ปัญหาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาโครงการของรัฐ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
LEGAL PROBLEMS ON PUBLIC PARTICIPATION IN GOVERNMENT PROJECTS:
A CASE STUDY OF REGULATIONS OF THE OFFICE OF THE PRIME
MINISTER ON PUBLIC CONSULTATION B.E. 2548 (2005)
เยาวลักษณ์ คาป้ อม1
บทคัดย่อ
ที่ ผ่ านมาการจัดท าโครงการของรั ฐ
มักเป็ นการดาเนิ นการและตัดสิ นใจโดยภาครัฐ
แต่เพียงฝ่ ายเดี ยว จึงถูกคัดค้านจากผูท้ ี่อาศัยใน
พื้ น ที่ เพื่ อ ปกป้ องถิ่ น ที่ อ ยู่ แ ละแหล่ งท ากิ น
ตลอดจนวิ ถี ชี วิ ตของตนและชุ มชนให้ คงอยู่
เช่ นเดิ ม จากสภาพปั ญหาดังกล่าวได้มีการออก
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั ง
ความคิ ดเห็ นสาธารณะโดยวิธี ประชาพิ จารณ์
พ.ศ. 2539 เพื่ อคลี่ คลายปั ญ หาดั ง กล่ าว
อย่างไรก็ ตาม ยังเกิ ดปั ญ หาและอุ ป สรรคอยู่
หลายประการ และยังไม่ สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชนได้ กล่ า วคื อ
กระบวนการด าเนิ นการประชาพิ จ ารณ์ จะ
เกิ ดขึ้ นต่ อ เมื่ อรั ฐ ได้ อ นุ ญ าตหรื ออนุ มั ติ
โครงการดังกล่ าวไปแล้วเท่านั้น เพื่อลดปั ญหา
ความขั ด แย้ง ระหว่ างหน่ ว ยงานของรั ฐ กั บ
ชุ มชนหรื อประชาชนที่ อาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนิ น งานของรั ฐ จึ งได้ มี ก ารออก
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั ง
1
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ความคิ ดเห็ นของประชาชน พ.ศ. 2548
ประกาศใช้แทนระเบี ยบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟั งความคิดเห็ นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 แต่กฎหมายดังกล่าว
ก็ ย งั มี ข ้อบกพร่ องอยู่หลายประการ กล่ าวคื อ
มิ ได้บ ังคับให้ มี ก ารรั บฟั งความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนในทุก ๆ กรณี ที่โครงการของรัฐอาจ
มีผลกระทบต่อประชาชน แต่การให้อานาจแก่
หน่ วยงานของรั ฐตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบของ
การรับฟั งความคิดเห็นได้เองนอกเหนื อไปจาก
ที่ ระบุ ไ ว้ใ นระเบี ย บดั งกล่ าว รวมทั้ งไม่ มี
กองทุ นส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วม ของประชาชน
ตลอดจนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
อยูใ่ นรู ปแบบของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่ งมิ ไ ด้ มี ส ถานะเป็ นพระราชบั ญ ญั ติ จึ ง
ก่ อให้ เกิ ดปั ญหาโดยเจ้าหน้าที่ และหน่ วยงาน
ของรั ฐมักละเลยหรื อเพิ ก เฉยไม่ ป ฏิ บ ัติ ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ดงั กล่าว อีกทั้งไม่
มีบทกาหนดโทษทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูฝ้ ่ าฝื น
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พิ เคราะห์ ปั ญหาดังกล่ าวแล้ว จึ งเห็ น
ควรเสนอให้ รัฐควรเปิ ดโอกาสให้ ประชาชน
เข้ า มามี ส่ วนร่ วมในการตั ด สิ นใจ (Public
Decision) ทาโครงการของรัฐที่อาจมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ
อนามัย วิถีชีวิต หรื อส่ วนได้เสี ยเกี่ ยวกับชุ มชน
ท้องถิ่ น โดยเปิ ดให้ มี การรั บฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชนในทุ กกรณี และรัฐควรก าหนด
รู ปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่
ชัดเจนแน่ นอน ไม่ควรให้อานาจแก่หน่ วยงาน
ของรั ฐ ใช้ ดุ ล พิ นิ จ (Discretion) ในการเลื อ ก
รู ปแบบการรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน
รวมทั้งรัฐควรมีกองทุนส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน ทั้งนี้ รัฐควรออกกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และขั้ นตอนการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นของ
ประชาชน รวมทั้งควรกาหนดโทษทางอาญาแก่
เจ้าหน้าที่ผฝู้ ่ าฝื นด้วย
ค าส าคั ญ : การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน,
โครงการของรัฐ, การรับฟังความคิดเห็น
Abstract
Before 1996, governmental projects;
for example, constructions of dams, power
plants, airports and expressways, were
initiated and decided only by the government.
This often led to the protest by people living in
the area where the construction could affect
their lives. Although the regulations of the
office of the Prime Minister on public hearings
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was enacted to relief the conflicts, the
problems were still not resolved since the
regulation could be applied to only the projects
that had already been approved; in other
words, the public hearing could not be held
before the government had decided. In 2005,
the regulation of the office of the Prime
Minister on public consultation was enacted to
replace the regulation of 1996 in order to solve
the conflict between the government and
people; especially, the people living in the
commune where the project takes place. Still,
the problems have not been solved yet as the
regulation contends several weak points;
firstly, the public consultation is optional,
which means that the public sector may not
hold the forum if the issue is sensitive or
critical. Secondly, there is no financial support
for the public participation. Furthermore, the
regulation has no legislative status as an act
and it indicates no criminal punishment in case
of violation; thus, the regulation cannot be
well enforced as public officials ignore it.
According to the problems stated
above, recommendations for this study are as
follows: (1) The public consultation which
allows people to participate in making a
decision on governmental projects affecting
the quality of environment, health, sanitary
conditions, the way of life or any other
materials interest concerning people or local
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community should be compulsory. (2) The
form of the public consultation must be clearly
indicated instead of depending on the
discretion of the officials. (3) The fund
supporting the finance of the public
participation must be established. (4) An act
prescribing the rule, means and procedures of
the public consultation as well as the criminal
punishment in a case of violation must be
enacted.
