
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2540    ศึกษาเฉพาะกรณี  ประชาพิจารณ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาลักษณ   อาจสมบุญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ.  2548 
ISBN  974-9746-60-0 

DPU



Public Consultation under the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540: 
Case Study of the Public Hearings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulalak   Artsomboon 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Laws  

Department of Law  
Graduate School, Dhurakij Pundit University 

2005 
ISBN: 974-9746-60-0 

DPU



 ช

กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนวิทยานิพนธขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ตอทานอาจารย ดร. พีรพันธุ  พาลุสุข  อาจารย ดร.วารี  นาสกุล  รศ.ดร. วีระ  โลจายะ  ผศ.ดร.
พรชัยเล่ือนฉวี   รศ.ดร. ทิวา เงินยวง  ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา  คําแนะนํา  ขอคิดเห็น ในการ
คนควาหาขอมูลและแกไขขอบกพรอง  จนทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดี 

นอกจากนี้ขอขอบคุณ คุณนันทวัฒ  ไกรเสม   ท่ีใหความชวยเหลือ  คําแนะนําและ
ใหกําลังใจรวมท้ังเพื่อนๆ ท่ีรวมศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีเปนกําลังใจ  รวมท้ังพี่นองใน
ครอบครัวท่ีรวมกันจัดพิมพและเปนกําลังใจตลอดมมา  จนทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดี 

คุณประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้   ผูเขียนขอมอบใหกับอาจารยทุกทานท่ีได
ประสาทวิชาใหกับผูเขียน 
 
        ตุลาลักษณ   อาจสมบุญ 

DPU



 

 

ซ
 

ซ 

สารบัญ 
 หนา 
 
บทคัดยอภาษาไทย……………………………………………………………………………  ฆ 
บทคัดยอภาษาไทย……………………………………………………………………………  จ 
กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………  ช 
บทท่ี 

1. บทนํา………………………………………………………………………..  1 
 1. ความเปนมาและสภาพปญหา………………………………………….  1 
 2. สมมุติฐานของวิทยานิพนธ…………………………………………….  3 
 3. วัตถุประสงคของวิทยานพินธ………………………………………….  3 

4. ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………………  4 
5. วิธีการทําวิทยานิพนธ………………………………………………….  4 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ……………………………………..……..  4 
 

2. แนวคิด  ทฤษฎ ี  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน……………………..  5 
1. แนวคิดการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน………………………….  5 
2. ความหมายของประชาพิจารณ…………………………………………. 10 
3. หลักการของประชาพิจารณ…………………………………………….  11 
4. สาเหตุท่ีทําใหตองมีประชาพจิารณ…………………………………….. 14 
5. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนรูปแบบอ่ืนๆ…………………….. 16 
6. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณของ  

 ตางประเทศ…………………………………………………………….. 19 
6.1 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ  

 ของประเทศฝร่ังเศส………………………………………………. 19 
6.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ  

 ของประเทศสหรัฐอเมริกา………………………………………... 24 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ  
 ของประเทศอังกฤษ………………………………………………. 34 

6.3 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ  
 ของประเทศแคนาดา……………………………………………… 40 

 

DPU



 

 

ฌ
 

ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 
 

3. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย……………………….  43 
1. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอยูกอนประกาศใช  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ………………………………… 43 
1.1   พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511………  44 
1.2   พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517………….….  47 
1.3   พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518……………………………...  48 
1.4   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น 
 สาธารณะ   โดยวิธีประชาพิจารณพ.ศ. 2539………………..………  53 

2. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ  
 แหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.    2540…………………………………..… 63 
2.1 รางพระราชบัญญัติวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน     
 พ.ศ…. ……………………………………………………………..  64  
2.2 รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็น  
 ของประชาชน พ.ศ. …………………..…………………………….  69 

 
4  ปญหาและอุปสรรคจากการจัดทําประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ. 2539… 72 
5 บทสรุปและขอเสนอแนะ…………………………………………………… 82 

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………… 87 
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………  90 
ประวัติผูเขยีน………………………………………………………………………………… 100 
 
 

DPU



 ง

หัวขอวิทยานพินธ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทยพุทธศักราช  2540    ศึกษาเฉพาะกรณ ี ประชาพิจารณ   

ชื่อนักศึกษา ตุลาลักษณ  อาจสมบุญ 
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.ทิวา  เงินยวง 
สาขาวิชา นิติศาสตร (กฎหมายมหาชน) 
ปการศึกษา 2547 
 

บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคพื่อศึกษาถึงแนวทางการจัดทํากฎหมาย การมีสวนรวมใน
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
 จากการศึกษากฎหมาย ท่ีกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พุทธศักราช 2511 พบวาไมมีปญหาในทางปฏิบัติ
สวนพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม พุทธศักราช 2517 พบวาไดมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนดวยวิธีการสอบถามความสมัครใจจากเจาของท่ีดินเพียงคร้ังเดียวและไมมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้อีกเลย พระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช 2518 พบวาประชาชน
ไมไดใหความสนใจเขารวมประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน   
 ปจจุบันการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ พุทธศักราช 2539 
พบวามีปญหาในทางกฎหมายและปญหาในทางปฏิบัติดังนี้ 

1. สถานะของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
โดยวิธีประชาพิจารณ  พุทธศักราช 2539  เปนระเบียบของฝายบริหารไมมีสถานะเปนกฎหมายท่ีมี
ผลผูกพันใหทุกฝายตองปฏิบัติตามและไมมีบทบังคับใหตองปฏิบัติตาม 

2. การใหขอมูลขาวสารการจัดทําประชาพิจารณไมครบถวนเพียงพอตามประกาศ
คณะกรรมกาท่ีปรึกษาประชาพิจารณทําใหประชาชนไมมีขอมูลเทาเทียมกับเจาหนาท่ีของรัฐในการ
ประชาพิจารณ 

3. คณะกรรมการประชาพิจารณ มักจะเปนผูเกี่ยวของกับโครงการท่ีทําประชาพิจารณ
จึงทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไมไดรับความเช่ือถือจากประชาชนและเปนสาเหตุท่ีทําใหการทําประชา-
พิจารณไมบรรลุผล 

ฆ 
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4. โครงการของรัฐ ท่ีนํามาทําประชาพิจารณมักเปน โครงการท่ีรัฐไดตัดสินใจดําเนิน
โครงการไปแลว จึงนํามาประชาพิจารณในภายหลัง ประชาชนจึงไมคอยรวมมือและเช่ือวาในท่ีสุด
รัฐก็จะไดดําเนินโครงการตอไปอยูดี การทําประชาพิจารณจึงไมมีผลผูกพันวารัฐจะปฏิบัติตามความ
คิดเห็นของประชาชน 
 เม่ือไดศึกษาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของตางประเทศ พบวาการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนไดจัดทําใหเปนกฎหมาย ซ่ึงมีผลผูกพันบังคับใหทุกฝายไมวาจะเปนรัฐ 
หนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐ และประชาชนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนท่ี
กฎหมายกําหนดไว และเปนหลักประกันแกประชาชนวารัฐ หนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  หากไมปฏิบัติตามประชาชนมีสิทธิท่ีจะนําคดีข้ึนฟองรองตอศาลได 
 ดังนั้นเพื่อ ใหเปนไปตามเจตนารมณ      ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 59  วิทยานิพนธนี้จึงเสนอใหมี   การตราพระราชบัญญัติวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยกําหนดอํานาจหนาท่ี ของเจาหนาท่ี  สิทธิของประชาชน กระบวน 
ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จึงจะเปนหลักประกันทางกฎหมายแกประชาชน และ
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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ABSTRACT 
 This thesis aims to study possible ways to draft a law regarding the participation in 
public consultation to conform with the provision of Section 59 of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand, B.E. 2540.  
 From the study of the laws requiring the public consultation, under the Industrial 
Product Standard Act, B.E. 2511, it is found that there are no practical problems. However, under 
the Land Consolidation for Agriculture Act, B.E. 2517, it is found that public consultation exists 
by asking land owners for their voluntaries only one time and no any more compliance with this 
Act exists. Under the Town Planning Act, B.E. 2518, it is found that people do not show any 
interest in participating in meetings for admission people’s opinion. 
 Presently, public consultation is proceeded on under the Regulation of the Office of 
the Prime Minister’s Office on Public Hearing  B.E. 2539. The following legal and practical 
problems are found: 

1. The status of the Regulation of the Office of the Prime Minister’s Office on   
Public Hearing, B.E. 2539 is regarded as the administrative rule. There is no 
legal status binding all parties to comply with it. Also, there is no compliance 
enforcement. 

2. The provision of information regarding the organization of public hearing   is 
incomplete and insufficient as per the Notification of the Advisory Committee 
on Public Hearing. Consequently, the people do not have as equal information as 
the State officials in public hearings. 

3. The Public Hearing Committee is always connected with the public hearing 
projects. As a result, the functional performance of such commission is not 
reliable and trusted by the people and it is the cause of failure of public hearings. 

4. The State projects for public hearings are always the ones which have already been 
decided by the State and public hearings are implemented afterwards. 
Consequently, people seldom cooperate and they believe that the project must be 
certainly and eventually proceeded on by the State. Hence, public hearings have 
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no binding effect for the State to proceed on in accordance with people’s 
opinion. 

When public consultation in other countries is studied, it is found that public 
consultation is made as law binding all parties. All the State, state bodies, state authorities and 
people must comply with the rules, procedures, steps as provided by law and such ensures the 
people that the State, state bodies and state authorities shall comply with the law. If they fail to do 
so, people shall have the right to bring the case into courts.  

Therefore, in order to attain the intention of Section 59 under the Constitution of the 
Kingdom of Thailand, B.E. 2540 this thesis suggests that a Listening to Public Opinion Act be 
drafted to provide the power and duties of authorities, people’s rights, and the process of the 
public hearing. This is, consequently, the people’s legal security and squared with the intention of 
the Constitution. 
 
 
 
 

DPU



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและสภาพปญหา 

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  นับถึงวันนี้เปนเวลากวา 73 ปแลว  เร่ิมจากกลุมบุคคล
ท่ีเรียกวา   คณะราษฎร  ไดทําการยึดอํานาจการปกครองในวันท่ี 27 มิถุนายน 2475  และประกาศใช
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว  ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2475  เปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้  แสดงถึงเจตนารมณท่ีจะนําประเทศไทยไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และได
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475  ในวนัท่ี 10 ธันวาคม 2475  
นับต้ังแตนัน้เปนตนมา  ประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบผูแทน (Indirect or 
Representative  Democracy)จนกระท่ังภายหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ  บุคคลหลายฝายมีความเห็น
วา นาจะมีการปฏิรูปการเมือง  โดยมีแนวคิดท่ีจะนําประชาธิปไตย แบบมีสวนรวม (Participatory  
Democracy) มาใชกับการเมืองการปกครองของไทย 

ในสมัยรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา1 ไดสนับสนุนใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญและใน
ขอการมีสวนรวมของประชาชน จะสงเสริมใหมีการแสดงความคิดเหน็ในปญหาสําคัญของชาติท่ีมี
ขอโตเถียงหลายฝายโดยวิธีประชาพิจารณ เพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐในการ
ดําเนินงาน เพือ่ใหการดําเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฐบาลจึงได
แตงต้ังคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองโดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา เปนประธานคณะกรรมการปฏิรูป
การเมือง ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําส่ัง และวิธีปฏิบัติตางๆท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการเมืองโดยมี  นายโภคิน  พลกุล   
เปนประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการชุดนี้ไดพิจารณาศึกษา เร่ืองการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ  Public 
Hearingแลวเห็นสมควรจัดทํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ….และไดนําเสนอตอ  คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง   พิจารณาแลวเห็นชอบ  จึง
เสนอรางระเบียบดังกลาวตอนายกรัฐมนตรี   คณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบในหลักการ  รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายโภคิน  พลกุล  และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจพจิารณาและใช
ช่ือวา รางระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ โดยวิธีประชา
พิจารณ พ.ศ….   นําเสนอนายกรัฐมนตรีพจิารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี 

                                                           
1 โภคิน พลกุล.  การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยประชาพิจารณ: การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารราชการแผนดิน. พิมพครั้งที่ 1 . 2540,หนา 14-15. 
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2 กุมภาพนัธ 2539  โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2539  หลังจากมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชาพจิารณ มีการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ และแจงใหสวนราชการถือปฏิบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษา  วาดวยประชาพิจารณลงวันท่ี 10 กันยายน 2540เนื่องจากระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดยวิธีประชาพจิารณ พ.ศ.2539และประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ มีผลใช
บังคับในชวงเวลาท่ีมีการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
ประกาศใชเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2540  ซ่ึงมีบทบัญญัติใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
เปนเหตุใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ   มีการจัดทําประชาพิจารณ  ในป 2541 รวม 43 โครงการ 
ป 2542  มีการจัดทําประชาพิจารณรวม 21 โครงการ ปรากฏวา สวนใหญมิไดดําเนินการตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539  บางโครงการไดตัดสินใจดําเนินการไปแลว การจัดทําประชาพิจารณ  จึงมีลักษณะเปนการ
ช้ีแจง หรือระดมความคิดเหน็ การจัดทําประชาพิจารณ  ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ  โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ 2539   ท่ีผานมาจะพบวา  มีปญหาอยู
หลายประการ  ดังตอไปนี ้ 

1. ปญหาสถานะของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539  เปนเพยีงระเบียบปฏิบัตภิายในของฝายบริหาร ไมมี
สถานะเปนกฎหมายท่ีมีผลผูกพันใหทุกฝายตองปฏิบัติตาม  ทําใหสามารถเปล่ียนแปลงแกไขได
โดยงาย เพราะไมตองผานกระบวนการของรัฐสภา  ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงวา  คณะกรรมการ
กล่ันกรองเร่ืองไดยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย  เร่ืองการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชน  พ.ศ….ใหยกเวนโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีมี
มติใหดําเนินการเรงดวนเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ ผลประโยชนของประเทศหรือสาธารณะท่ี
จําเปนตองดําเนินการทันที โดยไมตองทําประชาพิจารณ โดยใหเหตุผลวา ตองการลดความขัดแยง
ทางแนวความคิดระหวางผูไดรับผลประโยชนและผูเสียผลประโยชน 

2. ปญหาท่ีเกิดจากการตัดสินใจดําเนินโครงการกอนการจัดทําประชาพิจารณ  ตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ  โดยวิธีประชาพิจารณ
พ.ศ.2539ขอ 11 การจัดทําประชาพิจารณจึงไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจของหนวยงาน
ของรัฐท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐ  

3. ปญหาในเร่ืองการใหขอมูลขาวสาร   กอนการจดัทําประชาพิจารณไมครบถวน
เพียงพอตามประกาศคณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ พ.ศ. 2540 เร่ืองหลักเกณฑและ
วิธีการในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ขอ 1 ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกบั
โครงของรัฐนับวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ เพื่อนําความรูท่ีไดไปโตแยง
คัดคานกับผูเช่ียวชาญที่เปนตัวแทนของหนวยงานของรัฐอยางเสมอภาค 
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4. ปญหาในเร่ืองผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ และความเปนกลางการ
มีสวนไดเสียของคณะกรรมการประชาพิจารณ ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคิดเหน็สาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 ขอ 12  และประกาศคณะกรรมการที่
ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ พ.ศ. 2540 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเหน็
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ขอ2.1  รัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการประชาพิจารณตามขอเสนอ
ของหนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของโครงการ ทําใหมีปญหาในเร่ืองความเปนกลาง และการมีสวนได
เสียเกีย่วกับโครงการของรัฐของคณะกรรมการประชาพิจารณ นําไปสูความไมไววางใจของ
ประชาชน 

การจัดทําประชาพิจารณ  ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.2539 ท่ีผานมาจะพบวา   มีปญหาอยูหลายประการ
ดังกลาวขางตนจึงสมควรจะตองมีการตรากฎหมายออกเปนพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชน เปนกฎหมายกลาง เปนมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ ท่ีจะตองนําไป
ปฏิบัติ 
 
2. สมมุติฐานของวิทยานพินธ 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดมีการตรากฎหมายออกเปนพระราชบัญญัติการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวใชบังคับ โดยสาระสําคัญของกฎหมายใหมีหลักเกณฑ วิธีการ
มาตรการกระบวนการท่ีใหความสําคัญกับการรับฟงการแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐในการดําเนินงาน อันมีผลกระทบตอประชาชน เกี่ยวกับ
โครงการของรัฐและมีองคกร บุคลากรท่ีเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ หรือหนวยงาน
ของรัฐท่ีเปนผูมีสวนไดเสีย มีสวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงานตาม
โครงการของรัฐท่ีมีการดําเนินงาน ไมวาในลักษณะใดๆตามนโยบายหรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการในกิจการของรัฐหรือโครงการท่ีจะตองไดรับสัมปทาน การ
อนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากหนวยงานของรัฐ ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็
อยางอิสระเปดเผย จะทําใหรัฐหรือหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐ จําตองปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางหลีกเล่ียงไมได ใหเปนไปตามสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชน 
 
3. วัตถุประสงคของวิทยานิพนธ 

1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติทางกฎหมายในการรับฟงการแสดงความคิดเหน็
และการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ  ท่ีมีผลกระทบตอประชาชนของ
ไทย 

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียโดยตรง  จากการ
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ดําเนินงานตามโครงการของรัฐ 
3. เพื่อเปนขอเสนอแนะและแนวทางในการตราพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเหน็

ของประชาชน 
 
4. ขอบเขตของวิทยานิพนธ 

 วิทยานพินธฉบับนี้จะทําการศึกษา  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟง
ความคิดเหน็สาธารณะโดยวธีิประชาพิจารณ พ.ศ. 2539  การจัดทําประชาพิจารณท่ีผานมา รวมท้ัง
รายงานการทําประชาพิจารณประจําป 2541 และ ป2542 และกฎหมายอ่ืนๆท่ีมีบทบัญญัติใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังกฎหมายของตางประเทศ 
 
