเริม่ตนโครงการ จะชวยลดโอกาสของการโตแยงและการแบงฝาย ท่ีจะเปนปจจัยใหเกิดการเผชิญหนาอยางรุนแรงได 

 

 6. การคงไวซึ่งความนาเช่ือถือและความชอบธรรม เน่ืองจากกระบวนการตัดสินใจท่ีโปรงใสและเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวม จะสรางความนาเช่ือถือตอสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อตองมีการตดัสนิใจในเรื่องท่ีมีการ

โตแยงกัน 

 

 7. การคาดการณความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดมาทำงานรวมกับสาธารณชน

ในกระบวนการมสีวนรวม พวกเขาจะไดรับรูถึงความหวงกังวล และมุมมองของสาธารณชนตอการทำงานขององคกร ซึ่งจะทำ

ใหเจาหนาท่ีสามารถคาดการณปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนตอกระบวนการและการตดัสินใจขององคกรได 

 

 8. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชนอยางหน่ึงของการมสีวนรวมของประชาชนคือ ทำใหประชาชนมีความรูท้ังในสวน

ของเน้ือหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมท้ังเปนการฝกอบรมผูนำ และทำใหประชาชนไดเรียนรูทักษะการ

ทำงานรวมกันเพ่ือแกปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

  

เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของประชาชน[7] 

 

  

เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของประชาชน มี 3 ประการ คือ 

 

 1. การมีอิสรภาพในการเขารวม หมายถึง การเขารวมตองเปนไปดวยความสมัครใจ 

 

 2. ความเสมอภาคในการเขารวมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนท่ีเขารวมตองมีสิทธิเทาเทียมกัน 

 



3. ผูเขารวมตองมีความสามารถพอท่ีจะเขารวมกิจกรรม หมายถึง มคีวามเขาใจในเรื่องน้ัน ๆ แตหากกิจกรรมท่ีกำหนดไวมี

ความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย ก็จะตองมีการพัฒนาศักยภาพใหพวกเขาสามารถเขามามีสวนรวมได 

 

  

ระดับข้ันการมสีวนรวมของประชาชน[8] 

 

การแบงระดบัข้ันการมสีวนรวมของประชาชนอาจแบงไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและความละเอียดของการแบงเปน

สำคัญ โดยมีขอพึงสังเกตคือ ถาระดับการมสีวนรวมต่ำ จำนวนประชาชนท่ีเขามีสวนรวมจะมาก และยิง่ระดับการมีสวนรวม

สูงข้ึนเพียงใด จำนวนประชาชนท่ีเขามีสวนรวมก็จะลดลงตามลำดับ ระดับการมสีวนรวมของประชาชนเรียงตามลำดับจาก

ต่ำสุดไปหาสูงสดุ ไดแก 

 

  

1. ระดับการใหขอมลู เปนระดับตำ่สุด และเปนวิธีการท่ีงายท่ีสุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการกับประชาชน 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลแกประชาชน โดยวิธีการตาง ๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาวสาร และการแสดงนิทรรศการ เปน

ตน แตไมเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเก่ียวของใด ๆ 

 

 2. ระดบัการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน เปนระดับข้ันท่ีสูงกวาระดับแรก กลาวคือ ผูวางแผนโครงการจะเชิญชวนให

ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนขอมูลในการประเมินขอดีขอเสียของโครงการอยางชัดเจนมากข้ึน เชน การจัดทำ

แบบสอบถามกอนรเิริ่มโครงการตาง ๆ หรือการบรรยายและเปดโอกาสใหผูฟงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการน้ัน ๆ เปน

ตน 

 

 3. ระดบัการปรึกษาหารือ เปนการเจรจาอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชน เพ่ือประเมิน

ความกาวหนาหรือระบุประเด็นขอสงสัยตาง ๆ เชน การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปดกวางรับฟงความ

คิดเห็น เปนตน 

 

 4. ระดบัการวางแผนรวมกัน เปนระดับการมสีวนรวมท่ีผูวางแผนโครงการกับประชาชนมีความรับผดิชอบรวมกันในการ

วางแผนเตรยีมโครงการ และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดำเนินการโครงการ เหมาะท่ีจะใชสำหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความ

ยุงยากซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน การใชกลุมท่ีปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การใช

อนุญาโตตุลาการเพ่ือแกปญหาขอขัดแยง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกันเปนตน 

 

 5. ระดบัการรวมปฏิบัติ เปนระดบัท่ีผูรับผดิชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดำเนินโครงการ เปนข้ันการนำโครงการไป

ปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหบรรลผุลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 



 6. ระดบัการควบคมุโดยประชาชน เปนระดับสูงสดุของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพ่ือแกปญหา ขอขัดแยงท่ีมีอยูท้ังหมด 

เชน การลงประชามติ แตการลงประชามติจะสะทอนถึงความตองการของประชาชนไดดเีพียงใด ข้ึนอยูกับความชัดเจนของ

ประเด็นท่ีจะลงประชามตแิละการกระจายขาวสารเก่ียวกับขอดีขอเสียของประเด็นดังกลาวใหประชาชนเขาใจอยางสมบูรณ

และท่ัวถึงเพียงใด โดยในประเทศท่ีมีการพัฒนาทางการเมืองแลว ผลของการลงประชามติจะมผีลบังคบัใหรัฐบาลตองปฏิบัติ

ตาม แตสำหรับประเทศไทยน้ัน รฐัธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติให ผลของการประชามตมิีท้ังแบบท่ีมขีอยุติโดยเสียงขางมาก 

และแบบท่ีเปนเพียงการใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีซึ่งไมมีผลบังคบัใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแตอยางใด (มาตรา 165) 

                                          