Keywords: public participation, government
projects, public hearing
บทนา
ประเทศโดยส่ วนใหญ่ ที่ ป กครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยโดยทางตรง (Direct
Democracy) ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าไป
มี ส่ วนร่ วมโดยตรงในการปกครองประเทศ มี
สิ ทธิ ในการก าหนดนโยบายการปกครอง
ประเทศหรื อมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการของ
การตรากฎหมาย แต่ เมื่ อพลเมื องมากขึ้ น การ
ปกครองประเทศมี ความสลับซับซ้อนเพิ่ มขึ้ น
จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ป ระชาชนไม่ ส ามารถเข้ าใจ
ภารกิ จหรื ออ านาจหน้ าที่ ของการบริ หารงาน
แผ่นดินได้ทุกคน จึงต้องมีการคิดค้นระบบการ
บริ หารงานประเทศรู ป แบบใหม่ โดยการให้
ประชาชนสามารถเลื อกผูแ้ ทนเข้าไปใช้อานาจ
อธิ ปไตยแทนตน (Sovereignty) ได้ อย่างไรก็
ตาม การปกครองแบบประชาธิ ปไตยโดยผูแ้ ทน
(Representative Democracy) ยัง มี ข ้ อ บกพร่ อง
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อยู่บางประการ เนื่ องจากผูแ้ ทนของประชาชน
อาจใช้อานาจไม่ตรงกับเจตนารมณ์ หรื อความ
ต้องการของประชาชน ดังนั้น หลายประเทศที่
ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตยโดย
ผูแ้ ทนจึ งเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการใช้อานาจอธิ ปไตยของตนใน
บางเรื่ องที่ผแู้ ทนของตนได้กระทาลงไป (อรทัย
ก๊ ก ผล, 2546, หน้ า 10) เช่ น การรั บ ฟั งความ
คิ ด เห็ นของประชาชน (Public Consultation)
หรื อการท าประชาพิ จ ารณ์ (Public Hearing)
หรื อการออกเสี ยงประชามติ (Referendum) ซึ่ ง
จะส่ งผลทาให้การปกครองแบบประชาธิ ปไตย
เป็ นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่ อประชาชนอย่างแท้จริ ง และเป็ นการ
ปกครองในลักษณะที่เป็ นประชาธิ ปไตยแบบมี
ส่ วนร่ วม (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2538)
ปั ญหาการดาเนิ นโครงการต่างๆ ของ
รัฐมีจานวนไม่น้อยที่ได้รับการคัดค้านจากผูท้ ี่
อาศัยในพื้นที่ ไม่วา่ จะเป็ นโครงการวางท่อก๊าซ
ไทย - มาเลเซี ย ที่จงั หวัดสงขลา โครงการสร้าง
โรงไฟฟ้ าที่ บ้ านหิ นกรู ด และบ้ านบ่ อนอก
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง
มี โครงการต่าง ๆ ซึ่ งถึ งแม้สร้ างเสร็ จไปแล้วก็
ตาม แต่ ปั ญหาความขัดแย้งต่ างๆ ยังด ารงอยู่
เช่ น โครงการเขื่ อนปากมูล โครงการเขื่อนราศี
ไศล เป็ นต้ น จากปั ญหาดั ง กล่ าวข้ า งต้ น
จึ งมี ป ระเด็ น ที่ ควรพิ จารณาว่ าจะมี ก ลไกใด
ที่ จะสามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งลงได้
จากสภาพปั ญหาดังกล่ าวได้มีการออกระเบี ยบ
ส านักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วย การรั บฟั งความ
คิ ดเห็ นสาธารณะโดยวิธี ประชาพิ จารณ์ พ.ศ.

..
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2539 เพื่ อ คลี่ ค ลายปั ญ หาดังกล่ าว (บรรเจิ ด
สิ งคะเนติ, 2544, หน้า 32)
อ ย่ างไ รก็ ต าม ระ เบี ย บ ส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ น
สาธารณะโดยวิธี ประชาพิ จารณ์ พ.ศ. 2539 ก็
เกิ ดปั ญหาและอุ ปสรรคอยู่หลายประการ และ
ยังไม่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ที่ประสงค์จะมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นโครงการ
ต่ างๆ ของรั ฐได้อย่างเต็ มที่ จึ งได้วางระเบี ยบ
ส านักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้เป็ นเกณฑ์
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่หน่ วยงานของรั ฐและ
ประชาชน รวมถึ ง เป็ นแนวทางในการให้
ประชาชนมี ค วามเข้ าใจอัน ดี ต่ อการด าเนิ น
โครงการของรัฐ ลดปั ญหาความขัดแย้งระหว่าง
หน่ วยงานของรั ฐ กับชุ มชน หรื อประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ และโครงการของรัฐสามารถ
บรรลุ ผลสาเร็ จได้ตามวัตถุ ประสงค์ เกิ ดผลให้
การพั ฒ นาประเทศเป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อง
และยัง่ ยืน
อย่างไรก็ ตาม ระเบี ยบดังกล่ าว มิ ได้
บั ง คั บ ให้ มี การรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนในทุ กกรณี ที่ โครงการของรัฐอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชน และการให้อานาจแก่
หน่ วยงานของรั ฐตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบของ
การรับฟังความคิดเห็นได้เอง นอกเหนือไปจาก
ที่ ระบุ ไ ว้ใ นระเบี ย บดั ง กล่ า ว รวมทั้ งไม่ มี
กองทุ นส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของประชาชน
ตลอดจนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
อยูใ่ นรู ปแบบของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
มิได้มีสถานะเป็ นพระราชบัญญัติ จึงก่อให้เกิ ด
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ปั ญหาเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐละเลยไม่
ปฏิ บ ัติ ตามระเบี ยบส านักนายกดังกล่ าว ด้วย
เหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อาจทาให้การฟั งรับ
ความคิ ดเห็ นของประชาชนไม่ ตอบสนองกับ
เจตนารมณ์ ข องรั ฐธรรมนู ญ และท าให้ เกิ ด
ปั ญหาและอุปสรรคต่อการรับฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชนในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
เพื่ อศึ กษ าแน วความ คิ ด ท ฤษ ฎี
รวมถึ ง หลัก การที่ เกี่ ย วกับ การรั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น ของประชาชน โดยเปรี ย บเที ย บกับ
หลัก กฎหมายต่ างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์
ปั ญ ห าใน การรั บ ฟั งค วาม คิ ดเห็ น ขอ ง
ประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน
พ.ศ. 2548 ตลอดจนสรุ ป ปั ญ หาและค้น หา
แนวทางแก้ไขปั ญหาการรับฟั งความคิดเห็ น
ของประชาชนตามระเบี ย บส านั ก นายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
กรอบแนวคิด
1. หลักความโปรงใส (Transparency)
1.1 สิ ทธิ ที่ จ ะรู้ (Droit de savoir)
เป็ นองค์ประกอบแรกของหลักความโปร่ งใส