5. วิธีการทําวิทยานิพนธ  

ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี ้จะใชวิธีวิจยัเอกสารโดยการรวบรวมความเปนมา แนวคิด
ของประชาพิจารณของตางประเทศและของประเทศไทยรวมท้ังปญหาในการจดัทําประชาพิจารณท่ี
ผานมา 
 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบความเปนมาของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย   ในการรับฟง 
การแสดงความคิดเห็น  และการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ 

2. ทําใหทราบถึงปญหาและขอจํากัดทางกฎหมาย  ตลอดจนผลกระทบทางกฎหมาย  
การปรับปรุงแกไขทางกฎหมายวาดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ โดยวิธีประชาพจิารณ  พ.ศ. 2539 

3. ทําใหทราบและเขาใจความหมาย  หลักการ  และวิธีการ  ของการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ  โดยประชาพิจารณ 
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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี   การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 
1. แนวคิดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ในประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกประเทศ จะมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบทางออมหรือประชาธิปไตยแบบผูแทน (Indirect or Representative 
Democracy) เปนการปกครองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนในประเทศเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาท่ี
บริหารประเทศแทนตนในนามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สําหรับประเทศไทย เม่ือประชาชน
เลือกตัวผูแทนเขาไปปกครองและบริหารประเทศแทนแลวมักจะถือวาหมดภาระหนาท่ี จึงใหเปน
หนาท่ีของผูแทนท้ังในสวนของรัฐบาลหรือสภาผูแทนเปนผูตัดสินปญหาตางๆแทนทั้งส้ิน โดย
ประชาชนไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือรวมตัดสินใจแตอยางใด ผลก็คือ การ
ตัดสินใจของรัฐบาลไมวาจะเปนการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองตางๆหรือนโยบายท่ีเกีย่วกับ
โครงการพัฒนาประเทศ มักจะมีหลายโครงการท่ีไมตอบสนองตอความตองการของประชาชนและ
ไมอาจแกปญหาท่ีแทจริงของประเทศได ขณะเดียวกันยังสรางปญหาใหเกิดความขัดแยงระหวาง
ประชาชนกับประชาชน หรือประชาชนกบันักการเมือง ตลอดจนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตางๆ
อยางมากมาย2 นับวาเปนขอบกพรองของประชาธิปไตยทางออมหรือประชาธิปไตยทางผูแทน จงึ
ทําใหประเทศท่ีพัฒนาการทางการเมืองมีความเจริญกาวหนา เชน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา มี
แนวความคิดนําประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) เพื่อแกปญหาจุดออน
ของระบบประชาธิปไตยทางออม หรือโดยตัวแทน3 อันเปนระบบท่ีเกิดข้ึนจากความพยายาม
ผสมผสานระหวางการเสริมจุดแข็ง และซอมจุดออนของประชาธิปไตยแบบทางตรงกับ
ประชาธิปไตยทางออม  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทาง
การเมืองการปกครองและในการตัดสินใจระดับตางๆมากขึ้นนอกเหนือจากการอาศัยผูแทนราษฎร
ท่ีประชาชนเลือกตั้ง4  ทําใหประเทศตางๆรวมท้ังประเทศไทยดวย  ไดนําประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมมากําหนดไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายสําคัญๆ นักวิชาการไดใหคํานยิาม ประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมวา หมายถึง การท่ีอํานาจในการตัดสินใจไมควรเปนของกลุมคนจํานวนนอย แต

                                                           
2
  สุริยัน สุวรรณราช.  “ประชาธิปไตยมีสวนรวม  : การรับฟงความคิดเห็น”  สุทธิปริทัศน. 

มกราคม-เมษายน  2545 ,หนา 73. 

3
  บทสรุปสําหรับผูบริหาร.  แนวทางการเสริมสรางประขาธิปไตยแบบมีสวนรวมตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปญหา อุปสรรคและทางออก. สถาบันพระปกเกลา พิมพครั้งที่
1. 2545,หนา 3. 

4
  แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540  ปญหา  อุปสรคและทางออก.สถาบันพระปกเกลา.พฤศจิกายน 2544, หนา 13. 
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อํานาจไดรับการจัดสรรในระหวางประชาชนเพ่ือทุกๆ คนไดมีโอกาสที่จะมีอิทธิพลตอกิจกรรม
สวนรวม5   โดยมีหลักการและองคประกอบท่ีสําคัญคือ 

1. การใหประชาชนมีสวนรวมในการเมืองและการบริหาร 
2. เนนการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และการจัดสรรทรัพยากรตางๆระหวาง

ประชาชนใหเทาเทียมกนั 
3. อํานาจในการตัดสินใจ และการจัดสรรทรัพยากรตางๆนัน้  จะสงผลกระทบตอชีวิต

และความเปนอยูของประชาชน 
4. เพิ่มการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
5. มีความยืดหยุนได กลาวคือ มีโครงสรางการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบได  มีความ

โปรงใส และคํานึงถึงความตองการทรัพยากรของผูมีสวนรวม 
6. การมีสวนรวมของประชาชนมีท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ6 

 
สิทธิขั้นพื้นฐานของไทยท่ีรับรองกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 7  คือ  

1. สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารประชาชน จะตองไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการตางๆของรัฐ  เพื่อท่ีประชาชนจะไดมีความรูเกี่ยวกบัโครงการของรัฐเทาเทียมกนั
กับเจาของโครงการ เพื่อจะไดแสดงความคิดเห็นไดโดยถูกตองกับความเปนจริง 

2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นประชาชน  เม่ือไดรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของการ
ดําเนินโครงการตางๆของรัฐ ตองเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี 
 
สิทธิเสรีภาพขัน้พื้นฐานของสหรัฐอเมริกาท่ีรับรองกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 8  

1. สิทธิในการเขารวมในกระบวนการตดัสินใจ  เม่ือหนวยงานของรัฐรองขอขอมูลจาก
ประชาชนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการของรัฐ  จะตองเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยวิธีแสดงความคิดเห็น 

2. สิทธิในการรูกอนท่ีประชาชนจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับของรัฐได รัฐจะตองให
ประชาชนไดรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐเสียกอน 

                                                           
5   ตัวอยางเทคนิคการมีสวนรวมของประชาชนและกฎหมายที่เก่ียวของ.พิมพครั้งแรก.สถาบัน

พระปกเกลา.กุมภาพันธ 2544 , หนา 10. 
6 ถวิล บุรีกุลและคณะ . แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ตามรัฐธรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย, 2544. (เอกสารโรเนียว) อางใน สุริยัน สุวรรณราช. หนา 74. 
7  วิษณุ เครืองาม. สลค.สาร สํานักเลขาธิการ ครม. ฉบับที่ 11. ตุลาคม 2546, หนา 11. 
8  ศิริพร เอี่ยมธงชัย. “การับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา” วารสาร

กฎหมายปกครอง. เลม 21 ตอน 3. 2548, หนา 20. 
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3. สิทธิท่ีจะไดฟงการตัดสินใจของรัฐท่ีจะดําเนินโครงการ   ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ
ประชาชน  ประชาชนมีสิทธิเรียกรองใหหนวยงานของรัฐรับฟงขอคัดคานและผลกระทบท่ี
ประชาชนจะไดรับจากการตดัสินใจดําเนินโครงการ 
 
หลักการสําคัญ 3 ประการของอังกฤษท่ีรองรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

1. หลักความยุตธิรรมหนวยงานของรัฐ  จะตองแจงใหประชาชนผูท่ีกระทบสิทธิได
ทราบขอเท็จจริงตางๆท่ีเกี่ยวของกับโครงการของรัฐ  กอนการดําเนนิการรับฟงความคิดเห็นเปน
เวลาพอสมควรเพื่อใหประชาชนมีเวลาเตรียมตัวหาหลักฐานตางๆ มาสนับสนุนขอคัดคานและ
หักลางโครงการของรัฐ 

2. หลักการเปดเผยผูดําเนินการับฟงความคิดเห็น  จะตองทํารายงานสรุปการรับฟง
ความคิดเหน็จากขอเท็จจริงท่ีไดจากการรับฟงและขอเสนอแนะของผูดําเนินการรับฟงความคิดเหน็  

3. หลักความเปนกลางผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ไมควรอยูภายใต
บังคับบัญชาส่ังการของรัฐมนตรี  เพื่อสรางความไววางใจในการดําเนนิการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 
สิทธิท่ัวไปในเร่ืองความสัมพันธระหวางฝายปกครองและผูอยูใตการปกครอง9 

สิทธิท่ัวไปในเร่ืองความสัมพันธระหวางฝายปกครองและผูอยูใตการปกครอง   แมยงั
ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรอง แตก็เปนท่ียอมรับการมีอยูของสิทธิเหลานี้ โดยคําพพิากษาของศาล  
และการยอมรับรวมกันในวงการนักวิชาการทางปกครองและตําราคําสอนท่ีเรียกโดยรวมวา  หลัก
ความโปรงใสในการปกครอง ซ่ึงสิทธิตางๆเหลานี้ นํามารับรองกระบวนการรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชนได 

“สิทธิท่ีจะรู” (Droit de connitre)  เปนองคประกอบแรกของหลักความโปรงใสในทาง
ปกครอง  โดยอางถึงความเปนไปไดท่ีจะใหผูท่ีอยูใตการปกครองสามารถเขาถึงขอมูล  เอกสารท่ี
องคกรหรือหนวยงานใดยึดถือไว  สิทธิดังกลาวนี้ไมจําเปนตองกําหนดครอบคลุมไปทุกๆเร่ือง แต
อาจใชกับขอมูลเบ้ืองตนท่ีจําเปน  เชน ขอมูลสวนตัวของบุคคล  “สิทธิท่ีจะรู” ถูกนํามาใชโดยทาง
นโยบายของรัฐท่ีตองการเปดโอกาสใหมีการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ  และโดยแนวทางนิติ
บัญญัติโดยการออกกฎหมาย ในระยะตอมา  สิทธินี้ขยายไปถึงเอกสารสาธารณะอีกหลายประเภท 
และเปดโอกาสใหกับทุกคน ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียกับขอมูลขาวสารนั้นหรือไมก็ตาม  โดยมี
เง่ือนไขวาตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลท่ีสาม  การจํากัดหรือการมีเง่ือนไขเชนนี้มีอยูใน
บทบัญญัติหรือระเบียบบางตัวท่ีตองการปกปองขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลทางการคาพานิชกรรม  

                                                           
9  ปยะศาสตร ไขวพันธุ . “สิทธิในขอมูลขาวสารและหลักความโปรงใสในทางปกครอง”.

วารสารวิชาการศาลปกครอง. ฉบับที่1 .มกราคม- เมษายน  2547, หนา 219-222. 
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การเปดโอกาสและการจํากดัในบางกรณีเชนนี้มิไดขัดแยงกัน แตเสริมใหเกดิสมดลุระหวาง
ผลประโยชนแตละฝายหรือประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนตัว 

“สิทธิท่ีจะเขาใจ”  (Droit de comprendre)  เปนสิทธิท่ีจําเปนอีกประการหนึ่งในหลัก
ความโปรงใสในทางปกครอง บุคคลใดท่ีไดรับขอมูลขาวสารหรือไดทราบมติคําส่ังใดๆไปแลว 
ควรที่จะสามารถเขาใจในเนือ้หาไดอยางชัดเจน ถาผูรับไมสามารถทําความเขาใจในวัตถุประสงค 
ขอบเขต หรือมูลเหตุจูงใจในการออกมติหรือคําส่ังนั้นๆ  ส่ิงท่ีไดรับไปอาจทําใหเกิดขอสงสัยและ
อาจไมเกดิผลตามมติหรือคําส่ังนั้นได เชน ขอมูลท่ีไดรับไปเปนเพยีงรายงานขอเสนอแนะ หรือการ
ประเมินผลที่ไมปรากฏมติใดท่ีช้ีชัด  แตเปนเพยีงสวนประกอบยอยหรือเอกสารประกอบการมีมติ  
การนําสิทธิเชนนี้มาใชมักปรากฏในรูปของกฎหมาย หรือระเบียบวิธีปฏิบัติราชการตางๆ อาจเทียบ
ไดกับท่ีใชอยูในกฎหมายไทย  เชน มาตรการบางสวนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในเร่ืองการใหเหตุผลในการทําคําส่ังทางปกครอง   (la motivation 
des actes administratifs)  ถาขาดคําอธิบายหรือขอแนะนําท่ีเหมาะสม ขอมูลขาวสารที่ไดรับไปอาจ
ถูกตีความผิดพลาดได 

“สิทธิท่ีจะถูกรับฟง” ( Droit d’etre entendu) เปนสิทธิของประชาชนผูอยูใตการ
ปกครองท่ีจะใหฝายปกครองรับฟงความเหน็   ขอโตแยงของตนกอนท่ีฝายปกครองจะดําเนินการ
หรือตัดสินใจในมติใดๆออกมามีผลกระทบตอตัวเขา  การรับรองสิทธิประเภทนี้ในดานหนึ่งเปน
การประกันความชอบธรรม  (l’equite)  ในการดําเนนิการ และในอีกดานหน่ึงนั้นเปนท่ีทราบกันอยู
แลววา  การโตแยงหลังเหตุการณ (ex post facto)  ยังมิใชมาตรการที่เพียงพอตอการแกไขเยียวยา
หากมีความเสียหายใดๆเกิดข้ึนหากจะตองรอใหมีใหมีมติหรือคําส่ังออกมากอนจึงโตแยง   ก็อาจไม
ทันการหรือทําไดยากตอการรวบรวมตระเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อตอสูหักลาง จึงสมควรเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการกอนการตัดสินใจของฝายปกครอง และมี
โอกาสปกปองสิทธิอันชอบธรรมของตนไดในเวลาอันควร 

จากขอเสนอขององคกรฝายบริหารภาครัฐแหงยุโรปท่ีประชุมไดกําหนดคุณลักษณะ
ของ“สิทธิท่ีจะถูกรับฟง” ไวสรุปไดวา สิทธิท่ีจะถูกรับฟง  เปนสวนประกอบที่สามของหลักความ
โปรงใสในทางปกครอง สิทธินี้ถูกนํามาใชในกระบวนการออกมติของฝายปกครอง  โดยเปด
โอกาสใหผูอยูใตการปกครองหรือผูรับมติมีสวนรวมในกระบวนการดงักลาว เชน การเปดอภิปราย  
การสัมมนาระดมความคิดเหน็  การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ แผนงานหรือรายงาน การ
ตัดสินใจใดๆท่ีทางปกครองควรเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปไดรับทราบความคิดเหน็ท่ีหลากหลาย  
ท้ังขอสนับสนุนและขอโตแยงของบรรดาผูรวมตัดสินใจ   มิใชเปนเพียงแตใหทราบบทสรุปข้ัน
สุดทายท่ีออกมาเปนมติแลวเทานั้นรัฐบาลหรือฝายปกครองของหลายๆประเทศท่ีคิดแกไขขอตําหนิ
เหลานี ้  โดยกําหนดมาตรการไวหลากหลายวิธีดวยกนั เชน  การไตสวนสาธารณะ ( l’enquete 
publique) หรือการทําประชาพิจารณ (Public hearings) ก็เปนรูปแบบหน่ึงท่ีสนับสนุนสิทธิท่ีจะถูก
รับฟงนี้ 
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ในกฎหมายฝรัง่เศสก็ปรากฏหลักการทํานองเดียวกันคือ “หลักการรับฟงผูมีสวนได
เสีย” (le principle de l’audition de l’interesse) หรือท่ีใชในอีกสํานวนหน่ึงวา “สิทธิในการปองกนั”  
(Droit de la defense) อันมีท่ีมาจากหลัก  “audi alteram partem”  ของกฎหมายในกลุม  Common 
Law  แตมีรายละเอียดตางไปจากการกําหนดคุณลักษณะโดยท่ีประชุมองคกรฝายบริหารภาครัฐแหง
ยุโรปอยูบางเพราะในทางตําราคําสอนกฎหมายฝร่ังเศสไดอธิบายสิทธิดังกลาวไวในสวนของ
กฎหมาย  เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในขณะท่ีองคกรฝายบริหารภาครัฐแหงยุโรป
กําหนดคุณลักษณะของสิทธิดังกลาวไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับการรับฟง
สาธารณะหรือการทําประชาพิจารณอยางไรก็ตาม กฎหมายไทยไดยอมรับสิทธิดังกลาวไวท้ังสอง
แนวท้ังในรัฐธรรมนูญสวนท่ีเกี่ยวกับการทําประชาพิจารณ และในกฎหมายเกีย่วกับวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

“สิทธิท่ีจะวิจารณ” (Droit de critique)  เปนสิทธิอีกสวนหนึ่งท่ีมาเติมหลักความ
โปรงใสในทางปกครองใหสมบูรณยิ่งข้ึน  คุณลักษณะของสิทธิประการสุดทายนี ้  จะเปดโอกาสให
ผูมีอํานาจตัดสินใจหรือผูรับมติไดแยกแยะทําความเขาใจในเร่ืองนั้นๆไปตามความเขาใจของตน  
อาจไมเหน็ดวยกับมติท้ังหมดหรืออาจมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   อันจะทําใหมตินัน้มีความสมบูรณ 
เปนไปตามวัตถุประสงค และอยูในกรอบท่ีชัดเจน  เร่ืองใดท่ีจําเปนตองมีการตัดสินช้ีขาดควร
จะตองไดรับฟงหรือไดเสนอแนะคําวิจารณ และตองมีวิธีการอยางใดอยางหน่ึงท่ีจะทําให
ขอเสนอแนะหรือขอโตแยงเหลานั้นปรากฏอยูในมติดวย  เชน  การอนุญาติใหมีการทําความเห็น
แยงรวมเขาไวในมตินัน้ๆ ถาขาดสิทธิท่ีจะวิจารณนี้ไป ก็ไมอาจถือไดวาบรรดาผูมีอํานาจตัดสินใจท่ี
รวมในการพิจารณาน้ันเปนท่ีพึ่งหรือเปนผูใหคําปรึกษาแตจะกลายเปนแคผูรับฟงคนหนึ่งเทานั้น 