ในทางปกครอง โดยอ้างถึงความเป็ นไปได้ที่
จะให้ ผู ้อ ยู่ ใ ต้ ก ารปกครองสามารถเข้ า ถึ ง
ข้อมูลหรื อเอกสารที่องค์กรหรื อหน่วยงานใด
ยึ ด ถื อ ไว้ สิ ทธิ ที่ จ ะรู้ ถู ก น ามาใช้ โ ดยทาง
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นโยบายของรัฐที่ตอ้ งการเปิ ดโอกาสให้มีการ
เข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ และโดย
แนวทางนิ ติบญ
ั ญัติโดยการตรากฎหมายนั้น
สิ ทธิ น้ ี ขยายไปถึ งเอกสารสาธารณะอีกหลาย
ประเภทและเปิ ดโอกาสให้กบั ทุกคน ไม่วา่ จะ
เป็ นผู ้มี ส่ วนได้ เสี ยกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น
หรื อไม่ ก็ ตาม โดยมี เงื่ อนไขว่าไม่ก่ อให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ บุคคลที่ สาม การจากัดหรื อ
การมี เงื่ อนไขเช่ น นี้ มี อยู่ในบทบัญ ญัติห รื อ
ระเบี ย บบางฉบั บ ที่ ต้ อ งการปกป้ องส่ วน
บุ ค คลหรื อ ข้อ มู ล ทางการค้า พาณิ ช ยกรรม
การเปิ ดโอกาสและการจ ากัด ในบางกรณี
เช่ น นี้ มิ ไ ด้ข ัด แย้ง กัน แต่ เสริ ม ให้ เกิ ด ความ
สมดุ ล ระหว่างผลประโยชน์ แต่ ล ะฝ่ ายหรื อ
ประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนตัว
1.2 สิ ทธิ ที่ จะเข้ า ใจ (Droit de
comprendre) เป็ นสิ ทธิ ที่จาเป็ นอีกประการหนึ่ง
ในหลักความโปร่ งใสในการปกครอง บุคคลใด
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อได้ทราบมติคาสั่ง
ใดไปแล้ว ควรที่ จะสามารถเข้าใจในเนื้ อหา
ได้อย่างชัดเจน ถ้าผูร้ ั บ ไม่ ส ามารถท าความ
เข้าใจวัตถุ ประสงค์ ขอบเขต หรื อมู ลเหตุ จูง
ใจในการออกมติหรื อคาสั่งนั้น สิ่ งที่ได้รับไป
อาจทาให้เกิดข้อสงสัย ซึ่ งไม่อาจทาให้เกิดผล
ตามมติหรื อคาสั่งนั้นได้
1.3 สิ ทธิ ที่ จ ะได้ รั บ การรั บ ฟั ง
( Droit d’êntre entendu) เป็ น สิ ท ธิ ข อ ง
ประชาชนผูอ้ ยูภ่ ายใต้การปกครองที่จะให้ฝ่าย
ปกครองรั บ ฟั งความเห็ น ข้อโต้แย้ง ของตน
ก่ อ น ที่ ฝ่ ายป กครองจะด าเนิ น ก ารห รื อ
ตัด สิ น ใจมี ม ติ ใ ดๆ ออกมามี ผ ลกระทบต่ อ
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ประชาชน การรับรองสิ ทธิ ประเภทนี้ ในด้าน
หนึ่ ง ถื อเป็ นการประกันความชอบธรรมใน
การดาเนิ นการ และในอี กด้านหนึ่ งนั้นเป็ นที่
ทราบกันอยูแ่ ล้วว่า การโต้แย้งหลังเหตุการณ์
ยัง มิ ใ ช่ ม าตรการที่ เพี ย งพอต่ อ การแก้ ไ ข
เยี ย วยาหากมี ค วามเสี ยหายใด ๆ เกิ ด ขึ้ น
หากจะต้องรอให้มีมติหรื อคาสั่งออกมาก่อน
จึ งโต้แย้งก็ อาจไม่ ท นั การหรื อท าได้ยากต่ อ
การรวบรวมตระเตรี ยมเอกสารหลักฐานเพื่ อ
นามาใช้แสดงเหตุผลเพื่อหักล้าง จึงสมควรให้
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ก่ อ นการตัด สิ นใจของฝ่ ายปกครองและมี
โอกาสปกป้ องสิ ทธิ อนั ชอบธรรมของตนได้
ในเวลาอันควร ทั้งนี้ สิ ทธิ ที่ จะได้รับ การรั บ
ฟั ง ปรากฏอยู่ใ นพระราชบัญ ญัติ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30
1.4 สิ ทธิ ที่ จะวิ จ ารณ์ (Droit de
critique) เป็ นสิ ท ธิ อี กส่ วนหนึ่ งที่ มาเติ ม หลัก
ความโปร่ งใสในการปกครองให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
คุ ณลักษณะของสิ ทธิ ประการสุ ดท้ายนี้ จะเปิ ด
โอกาสให้ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจหรื อผูร้ ั บมติ ได้
แยกแยะท าความเข้าใจในเรื่ องนั้ นๆ ไปตาม
ความเข้าใจของตนซึ่ งอาจไม่ เห็ นด้วยกับมติ
ทั้งหมด หรื ออาจมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม อันจะ
ท าให้ ม ติ น้ ั นมี ค วามสมบู ร ณ์ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และอยู่ในกรอบที่ชดั เจน เรื่ องใด
ที่ จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารตัด สิ นชี้ ขาดควรจะต้ อ ง
ได้รับฟังหรื อได้เสนอแนะคาวิจารณ์ และต้องมี
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ จะทาให้ขอ้ เสนอนี้
หรื อข้อโต้แย้งเหล่ านั้น ปรากฏอยู่ในมติ ด้วย
(ปิ ยะศาสตร์ ไขว้พนั ธุ์, 2547, หน้า 219-222)
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2. หลักการรับฟั ง เป็ นหลักกฎหมายที่
ให้เจ้าหน้าที่ รับฟั งข้อเท็จจริ งจากบุ คคลผูถ้ ู ก
กระทบสิ ทธิ ก่ อนที่ จะมี ก ารออกค าสั่ งทาง
ปกครอง เพื่ อให้ บุ คคลดังกล่ าวยอมรั บค าสั่ ง
ทางปกครอง (รังสิ กร อุปพงศ์, 2541, หน้า 73)
3. หลั ก การพิ จ ารณาด้ ว ยวาจาและ
เปิ ด เผยเป็ น ห ลั ก กฎ ห ม ายที่ เจ้ า ห น้ าที่
ผู้ ด าเนิ นการรั บ ฟั งต้ อ งรั บ ฟั งข้ อ เท็ จ จริ ง
พยานหลักฐานด้วยวาจา และดาเนิ นการรับฟั ง
โดยเปิ ดเผย คล้ายคลึ งกับหลักการด าเนิ นคดี
ทางศาล เหตุที่ให้มีหลักการพิจารณาด้วยวาจาก็
เพื่ อที่ จะท าให้ ความจริ งกระจ่ า ง เพ ราะ
เจ้าหน้าที่ อาจสอบถามข้อเท็ จจริ งอื่ นเพิ่ มเติ ม
จากบุคคลที่ มาให้ขอ้ มูลโดยตรงหรื อมีการซัก
ค้านจากคู่ กรณี ที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรั บ หลักการ
พิ จ ารณาต้ อ งเปิ ดเผยมี ไ ว้ก็ เพื่ อ สร้ างความ
โปร่ งใส
4. หลั ก การให้ เหตุ ผ ล เป็ นหลั ก ที่
เจ้าหน้าที่ ของรั ฐเมื่ อจะท าค าสั่ งทางปกครอง
จะต้ อ งให้ เหตุ ผ ลไว้ใ นค าสั่ ง ทางปกครอง
ประโยชน์ของหลักการให้เหตุผลในแง่บุคคลที่
ได้รับผลกระทบจากคาสั่งทางปกครอง คื อ จะ
ได้ทราบว่าข้อชี้ แจงหรื อพยานหลักฐานที่ ตน
ได้เสนอนั้ น ได้ รั บ การพิ จารณาและวิ นิ จฉั ย
อย่างไร เพื่ อที่ จะน าไปใช้อ้างในการอุ ทธรณ์
ต่อไป ในแง่ ฝ่ ายปกครองเป็ นการป้ องกันฝ่ าย
ปกครอง มิให้มีการใช้อานาจตามอาเภอใจ และ
เป็ นการยกระดับการด าเนิ นกิ จกรรมของฝ่ าย
ปกครอง โดยฝ่ ายปกครองจะต้องใช้ ความรู้
ความสามารถในการให้ เหตุ ผ ลอย่ างเต็ ม ที่
เพราะหากให้ เหตุ ผลไม่ ถู กต้องหรื อพิ จารณา
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ไม่ รอบคอบ คาสั่ งอาจถู กเพิ กถอนได้และอาจ
ถู กเรี ยกร้ องให้ มี การชดใช้ ค่ าใช้ จ่ า ยได้
หลักการให้ เหตุ ผลยังเป็ นประโยชน์ ให้ ศาล
ปกครองสามารถตรวจสอบได้ไม่ ยากว่าค าสั่ ง
ทางปกครองชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อไม่
เหมาะสมหรื อมี เหตุ ผ ลหรื อไม่ ข้อเสี ยของ