นอกจากการกาํหนดคุณลักษณะของสิทธิท้ัง 4 ประการขางตนแลว  ยังมีสิทธิอีก
ประเภทหนึ่งอันเปนสิทธิท่ีถูกกลาวถึงในระบบกฎหมายปกครองของฝร่ังเศส  เรียกโดยรวมวา 
“สิทธิไดรับแจง”(Droti d’etre informe) ซ่ึงประกอบไปดวยวิธีการยอยๆ 2 ประการ คือ“การพิมพ
เผยแพร” (la publication) สําหรับคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลเปนการท่ัวไป  เชน  กฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ ท่ีตองประกาศในราชกิจจานเุบกษา และ “การแจง”(la notification)  สําหรับคําส่ังทาง
ปกครองท่ีมีผลเฉพาะตัว เชน  การแจงคําส่ังหรือมติไปยังผูรับคําส่ังหรือมตินั้นๆโดยตรง  อาทิเชน  
การอนุญาตหรือไมอนุญาตตามคําขอของผูรองในกรณตีางๆ นอกจากนีย้ังมีวิธีการ“ปดประกาศ” 
(l’affichage) ณ  สถานท่ีท่ีจัดไว สําหรับคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลเฉพาะชุมชนหนึ่งๆดวย เชน ท่ีวา
การอําเภอ  ท่ีทําการกํานัน บริเวณท่ีถูกเวนคืน หรือ บริเวณท่ีถูกกําหนดประเภทการใชประโยชน
ตามกฎหมายผังเมือง 
 
2. ความหมายของประชาพิจารณ 

 ประชาพิจารณ ตามพจนานกุรมราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา 
คือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา public hearing เปน
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คําศัพทท่ีใชอยูในสหรัฐอเมริกา  การแปลคําศัพทนี้เปนภาษาไทยยังแตกตางกันอยู เชน  ารไตสวน
สาธารณะประชาพิจารณ 

 คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ใหความหมายไวในทางวิชาการวา “ประชาพิจารณ” คือรูปแบบ
หนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนท่ีเปดโอกาสใหฝายตางๆท้ังภาครัฐและประชาชน รวม
นําเสนอขอมูล คําแถลง จดุยืน ขอเท็จจริง และความคิดเห็น ท้ังในเชิงสนับสนุนหรือคัดคาน 
เกี่ยวกับนโยบายรางกฎหมาย หรือการริเร่ิมโครงการของรัฐ   เพื่อใหรัฐนําขอพิจารณาของทุกฝาย
ไปเปรียบเทียบผลดีผลเสียหาจุดสมดุลท่ีเหมาะสม และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โปรงใส และมี
ความรับผิดชอบกอนท่ีจะตัดสินใจตามอํานาจท่ีมีอยูตอไป ประชาพิจารณจะมีลักษณะเปนการ
ประชุมกลุมขนาดใหญท่ีเปนทางการ  ซ่ึงตองจัดใหมีข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยมีการจดั
วาระ การกําหนดเวลาใหแตละฝายนําเสนออยางเปนระบบ และมีการจดบันทึกการประชุมอยางเปน
ทางการ ทํานองเดียวกับการพิจารณาในศาล10 

โภคิน พลกุล11  เขียนไวในเอกสารวิชาการของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการเร่ือง  
รูปแบบตางๆของการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและการบริหารราชการแผนดินใน
ตางประเทศ โดยใหความหมายไวตางๆ ดงันี้  

“public  hearing”  เปนคําศัพทท่ีใชอยูในสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมีการแปลคําศัพทนี้เปน
ภาษาไทยท่ียังแตกตางกนัอยู  เชน  “ไตสวนสาธารณะ” บาง “ประชาพิจารณ” บาง 

คําวา “hearing” โดยท่ัวไปในทางกฎหมาย หมายถึงการนั่งพิจารณาคดีซ่ึงใชใน
กระบวนการพิจารณาของศาลหรือองคกรในระดับท่ีคลายคลึงกัน แตเดิมหมายถึงการพิจารณาโดย
การเปดเผยของศาลเพ่ือใหสาธารณะชนไดรับรู ตอมาไดมีการนําคํานี้มาใชกับการดําเนินงานของ
ฝายบริหาร โดยหมายถึงการนั่งพิจารณาพยานหลักฐานโดยเปดเผย และมีกระบวนการที่เครงครัด
อยางศาลเทานัน้ จากนั้นก็ไดมีการนําคําศัพทนี้ไปใชกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนดวย 

“public hearing” เปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมแสดง
ความคิดเหน็กอนการออกกฎ คําส่ัง หรือการตัดสินใจของฝายบริหารในปญหาสําคัญๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอสิทธิของบุคคลตางๆ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีใชอยูในสหรัฐอเมริกา 

“public inquiry” เปนคําศัพทท่ีใชอยูในกฎหมายของอังกฤษ ซ่ึงมีการแปลคําศัพทนี้เปน
ภาษาไทยท่ียังแตกตางกนัอยู เชนมีการแปลวา การไตสวนสาธารณะ การสอบสวนโดยเปดเผย และ
การรับฟงทางมหาชน ซ่ึง “public inquiry” หมายถึงมาตรการทางปกครองท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีจะถูก

                                                           
10  www.kpi.ac.th / kpiuser / publicipation  result. type. asp? chk 

11
  โภคิน พลกุล.  การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ: การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารราชการแผนดิน.  คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. กรุงเทพมหานคร. กราฟฟค
ฟอรแมท  
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กระทบหรือเสียหายในเร่ืองนั้นๆ ไดมีโอกาสแสดงความคิดเหน็หรือโตแยงคัดคานกอนท่ีฝาย
บริหารจะออกกฎหรือมีคําส่ังในเร่ืองนั้นๆ โดยใหองคกรหรือบุคคลท่ีมีความเปนอิสระเปน
ผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็นนั้น กระบวนการนี้มีขอดี คือ กระบวนการนี้ทําใหฝายบริหารได
รับทราบขอมูลตางๆอยางเต็มท่ีและเปดโอกาสใหผูท่ีเกีย่วของไดเสนอขอมูล และแสดงความ
คิดเห็นโตแยงกันอยางเต็มท่ี อันจะทําใหการตัดสินใจในเร่ืองนั้นอยูบนพื้นฐานของขอมูลท่ีสมบูรณ
ท่ีสุด แตก็มีขอเสียคือความลาชาในการดําเนินการ และตองเสียคาใชจายในการดําเนินการรับฟง
ความคิดเหน็คอนขางมาก 

“public inquiry”  ในประเทศฝร่ังเศส  แตเดิมประเทศฝร่ังเศสใหความสําคัญกับระบบ
การควบคุมภายหลังการดําเนินการมากกวาระบบการควบคุมกอนการดําเนินการ  แตในระยะหลัง
ประเทศฝรั่งเศสก็หันมาใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายหลังการดําเนินการมากข้ึน โดยมี
การนําระบบการไตสวนสาธารณะมาใชในบางกรณ ี  เชน มีการตรากฎหมายวาดวยการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม  โดยใหมีการไตสวนสาธารณะ  ค.ศ. 1983  ข้ึนใชบังคับกับกิจการ ท่ีอาจสงผลกระทบ
สําคัญตอส่ิงแวดลอมไมวาจะเปนการดําเนนิการโดยรัฐหรือเอกชนก็ตาม  ท้ังนี้ตามท่ีจะไดมีการตรา
กฤษฎีกากําหนดกิจการดังกลาวอีกช้ันหนึง่  โดยผูท่ีประสงคจะดําเนนิกิจการดังกลาวจะตองจัดใหมี
การไตสวนสาธารณะเสียกอนจึงจะไดรับอนุญาตใหดําเนนิกิจการดังกลาว 
 
3. หลักการของประชาพิจารณ12 

1. ระยะเวลาท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จะตองเกิดข้ึนกอนการตัดสินใจของ

หนวยงานรัฐท่ีจะอนุญาตหรือส่ังการใหดาํเนินโครงการหรือการกระทํา  ท่ีอาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพตอส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับประชาชนหรือ
ชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูล  คําช้ีแจงและ
เหตุผลของหนวยงานของรัฐ  รวมท้ังประชาชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น  แสดงพยานหลักฐาน
โตแยงคัดคานหนวยงานรัฐ  เพื่อหนวยงานของรัฐจะไดนําไปประกอบการตัดสินใจ  อันเปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ  ซ่ึง
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะตองเกดิข้ึนกอนการตัดสินใจของหนวยงานของ
รัฐ  หากหนวยงานของรัฐไดตัดสินใจไปกอนท่ีจะดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชน  จะไมใชการรับฟงความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ  แตเปนการช้ีแจงทําความ
เขาใจหรือประชาสัมพันธ 

2. ผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

                                                           
12  วิษณุ เครืองาม. สลค.สาร สํานักเลขาธิการ ครม. ฉบับที่11. ตุลาคม 2546,  หนา 10. 
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 กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จะตองมีกรรมการหรือ
คณะกรรมการเปนผูดําเนนิการรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงจะตองเปนอิสระไมอยูภายใตบังคับบัญชาส่ัง
การรับฟงความคิดเห็นเพราะวากรรมการหรือคณะกรรมการจะตองทําหนาท่ีดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็น  จะตองใหโอกาสแกประชาชนผูไดรับผลกระทบกับหนวยงานของรัฐ  ไดแสดงความ
คิดเห็น  ขอเท็จจริง  เอกสารหลักฐานสนับสนุน  หรือคัดคานไดอยางเต็มท่ี และยังจะตองทํารายงาน
การดําเนินการรับฟงความคิดเห็น  ซ่ึงประกอบดวย ขอเท็จจริงตางๆท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็น  
และขอเสนอแนะของกรรมการ หรือคณะกรรมการ  ถากรรมการหรือคณะกรรมการทําการรับฟง
ความคิดเหน็โดยไมเปนกลาง  เอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง หรือปรากฏวาเปนผูท่ีมีสวนไดเสีย
กับเร่ืองท่ีรับฟงความคิดเหน็  ทําใหไมไดรับความไววางใจในฐานะท่ีเปนผูดําเนนิการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  อาจทําใหผูท่ีไดรับความเสียหายนาํไปฟองคดีตอศาล 

 
3. กระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จะตองกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณะชน

โดยมีกรรมการหรือคณะกรรมการท่ีเปนอิสระไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของฝายใดท่ีเกี่ยวของ  
ะตองเปนกลางไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง  ใหโอกาสทั้งสองฝายไดมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น  แสดงขอเท็จจริง เอกสาร พยานหลักฐานไดอยางเต็มท่ี  เพื่อเปนการไตสวน พิสูจนความ
จริงใหปรากฏ  ไมใชเพยีงแคการรับฟงโดยใหตางฝายตางแสดงความคิดเห็นของตน 

 
4. ผลของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
 ภายหลังจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเสร็จส้ินแลว  กรรมการหรือ

คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จะตองทํารายงานการรับฟงความคิดเห็นเสนอตอผู
ท่ีแตงต้ังตน รายงานการรับฟงความคิดเหน็  ประกอบดวย  ขอเท็จจริงตางๆท่ีไดจากการรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการหรือคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ซ่ึง
ขอเสนอแนะดังกลาวไมผูกพันใหตองปฏิบัติตาม  เปนเพียงประกอบการตัดสินใจ  แตจะตองให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 ประชาพิจารณเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิของประชาชน  และใน
ขณะเดียวกันกเ็ปนการควบคุมการกระทําของฝายปกครอง  ในประเทศท่ีอยูภายใตหลักนิติรัฐ 
(Legal State)คือเปนประเทศท่ีปกครองโดยกฎหมาย  รัฐ  เจาหนาท่ีของรัฐ  อยูภายใตกฎหมาย
เดียวกัน  รัฐ  เจาหนาท่ีของรัฐ จะกระทําการท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดตอเม่ือ
มีกฎหมายใหอํานาจไวและกระทําไดภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว  วัตถุประสงคของนิติรัฐ
ก็คือการปองกนั  และแกไขการใชอํานาจตามอําเภอใจของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของฝายปกครองเกดิข้ึนไดเสมอ  ท้ังในอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  จึงจําเปนตองมี
กฎหมายมาควบคุมการกระทําของฝายปกครองท่ีเรียกวา  การกระทําทางปกครอง ซ่ึงอาจจะอยูใน
รูปของพระราชบัญญัติ ซ่ึงประเทศฝร่ังเศส เปนประเทศที่พัฒนากฎหมายปกครองเปนประเทศแรก
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ของโลก มีตํารากฎหมายปกครองฝร่ังเศส ซ่ึงเขียนโดย ออตโต มาแยร ในป ค.ศ. 188613 และเขียน
ตํารากฎหมายปกครองเยอรมันยุคใหมตามแบบตํารากฎหมายปกครองฝร่ังเศส ในป ค.ศ. 1895-
1896 เปนตนแบบใหประเทศอ่ืนๆ พัฒนากฎหมายปกครองตามรูปแบบของฝร่ังเศส หรือเยอรมัน 
ภายหลังจากการปฏิวัติใหญในฝร่ังเศส ในป ค.ศ. 1789 จากแนวความคิด เสรีภาพ เสมอภาค ผลักดัน
ใหมีการจํากัดอําเภอใจของฝายปกครอง โดยการกําหนดอํานาจ การใชอํานาจ ของฝายปกครองไว
อยางชัดแจง ไวในตัวบทกฎหมาย และตีความหลักการแบงแยกอํานาจวา  ฝายปกครองจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบ  โดยศาลทําใหเกดิหลักกฎหมายปกครอง
วาการกระทําของฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมาย14 

 การกระทําของฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมาย หมายถึงการกระทําใดๆของฝาย
ปกครองจะตองเคารพตอกฎหมาย จะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะทํานอกขอบอํานาจ
ท่ีกฎหมายกําหนดไวไมได  ซ่ึงเปนหลักสําคัญหลักหนึ่งท่ีใชกันอยูในประเทศท่ีเปนนิติรัฐ 

 ในฐานะท่ีประเทศฝร่ังเศสและเยอรมัน   มีพัฒนาการทางกฎหมายปกครองเปน
ประเทศแรกของโลก และนับวาเปนตนแบบกฎหมายปกครองของประเทศตางๆ จึงสมควรท่ีจะ
ศึกษา การควบคุมฝายปกครองของฝร่ังเศส และการควบคุมฝายปกครองของเยอรมันวามีรูปแบบ
อยางไร ดังนี้ 

 การควบคุมฝายปกครองของฝร่ังเศส  การดําเนนิกิจกรรมของฝายปกครองใน
ประเทศฝรั่งเศส  อยูภายใตหลักวาดวยความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง หรือการ
กระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย  จึงมีวิธีควบคุมฝายปกครองโดยแบงออกเปน วิธีการ
ควบคุมภายในฝายปกครอง และวิธีการควบคุมภายนอกฝายปกครอง 

 วิธีการควบคุมภายในฝายปกครอง  การควบคุมฝายปกครองใหเปนไปตามหลักวา
ดวยความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  อาจทําไดโดยวิธีการรองเรียนภายในฝาย
ปกครอง ซ่ึงแบงออกเปนการรองเรียนตอตัวเจาหนาท่ีผูเปนตนเหต ุ    เนื่องจากความบกพรองจาก
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย เพื่อใหเจาหนาท่ีฝายปกครองผูนั้นทบทวนการกระทําทางปกครองเสีย
ใหม  และการรองเรียนตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหทบทวนการกระทําทางปกครองของ
ผูใตบังคับบัญชาของตน 

 วิธีการควบคุมภายนอกฝายปกครอง   วิธีการควบคุมมีหลายรูปแบบ  ไดแก  การ
ควบคุมทางการเมือง   การควบคุมโดยองคกรพัฒนาเอกชน  การควบคุมโดยส่ือมวลชน  และการ
ควบคุมโดยผูตรวจการแผนดินซ่ึงเปนองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนมาเปนพิเศษ    นอกจากนี้ยงัมีกระบวนการ

                                                           
13  บวรศักด อุวรรณโน.  กฎหมายมหาชนเลม 2 .กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2547,  หนา 

51. 
14

  กมลชัย รัตนสกาวลงศ.  หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2544, หนา 71. 
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ท่ีกฎหมายกําหนดใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมของฝาย
ปกครอง เชน การสอบถามความคิดเหน็ของประชาชนกอนการตดัสินใจ ท่ีเรียกวา การประชา
พิจารณ 

 การควบคุมฝายปกครองของประเทศเยอรมัน มีวิธีการควบคุมฝายปกครอง  แบง
ออกเปน การคุมครองสิทธิของประชาชนในเชิงปองกนั และการคุมครองสิทธิของประชาชนในเชิง
แกไข 

 การคุมครองสิทธิของประชาชนในเชิงปองกัน  คือ  การคุมครองสิทธิของประชาชน
ตอการกระทําของเจาหนาท่ีฝายปกครอง  ตั้งแตเร่ิมดําเนินการ รับเร่ือง สืบหาขอเท็จจริง ปรับ
ขอเท็จจริงท่ียตุิเขากับขอกฎหมาย  การใชดุลยพินจิ  จนถึงข้ันตอนของการวินิจฉัย และออกนติิ
กรรมทางปกครอง เชน คําส่ังหรือใบอนญุาตตางๆ15  จึงตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความใน
ช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง กําหนดหลักวิธีพิจารณาไวอยางชัดแจง  เชน  ลักความไมมีสวนไดเสีย
ของเจาหนาท่ี  หลักพิสูจนความจริง หลักการรับฟง หลักการขอตรวจดูเอกสาร หลักการใหเหตุผล 