หลัก การให้ เหตุ ผ ล คื อ อาจเป็ นการก าหนด
ภาระและหน้ าที่ ให้ ก ับ ฝ่ ายปกครองเพิ่ ม ขึ้ น
(เกรี ยงไกร เจริ ญธนาวัฒน์, 2531, หน้า 153)
5. หลัก ความไม่ มี ส่ ว นได้เสี ย เป็ น
หลักกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ผดู้ าเนินการรับฟังต้อง
ไม่ มี ส่ วนได้เสี ยในเรื่ องที่ มี การรั บฟั งเพื่ อให้
สาธารณชนเชื่ อมั่ น ในความเป็ นกลางใน
กระบวนการรับฟั ง ในกลุ่ ม ประเทศแองโกล
อเม ริ ก า โดยเฉ พ าะ ส ห ราช อาณ าจ กั ร
หลัก ความไม่มี ส่ ว นได้เสี ย เป็ นหลัก ความ
ยุต ิ ธ รรม ตามธรรมชาติ (Natural Juristic)
และพัฒนาโดยนามาจากหลักการควบคุมของ
ศาล Hight Court แล้วนามาใช้กบั ฝ่ ายปกครอง
แก่คณะกรรมการกึ่ งตุลาการตามกฎหมายฉบับ
ต่างๆ ในหลักความไม่มีส่วนได้เสี ยของระบบ
กฎหมายอังกฤษ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) การมี ส่วนได้เสี ยทางการเงินในผลของคา
วิ นิ จฉั ย (2) สถานการณ์ ที่ ท าให้ เ กิ ด อคติ
กล่ าวคื อ หลักการไม่มีส่ วนได้เสี ยทางการเงิ น
(Financial Interest) หมายถึ ง การที่ เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายปกครองต้องไม่มีส่วนได้เสี ยทางการเงิ น
ในลักษณะที่ ส ามารถก่ อให้เกิ ดอคติ หรื อไม่
แน่ นอนว่าจะก่ อให้เกิ ดอคติ หรื อไม่ สาหรั บ
กรณี ที่องค์กรพิจารณาเป็ นกลุ่ ม การมี ส่ วนได้
เสี ยทางการเงิ นแม้เพี ยงคนเดี ยวก็ ข ัดต่ อหลัก
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ความไม่ มี อ คติ แม้ ว่ า ในบางครั้ งไม่ น่ าจะ
กระทบกระเทือนเสี ยงข้างมากขององค์กรก็ตาม
เพราะเอกชนหรื อสาธารณชนไม่ สามารถรู ้ ได้
ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ส่ วนได้ เสี ยทางการเงิ น มี
อิทธิ พลต่อเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพียงใด
6. หลั ก การขอตรวจดู เอกสารเป็ น
หลัก กฎหมายเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลที่ จะ
ได้รับผลกระทบจากค าสั่ งทางปกครองทราบ
ข้อเท็จจริ ง โดยสามารถขอตรวจดูเอกสารต่างๆ
โดยมี เหตุ ผลในอันที่ จะท าลายน าหนักพยาน
ฝ่ ายตรงข้ า มและสนั บ สนุ นพยานฝ่ ายตน
หลักการขอตรวจดู เอกสารมี ไว้ก็ เพื่ อรองรั บ
หลักการรับฟังนัน่ เอง
7. หลักการให้ ข ้อมู ลและค าแนะน า
เป็ นหลักที่ให้เจ้าหน้าที่รับฟั งมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณี ที่ประชาชนไม่มีความรู ้ หรื อ
มี ความผิ ดพลาดที่ เกิ ดจากกระบวนการออก
ค าสั่ ง โดยเจ้าหน้าที่ จะคอยช่ วยเหลื อเช่ นการ
แก้ ไ ขหรื อเพิ่ ม เติ ม ค าร้ องหรื อค าคั ด ค้ านที่
ผิดพลาด ในกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป
8. หลักการพิ สูจน์ความจริ ง เป็ นหลัก
กฎหมายกาหนดให้เจ้าหน้าที่จะต้องดาเนิ นการ
ต่ างๆ เพื่ อให้ ได้รับข้อมู ลรอบด้านที่ สมบู รณ์
ไปสู่ การตัดสิ นใจที่ถูกต้อง
สรุ ปผลการวิจัย
1. ปั ญหาผลของการบังคับ ให้ มี การ
รับฟั งความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ
ส านักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 กล่าวคือ จาก
หลักเกณฑ์ในเรื่ องผลของการบังคับให้มีการ
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รับฟั งความคิดเห็ นของประชาชนดังกล่าว จะ
เห็ นได้ว่า รัฐมิได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามี ส่ วนร่ วมในการในการตั ด สิ นใจท า
โครงการของรัฐที่ อาจมี ผลกระทบต่อส่ วนได้
เสี ย ของประชาชนได้ในทุ ก กรณี คงมี เพี ย ง
เฉพาะกรณี ที่โครงการของรัฐนั้น มีผลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อประชาชนเป็ นส่ วนรวมเท่านั้น
ที่ บ งั คับหน่ วยงานของรั ฐต้องจัดให้ มี การรั บ
ฟั งความคิดเห็ นของประชาชน อีกทั้งคาว่า “มี
ผลกระทบอย่ า งรุ นแรงต่ อ ประชาชนเป็ น
ส่ วนรวม” นั้น เป็ นค าที่ มี ความหมายที่ กว้าง
มากและไม่มีคานิ ยามที่กาหนดไว้อย่างชัดแจ้ง
ดังนั้น บทบัญ ญัติ ดังกล่ าว จึ งมี ล ักษณะเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้หน่ วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจ
ที่ ไม่ ชอบ อั น เป็ นการไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย และอาจท าให้ เกิ ด ปั ญ หาความขัด แย้ง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
แม้จะมีบทบัญญัติตรวจสอบการใช้
ดุ ลพิ นิจของหน่ วยงานของรั ฐ ในข้อ 6 แห่ ง
ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยการรั บ
ฟั ง ความคิด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548
ก็ต าม แต่ก็เป็ นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระหว่างหน่ วยงานฝ่ ายบริ หารด้วยกันเอง มิ ได้
เป็ นการเพิ่ มหลักประกันสิ ทธิ ของประชาชน
ในการมี ส่วนร่ วมตัดสิ นใจท าโครงการของ
รั ฐ แต่ อ ย่างใด อัน เป็ นการไม่ ส อดคล้องกับ
หลัก นิ ติรั ฐและหลัก การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรี ภาพของประชาชน
2. ระเบี ย บสานัก นายกรั ฐมนตรี ว่า
ด้ว ยการรับ ฟั งความคิด เห็ น ของประชาชน
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พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดวิธี ก ารของการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็ นของประชาชนหลายรู ปแบบ แต่
ก็มิได้กาหนดถึ งหลักเกณฑ์ที่หน่ วยงานของ
รัฐ จะใช้เป็ นแนวทางในการเลื อ กรู ป แบบ
ของการรับ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ของประชาชน
เอาไว้ อี ก ทั้ ง ยัง ให้ อ านาจส านั ก งานปลั ด
สานักนายกรัฐมนตรี ที่จะกาหนดวิธีการอื่น ๆ
ในการรับ ฟั งความคิดเห็ นของประชาชนไว้
อีกด้วย และรวมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน
พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ให้อานาจหน่วยงานของรั ฐ
ที่ จ ะกาหนดวิธี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นของ
ประชาชนโดยไม่ ต ้อ งทาตามวิธี ที่ กาหนด
ไว้ใ นระเบี ย บสานัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ย
การรับ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของประชาชน พ.ศ.