 การคุมครองสิทธิของประชาชนในเชิงแกไข   คือ  เปนการคุมครองสิทธิของ
ประชาชนภายหลังจากท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองไดออกนติิกรรมทางปกครองแลวมีผลกระทบ หรือ
โตแยงสิทธิของประชาชน16 กระทําไดโดย 

 ประการแรก  ใชวิธีการคุมครองสิทธิของประชาชนในเชิงแกไขภายในอํานาจ
บริหาร(ฝายปกครอง) คือการอุทธรณโตแยงนิตกิรรมทางปกครองของเจาหนาท่ีช้ันตน ถาไมเปนท่ี
พอใจกใ็หอุทธรณตอเจาหนาท่ีฝายปกครองช้ันสูงเพื่อทบทวน สามารถนําไปฟองรองตอศาลได 

 ประการท่ีสอง  ใชวิธีการคุมครองสิทธิในเชิงแกไขในสวนของอํานาจตุลาการ
อํานาจฟองคดปีกครอง  
 
4. สาเหตุท่ีทําใหตองมีประชาพิจารณ 

กลางคริสตศตวรรษท่ี 19 ในยุคสังคมอุตสาหกรรม  เกิดระบบเศรษฐกิจเสรีนยิม  รัฐ
ปลอยใหเอกชนดําเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเสรี   รัฐจะเขาแทรกแซงเทาท่ีจําเปนเทานั้น  ทําให
ผูดอยกวาในสังคมเสียเปรียบ  เชน  ผูใชแรงงาน  รัฐสภาจึงออกพระราชบัญญัติออกมาจํานวนมาก 
เพื่อคุมครองผูท่ีดอยกวาในสังคม  แตไมอาจกําหนดรายละเอียดไดท้ังหมด  กฎหมายเหลานีจ้ึงให
อํานาจรัฐมนตรีออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือบังคับใชกฎหมายแมบท  ผลท่ีตามมาจึงเปนการเพ่ิม
อํานาจใหฝายปกครองใชอํานาจดุลพินจิไดอยางกวางขวาง และศาลไมอาจควบคุมการใชอํานาจ
ดุลพินิจดังกลาวไดอยางไดผลจากสาเหตุดังกลาว รัฐสภาของประเทศตะวนัตกหลายประเทศ  เชน  
อังกฤษ  สหรัฐเมริกา  ตลอดจนประเทศในภาคพื้นยโุรปท่ีริเร่ิมนํามาตรการประชาพิจารณมาใช  

                                                           
15 เร่ืองเดียวกัน , หนา 72. 
16 เร่ืองเดียวกัน , หนา 73. 
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เพื่อควบคุมการใชอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองใหเปนไปรอบคอบ ถ่ีถวน จนปจจุบันไดพัฒนา
เปนมาตรการควบคุมทางกฎหมายเปนท่ีแพรหลาย  ภายหลังจากท่ีหลายประเทศริเร่ิมท่ีจะนําประชา
พิจารณมาใชตางก็มีแนวคิดดงันี้ 

ประชาพิจารณ (Public Hearing)ในสหรัฐอเมริกา เปนกระบวนการเปดโอกาสใหบุคคล
ท่ีจะไดรับผลกระทบจากการกระทําหรือโครงการของรัฐ  แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงการ
ดังกลาว 

ประชาพิจารณ  (Public Inquiry)ในประเทศอังกฤษ  เปนกระบวนการท่ีทางรัฐสภา
บัญญัติใหองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองตองดําเนินการกอนการตัดสินใจทางนโยบาย  โดยเปด
โอกาสใหผูถูกกระทบสิทธิแสดงขอคัดคาน  นําขอมูล  ขอเท็จจริง  ท่ีเกี่ยวของมาพิจารณาเพ่ือให
การตัดสินใจของเจาหนาท่ีเปนไปอยางยุติธรรม  และสมเหตุสมผล  คํานึงถึงดุลยภาพของ
ประโยชนมหาชนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน17 

ประชาพิจารณ (Public  Inquiry )ในประเทศฝรั่งเศส เปนกระบวนการของการมีสวน
รวมของพลเมือง  ในการตัดสินใจขององคกรทางปกครอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การตัดสินใจ
ดําเนินงานหรือโครงการท่ีมีความเกีย่วของหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนโดยสวนรวม
18 

ประชาพิจารณ (Public  Inquiry ) ในประเทศแคนาดา  เปนกระบวนการหน่ึงของรัฐบาล  
ท่ีจะใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม  แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําและปองกนัไมใหมีปญหา
เกิดข้ึนในอนาคต  การมีสวนรวมของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ  จึงมีท้ังลักษณะ เสนอแนะ
การปฏิบัติในอนาคต  และการสืบสวนคนหาสาเหตุในเหตุการณท่ีไดเกิดข้ึนแลว19 

การออกเสียงประชามติ (Referendum)  คือรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีปดโอกาสใหประชาชนรวมเสดงความคิดเหน็เพื่อตัดสินใจในปญหาสําคัญๆของ

                                                           
17

  สุมาลี อึ้งตระกูลไทย. “กระบวนการรับฟงทางมหาชน” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2533,  หนา 3. 
18

  บรรเจิด สิงคเนติ และคณะ.  เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เลม
ท่ี 6.พระราชบัญญัติประชาพิจารณ :  กรณีศึกษา การรับฟงความคิดเห็นของหระชาชนตามกฎหมายประเทศ
ฝร่ังเศส.สถาบันพระปกเกลา, 2544, หนา 1. 

19
  ปญญา อุดชาชน.  รายงานการวิจัย : การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ

ในประเทศแคนาดา เสนอตอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผุสอยวิชากฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรม
กฤษฎีกา. กรกฎาคม 2545, หนา 24. 
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ประเทศหรือในกิจการตางๆท่ีรัฐไดกระทําลงหรือคาดวาจะกระทําโดยวิธีการใหปะชาชน
ลงคะแนน   คลายกับการเลือกตั้งท่ัวไปวายอบรับหรือปฏิเสธในเร่ืองท่ีขอความเห็นนั้น 20 

จากการศึกษาแนวคิดจัดทําประชาพิจารณของ  สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส และ
แคนาดาลวนมีแนวคิดท่ีเหมือนกันคือ แนวคิดการจดัทําประชาพิจารณ เปนมาตรการท่ีเปดโอกาส
ใหประชาชนผูท่ีไดรับผลกระทบจาการดาํเนินงานหรือโครงการของรัฐไดรับขอมูล คําช้ีแจง  และ
เหตุผล 
5. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนรูปแบบอ่ืนๆ 

เทคนิคการมีสวนรวมในการรับฟงความคิดของประชาชน21เห็นนอกจาก การทําประชา
พิจารณไดแก 

1. การสัมภาษณรายบุคคล (Community Interview) 
2. การสนทนากลุมยอย (Focus Group) 
3. การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต (Interactive Website) 
4. การสํารวจความคิดเห็น (Surveys and Telephone Polls) 
5. สายดวนสายตรง (Hot Line) 
6. เวทีสาธารณะ (Public Meeting) 

 
1. การสัมภาษณรายบุคคล (Community Interview) 
 วัตถุประสงค   เปนการพูดคุยรายบุคคลแบบมีคําถามไวลวงหนา หรือ การพูดคุยกัน

ตามธรรมชาติ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูล ความเปนจริงของสถานการณ เหตุการณ หรือ
โครงการทําใหรับรูบุคลิกภาพ  ทัศนคติ คานิยม  ระบบความเช่ือ  จากการแสดงอารมณ หรือ
พฤติกรรมระหวางการสัมภาษณ 

 วิธีการดําเนนิการ ใหความสําคัญกับการคัดเลือกผูใหสัมภาษณ เพื่อใหไดผูท่ีเปน
ตัวแทนของกลุม โดยอาจคัดเลือกจากผูนาํตามธรรมชาติ เชน  พระ  ผูอาวุโส  ผูนําเปนทางการ และ
ผูนําไมเปนทางการ เชน กํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนกลุมเกษตรกร กลุมแมบาน การบันทึกขอมูล
ตองถูกตองตามท่ีรับฟงมา และบันทึกขอมูลอ่ืนๆดวย เชน ลักษณะบุคคล เหตุการณ สถานท่ี เพื่อ
เปนขอมูลประกอบ 

 สถานการณท่ีเหมาะสมในการใช  เหมาะสมกับกรณีท่ีใหความสาํคัญตอขอมูล
คานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ พฤติกรรมของผูใหสัมภาษณและชุมชน 

                                                           
20

  สถาบันพระปกเกลา. ตัวอยางเทคนิจการมีสวนรวมของประชาชนและกฏหมายที่เก่ียวของ. 
พิมพครั้งแรก. 2544. 

21
  สรุปจาก พัชรี สิโรรส. การมีสวนรวมของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546 
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 ขอจํากัดของการสัมภาษณรายบุคคล  คาใชจายคอนขางสูง  ตองใชเวลา และจํานวน
ผูใหสัมภาษณมากพอท่ีจะรวบรวมเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถือ อีกท้ังความสามารถ ประสบการณของผู
สัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลทีมี่ประสิทธิภาพมีสวนตอผลของการสัมภาษณ  และตัวผูใหสัมภาษณก็
มักจะไมคอยรวมมือใหขอมูลท่ีเปนจริง เพราะมีเร่ืองของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ 

 
2. การสนทนากลุมยอย (Focus Group) 
 วัตถุประสงค  เปนการแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเหน็ของกลุมคน 6-12 คน  เพื่อ

สํารวจความคิด ความรูสึก ทัศนคติของกลุม ตอนโยบาย โครงการตางๆ  และคนหาคําตอบ ขอ
สงสัย 

 วิธีการดําเนนิการ เร่ิมจากการเขาพื้นท่ี ทําความเขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของแลวจงึ
คัดเลือกบุคคลเขารวมในการสนทนาซ่ึงเหมือนกับการคัดเลือกบุคคลผูใหสัมภาษณ ผูดําเนินการ
สนทนาตองช้ีแจงวัตถุประสงค ประโยชนท่ีแตละฝายจะไดรับจากการสนทนา  ซ่ึงควรใหอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึงทุกคน  และควรมีการบันทึกท้ังขอมูล  และบรรยากาศระหวาง
การสนทนาแลวสรุปความคิดเห็นของกลุมใหรับทราบหลังจากจบการสนทนา 

 สถานการณท่ีเหมาะสมในการใช  ตองทํากอนท่ีมีการดําเนินโครงการ และกระจาย
กลุมคนใหท่ัวถึง เหมาะสมกบัประเด็นปญหาท่ีตกลงกันไมได 

 ขอจํากัดของการสนทนากลุมยอย  คุณภาพของขอมูลข้ึนกับ ผูดําเนินการ ผูรวม
สนทนาบางคร้ังมีการผูกขาดการพูด หรือไมเปดเผยขอมูลจริง และไมไดเปนตัวแทนของภาพรวม
ของกลุมใหญได 

 
3. การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต (Interactive Website) 
 วัตถุประสงค เปนการรับฟงความคิดเห็นแบบสองทาง หนวยงานและองคกร

สามารถโตตอบ  แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร  ความคิดเห็นกับประชาชนได โดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และ อินเตอรเน็ต 

 วิธีการดําเนนิการ  หนวยงานจดัหาหรือติดต้ัง Internet Server และระบบฐานขอมูล 
แลวทําเว็บไซต  เพื่อเปนชองทางใหประชาชนท่ีสนใจสามารถแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงการ
ได โดยประกาศหรือแจงใหประชาชนทราบผานส่ือตางๆ 

 สถานการณท่ีเหมาะสมในการใช ควรทําควบคูกบัการจัดใหประชาชนแสดง
ความเหน็โดยวิธีอ่ืนๆ ดวย 

 ขอจํากัดของการแสดงความคิดเห็นผานเวบ็ไซต       จะสามารถทําไดเฉพาะ
ประชาชนท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร และใชบริการอินเตอรเน็ตเทานั้น 

 
4. การสํารวจความคิดเห็น (Surveys and Telephone Polls)  
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 วัตถุประสงค เพื่อรับฟงความคิดเหน็เฉพาะเร่ืองท่ีวดัผลเชิงปริมาณ และเปน
รูปธรรม โดยตองใชวิธีการทางสถิติเพื่อเลือกกลุมตัวอยางและวิเคราะหผลท่ีเหมาะสม และนาเช่ีอ
ถือ 

 วิธีการดําเนนิการ ตองระบุเปาหมาย และคําถามอยางชัดเจนวาตองการรูอะไรจากผู
ถูกถามโดยไมมีอคติ เปนคําถามท่ีมีตัวเลือก  และมีพื้นที่สําหรับขอเสนอแนะ   กําหนด
กลุมเปาหมายโดยวิธีสุมตัวอยาง เพื่อใหไดตัวแทนท่ีแทจริง  ไมลําเอียง  ท่ัวถึง  และมากพอ เพี่อให
ไดขอมูลที่นาเช่ือถือแลวนําไปวิเคราะหโดยวิธีทางวิทยาศาสตร  

 สถานการณท่ีเหมาะสมในการใช ในกรณท่ีีตองการใหประชาชนแสดงความคิดเหน็
เต็มท่ี  โดยไมตองมารวมประชุม และตองการประเมินผลออกมาเปนสัดสวน 

 ขอจํากัดของการสํารวจความคิดเห็น   ขอมูลขาดความนาเช่ือถือถาการตอบกลับมี
สัดสวนตํ่า  การสุมตัวอยางไมเหมาะสม  การแปลผลคลาดเคล่ือน  อีกท้ังเนื่องจากไมไดเผชิญหนา 
ไมเห็นอากัปกริิยาของผูใหขอมูล ทําใหขอมูลที่ไดไมถูกตอง 

 
5. สายดวนสายตรง (Hot Line) 
 วัตถุประสงค เปนการใชโทรศัพทเปนเคร่ืองมือใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนแบบทางเดียวหรือแบบสองทางก็ได โดยสามารถจัดใหมีตลอดเวลา หรือตามกําหนดเวลา
เฉพาะ 

 วิธีดําเนนิการ   ติดต้ังโทรศัพทสายดวน แลวจัดใหมีเจาหนาท่ีตอบคําถาม หรือ ตั้ง
เคร่ืองตอบ บันทึก โทรศัพทอัตโนมัตโิดยมีการประชาสัมพันธใหประชาชน ชุมชนทราบอยาง
ท่ัวถึงผานส่ือตางๆ 

 สถานการณท่ีเหมาะสมในการใช  กรณีท่ีประชาชน ชุมชนผูไดรับผลกระทบมีอยู
กระจัดกระจายเปนวงกวาง ไมสะดวกในการเดินทางพบเจาหนาท่ี 

 ขอจํากัดของการใช สายดวนสายตรง  แมวาวิธีนีจ้ะมีความรวดเร็วในการรับและให
ขอมูล ลดการเผชิญหนา และคาใชจายนอย แตผูดําเนนิการตองจัดใหมีสายโทรศัพทจํานวนมากพอ 
และเจาหนาท่ีมีความสามารถตอบปญหา รับฟงความคิดเห็นเปนท่ีพึงพอใจของผูติดตอ 

 
6. เวทีสาธารณะ (Public Meeting)  
 วัตถุประสงค  เปนการนัดหมายของประชาชน องคกร  เพื่อเขาใจปญหา สํารวจ

ปญหารวมกันคิด วิเคราะห พิจารณา แลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเหน็ในประเดน็ตางๆ และตัดสินใจ
รวมกัน 

 วิธีดําเนนิการ มีวีธีการและรูปแบบตางๆ ดงันี้  
 6.1 การประชุมท่ัวไป  (Conference) เปนการประชุมผูแทนซ่ึงไดรับเลือกหรือ

ไดรับการแตงตั้งจากกลุมใหญ หรือคณะผูแทนท่ีไดรับแตงต้ังหรือมอบหมายจากองคกร  บุคคล
เหลานี ้ จะมาพบปะพิจารณาสํารวจแกไขปญหาตางๆ ท่ีกําลังเปนอยูในองคกรนั้นๆ  การประชุม
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แบบท่ัวไป มักประกอบดวย  การกลาวนําอภิปราย  การอภิปรายเปนคณะ  การอภิปรายเปนกลุม 
ฯลฯ 

 6.2 การประชุมสัมมนา(Seminar)  เปนการประชุมของกลุมบุคคลโดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิในแขนงวิชาตางๆ มาบรรยาย แลว มักมกีารเปดเวทีอภปิรายในตอนทายๆ ของการ
ประชุมสัมมนา 

 6.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ( Workshop) คือ  การท่ีกลุมคนมีความสนใจหรือมี
ปญหารวมกัน (โดยปกติเปนเร่ืองเกี่ยวกับงานอาชีพหรือวิชาชีพ) มาพบปะกัน  เพือ่รวมมือกันคิด
วิธีการปรับปรุงความสามารถ  ความรู ความเขาใจ และความชํานาญของแตละคน  เพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิ-ภาพข้ึน 

 6.4 การอภิปรายเปนคณะ  (Panel หรือ Panel Forum)  เปนการประชุมของ
ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ 4-5 คน ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับหวัขออภิปรายเปนอยางด ี  มารวมอภิปรายตอ
หนาผูฟง  ผูฟงจะไดรับฟงท้ัง ขอเท็จจริง ความคิดเหน็ และเหตุผลโตแยง หรือสนับสนุนความ
คิดเห็นระหวางกัน  อันจะเปนผลใหผูฟงมีความคิด  ความเขาใจท่ีกวางขวางข้ึน 

  6.5 การบรรยายเปนคณะ  (Smposium หรือ Symposium Forum)  เปนการประชุม
ซ่ึงประกอบดวย  ผูเช่ียวชาญในแตละหวัขอยอยของการบรรยายมารวมบรรยายภายใตหวัขอใหญ
เดียวกันตอหนาผูฟง  หลังจากนั้นก็จะเปดโอกาสใหผูฟงไดรวมซักถามปญหา การประชุมแบบน้ี
อาจเรียกวา การประชุมทางวชิาการ 