2548 กรณี ดงั กล่าว จึงเป็ นอีกกรณี หนึ่งที่เป็ น
ปั ญ หา หากหน่ วยงานของรั ฐเลื อ กรู ป แบบ
ของการรับ ฟั งความคิดเห็ นของประชาชนที่
สะดวกสาหรับตนเองเท่านั้น แต่เป็ นวิธีการที่
ประชาชนไม่ตอ้ งการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรับ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของประชาชน พ.ศ.
2548 ไม่ ได้ก าหนดรู ป แบบและรายละเอี ยด
ต่างๆ อันเกี่ ยวกับขั้นตอนของการจัดให้มีการ
รับฟั งความคิดเห็ นของประชาชนเอาไว้อย่าง
ชัด เจน เพี ย งแต่ ก าหนดกรอบอย่ า งกว้า งๆ
ของการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนไว้
ใน ข้อ 11 ที่ ก าหนดระยะเวลาประกาศให้
ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่ ม
ดาเนิ นการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟั งความ
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คิดเห็ น ระยะเวลา สถานที่ และรายละเอีย ด
อื่น ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่ส้ นั เกินไป
3. ปั ญหาด้านงบประมาณในการจัด
ให้มีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ใน
การจั ด ให้ มี การรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนแต่ ละโครงการนั้ น จะต้องใช้ เงิ น
งบประมาณเป็ นจานวนมาก จึง เกิด ภาระกับ
หน่ว ยงานของรัฐ เจ้า ของโครงการในการ
จัดสรรงบประมาณมาใช้ในการจัดให้มี การ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ซึ่ งใน
บางครั้ งหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ งเป็ นเจ้ า ของ
โครงการนั้น มิ ได้ต้ งั งบประมาณในส่ วนนี้ ไว้
จึงต้องของบประมาณสนับสนุ นจากหน่ วยงาน
อื่น ๆ ทาให้เกิดอุปสรรคในการจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน
4. ปั ญ ห า ข อ ง ร ะ เบี ย บ ส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไท ย พุ ท ธ ศั ก ราช 2540 ม าต รา 59 แ ล ะ
รั ฐ ธ ร รม นู ญ แ ห่ งร าช อ าณ าจั ก รไ ท ย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 57 ก ล่ าวคื อ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยทั้งสองฉบับ
นั้ น ได้ รั บ รองถึ งสิ ท ธิ ที่ จะได้ รั บ การรั บ ฟั ง
(Droit d’être entendu) อัน เป็ นหลัก การส าคัญ
ของการรับฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน จึ ง
ควรต้องตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการรับ
ฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน มิ ใช่ เพี ยงแค่
ออกระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ดั ง เช่ น
ปั จจุ บ ั น ท าให้ เกิ ดปั ญ หาว่ า เจ้าหน้ าที่ และ
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หน่ วยงานของรัฐละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบ
ส านักนายกรั ฐมนตรี ดังกล่ าว อี กทั้งไม่ มี บท
ก าหนดโทษทางอาญาแก่ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ
ผูฝ้ ่ าฝื น
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั ญ หาการบังคับ ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสานัก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 พบว่า ระเบียบสานัก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชน พ .ศ. 2548 ข้ อ 5 ได้ ว าง
หลั ก เกณฑ์ ในเรื่ องขอบเขตของการบั ง คับ
ให้ มี ก ารรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ของประชาชน
ซึ่ งบัญ ญั ติ ว่ า “ก่ อนเริ่ ม ด าเนิ นการโครงการ
ของรั ฐ หน่ วยงานของรั ฐที่ เป็ นผู ้รั บ ผิ ดชอบ
โครงการต้ อ งจั ด ให้ มี การเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ตามข้อ 7 ให้ ป ระชาชนทราบ และจะรั บ ฟั ง
ความคิดเห็ นของประชาชนโดยวิธีใดวิธี หนึ่ ง
หรื อหลายวิธีตามข้อ 9 ด้วยก็ได้ หน่ วยงานของ
รั ฐ ที่ เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบโครงการของรั ฐ ที่ มี
ผลกระทบอย่ า งรุ นแรงต่ อ ประชาชนเป็ น
ส่ วนรวม ต้องจัดให้ มี การรั บฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ งหรื อหลายวิธี
ตามข้อ 9 ก่อนเริ่ มดาเนิ นการ”
จากบ ท บั ญ ญั ติ ดั ง กล่ าวข้ า งต้ น
สามารถแบ่ งหลักเกณฑ์ ของการจัดให้ มี การ
รับฟังความคิดเห็นได้เป็ น 2 กรณี ได้แก่
1) การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นของ
ประชาชนที่ไม่มีผลเป็ นการบังคับ
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เป็ นกรณี ขอ้ 5 วรรคหนึ่ ง กล่ าวคื อ
ก่ อนเริ่ มด าเนิ นการโครงการของรั ฐ ที่ มี
ผล กระท บ อย่ า งกว้ า งขวางต่ อคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรื อส่ วน
ได้ เสี ยเกี่ ยวกั บ ชุ มชนท้ อ งถิ่ น บั ง คั บ ให้
หน่ วยงานของรั ฐที่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบโครงการ
ต้องจัดให้ มี การเผยแพร่ ข ้อมู ล ตามข้อ 7 ให้
ประชาชนทราบ นอกจากนี้ ยังให้ ดุ ล พิ นิ จ
แก่ หน่ วยงานของรั ฐ ที่ เป็ นผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการจะรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน
หรื อไม่ก็ได้
2) การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นของ
ประชาชนที่มีผลเป็ นการบังคับ เป็ นกรณี ขอ้ 5
วรรคสอง กล่ าวคื อ ก่ อนเริ่ มด าเนิ นการ
โครงการของรัฐที่ มีผลกระทบอย่างรุ นแรงต่ อ
ประชาชนเป็ นส่ วนรวม บังคับให้ หน่ วยงาน
ของรัฐที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มี
การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน จะใช้
ดุลพินิจอย่างอื่นไม่ได้
จากหลักเกณฑ์ ในเรื่ องการบังคับ
ให้ มี ก ารรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ของประชาชน
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็ นได้วา่ รัฐมิได้เปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ท าโครงการของรั ฐที่ อาจมี ผลกระทบต่ อส่ วน
ได้เสี ยของประชาชนได้ในทุ กกรณี คงมี เพี ยง
เฉพาะกรณี ที่โครงการของรัฐนั้น มี ผลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อประชาชนเป็ นส่ วนรวมเท่านั้น
ที่บงั คับหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิ ดเห็ น ของประชาชน อัน เป็ นการไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และอาจท าให้ เกิ ดปั ญ หา
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ความขั ด แย้ง ระหว่ างหน่ วยงานของรั ฐ กั บ
ประชาชน เช่ น ในกรณี ที่หน่ วยงานของรัฐเห็ น
ว่า โครงการดังกล่าวไม่ควรรับฟั งความคิดเห็ น
ของประชาชน จึงใช้ดุลพินิจไม่จดั ให้มีการรับ
ฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน แต่ประชาชนมี
ความคิดเห็นไปในทางตรงกันข้าม เป็ นต้น
น อ ก จ าก นี้ ร ะ เบี ย บ ส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 5 วรรคสอง คาว่า
“มี ผลกระทบอย่ างรุ นแรงต่ อประชาชนเป็ น
ส่ วนรวม” นั้น เป็ นค าที่ มี ความหมายที่ กว้าง
มาก และไม่มีคานิ ยามที่กาหนดไว้อย่างชัดแจ้ง
ในระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ
ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548
ดังนั้น บทบัญญัติดงั กล่าว จึงมีลกั ษณะเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้หน่ วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจที่จะ
พิ จารณาว่ าโครงการใด มี ผ ลกระทบอย่ า ง
รุ นแรงต่อประชาชนเป็ นส่ วนรวมหรื อไม่ อาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาที่หน่ วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจ
ไม่ ชอบ เช่ น โครงการของรั ฐที่ มี ผลกระทบ
อย่ างรุ น แรงต่ อประชาชนเป็ นส่ วนรวม อัน
จะต้ องจัดให้ มี ก ารรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ของ
ประชาชนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
2548 ข้อ 5 วรรคสอง แต่ หน่ วยงานของรั ฐใช้
ดุ ล พิ นิ จตี ค วามว่ า โครงการดั ง กล่ า วไม่ มี
ผลกระทบอย่ า งรุ นแรงต่ อ ประชาชนเป็ น
ส่ วนรวม เพื่อเอื้ อผลประโยชน์ให้แก่ คนใดคน
หนึ่ งหรื อคนกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง อั น ท าให้
โครงการดั ง กล่ า วนั้ น อยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จของ
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หน่ วยงานของรั ฐที่ จะจัดให้มี การรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชนหรื อไม่ก็ได้
จ าก ก าร ศึ ก ษ าเป รี ย บ เที ย บ
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
ในประเทศฝรั่งเศสพบว่า กฎหมายฝรั่งเศสแบ่ง
ประเภทของการรับฟั งความคิดเห็ นออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่
1) การด าเนิ น โครงการเวนคื น ที่ ดิ น
หรื ออสั งหาริ มทรั พย์อื่ นเพื่ อเหตุ แห่ งการใช้
ประโยชน์ สาธารณะ (กรณี ท ั่วไป) ซึ่ งจะต้อง
ร้ อ งขอให้ ผู ้ ว่ า รั ฐ การจั ง หวัด เป็ นผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น
2) การด าเนิ น โครงการที่ อาจ
ก่ อให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม (กรณี
พิ เศษ) ในกรณี น้ ี ผูว้ ่ารั ฐการจังหวัดจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับฟั งความคิ ดเห็ นเองไม่ได้ แต่
ต้อ งร้ อ งขอให้ ศ าลปกครองเป็ นผู้พิ จารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว จะเห็ นได้ว่า ใน
ประเทศฝรั่งเศสการดาเนิ นโครงการของรัฐที่ มี
ผลกระทบต่ อประชาชนทุ กกรณี จะต้องมี การ
รับฟั งความคิดเห็นของประชาชนเสมอ ซึ่ งหาก
เปรี ยบเทียบกับกระบวนการรับฟั งความคิดเห็น
ในประเทศไทยที่ให้อานาจแก่หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของโครงการใช้ดุลพินิจที่จะจัดให้มีการรับ
ฟั งความคิ ดเห็ น ได้ เองดังที่ ได้ ก ล่ าวมาแล้ ว
ข้างต้น ถือได้วา่ ขาดซึ่ งหลักธรรมาภิบาลที่เน้น
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน และยังขัดกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทยที่ รับรองเรื่ องสิ ทธิ ที่จะถูกรับฟั ง (Right to
be heard) ความคิดเห็นของประชาชนอีกด้วย
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อย่ า งไรก็ ดี ผู ้ ศึ ก ษาจึ ง เสนอให้
แก้ไขกฎหมายโดยกาหนดให้โครงการของรัฐ
ใด ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ส่ วนได้ เสี ยของ
ประชาชนต้ อ งบั ง คับ ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็ นของประชาชนในทุ กกรณี ทั้งนี้ โดยให้
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการ
รับฟั งความคิดเห็ น อย่างไรก็ดี ถ้าโครงการของ
รั ฐนั้น มี ผลกระทบอย่างรุ นแรงต่ อประชาชน
เป็ นส่ วนรวม ให้ หน่ วยงานของรั ฐร้ องขอให้
ศาลปกครองที่ อยู่ในเขตอ านาจเป็ นผูแ้ ต่ งตั้ง
คณะกรรมการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นดั ง เช่ น
ประเทศฝรั่งเศส
2. ปั ญหาความหลากหลายของรู ปแบบ
การรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ของประชาชน ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
รู ปแบบการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนมี บ ั ญ ญั ติ อ ยู่ ใ นระเบี ยบส านั ก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 9 โดยก าหนด
รู ปแบบการรับฟังความคิดเห็นอยู่ 3 กรณี ได้แก่
1) การสารวจความคิ ดเห็ น ซึ่ งอาจ
ท าโดยวิ ธี ดังนี้ 1.1) การสั มภาษณ์ รายบุ คคล
1.2) การเปิ ดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณี ย ์
ทางโทรศัพท์หรื อโทรสาร ทางระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ หรื อทางอื่นใด 1.3) การเปิ ดโอกาส
ให้ ป ระชาชนมารั บ ข้ อ มู ล และแสดงความ
คิ ด เห็ นต่ อ หน่ วยงานของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ 1.4) การสนทนากลุ่มย่อย
2) การประชุ มปรึ กษาหารื อ ซึ่ งอาจ
ท าได้โดยวิ ธี ดังนี้ คื อ 2.1) การประชาพิ จารณ์
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2.2) การอภิปรายสาธารณะ 2.3) การแลกเปลี่ยน
ข้อมู ลข่ าวสาร 2.4) การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ
2.5) การประชุ มระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ย
3) วิ ธี อื่ น ที่ ส านั ก งานปลัดส านั ก
นายกรัฐมนตรี กาหนด
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 ได้
กาหนดวิธีการของการรั บฟั งความคิดเห็ นของ
ประชาชนหลายรู ปแบบ แต่ ก็ มิ ได้ก าหนดถึ ง
หลักเกณฑ์ที่หน่ วยงานของรั ฐใช้เป็ นแนวทาง
ในการเลือกรู ปแบบของการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเอาไว้ อี ก ทั้ งยัง ให้ อ านาจ
ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ จ ะ
กาหนดวิธีการอื่น ๆ ในการรับฟั งความคิดเห็ น
ของประชาชนไว้อี ก ด้ วย และรวมระเบี ย บ
ส านักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการรั บฟั งความ