 6.6 การประชุมระดมความคิด (Brainstorming) เปนการระดมสมองเพ่ือรวบรวม
ความคิดจากผูรวมประชุมใหมากท่ีสุดภายในเวลาจํากัด ช้ีถึงปญหาและขอใหทุกคนใหขอแนะนํา 
เพื่อการแกปญหา  ในตอนทายของการประชุมจะมีการเลือกความคิดเห็น  วิธีการตางๆ  เพื่อนํามาใช
ในการแกปญหา การประชุมระดมความคิด จะใชใหเกิดประสิทธิภาพ ผูเขารวมประชุมควรแบง
ออกเปนกลุมยอยๆ ไมเกินกลุมละ 15 คน  
 
6. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณของตางประเทศ 

6.1 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณของประเทศฝร่ังเศส 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของฝร่ังเศสมี 2 ประเภท ประเภทท่ี

หนึ่ง คือ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กรณ ี การดําเนินโครงการเวนคืนท่ีดินหรืออ
สังหาริม-ทรัพยอ่ืน เพื่อเหตุแหงการใชประโยชนสาธารณะ (l’expropriation pour cause d’utilite 
publique) เรียกวา  กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป และประเภทท่ีสอง 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กรณีการดําเนนิโครงการท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
(les operations susceptibles de porter atteinte a l’environnement)  เรียกวา  ระบวนการพิเศษของ
การรับฟงความคิดเห็นสําหรับกรณีการดําเนินโครงการท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

1.1 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ในกรณีการดําเนินโครงการเวนคืนท่ีดิน
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หรืออสังหาริมทรัพยอ่ืน  เพื่อเหตุแหงการใชประโยชนสาธารณะเกิดข้ึน จากการตรารัฐกฤษฎีกาท่ี 
59-701ลงวันท่ี 6 มิถุนายน1959 และไดรับการแกไขปรับปรุงโดยการตรารัฐกฤษฎีกาท่ี 76-432 ลง
วันท่ี 14พฤษภาคม 1976 ซ่ึงในปจจุบันไดมีการนําเอาบทบัญญัติในรัฐกฤษฎีกาดังกลาวมาบัญญัติไว
ในประมวลกฎหมาย  วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อเหตุแหงการใชประโยชนสาธารณะ  
มาตรา R.11-4 ถึง R.11-14  

องคกรฝายปกครองจะดําเนนิการเวนคืนทีด่ินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืน  เพื่อเหตุแหงการ
ใชประโยชนสาธารณะได   โดยการออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะและกําหนดพื้นท่ีท่ีจะ
ทําการเวนคืน  ภายหลังจากไดมีการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนตามกระบวนการ
สําหรับกรณีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) มีประกาศของผูวาราชการจังหวัด เปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน22 
โดยกําหนด  วัตถุประสงค  วนั  เวลา  สถานที่  ท่ีประชาชนจะไปขอรับเอกสารท่ีเกี่ยวกับโครงการท่ี
จัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็  และแสดงความคิดเหน็ในสมุดทะเบียนรับฟงความคิดเห็นรวมถึง
ประกาศแตงต้ังกรรมการ หรือคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น  

(2) การประกาศโฆษณาการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน23ในหนังสือพิมพทองท่ี  
ท่ีมีการเวนคืน  อยางนอยแปดวันกอนเร่ิมดําเนินการรับฟงความคิดเห็น และอีกแปดวันนับแตวนั
เร่ิมดําเนินการรับฟงความคิดเห็น  และยังกาํหนดใหติดประกาศคําบอกกลาวในชุมชน 

(3) ฝายปกครองท่ีจะทําการเวนคืนจะตองจดัทําเอกสาร  เพื่อใชประกอบการ
ดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน24  ซ่ึงเอกสารดังกลาวมีอยู  2  ประเภท คือ เอกสาร
ช้ีแจงรายละเอียดของงานหรือโครงการท่ีจะดําเนนิการ เพื่อใหเห็นขอบเขตท่ีแทจริงของโครงการท่ี
จะดําเนินการ และเอกสารรายละเอียดอ่ืนท่ีจัดทําข้ึนตามวัตถุประสงคของการออกประกาศการใช
ประโยชนสาธารณะเพ่ือดําเนินโครงการหรืองานกอสรางหรืองานโยธา แผนผังท่ีตั้งของโครงการ  
รายงานการศกึษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(4) กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน25 

                                                           
22

  มาตรา R11-4 แหงประมวลกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือเหตุแหงการใช

สาธารณะประโยชน  บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา 
ประชาพิจารณ ตามกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส สถาบันพระปกเกลา 2545 

23
  มาตรา R.11-4 วรรค3และวรรค 4 แหงประมวลกฎหมายวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยเพ่ือเหตุแหงการใชสาธารณะประโยชน   

24
  มาตรา R.11-3 แหงประมวลกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือเหตุแหงการใช

สาธารณะประโยชน   

25
  มาตรา R.11-3-1 แหงประมวลกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือเหตุแหงการ

ใชสาธารณะประโยชน 
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(4.1) การแตงต้ังคณะกรรมการรับฟงความคิดเหน็ หรือคณะกรรมการรับฟงความ
คิดเห็นเปนอํานาจดุลพินจิของผูวาราชการจังหวดั  โดยแตงต้ังจากบุคคลท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชี
ระดับชาติซ่ึงรัฐมนตรีดานการพัสดุไดจัดทําข้ึนในแตละป  ซ่ึงเปนบุคคลท่ีสามารถใหความเห็นใน
ดานตางๆท่ีเกีย่วของกับโครงการ  หรือจากบัญชีรายช่ือใดๆท่ีผูวาราชการจังหวัดจดัทําข้ึนในแตละ
ป  ตามท่ีกําหนดไวใน มาตรา L.123-4 แหงประมวลกฎหมายส่ิงแวดลอม 

(4.2) การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหกระทํา ณ ศาลากลาง
จังหวดั หรือท่ีวาการอําเภอ หรือท่ีทําการเทศบาล ในทองท่ีท่ีจะทําการเวนคืน 

(4.3) ระยะเวลาในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ข้ึนอยูกับ
ขนาดหรือความซับซอนของโครงการ ซ่ึงจะตองไมนอยกวา 15 วัน26 

(4.4) วิธีการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  ใหกระทําโดยการแสดงความ
คิดเห็นของตนลงในสมุดทะเบียนรับฟงความคิดเห็น  หรือทําเปนหนังสือและสงไปยังสถานท่ีท่ี
ผูวาราชการกําหนดใหเปนสถานท่ีดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 

(4.5) เม่ือระยะเวลาการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนส้ินสุดลง ให
ปดสมุดทะเบยีนรับฟงความคิดเห็นและใหจัดสงสมุดทะเบียนรับฟงความคิดเห็นและเอกสารท่ีใช
ประกอบในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นไปยังกรรมการรับฟงความคิดเห็น หรือประธาน
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นภายใน ยี่สิบส่ีช่ัวโมง27 

(5) กรรมการหรือคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจะตองตรวจสอบความคิดเห็น
ตางๆ ท่ีประชาชนไดแสดงความคิดเห็นไวในสมุดทะเบียนการรับฟงความคิดเห็น  และเอกสารที่ใช
ในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นทีแ่นบทายสมุดทะเบียนการรับฟงความคิดเหน็  ใหทํารายงาน
การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   กรรมการหรือคณะกรรมการยังจะตองทําสรุป
ความเหน็สวนตัววาเห็นดวยหรือไมเหน็ดวยกับโครงการท่ีไดจัดใหมีการดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็น   พรอมดวยแสดงเหตุผลประกอบสรุปความเห็นเสร็จแลว  ใหกรรมการหรือประธาน
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นสงมอบเอกสารท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังรายงานการดําเนินการรับฟง
ความคิดเหน็และสรุปความเห็นของกรรมการหรือคณะกรรมการรับฟงความคิดเหน็ไปยังผูวา
ราชการจังหวดั 

(6) บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  ไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  อาจยื่นคําขอตอผูวาราชการจังหวดัเพื่อขอตรวจดูรายงานการ
ดําเนินการรับฟงความคิดเหน็  และสรุปความเห็นของกรรมการรับฟงความความคิดเหน็หรือ

                                                           
26

  มาตรา R.11-4 วรรค 2 แหงประมวลกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือเหตุ
แหงการใชสาธารณะประโยชน 

27
  มาตรา R.11-9 แหงประมวลกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือเหตุแหงการใช

สาธารณะประโยชน 
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คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น 
(7) ผลของการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ในกรณีท่ีกรรมการ  หรือคณะกรรมการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ไมเหน็ดวยกับโครงการไมมีผลผูกมัดการตัดสินใจขององคกร
ฝายปกครอง  

1.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   ในกรณีการดําเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   ซ่ึงมีหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีเครงครัดกวากระบวนการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชนในกรณีท่ัวไป อยูภายใตบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวาดวย
ส่ิงแวดลอมประกอบรัฐกฤษฎีกาลงวันท่ี 23 เมษายน 1985  

วัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเหน็  ในกรณีการดําเนินโครงการท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เพื่อแจงใหประชาชนทราบวาจะดําเนินโครงการท่ีอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เพื่อรวบรวมความคิดเหน็ของประชาชน  ขอคัดคาน  ขอเสนอแนะ  
ภายหลังจากท่ีไดมีการทําการศึกษาถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเพื่อชวยใหหนวยงานของรัฐ
ไดรับขอมูลท่ีจําเปนในทุกดานท่ีเกี่ยวของ28 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการดําเนนิโครงการ ท่ีอาจกอใหเกดิ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมีหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) การเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนการเปดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนใหกระทําโดย ประธานขององคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการ
มหาชน29 

(2) การประกาศโฆษณาการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน ใหผูวาราชการจังหวัด
ประกาศใหประชาชนทราบวา  ไดมีการเปดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนภายหลังจาก
ท่ีไดปรึกษาหารือกับกรรมการรับฟงความคิดเห็น30 โดยใหวตัถุประสงคของการรับฟงความคิดเหน็ 
วัน เวลา สถานที่ ระยะเวลาของการรับฟงความคิดเหน็ ประกาศกอนวนัเร่ิมดําเนนิการรับฟงความ
คิดเห็นอยางนอย 15 วัน 

(3) เอกสารท่ีตองจัดทําข้ึนเพื่อใชประกอบการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ เอกสารท่ี
ใชประกอบการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น   เชนเดียวกับการรับฟงความคิดเห็นในกรณีท่ัวไป 

(4) กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   ข้ันตอนตางๆของกระบวนการรับ
ฟงความคิดเหน็ของประชาชนมี ดังนี ้ 

(4.1) การแตงต้ังกรรมการรับฟงความคิดเห็นหรือคณะกรรมการรับฟงความ
คิดเห็นประธานศาลปกครองเปนผูแตงต้ังกรรมการรับฟงความคิดเหน็ หรือคณะกรรมการรับฟง

                                                           
28  มาตราL.123-3 แหงประมวลกฎหมาย วาดวยสิ่งแวดลอมประเทศฝรั่งเศส 

29  มาตราL.123-1-IIแหงประมวลกฎหมาย วาดวยสิ่งแวดลอมประเทศฝรั่งเศส 

30  มาตราL.123-7วรรค1 แหงประมวลกฎหมาย วาดวยสิ่งแวดลอมประเทศฝรั่งเศส 
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ความคิดเหน็จากบัญชีรายช่ือผูมีความเหมาะสม 
(4.2) ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ในกรณีการดําเนินโครงการท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  มีระยะเวลาไมต่าํกวาหนึ่งเดือน   
หากมีเหตุผลอันสมควรจะขยายระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นไดอีกไมเกนิสิบหาวัน31 

(4.3) การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หาประชาชนแสดงความ
คิดเห็นลงในสมุดทะเบียนรับฟงความคิดเห็น  หรืออาจทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียไปยังสถานท่ี
ท่ีกําหนดกรรมการรับฟงความคิดเห็นสามารถไปตรวจดูสถานท่ีตางๆ ท่ีเกีย่วของ ภายหลังจากท่ี
หนวยงานมีอํานาจไดบอกกลาวใหผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นๆไดรับทราบเปนการ
ลวงหนา32 และยังรับฟงขอมูลตางๆ จากบุคคลท่ีเห็นวาเปนประโยชน  รวมถึงเจาของโครงการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐมาใหขอมูล33 

 ถากรรมการรับฟงความคิดเห็นหรือประธานคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นวา
จําเปนจะตองจัดใหมีการประชุมสาธารณะของบุคคลทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  เม่ือพิจารณาจากขนาดหรือ
สภาพของงานหรือโครงการหรือสถานะของการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นใหแจงไปยังผูวา
ราชการจังหวดัและเจาของโครงการ และเสนอวิธีการในการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและ
แลกเปล่ียนขอมูลกับประชาชน โดยใหผูเปนเจาของโครงการเขารวมประชุมดวยและใหกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการรับฟงความคิดเหน็นั้น  นั่งเปนประธานในท่ีประชุม34 ภายหลังการประชุม
ใหกรรมการรับฟงความคิดเห็นหรือประธานคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจัดทํารายงานการ
ประชุมแนบทาย รายงานกาดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ 

(4.4) การปดการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน เม่ือการดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนเสร็จส้ินลง ใหปดสมุดทะเบียนรับฟงความคิดเห็น และสงสมุดทะเบียนรับฟง
ความคิดเหน็และเอกสารท่ีใชประกอบการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ พรอมเอกสารแนบทายไป
ยังกรรมการรับฟงความคิดเห็นหรือประธานคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมง 

(5) การจัดทํารายงานการดําเนนิการรับฟงความคิดเห็น  และการจัดทําสรุปความเห็น
สวนตัวกรรมการหรือคณะกรรมการรับฟงความคิดเหน็ จะตองตรวจสอบความคิดเห็นตางๆใน
สมุดบันทึกการรับฟงความคิดเห็นและเอกสารตางๆ  ท่ีแนบทายและจดัทํารายงานการดําเนินการรับ
ฟงความคิดเหน็ รวมท้ังจะตองจัดทําสรุปความเหน็สวนตัวของกรรมการหรือคณะกรรมการ  วา
เห็นดวยหรือไมกับการดําเนนิงานหรือโครงการท่ีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น  พรอมแสดง
เหตุผลประกอบสรุปความเหน็ของตนดวย 

                                                           
31  มาตราL.123-7 แหงประมวลกฎหมาย วาดวยสิ่งแวดลอมประเทศฝรั่งเศส 

32  มาตราL.123-9 วรรค3 แหงประมวลกฎหมาย วาดวยสิ่งแวดลอมประเทศฝรั่งเศส 

33  มาตราL.123-9 วรรค3 แหงประมวลกฎหมาย วาดวยสิ่งแวดลอมประเทศฝรั่งเศส 

34  มาตราL.123-9 วรรค4 แหงประมวลกฎหมาย วาดวยสิ่งแวดลอมประเทศฝรั่งเศส 
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(6) การเปดเผยหรือการขอตรวจดูรายงานการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็  และสรุป
ความเหน็สวนตัวกฎหมายกําหนด   ใหเปดเผยรายงานการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและสรุป
ความเหน็ตอสาธารณะชน35 

(7) ผลของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน ในกรณกีารดําเนินโครงการท่ีอาจ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไมมีผลผูกพันตอองคกรทางปกครองเปนแตเพียงนาํไปประกอบการ
ตัดสินใจขององคกรทางปกครองในกรณท่ีีกรรมการรับฟงความคิดเหน็ไมเหน็ดวยกบัการ
ดําเนินงาน หรือโครงการ หากองคกรทางปกครองตัดสินใจไปในทางท่ีขัดหรือแยงกับความเห็น
ของประชาชนและความเห็นของกรรมการรับฟงความคิดเห็น องคกรทางปกครองก็จะตองสามารถ
ช้ีแจงเหตุผลของการตัดสินใจ 
 
 

6.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน  ประชาพิจารณ หรือ 
(Public Hearing)  เปนเทคนิคอยางหนึ่งของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  นมีหลักการ
พื้นฐาน  คือ  รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
แสดงความคิดเห็นหรือโตแยงกอนท่ีรัฐหรือหนวยงานของรัฐจะตัดสินใจดําเนินกิจกรรม กําหนด
นโยบาย ออกกฎหมายอนุมัติ อนุญาต ท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิของประชาชนตามหลักการปองกนั
กอนมีการกระทําทางปกครองเกิดข้ึน36 โดยมีกฎหมายท่ีกําหนดใหประชาชนเขามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  ไดแก 

กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาทางปกครอง  APA  1964  (Administrative Procedure Act 
1946) เปนกฎหมายท่ีกําหนดรูปแบบและกิจกรรมท่ีหนวยงานของรัฐจะตองจดัใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  ซ่ึงมีฐานะเปนกฎหมายกลางกําหนดใหเปนมาตรฐานข้ันตํ่า  ถาหนวยงาน
ของรัฐใดไมมีกฎหมายกําหนดใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ถาประสงคจะรับฟงความ
คิดเห็น  ก็ใหนําเอารูปแบบท่ีกําหนดไวใน  APA 1946  ไปใช  เชน  การออกกฎหมายลําดับรองให
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยทําเปนหนังสือ 

กฎหมายเฉพาะ (Specific  Statutes) หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีสภาคองเกรสตราข้ึน  เพื่อมอบอํานาจใหกับหนวยงานของรัฐ จะกําหนดใหมีการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชนไวอยางกวางๆ  โดยยังไมมีรายละเอียดของกระบวนการรับฟงความ

                                                           
35  มาตราR.123-10 แหงประมวลกฎหมาย วาดวยสิ่งแวดลอมประเทศฝรั่งเศส 

36
   ศิริพร เอี่ยมธงชัย. รายงานการศึกษา : การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมาย

ของสหรัฐอเมริกา.หนา 3. 
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คิดเห็น  หนวยงานของรัฐจงึกําหนดรายละเอียดของกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน
ไวในระเบียบของหนวยงานของตน 

กฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ   (National Environmental Policy Act  
1969หรือ  NEPA)   กําหนดใหหนวยงานของรัฐกระทําการใดท่ีอาจสงผลกระทบอยางสําคัญตอ
ส่ิงแวดลอมกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  ซ่ึงตองเปนไปตาม CEQ’S  Regulations  
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัตใิหเปนไปตาม NEPA 

กฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ  (National Environmental Policy Act 
1969หรือ NEPA) ประกอบกับกฎระเบียบของคณะกรรมการคุณภาพส่ิงแวดลอม  (Council  on  
Environ-mental  Quality’Regulations  for  Implementing  The  Procedural  Provisions  of  NEPA) 

นอกจากท่ีกฎหมายดังกลาว  มีการกําหนดรูปแบบของการดําเนินกระบวนการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชนแลวยังมีรูปแบบกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามท่ี
หนวยงานของรัฐแตละหนวยงานไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดวย 
 
รูปแบบและขัน้ตอนของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในสหรัฐอเมริกา 

1. การรับฟงความคิดเห็นโดยทําเปนหนังสือ (Written Comment หรือ Public  
Commentหรือ Paper  Hearing ) 

การรับฟงความคิดเห็นโดยทําเปนหนังสือ เปนรูปแบบท่ีเปนบทบังคับข้ันตํ่าของ
กฎหมายตางๆ เชน กฎหมายวิธีพิจารณทางปกครองกําหนดใหใชในกระบวนการออกกฎ ( Notice 
and Comment  Rulemaking) ของหนวยงานของรัฐ โดยเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย เขา
มามีสวนรวมในกระบวนการออกกฎของรัฐ ในการเสนอขอมูล  ขอคิดเห็น  หรือขอโตแยงเปน
หนังสือไปยังหนวยงานของรัฐท่ีเสนอออกกฎ  ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีไมมีการเผชิญหนาไมมีการพบปะ
พูดคุย  ท่ีจะนาํขอมูล  ขอเท็จจริง  พยานหลักฐานมาพิสูจนกัน  เพื่อใหไดขอยุติ37 

 
ข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยทําเปนหนังสือ38  
(1) หนวยงานของรัฐเปนผูริเร่ิมใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  โดยจัดทํา

รางขอเสนอการตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ เชน รางอนุญาต  หรือไมอนุญาต 
(2) ประกาศโฆษณาใหประชาชนทราบวา หนวยงานของรัฐตองการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนโดยทําเปนหนังสือ  ในกรณกีารออกกฎ มาตรา 553  แหงกฎหมายวิธีพิจารณา
ทางปกครอง กําหนดใหคําประกาศประกอบดวย วัน เวลา  สถานท่ีพิจารณาและกระบวนการ

                                                           
37  ศิริพร  เอี่ยมธงชัย. “การับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา” 

วารสารกฎหมายปกครอง. เลม 21 ตอน 3. 2548, หนา 22. 
38  เร่ืองเดียวกัน, หนา 34. 

DPU



 26

พิจารณา  อํานาจตามกฎหมายในการออกกฎเปนหนังสือนั้นๆ  ตัวรางของกฎท่ีเสนอ  ในกรณีของ
การออกใบอนญุาต คําประกาศจะประกอบดวย  รางอนุญาตหรือคําประกาศเจตนาปฏิเสธคําขอ
อนุญาต ช่ือและท่ีอยูของสํานักงานท่ีดําเนนิการอนุญาต   ช่ือและท่ีอยูของผูไดรับอนุญาต  กิจกรรม
ท่ีเปนวัตถุประสงคแหงการอนุญาตคําอธิบายถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากกจิกรรม
ท่ีดําเนินการภายใตการอนุญาต  ระบุวันเร่ิมตนและวันส้ินสุดการแสดงความคิดเหน็เปนหนังสือ 

(3) บุคคลผูมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น  คือ  ผูมีสวนไดเสีย หรือผูสนใจ หรือผูท่ี
ไดรับผลกระทบจากการกระทําของหนวยงานของรัฐ 

(4) กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสิทธิแสดงความคิดเห็นจะตอง
สงขอมูล ขอคิดเห็นหรือขอโตแยงเกีย่วกบัขอเสนอการตัดสินใจของหนวยงานของรัฐเปนหนังสือ
ไปยังหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้นๆ 

(5) ผลของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  เม่ือครบกําหนดของเวลาในการรับ
ฟงความคิดเหน็เปนหนังสือแลว หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรวบรวมและนําขอมูล  ขอคิดเห็น  หรือ
ขอโตแยงท้ังหมด   ท่ีไดจากการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นนั้นมาประกอบการตัดสินใจ  เม่ือ
ตัดสินใจแลวนั้น   ใหถือเปนการกระทําทางปกครองของหนวยงานของรัฐและอยูภายใตการ
ทบทวนโดยศาล 
 

2. การรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบของการประชุม39  
การรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบของการประชุม  คือ  การท่ีหนวยงานของรัฐเปด

โอกาสใหประชาชนเขารวมประชุม   เพื่อเสนอขอคิดเหน็หรือขอโตแยงโดยวาจา แบงเปน  3 แบบ 
ดังนี ้

 (1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   ในรูปแบบของการประชุมท่ีเรียกวา  
“public meeting”  เปนรูปแบบซ่ึงหนวยงานของรัฐเปนผูจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเอง  ไมตองมีคนท่ีเปนกลางมาทําหนาท่ีดําเนนิกระบวนการรับฟงความคิดเห็น  และไม
ตองมีการบันทึกถอยคําเอาไวเปนสวนหนึ่งของสํานวนทางปกครอง เปนการเปดโอกาสให
หนวยงานของรัฐเสนอขอมูลใหแกประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอขอมูล  หรือ
แสดงความคิดเห็นของตนโดยวาจา ตอหนาเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ ท่ีมีหนาท่ีตัดสินใจใน
เร่ืองนั้น 

(2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบของการประชุมท่ีเรียกวา “public 
hearing”   การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบนี้มีลักษณะ  เปนการประชุมท่ีเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  แสดงความคิดเห็นของตนโดยทางวาจา จะมีเจาหนาท่ีซ่ึงเปนกลาง

                                                           
39  เร่ืองเดียวกัน, หนา 23. 
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มาทําหนาท่ีดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และมีการจดบันทึกถอยคํา
รวบรวมเปนสํานวนทางปกครอง 

(3) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการประชุมท่ีเรียกวา  “trial-type 
hearing”  การรับฟงรูปแบบนี้  มีลักษณะเปนกระบวนการกึ่งการพิจารณาคดีคลายคลึงกับการ
พิจารณาคดใีนช้ันศาล  ท่ีคูกรณีมีสิทธิท่ีจะเสนอคดีหรือแกตางในคดีเสนอพยานหลักฐาน  เพื่อ
หักลางพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่งและซักคานพยานของอีกฝายหน่ึง การตัดสินใจของ
หนวยงานของรัฐ  จะตองเปนไปตามสํานวนท่ีไดจากการพิจารณา 

ข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการประชุม40 
(1) หนวยงานของรัฐเปนผูริเร่ิมใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  แตในบาง

กรณีกฎหมายกําหนดใหผูมีสวนไดเสีย      รองขอเปนหนังสือ ใหฝายปกครองจดัใหมีการรับฟง
ความคิดเหน็ 

(2) ประกาศโฆษณาการรับฟงความคิดเห็น  ใหประชาชนทราบวาหนวยงานของรัฐ
ตองการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนในรูปแบบการประชุม  ประกอบดวย วนั เวลา  สถานท่ี 
วัตถุประสงคของการรับฟง  กฎเกณฑ และวิธีการในการรับฟง คําอธิบายผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
หรือรายงานประเมินผลส่ิงแวดลอม 

(3)  บุคคลผูมีสิทธิในการเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น  คือ  ผูมีสวนไดเสีย  ผูท่ี
สนใจในการดาํเนินการของหนวยงานของรัฐ 

(4) ผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็น คือ    เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง 

 อํานาจหนาท่ีของผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็น41   โดยท่ัวไปมดีังนี ้
(1) มีหนาท่ีรวบรวมเอกสารของหนวยงานของรัฐ และผูมีสวนไดเสีย ผูสนใจ   ไมวา

เพื่อคัดคานหรือสนับสนุนขอเสนอการกระทําท่ีกําลังพิจารณา  รวมถึงขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกบั
การรับฟงไวในสํานวนการปกครองสําหรับกระบวนการตัดสินใจนั้น  และสํานวนการปกครองน้ี 
ตองใหสาธารณะชนตรวจสอบได 

(2) การควบคุมการประชุม  ลําดับวาระการประชุมและกําหนดการประชุม  รวมถึงการ
ส่ังพัก ส่ังใหเร่ิมประชุมใหม  หรือส่ังใหเล่ือนการประชุม   

(3) ดําเนินการท่ีจาํเปนและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย  ตามนโยบาย 
หรือตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา 
 

                                                           
40  ศิริพร เอี่ยมธงชัย. รายงานการศึกษา : การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของ

สหรัฐอเมริกา.หนา 21. 
41  เร่ืองเดียวกัน, หนา 25. 
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วิธีการรับฟงความคิดเห็น42  สรุปไดดังนี ้
(1) ผูดําเนินการรับฟงแถลงเปดการรับฟง  โดยช้ีแจงวัตถุประสงคของการรับฟงและ

กําหนด ข้ันตอน ท่ีตองปฏิบัติในการประชุม  
(2) ผูดําเนินการรับฟงดําเนนิการประชุมในลักษณะส่ังการดวยทาทีท่ีเหมาะสม 
(3) ผูดําเนินการรับฟง ตองใหโอกาสแกทุกฝายมีโอกาสรวมการรับฟงโดยใหโอกาส

ในการหกัลางถอยแถลงของผูอ่ืน 
(4) ผูดําเนินการรับฟง ตองใชดลุยพินิจกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม สําหรับการแถลงของ

พยาน การโตแยงของคูกรณ ีหรือท่ีปรึกษา  หรือตัวแทนของคูกรณ ีและจํานวนคร้ังของการอนุญาต
ใหหกัลาง 

(5) บุคคลผูเขารวมกระบวนการรับฟง  ตองไดรับอนุญาตใหเสนอถอยแถลงท่ี
เกี่ยวของกับการรับฟง  โดยวาจาหรือโดยหนังสือและไดรับอนุญาตใหเรียกพยานมาแถลงโดยวาจา
หรือโดยหนังสือรวมท้ังอนุญาตใหเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจท่ีเหมาะสมได 

(6) บุคคลผูเขารวมกระบวนการรับฟง  อาจเสนอถอยแถลงเปนหนังสือเพ่ือใหบันทึก
ไวในสํานวนกอนชวงเวลาการปดรับขอคิดเห็นจากสาธารณะชน  เพื่อบันทึกไวในสํานวนส้ินสุดลง 
รวมท้ังอาจเสนอขอเสนอคําวินิจฉัยหรือขอเสนอแนะไดดวย 

(7) บุคคลผูเขารวมกระบวนการรับฟงอาจเขารวมดวยตนเอง หรือสงตัวแทนหรือท่ี
ปรึกษาเขารวมแทนก็ได  

(8) ไมอนุญาตใหใชวิธีการซักคานฝายตรงขาม (cross – examination)  
(9) ในกรณ ี  public hearing  จดัข้ึนในระหวางเวลาท่ีเปดใหประชาชนสงความคิดเหน็

เปนหนังสือ  ใหถือวาระยะเวลาสงความเห็นเปนหนังสือ  ขยายไปถึงวันปดกระบวนการรับฟง  
ท้ังนี้  ผูดําเนินการประชุมอาจกําหนดใหระยะเวลาดังกลาว  ขยายออกไปอีกหลังจากปด
กระบวนการรับฟงแลวกไ็ด เชน ไมนอยกวา 10 วัน 

(10) บรรดาถอยแถลงเปนหนังสือหรือขอมูลไมวาในรูปแบบใดท่ีเสนอเพือ่เปน
หลักฐาน 

(11) ในกระบวนการรับฟงใหรับไวเปนหลักฐาน  และรวมไวเปนสวนหนึ่งของสํานวน  
ท้ังนี้ผูดําเนินการรับฟงอาจคัดออกไดบางหากเห็นวามีมากเกินไป 

(12) การจัดทํารายงานการประชุมตองทําอยางละเอียด  อาจบันทึกเทปไวได  สําเนาเทป
และสําเนารายงานการประชุม  ตองจัดใหประชาชนตรวจสอบไดและใหประชาชนเปนเจาของได 
เชน โดยการซ้ือ เปนตน 

(13) ระยะเวลาในการดําเนินการรับฟงไมแนนอน โดยปกตอิาจใชเวลาประมาณ 2-5 
ช่ัวโมงแตในกรณีมีขอโตแยงมาก   กระบวนการรับฟงอาจขยายเปนหลายวันได 

                                                           
42  เร่ืองเดียวกัน, หนา 19. 
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 การดําเนินการหลังจากส้ินสุดกระบวนการรับฟง 
เม่ือส้ินสุดกระบวนการรับฟง  ผูดําเนินการรับฟงจะตองจัดทํารายงานการประชุมและ

นําหลักฐานท่ีเสนอในท่ีประชุมท้ังหมด มารวมไวในสํานวนทางปกครอง  ในกรณีท่ีผูดําเนินการรบั
ฟงเปนเจาหนาท่ีผูริเร่ิมการกระทําเอง  (initial action authority)  ผูดําเนนิการรับฟงจะเปนผูพิจารณา
ขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการรับฟง  และจัดทําเปนคําวินจิฉัยหรือขอเสนอแนะเบ้ืองตน  ประกอบกบั
ระบุประเดน็ท่ีสําคัญและมีเหตุผลท่ีไดจากการรับฟงไวในคําวินิจฉัย  หรือขอเสนอแนะเบ้ืองตน  ใน
กรณีท่ีผูดําเนนิการรับฟงไมใชเจาหนาท่ีผูริเร่ิมกระบวนการ  ผูดําเนินการรับฟงดังกลาวตองสง
รายงานการประชุมและหลักฐานท้ังหมดดังกลาว พรอมดวยรายงานสรุปประเด็นท่ีมีใน
กระบวนการรับฟงไปยังเจาหนาท่ีผูริเร่ิมกระบวนการ โดยเจาหนาท่ี นั้นตองพิจารณาขอมูลดังกลาว
อยางเต็มท่ีเพื่อประกอบการจดัทําคําวินจิฉัย หรือขอเสนอแนะ   เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาชั้นสูงผูดูแล
เร่ืองดังกลาวตอไป 

 
ผลของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองรวบรวมและนําขอมูล ขอคิดเห็น หรือขอโตแยงท้ังหมด  

ท่ีไดจากการเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจข้ันสุดทาย  ขอมูล
หรือขอคิดเหน็ดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจของหนวยงาน และถือเปนบท
บังคับใหหนวยงานตองโตตอบตอขอคิดเห็นที่สําคัญดวย  หลังจากท่ีพิจารณาความเห็นท้ังหมดแลว
หนวยงานของรัฐตองทําการตัดสินใจ  และระบุไวในสํานวนทางปกครอง เพื่อใชเปนฐานในการ
อุทธรณการกระทํา หรือในการทบทวนทางศาลตอไป43 

 
3. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวเปนแนวปฏิบัติ

หรือการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  ท่ีหนวยงานของรัฐริเร่ิมจัดข้ึนนอกจากท่ีกฎหมาย
กําหนดไว ไดแก   การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสํารวจความคิดเห็นโดยตรง หรือโดยทาง
โทรศัพท  เปนการชวยเสริมสรางกระบวนการรับฟงความคิดเห็นท่ีกฎหมายกําหนดไวใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
4. การออกกฎ หรือ ขอบังคับในสหรัฐอเมริกา  โดยหลักแลวข้ันตอนในการรับฟง

ความคิดเหน็ของประชาชน จะถูกบัญญัติไวในกฎหมายแมบท (Primary Legislation)  แตถา
กฎหมายไมไดบัญญัติรายละเอียดของกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนเอาไว  
โดยเฉพาะ หนวยงานของรัฐก็ตองปฏิบัติตามวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีบัญญัติไว

                                                           
43  เร่ืองเดียวกัน, หนา 26-27. 