คิ ดเห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ให้
อานาจหน่ วยงานของรัฐที่กาหนดวิธีการรับฟั ง
ความคิดเห็ นของประชาชน โดยไม่ตอ้ งทาตาม
วิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน
พ.ศ. 2548 กรณี ดงั กล่ าว จึ งเป็ นอี กกรณี หนึ่ งที่
เป็ นปั ญหาหากหน่ วยงานของรัฐเลื อกรู ปแบบ
ของการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนที่
สะดวกสาหรับตนเองเท่ านั้น แต่ เป็ นวิธีการที่
ประชาชนไม่ตอ้ งการ
ระเบี ยบส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน
พ .ศ. 2548 ไม่ ได้ ก าห น ดรู ป แบ บ แล ะ
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รายละเอี ยดต่าง ๆ อันเกี่ ยวกับขั้นตอนของการ
จัดให้มี การรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน
เอาไว้อย่างชัดเจน เพี ยงแต่ กาหนดกรอบอย่าง
กว้ า งๆ ของการรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนไว้ใน ข้อ 11 ซึ่ งบัญญัติวา่
“ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน หน่ วยงานของรั ฐต้องประกาศให้
ประชาชนทราบถึ งวิธี การรับฟั งความคิ ดเห็ น
ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอี ยดอื่ นที่
เพี ย งพอแก่ ก ารที่ ป ระชาชนจะเข้ า ใจและ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ป ระ ก าศ ต าม
วรรคหนึ่ งให้ปิ ดไว้โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ ปิ ด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ที่จะ
ด าเนิ นโครงการของรั ฐนั้ น เป็ นเวลาไม่ น้ อย
กว่าสิ บห้าวัน ก่ อนเริ่ มดาเนิ นการรั บฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน และให้ประกาศในระบบ
เครื อข่ ายสารสนเทศที่ ส านั กงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี จดั ให้มีข้ ึนตามระเบียบนี้ดว้ ย”
นอกจากนี้ การประกาศให้มีการรับ
ฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนก าหนด
ระยะเวลาไว้เพียง 15 วัน ก่อนเริ่ มดาเนิ นการรับ
ฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน เพื่ อให้
ประชาชนทราบถึ งวิธี การรับฟั งความคิ ดเห็ น
ระยะเวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ผูศ้ ึกษา
เห็ น ว่ า เป็ น ระยะเวล าที่ สั้ น เกิ น ไป เมื่ อ
เปรี ยบเที ย บกั บ ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ใ น
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั ง
ความคิ ดเห็ นสาธารณะโดยวิธี ประชาพิ จารณ์
พ.ศ. 2539 คื อ ต้องประชาสั มพันธ์ การจัดท า
ประชาพิจารณ์ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและผูเ้ กี่ยวข้อง
ทราบข้อมูลในเรื่ องที่จะทาประชาพิจารณ์ โดย
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การปิ ดประกาศล่วงหน้าก่อนวันลงทะเบียนไม่
น้ อ ย ก ว่ า 30 วั น ห รื อ ที่ ก าห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติ การผังเมื อง พ.ศ. 2518 ให้ จ ัด
ประชุ ม รั บ ฟั งข้อ คิ ด เห็ น ของประชาชนใน
ท้องที่ที่จะวางและจัดทาผังเมืองครั้งแรกภายใน
30 วัน นั บ แต่ ว ัน ปิ ดประกาศ เป็ นต้ น ด้ ว ย
ระยะเวลาที่ สั้ นเกิ นไปนี้ เอง ที่ อาจท าให้
ประชาชนทราบข้อมู ลไม่ ครบถ้วนและอาจ
น าไปสู่ ข ้อขัดแย้งในการรั บฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชนได้
3. ปั ญหาด้านงบประมาณในการจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั งความ
คิดเห็ นของประชาชนแต่ละโครงการจะต้องใช้
งบประมาณอันเป็ นจานวนมาก ซึ่ งตามประกาศ
คณะกรรมการที่ ปรึ กษาว่าด้วยประชาพิ จารณ์
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับฟั งความ
คิ ดเห็ นสาธารณะโดยวิธี ประชาพิ จารณ์ ข้อ 5
ได้ก าหนดให้ หน่ วยงานเจ้าของโครงการเป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบงบประมาณในการจัดท าประชา
พิจารณ์ ซึ่ งจะต้องเบิกจ่ายจากหน่วยงานของรัฐ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการที่ จ ัด ให้ มี ก ารจัด ท า
ประชาพิจารณ์ โดยให้รวมถึ งค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
การประชาสั มพันธ์ การเตรี ยมเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบของทางราชการ จึง
เกิ ดภาระกับหน่ วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
ในการจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการจัดให้มี
การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนในการ
จัดทาประชาพิจารณ์น้ นั เพราะการจัดทาประชา
พิ จ ารณ์ แต่ ล ะโครงการนั้ น จะต้ อ งใช้ เงิ น
งบประมาณอันเป็ นจานวนมาก ซึ่ งในบางครั้ ง
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หน่ วยงานเจ้าของโครงการมิได้ต้ งั งบประมาณ
ในส่ วนนี้ ไว้ จึงต้องของบประมาณสนับสนุ น
จากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรณี โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ าพลังงานถ่ านหิ น (บ้านบ่อนอก) และ
โครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่ านหิ น
(บ้านหิ นกรู ด) หน่ วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ไม่ มี งบประมาณ จึ งต้องใช้ งบประมาณจาก
หน่ วยงานอื่ น คื อ งบประมาณสนับสนุ นจาก
กองทุนกระจายความเจริ ญไปสู่ ภูมิภาค เป็ นต้น
ซึ่ งในปั จจุ บ ั น ประเทศไทยยัง ไม่ มี ก องทุ น
เพื่ อ การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ดั ง เช่ น
สหรั ฐอเมริ ก า ผู ้ศึ กษาเห็ น ว่ า ควรมี ก องทุ น
ส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน โดยมี
รายได้หลักมาจากเงิ นอุ ดหนุ นรายปี ที่ รัฐบาล
จัดสรรให้ตามความเหมาะสม
4. ปั ญหาสถานะของกฎหมายว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สื บเนื่ องจากรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2540 ได้มี การ
บัญญัติรับรองถึ งสิ ทธิ ในการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการจัดท าโครงการหรื อกิ จกรรม
ของรั ฐ ด้วยการเปิ ดรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนไว้ใน มาตรา 59 ซึ่ งได้บญั ญัติรับรอง
ไว้ และรั ฐบาลมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะส่ งเสริ มและ
พัฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตย โดยเน้ นการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย
การตัดสิ นใจทางการเมื อง การวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จและสั งคม (Economic and Social
Development Planning) รวม ทั้ งต รวจส อ บ
การใช้อ านาจรั ฐ (Examination of State Power)
ทุ กระดับ เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มให้ ป ระชาชน

Vol.10 No.2 July – December 2016

มี ส่ วนร่ วมในการปกครองและตรวจสอบการ
ใช้อานาจรั ฐเพิ่มขึ้ น ทั้งปรั บปรุ งกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยคานึ งถึง
การให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งและความ
คิดเห็ นของประชาชนเป็ นสาคัญ ซึ่ งประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง และแสดงความคิ ด เห็ นได้
หลากหลายวิธีมากยิง่ ขึ้น
อี ก ทั้ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ก็ ไ ด้
รั บ รองถึ งสิ ทธิ ที่ จะได้ รั บ การรั บ ฟั ง (Droit
d’entre entendu) อัน เป็ นหลัก การส าคัญ ของ
การรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน ไว้ใน
มาตรา 57 ซึ่ งได้บญั ญัติรับรองไว้ และรัฐบาลมี
ความมุ่ งมั่นที่ จะส่ งเสริ มและพัฒนาระบอบ
ประชาธิ ปไตย ซึ่ งกาหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้ รั บข้อมู ล ค าชี้ แจง และเหตุ ผลจากหน่ วย
ราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อ
ราชการส่ วนท้องถิ่ น ก่อนการอนุ ญาต หรื อการ
ด าเนิ นโครงการหรื อกิ จ กรรมใด ที่ อาจมี
ผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม สุ ขภาพ
อนามัย คุณภาพชี วิต หรื อส่ วนได้เสี ยสาคัญอื่น
ใด ที่เกี่ยวกับตนหรื อชุ มชนท้องถิ่น และมีสิทธิ
แสดงความคิ ดเห็ นของตนในเรื่ องดังกล่ าวได้
และมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการตัด สิ นใจท าโครงการของรั ฐที่ อาจมี
ผลกระทบต่อส่ วนได้เสี ยของประชาชน เช่ น มี
ผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม สุ ขภาพ
อนามัย คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ นต้น โดยบังคับ ให้
หน่ วยงานของรั ฐจัดให้ มี กระบวนการรั บฟั ง
ความคิ ดเห็ นของประชาชนอย่างทั่วถึ งก่ อน
ดาเนินการทุกกรณี
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จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
จะเห็ นได้ว่า ในอดี ตจนถึ งปั จจุ บ ัน การรั บฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนนั้ น ก่ อ ให้ เกิ ด
ปั ญหาว่า เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐละเลย
ไม่ ป ฏิ บ ัติ ตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี
ดังกล่ าว อี กทั้งไม่ มีบทกาหนดโทษทางอาญา
แก่เจ้าหน้าที่ ของรั ฐผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายดังกล่าว อันเป็ นการไม่สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทยทั้งสองฉบับ ที่ มี เจตนารมณ์ ให้ มี การตรา
กฎหมายระดับ พระราชบัญ ญัติ เพื่ อก าหนด
รายละเอี ยดต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกั บ การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็ นของประชาชน แต่ในปั จจุบนั กลับ
ออกเพียงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ดงั กล่าว
เท่านั้น อันเป็ นการไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย
ผูศ้ ึกษาเห็นว่า ควรต้องมีการตรากฎหมายระดับ
พระราชบัญ ญั ติ จากฝ่ ายนิ ติ บ ัญ ญั ติ ซึ่ งเป็ น
องค์กรที่มาจากประชาชนโดยตรง โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธี การ และขั้นตอนในการรั บฟั ง
ความคิดเห็ นของประชาชนตามที่ รัฐธรรมนู ญ
ได้ รั บ รองไว้ เพื่ อ ให้ เป็ นกฎหมายกลางที่
กาหนดมาตรฐานขั้นต่ าของกระบวนการรับฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน และควรมี บ ท
ก าหนดโทษทางอาญาแก่ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ
ผูฝ้ ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายดังกล่ าว
อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1. รั ฐ ควรเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทาโครงการ
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ของรัฐที่ อาจมี ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ
คุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย วิถีชีวิต
หรื อส่ วนได้เสี ยเกี่ ยวกับ ชุ ม ชนท้องถิ่ น โดย
เปิ ด ให้ มี ก าร รั บ ฟั งค ว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
ประชาชนในทุ ก กรณี โดยมิ ต้องก าหนดให้
รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของประชาชนได้ ใ น
เฉพาะกรณี ที่ โครงการของรั ฐ มี ผ ลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อประชาชนเป็ นส่ วนรวม
2. รัฐควรกาหนดรู ปแบบการรับ ฟั ง
ความคิดเห็ นของประชาชนที่ชดั เจนแน่ นอน
ไม่ ค วรให้ อ านาจแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้
ดุลพินิจในการเลื อกรู ปแบบการรับฟั งความ
คิ ดเห็ น ของประชาชนเอง ทั้ง นี้ เพื่ อให้ เกิ ด
ความเป็ นเอกภาพและบรรทัดฐานเดียวกันใน
ทุกๆ โครงการ ที่หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มี
การรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ของประชาชน และ
ควรให้ศาลปกครองซึ่ งเป็ นศาลที่ มีความยึด
หยุน่ กับประชาชนในพื้นที่เขตอานาจศาลเป็ น
ผูต้ รวจสอบ และเพื่ อเป็ นการป้ องกัน ไม่ ใ ห้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ ดุ ล พิ นิ จ โดยไม่ ช อบ
อีกด้วย
3. รั ฐ ควรมี ก องทุ น ส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน โดยมีรายได้หลักมา
จากเงินอุดหนุ นรายปี ที่รัฐบาลจัดสรรให้ตาม
ความเหมาะสม
4. รั ฐ ควรต้อ งตรากฎหมายระดั บ
พระราชบัญ ญัติ อ ัน เป็ นการสอดคล้ อ งกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 เพื่อกาหนด
หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และขั้น ตอนการรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน เพื่ อ ให้ เป็ น
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กฎหมายกลางที่กาหนดมาตรฐานขั้นต่ าของ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และใน
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การตราพระราชบัญญัติดงั กล่าว ควรกาหนด
โทษทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูฝ้ ่ าฝื นด้วย
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