DPU



 30

ใน U.S.C.(United State Code) สวนท่ี 5 กฎหมายวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง A.P.A.  
(Administrative Procedure Act 1946)  ซ่ึงจะกลาวถึงเฉพาะวิธีการรับฟงท่ีกําหนดไวในกฎหมาย   
วิธีพิจารณาทางปกครองเทานั้น 

ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ.1946 มาตรา 553  กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐท่ีตองการออกกฎขอบังคับ ทําได 2 รูปแบบ  ไดแก  การออกกฎอยางไมเปนทางการ  
(Informal Rulemaking) และการออกกฎอยางเปนทางการ (Formal Rulemaking) ดังนี้  

การออกกฎอยางไมเปนทางการอยูในกฎหมายวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง   ค.ศ.  
1946 มาตรา 553 (a)  ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีตองการจะออกกฎ จะตองดําเนนิกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน  โดยสงขอมูลความคิดเห็นโดยทําเปนหนังสือไปยัง
หนวยงานของรัฐท่ีตองการจะออกกฎ44  

การออกกฎอยางเปนทางการ  มีกําหนดไวในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ค.ศ. 1946 มาตรา 553 (C)   ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีตองการจะออกกฎ จะตองดําเนิน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน  โดยเปดโอกาสใหประชาชน หรือกลุม
ผลประโยชนสงขอมูล  หรือ ความคิดเหน็โดยทําเปนหนังสือสงไปยังหนวยงานของรัฐท่ีตองการจะ
ออกกฎ45 

ในปจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังกําหนดใหมีการออกกฎในรูปแบบใหม  ท่ีเรียกวา
การออกกฎโดยการเจรจา(Negotiated Rulemaking)ซ่ึงบัญญัติอยูในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ค.ศ. 1946 มาตรา 563 –570    โดยเปดโอกาสใหหนวยงานของรัฐ ประชาชน กลุม
ผลประโยชนท่ีเกี่ยวของ เสนอขอมูล หรือ แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ไมมีกระบวนการ
ข้ันตอนท่ียุงยาก  ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดมาก และเสียเวลาและคาใชจายไมมาก  

 
5. การออกกฎคําส่ัง  โดยเฉพาะการออกใบอนุญาต  (Licensing Process)  หรือ การ

อนุญาตใหกระทําบางประการ (Permitting Process)  ตามกฎหมายเฉพาะ  ซ่ึงตองพิจารณาเปน
เร่ืองๆไป เชนการอนุญาตใหตั้งโรงงานพลังงานปรมาณู ซ่ึงจะมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง 
จึงไดมีการกําหนดใหตองดาํเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวในกฎหมาย
เฉพาะเปนเร่ืองๆ ไป 

 
6. การอนุมัติโครงการหรือแผนงานตางๆ   การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะ

เกิดข้ึนจากการที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐ  ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของ
                                                           

44  จามร โสมานันท. “การปรึกษาหารือและการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติและ

การออกกฎขอบังคับ” วารสารกฎหมาย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ปที่ 22, ฉบับที่ 1. กรกฎาคม 2546, หนา 240. 
45

  เร่ืองเดียวกัน, หนา 240. 
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ประชาชนในรูปแบบตางๆ กอนท่ีจะอนุมัติโครงการหรือแผนงานตางๆ เชน ในกรณีกอนอนุมัติ
โครงการในการดําเนินการหลีกเล่ียงหรือลดปริมาณการท้ิงวัตถุอันตราย  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพของประชาชน  หรือตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงกฎหมาย    Comprehensive Environmental 
Response, Compensation, and Liability Act   รูจักในนามของ  Superfund Act  of  1980  กําหนดให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยทําเปนหนังสือประกอบกบั
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการประชุมท่ีเรียกวา  Public Hearing  และในกรณี
ขออนุมัติความชวยเหลือ  หนวยงานของรัฐจะตองรับรองวาไดจดัใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชนในรูปแบบของการประชุม  เรียกวาPublic  Hearing  เพื่อพจิารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
สังคมและส่ิงแวดลอมแลว เชน  ฎหมาย Airport Development Act   กําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ี
ประสงคจะขอความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลาง  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสําหรับ
โครงการพัฒนาสนามบิน  กอนท่ีเลขาธิการของหนวยงานคมนาคมกลาง  (Secretary  of  
Department  of  Transportation)  จะอนุมัตคิวามชวยเหลือนั้น 

7. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสําหรับการกระทําของรัฐ   ท่ี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

กฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ (National Environment Policy Act 1969) 
หรือ NEPA  ระบุชัดเจนวาขอมูลดานส่ิงแวดลอมตองเปดเผยใหเจาหนาท่ีภาครัฐและประชาชน
รับทราบกอนการตัดสินใจ46  ประกอบกับ  CEQ’s Regulations (40 CFR 1500 – 1508)  ไดวาง
กรอบกระบวนการในการตัดสินใจของหนวยงานรัฐท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไว โดย
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามกระบวนการดังกลาว ซ่ึงหลักการสําคัญของ
กฎหมายดังกลาวคือเม่ือหนวยงานรัฐบาลกลาง (Federal  Agency) เสนอออกกฎหมาย (legislation) 
หรือเสนอกระทําการหลัก  (major Federal actions) ซ่ึงรวมถึง การอนุมัตินโยบาย  แผนงาน  
โปรแกรมหรือโครงการพิเศษตางๆ (Sec. 1508.19)  ท่ีอาจสงผลกระทบอยางสําคัญตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  กระบวนการตัดสินใจของหนวยงานรัฐจะตองเปนไปตามแนวทางของ  CEQ’s 
Regulations  ซ่ึงตราข้ึนเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติใหเปนไปตาม NEPA เชน ตองจัดทําคําแถลง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Statements - EIS)   และรวมไวเปนสวนหนึ่งของ
สํานวนทางปกครอง  (Sec.1502)  การตัดสินใจของหนวยงานรัฐนอกจากช้ีใหเห็นวาตัดสินใจ
อยางไรแลว ยงัตองแสดงทางเลือกอ่ืน ท่ีสําคัญยังกําหนดแนวทางการใหประชาชนเขามีสวนรวมใน
กระบวนการตดัสินใจท่ีกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย (Sec.1506.6) โดยอาจสรุปได ดังนี้ 47 

                                                           
46  พัชรี สิโรรส. ประชาพิจารณกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจากเมริกาถึง

ไทย กรุงเทพมหานคร : 2545, หนา 6. 
47

   ศิริพร  เอี่ยมธงชัย. รายงานการศึกษา : การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา. หนา 28 
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(1) กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จะเขาไปมีสวนเก่ียวของใน
กระบวนการตดัสินใจโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในสองลักษณะ คือ การเปดให
ประชาชนแสดงความเห็นในราง EIS กอนรับเอา final EIS  และการเปดใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในขอเสนอกระทําการของรัฐ เชน รางกฎ (draft plan) กอนทําการตัดสินใจในช้ันสุดทาย  
ซ่ึงในระเบียบภายในของหนวยงานบางหนวยงานที่ออกเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัตใิหสอดคลองกับ 
NEPAและ CEQ’s Regulations ไดกําหนดใหในกรณีท่ีการจดัทําราง EIS แลวเสร็จพรอมกบั
ขอเสนอกระทําการของหนวยงานแลวใหหนวยงานดําเนนิกระบวนการ public comments  ไป
พรอมกันไดเลย 

(2) รูปแบบการรับฟงความคิดเห็นท่ีใชในกระบวนการตัดสินใจ  ท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมนี้ ในกรณขีองการแสดงความเห็นตอราง EISใหใชรูปแบบการรับฟงเปนหนังสือ 
(comment) โดยหนวยงานจะกําหนดใหมีการจัดทํา public hearing ประกอบดวยหรือไมก็ได (บาง
หนวยงานกําหนดใหจัดทําท้ังสองรูปแบบ)  ในกรณีท่ีจัดใหมี public hearing  ดวย Sec.1506.6(c)(2)  
ของ CEQ’s Regulations  กําหนดใหตองแจงคําประกาศลวงหนาอยางนอย 15 วัน  สวนกรณกีารรับ
ฟงความคิดเหน็ของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจปกติ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
เฉพาะเปนเร่ืองๆไป   โดยกําหนดแนวทางใหพิจารณาประกอบดวย ดังนี้ (Sec.1506) 

(2.1) หนวยงานของรัฐ   จะตองใชความพยายามอยางยวดยิ่งในการใหประชาชน
เขามีสวนรวมในการเตรียมการและปฏิบัติตามกระบวนการตามกรอบ NEPA  

(2.2) หนวยงานรัฐตองจัดแจงคําประกาศเกีย่วกบักระบวนการรับฟง  ท่ีเกี่ยวของ
กับกระบวนการตามกรอบ  NEPA   และตองจัดใหเอกสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอมใหแกบุคคลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีไดรับผลกระทบหรือมีสวนไดเสีย โดยวธีิดังตอไปนี ้

(2.2.1) สงคําประกาศทางไปรษณยีไปยังบุคคล ท่ีรองขอใหจัดมีการรับฟง
ความคิดเหน็แบบ public hearing หรือ public meeting 

(2.2.2) กรณีเปนความหวงใยระดับชาติ   (national concern) ประกาศ
จะตองแจงในราชกิจจานุเบกษา และสงทางไปรษณยีใหแกองคกรระดับชาติท่ีสนใจในเร่ืองนั้น 

(2.2.3) กรณีการกระทํามีผลกระทบตอความหวงใยของทองถ่ิน  คํา
ประกาศจะตองแจงไปยังมลรัฐ clearing  houses  ชนเผาพื้นเมืองจะตองทําตามกระบวนการแจงท่ี
ใชอยูในมลรัฐท่ีไดรับผลกระทบและตีพิมพในหนังสือพมิพทองถ่ินท่ีมีการพิมพเผยแพรเปนประจํา  
พรอมแจงผานส่ือทองถ่ินไปยังองคกรชุมชนท่ีมีสวนไดเสียและสมาคมธุรกิจขนาดเล็กดวย  รวมทั้ง
ตีพิมพในจดหมายขาวท่ีนาจะเขาถึงบุคคลผูมีสวนไดเสีย  จากนัน้สงไปรษณียโดยตรงไปยังเจาของ
และผูครอบครองทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบ   หรือท่ีอยูบริเวณใกลกัน  และติดไวในพ้ืนท่ีท่ีจะมี
การกระทําของรัฐเกิดข้ึน 

(2.3) หนวยงานของรัฐ  ตองจัดใหมีหรือเปนผูสนับสนุนการจัด  public hearing 
หรือ public meeting  ใหเหมาะสม หรือเทาท่ีเปนไปตามกฎหมายท่ีบังคับใชกับหนวยงานนั้น 

(2.4) หนวยงานของรัฐตองแสวงหาขอมูลท่ีเหมาะสมจากประชาชน 
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(2.5) หนวยงานของรัฐ ตองบอกกลาวแกบุคคลผูมีสวนไดเสียวา สามารถจะหา
ขอมูลหรือรายงานสถานภาพเก่ียวกับคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือเกี่ยวกับองคประกอบ
อ่ืนของกระบวนการตาม NEPA ไดท่ีใด 

(2.6) หนวยงานของรัฐตองเปดใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร หรือขอมูล
ขาวสารที่เปนคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมความเหน็ท้ังหมดท่ีไดรับ และเอกสารประกอบ
อ่ืนๆตามกฎหมายขอมูลขาวสาร (Freedom of Information Act)   โดยไมเสียคาใชจายหรือเสีย
เฉพาะในราคาตนทุนการผลิตสําเนา 

อนึ่ง นอกจากแนวทางตามกรอบกฎหมายนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติและระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาวแลว   การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจของรัฐ 
หนวยงานของรัฐยังตองคํานงึถึงแนวทางตามคําส่ังประธานาธิบดี  ในเร่ืองความยุติธรรมทาง
ส่ิงแวดลอม(Environmental Justice)  ของกลุมประชากรท่ีเปนชนกลุมนอยและท่ีมีรายไดนอยดวย
กลาวคือ  การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ สําหรับการกระทําท่ีอาจ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  หนวยงานของรัฐจะตองใหโอกาสแกชนกลุมนอยหรือผูมีรายไดนอย  
สามารถเขารวมในกระบวนการตัดสินใจไดอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกบัผูอ่ืนดวย 

การทบทวนโดยศาลของสหรัฐอเมริกา48   มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําของรัฐ  และสรางความม่ันใจวา การตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ  โดย
อาศัยขอเท็จจริงและสมเหตุสมผล  มูลเหตุของการรองขอใหศาลทบทวน คือ 

1. การขอใหศาลทบทวนการกระทําทางปกครองของหนวยงานของรัฐ  โดยมูลเหตุท่ี
หนวยงานของรัฐกระทําโดยอําเภอใจ  ไมแนนอน  เชน  หนวยงานของรัฐไมไดโตตอบความเหน็
ของประชา-ชนในการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนอยางเพยีงพอและมีประสิทธิภาพ 

2. การขอใหศาลทบทวนการกระทําทางปกครอง  โดยมูลเหตุจากความบกพรองของวิธี
พิจารณา  เชน  การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ไมเปนกลาง  มี
สวนไดเสีย  การไมจัดทําเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด  การแจงคําประกาศไมเพียงพอ (ไมเปดเผย
ขอมูลพื้นฐาน) 

3. ในกฎหมาย วิธีพิจารณาทางปกครอง ม.706(2)(D) บัญญัติไวชัดเจนวา ศาลอาจ
วินิจฉัยความไมชอบดวยกฎหมายและเพิกถอนการกระทําของหนวยงานของรัฐ  ท่ีไมปฏิบัติตาม
กระบวนวิธีพจิารณาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  เชน  การไมเปดโอกาสใหมีการรับฟง  ปฏิบัตติาม
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นไมครบถวน  ไมเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

                                                           
48

  ศิริพร  เอี่ยมธงชัย. “การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา”  
วารสารกฎหมายปกครอง. เลม 21 ตอน 3. 2548, หนา 48. 
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6.3 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณของประเทศอังกฤษ  
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษมีหลายรูปแบบดังนี ้
1. ประชาพิจารณ (public inquiry) 
2. การปรึกษาหารือ (public consultation) 
3. คณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง(Tribunal of inquiry) 
4. กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีมีผลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกรณี  

(private bill) 
1. ประชาพิจารณ  (  public inquiry) 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบของประชาพิจารณ  ( public inquiry)  
ในประเทศอังกฤษ   ซ่ึงเทียบไดกับ  public hearing  ของสหรัฐอเมริกา  ท้ังนี้เพราะในประเทศ
อังกฤษคําวา“public hearing”  มักจะใชกับการพิจารณาคดีของศาล หมายความวา  เปนการพิจารณา
คดีโดยเปดเผยสาธารณะชนเขารับฟงได ดงันั้นจึงเล่ียงไปใชคําวา public inquiry แทน 

ประชาพิจารณ (public inquiry)  หมายถึง  การท่ีรัฐสภาบัญญัติ  ใหองคกรเจาหนาท่ีฝาย
ปกครอง  ตองดําเนินงานกอนการตัดสินใจทางนโยบาย โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแสดงขอ
คัดคานนําขอมูล  ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของมาพิจารณา  เพื่อใหการตดัสินใจของเจาหนาท่ีเปนไปอยาง
ยุติธรรม และสมเหตุสมผล  คํานึงถึงดุลยภาพของประโยชนมหาชนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนรูปแบบประชาพิจารณ  เปนมาตรการใหความ
คุมครองประชาชน กอนการกระทําทางปกครองและแสวงหาขอเท็จจริง เพื่อการตัดสินใจของฝาย
ปกครองเร่ืองหรือภารกิจท่ีจะตองการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนรูปแบบประพิจารณ มีดังนี้49 

1. ประชาพิจารณ  ในการใชอํานาจบังคับซ้ือ  ซ่ึงมีผลกระทบตอทรัพยสิน เชน  การ
บังคับซ้ือท่ีดิน  หรือการเวนคืนท่ีดินของทางราชการ 

2. ประชาพิจารณ    ในคําส่ังท่ีจาํกัดอํานาจในการใชทรัพยสิน 
3. ประชาพิจารณ     ในขอเสนอท่ีตองการความยินยอม 
4. ประชาพิจารณ     ในคําส่ังของฝายปกครองท่ีมีผลกระทบตอบุคคล 
5. ประชาพิจารณ     ในโครงการของรัฐมนตรี  หรือพนักงานทองถ่ิน 
6. ประชาพิจารณ     ในโครงการฝายปกครองของรัฐมนตรี  หรือพนักงานทองถ่ิน 
7. ประชาพิจารณ     ในการกําหนดขอเท็จจริงในอดีต 

 
กระบวนการจดัทําประชาพิจารณ 
1. การแจงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ  รัฐมนตรีมีหนาท่ีแจงใหผูมีสวนไดเสีย ไดทราบถึง

                                                           
49  บวรศักด์ิ อุวรรณโน.  ระบบการควบคุมฝายปกครองในประเทศอังกฤษ.  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพนิติธรรม, 2537,หนา 48. 

DPU



 35

ขอเท็จจริงท่ีเกีย่วของในเร่ืองท่ีจะรับฟงความคิดเห็น ระบุวัน เวลา สถานที่  ท่ีจะรับฟงความคิดเหน็  
วัน  เวลา สถานที่  ท่ีจะสามารถตรวจสอบ หรือยื่นคํารอง ขอสําเนาพยานหลักฐานตางๆ ใหแจงเปน
การเฉพาะรายทางไปรษณยี  หรืออาจจะประกาศทางหนงัสือพิมพ  หรือติดประกาศในสถานท่ีท่ีจะ
รับฟง 

2. การจัดทําประชาพิจารณ  ดําเนินการโดยผูตรวจสอบ (Inspector) ท่ีเปนบุคคลท่ีเปน
กลางมีอิสระ  มีหนาท่ีดําเนนิการรับฟงความคิดเห็นตาม วัน  เวลา  สถานท่ี ท่ีกําหนดไว  และให
โอกาสแกคูกรณีแตละฝายแสดงความคิดเห็น  โดยการนาํพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของมาพิสูจน 

3. ภายหลังการรับฟงเสร็จส้ินลง ผูตรวจสอบตองจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรี ซ่ึง
ประกอบดวย  ขอเท็จจริงตางๆท่ีไดจากการรับฟง  และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ 

4. ขอเสนอแนะ  ผูตรวจสอบจะไมมีผลผูกพันกบัรัฐมนตรีใหตองตัดสินใจตาม
แนวทางทีเ่สนอไว  ในกรณท่ีีรัฐมนตรีมีความคิดเห็นแตกตางจากผูตรวจสอบ  รัฐมนตรีจะตองให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจอยางครบถวนเพียงพอ 

การทบทวนโดยศาลของอังกฤษ ในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดใหรัฐมนตรี จะตองจัดทํา
ประชาพิจารณกอนการทําการใดๆ เชน การจัดทําผังเมือง การเวณคืนท่ีดิน การประกาศเขตเมือง
ใหมศาลอาจเพิกถอนการกระทําดังกลาวได ถาการจัดทําประชาพิจารณไมปฏิบัติตามรายละเอียของ
ข้ันตอนซ่ึงกฎหมายกําหนดไวเพื่อประโยชนในการคุมครองบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิ  ถือวาการ
กระทําดังกลาวเกนิขอบอํานาจ เชน ไมแจงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกอนการรับฟงความคิดเห็นตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไมใหโอกาสคูกรณีแสดงพยานหลักฐานคัดคาน  รัฐมนตรีวินจิฉัยส่ังการโดยไม
พิจารณารายงานของInspector  รัฐมนตรีไมใหเหตุผลประกอบการตดัสินใจหรือเหตุผลท่ีใหนั้นไม
ครบถวนเพียงพอ 

 
2. การปรึกษาหารือ  (Public Consultation) 

หลักการพื้นฐานของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนในการปรึกษาหารือ  มี
หลักการพื้นฐาน  เชนเดยีวกับ  ประชาพจิารณ  คือ  เปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดง
ความคิดเหน็กอนท่ีฝายปกครองจะตรากฎหมาย  รางกฎหมายลําดับรอง  รางกฎบังคับ50  

 
ประเภทของการปรึกษาหารือ 
1. การตรากฎหมาย  หรือ รางพระราชบัญญัติ 
2. รางกฎหมายลําดับรอง หรือรางกฎหมายบังคับ 
3. ประสิทธิภาพ  และความเหมาะสมของการบังคับใชกฎหมาย  หรือกฎขอบังคับ 

                                                           
50

  ณรงคเดช สุรโฆษิต. “การปรึกษาหารือประชาชนในระบบกฎหมายอังกฤษ” วารสารกฎหมาย

จุฬาลงกรณ.  ฉบับที่2. ธันวาคม 2547, หนา 111. 
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การปรึกษาหารือ อาจเกดิข้ึนจากกฎหมายกําหนดไว หรือเกิดจากความสมัครใจของ
รัฐมนตรี  หรือเจาหนาท่ีฝายปกครอง  โดยหลักการปรึกษาหารือตองเปดกวาง  ใหมีบุคคลมากท่ีสุด
เทาท่ีจะเปนไปได  เขามามีสวนรวม   และตองเปนไปอยางเปดเผย 

 
ผูท่ีมีสิทธิจะไดรับการปรึกษาหารือ51  ไดแก 
1. บุคคล  ท่ีกฎหมายระบุไวโดยชัดแจง 
2. บุคคล  หรือคณะบุคคล  หรือหนวยงานท่ีเปนผูแทนผลประโยชน 
3. บุคคล  หรือคณะบุคคล  หรือองคกร  ซ่ึงอยูในดุลยพินจิของรัฐมนตรีหรือเจาหนาท่ี

ฝายปกครอง 
รัฐบาลอังกฤษ ไดจัดทําคูมือ แนะนําการดาํเนินการปรึกษาหารือหลายฉบับ  เชน  คูมือ

การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร (How  to Conduct a Written Consultation 
Exercise)ของสํานักงานคณะรัฐมนตรีของอังกฤษ  หรือคูมือการปรึกษาหารือรัฐบาล (Government 
Consultation)ของสภาผูบริโภคแหงชาต ิ หรือคูมือปฏิบัติวาดวยการปรึกษาหารือเปนลายลักษณ
อักษร (Code of Practice on Written Consultation) เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการตางๆยึดถือ
ปฏิบัติตาม 

 
ลักษณะของการปรึกษาหารือในกระบวนการนิติบัญญัติ  มี 2 ลักษณะ  ดังนี ้
1. การปรึกษาหารือกอนการพิจารณาของรัฐสภา กระทําโดยสวนราชการตางๆจะจัดทํา

สมุดปกเขียว ใหเปนเอกสารประกอบการปรึกษาหารือ ซ่ึงระบุถึงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองมี
กฎหมายและมาตรการตางๆท่ีจะกําหนดไวในรางกฎหมาย  แจกจายไปยังประชาชนเพ่ือขอรับฟง
ความคิดเหน็นาํมาเปนแนวทางในการยกรางกฎหมาย   โดยจัดทําสมุดปกขาว เปนการสรุปการ
ปรึกษาหารือและการตัดสินใจของรัฐบาลนําไปเผยแพรตอสาธารณะ 

2. การปรึกษาหารือในขณะการพิจารณารางกฎหมายของรัฐสภา  ยังเสนอความคิดเหน็
ในการพจิารณารางกฎหมายไดทุกขั้นตอนของสภา  กลุมผลประโยชนตางๆสามารถกระทําไดโดย
ไมมีวิธีกําหนดไวแนนอน 

 
รูปแบบของการปรึกษาหารือในกระบวนการนิติบัญญัติ 52   มี 2 รูปแบบดังนี ้
(1) การปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ  เปนการปรึกษาหารือท่ีรัฐมนตรี  หรือสวน

ราชการ ตองการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยไมมีรูปแบบกําหนดไว 

                                                           
51

  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 113. 
52

  จามร โสมานันท.  “การปรึกษาหารือและการรับฟงความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติและ
การออกขอบังคับ” วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ. ฉบับที่ 1. กรกฎาคม 2546, หนา 226. 
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(2) การปรึกษาหารืออยางเปนทางการมีคูมือช่ือวา “Code of  Practice on Written 
Consultation”  เปนแนวทางปฏิบัติสรุปไดดังนี ้

(2.1) ตองกําหนดเวลาไวสําหรับการเขียนเอกสารท่ีใชในการหารือ ในข้ันตอน
การหารือ 

(2.2) กําหนดกลุมเปาหมาย ท่ีจะปรึกษาหารือ คําถาม ระยะเวลา และ
วัตถุประสงคไวอยางชัดเจน 

(2.3) เอกสารท่ีใชในการหารือตองใชภาษาท่ีอานงาย กระชับ ชัดเจน 
(2.4) เอกสารท่ีใชในการหารือควรเผยแพรในส่ือตางๆ   เพื่อเขาถึงกลุม

ผลประโยชนและสาธารณะชนอยางท่ัวถึง 
 

(2.5) ระยะเวลาในการปรึกษาหารือไมส้ันไมยาวจนเกินไป ซ่ึงเวลาท่ีเหมาะสมคือ
ประมาณ 12 สัปดาหเม่ือสวนราชการไดรับเอกสารท่ีใชในการปรึกษาหารือแลว จะตองทําการ
วิเคราะห 

 
ผลจากการปรึกษาหารือกระบวนการนิติบัญญัติ   
ข้ันตอนการปรึกษาหารือกอใหเกดิผลดีตางๆ  เชน  ทําใหรัฐบาลรูวาควรยกรางกฎหมาย

ใหมีแนวทางอยางไร  ทําใหสวนราชการเจาของเร่ืองไดรับขอมูลท่ีครบถวนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ และชวยประหยัดเวลาในการพิจารณารางกฎหมายในรัฐสภา  แตการปรึกษาหารืออาจมี
ขอเสียบาง  โดยเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวกับกลุมผลประโยชน  เชน  กลุมผลประโยชนอาจคํานึงถึง
ผลประโยชนของกลุมตนเปนหลักโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของกลุมอ่ืนๆ 

 
การปรึกษาหารือในการออกกฎขอบังคับ53 
กฎขอบังคับท่ีตราข้ึนนั้นจะเกี่ยวของกับรายละเอียดตางๆท่ีกฎหมายแมบท (“Primary 

Legislation”  or “Parent Act”) ไมไดบัญญัติถึง  เพื่อทําใหกฎหมายแมบทมีผลบังคับใชโดยสมบูรณ
ในการออกกฎเกณฑลําดับรอง (Statutory Instruments) มีข้ันตอนตางๆดังนี้  

(1) กําหนดหลักเกณฑ  สวนราชการท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ  หรือรัฐมนตรีท่ีรักษาการ
ตามกฎหมายนั้นจะทําการกาํหนดหลักเกณฑตางๆ 

(2) การยกรางกฎเกณฑลําดับรอง (Drafting)   กฎเกณฑลําดับรองมักจะถูกยกรางข้ึน
โดยกองกฎหมายของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  ในการยกรางกฎเกณฑลําดับรองในประเทศอังกฤษ
ตองยึดถือหลักการสําคัญ 5 ประการ  คือ 

(2.1) โปรงใส (Transparency) คือ ตองเขาใจงาย มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน และใช

                                                           
53  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 230. 
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ภาษาท่ีชัดเจนและงาย 
(2.2) ตรวจสอบได (Accountable)  คือ  ผูบังคับใชกฎเกณฑนัน้ตองถูกตรวจสอบ

การใชกฎเกณฑนั้นไดจาก  รัฐบาล  ประชาชนท่ัวไป  และรัฐสภา 
(2.3) ไดสัดสวน (Proportionality)  คือ  การกําหนดใหการชดเชยความเสียหายได

สัดสวนกับภัยอันตรายท่ีเกดิข้ึน 
(2.4) ถูกตองตรงกัน  (Consistency)  คือ  กฎเกณฑท่ีกําหนดขึ้นในภายหลังตอง

ตรงกับกฎเกณฑท่ีกําหนดข้ึนกอน  นอกจากนั้น   เจาหนาท่ียังตองใชกฎเกณฑนั้นท่ัวท้ังประเทศ 
(2.5) ตรงเปาหมาย (Targeting)  คือ ตองมีวัตถุประสงค (Aim)  ในการแกปญหา

ใดปญหาหนึ่งโดยเฉพาะ และตองมีการตรวจสอบ(Review)  เสมอๆ  วากฏเกณฑนั้นยงัมีความ
จําเปนหรือเหมาะสมหรือไม  ถาไมตรงก็ตองปรับปรุงหรือยกเลิกไป 

(3) การพิจารณากฎเกณฑลําดับรองโดยรัฐสภา (Parliament : 2001) ในปจจุบันมี
Statutory Instrument Act 1946 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีบัญญัติวิธีการพิจารณากกเกณฑลําดับรองไว 2
ลักษณะ คือ การพิจารณากฏเกณฑลําดับรองท่ีไมตองไดรับการยนืยันจากรัฐสภา (Negative 
Procedure) และการพจิารณากฏเกณฑลําดับรองท่ีตองไดรับการยนืยนัจากรัฐสภา (Affirmative 
Procedure)  

 
ลักษณะของการปรึกษาหารือในการออกกฎขอบังคับ 
ลักษณะเชนเดยีวกับการปรึกษาหารือในกระบวนการนิตบัิญญัติ 
 
รูปแบบของการปรึกษาหารือในการออกกฎขอบังคับ 
รูปแบบของการปรึกษาหารือในการออกกฎขอบังคับมี  2 ลักษณะ   คือ  การ

ปรึกษาหารืออยางเปนทางการและการปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ  เชนเดียวกับรูปแบบการ
ปรึกษาหารือในกระบวนการนิติบัญญัติ 

 
ผลจากการปรึกษาหารือในการออกกฎขอบังคับ 
สวนราชการนัน้  จะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมไปใชในการ

ออกกฎขอบังคับ 
 

3. คณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง  (Tribunal  of Inquiry) 
คณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการไตสวน

ขอเท็จจริง (พยานหลักฐาน) ค.ศ. 1921 
The Tribunal  of Inquiry  (Eviolence) Act 1921  ทําหนาท่ีสืบสวน สอบสวนขอ

กลาวหาเร่ืองอ้ือฉาว หรือเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในสหราชอาณาจกัรคณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจ
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ตามกฎหมายที่จะเรียกบุคคลตางๆมาช้ีแจงใหปากคํา มีอํานาจเขาถึงพยานหลักฐาน และมีความเปน
อิสระจากฝายบริหาร  เม่ือไดขอสรุปแลวตองจัดทํารายงานผลการศึกษาเสนอผูมีอํานาจ  เพื่อ
ตัดสินใจตอไปแตมีอํานาจวนิิจฉัยส่ังการ 
 
4. กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีมีผลกระทบเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะกรณ ี

กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีมีผลกระทบเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกรณ ี 
เปนกฎหมายที่ผลกระทบตอกรรมสิทธ์ิ   หรือสิทธิของบุคคลท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถระบุบุคคลได
อยางแนนอน  เชน กฎหมายเวนคืนท่ีดนิ  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของประชาชน  
และจะมีการแตงต้ังคณะกรรมาธิการ  Committee  ข้ึนมารับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ผูท่ีจะ
ไดรับผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติ 

 
6.4 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณของประเทศแคนาดา 
การทําประชาพิจารณของประเทศแคนาดา  ถูกระบุไวในกฎหมายประชาพิจารณท้ังใน

กฎหมายหลัก (The Federal Inquiries Act , 1970 R.S.C. ) และในกฎหมายระดับจังหวัด (The 
Provincial Inquires Act) ของแตละจังหวดั  

การทําประชาพิจารณแบงเปน 2 ประเภท  
1. Policy Inquiries  จัดทําข้ึนตามความตองการของรัฐบาล เพื่อศึกษานโยบาย

สาธารณะ และเพื่อประโยชนสาธารณะ 
2. Investigative Inquiries หรือ Judicial Inquiries  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สอบสวนเหตุการณและความวิบัติตางๆท่ีเกิดข้ึน เชน ธนาคารลมละลาย  
 
กระบวนการทําประชาพิจารณ 54 
เม่ือรัฐบาลตัดสินใจทําประชาพิจารณ ส่ิงสําคัญเบ้ืองตนคือ การแตงต้ังคณะกรรมการ

ประชาพิจารณ และการยอมรับของประชาชน จะข้ึนอยูกับการทํางานของคณะกรรมการประชา
พิจารณ 

1. คณะกรรมการประชาพิจารณ ( Royal Commission or Commission of Inquiry)  
1.1 ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณระดับรัฐบาลกลาง คือ The 

Governor General หรือรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย สวนในระดับจังหวัดไดแกThe Lieutenant–
Governor in Council เปนผูมีอํานาจแตงต้ัง 

                                                           
54

  ปญญา อุดชาชน. รายงานการวิจัย : การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ
ในประเทศแคนาดา. หนา 104. 
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1.2 จํานวนคณะกรรมการประชาพิจารณ  กฏหมายไมไดกําหนดไวแนนอนข้ึนอยู
กับความเหมาะสมของแตละเร่ือง  และดุลยพินิจของผูมีอํานาจแตงต้ัง 

1.3 คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการประชาพิจารณ  ได
กําหนดใหเปนผูท่ีมีอาชีพแตกตางกัน เชน ผูพิพากษา  อาจารยในมหาวิทยาลัย  และผูเช่ียวชาญใน
สาขาตางๆ 

1.4 โครงสรางการทํางานของคณะกรรมการตองสอดคลองกับเปาหมาย  หรือ
วัตถุประสงคของการทําประชาพิจารณ ดังนั้นโครงสรางและการวาจางบุคคลเขามาทํางานจึงมี
ความยืดหยุน 

1.5 คณะกรรมการประชาพิจารณ  มีอํานาจเชนเดยีวกับศาลในการเรียกพยาน
เอกสารหรือส่ิงของ และพยานบุคคลท่ีตองการมาสอบสวนไดรวมท้ังมีอํานาจในการคนหาและ
ตรวจสอบหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนดวย  

คณะกรรมการมีหนาท่ีจดัทําผลสรุปการศึกษาการทําประชาพิจารณข้ันสุดทาย (Final 
Report)  เสนอตอรัฐบาลและสาธารณะ 

2. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ( Commission Counsel)  
 2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา มาจากการวาจางของคณะกรรมการประชา

พิจารณ  ภายใตงบประมาณของรัฐ มีบทบาทสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการจัดทําประชาพิจารณ
ใหบรรลุวัตถุประสงค 

 2.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษามีหนาท่ีพิสูจนหลักฐานและสัมภาษณพยาน   กําหนด
กรอบวิธีการใหขอมูลของคูกรณีและสาธารณชน  ตรวจสอบพยานบุคคล  ดําเนินการปดการ
อภิปรายแสดงความคิดเหน็ของท้ังฝายเห็นดวยและฝายคัดคาน  รวมทั้งชวยคณะกรรมการประชา
พิจารณจดัทําสรุปผลการทําประชาพิจารณ 

3. การจัดการประชุม (Meetings)  
 กําหนดใหมีการประกาศเพ่ือนัดหมายการประชุม แจงเวลา สถานท่ี ใหชัดเจน โดย

การมีสวนรวมของประชาชนทําได  2  วิธี  คือ  เขารวมแสดงความคิดเห็นในการประชุม  และเขียน
จดหมายแสดงความคิดเหน็ถึงเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ 

 
วิธีการทําประชาพิจารณ 
รายละเอียดและข้ันตอนในการทําประชาพิจารณ  จะเปนไปตามขอกําหนดวิธีพิจารณา

การทําประชาพิจารณท่ีคณะกรรมการประชาพิจารณจะเปนผูกําหนด 
1. ข้ันตอนกอนทําประชาพิจารณ (Pre – Hearing Stage)  เพื่อเตรียมความพรอมกอนท่ี

จะดําเนินการทําประชาพิจารณ คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการเตรียมการ
สัมภาษณพยาน  และแนะนํากระบวนการทําประชาพิจารณใหเปนไปดวยความเรียบรอยใหความ
เปนธรรมแกคูกรณีในการไตสวน  ออกคําส่ัง  การพิสูจนเอกสาร ตลอดจนลักษณะคําส่ังเม่ือมีการ
โตเถียงในหองประชุมประชาพิจารณ 
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2. ข้ันตอนการทาํประชาพิจารณ (Hearing Stage) หลักการและแนวทางปฏิบัติ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  โดยจัดเวลาการแสดงความคิดเห็นให
เหมาะสมกับคูกรณี  มีความเปนอิสระในการไตสวน ตรวจสอบ  แกไขปญหาอยูบนพื้นฐานของ
ความจริง เปนธรรม ปราศจากอคติ และการแทรกแซงจากรัฐบาล การรีบฟงความคิดเห็นข้ันสุดทาย  
ตองแสดงใหสาธารณชนม่ันใจวาดําเนินการบนความจริง 

3. การควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติตามกระบวนการทําประชาพิจารณ ถา
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาปฏิบัติตนลําเอียงทําใหประชาชน ไมไดรับความเปน
ธรรมใหประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือคูกรณี  ทําการอุทธรณ (The Appeal) กอนท่ีผลสรุปการศึกษา
การทําประชาพิจารณข้ันสุดทายจะนําเสนอตอรัฐบาล  หรือขอความเปนธรรมจากระบบศาล (The 
Courts) โดยศาลจะพิจารณาทบทวนกระบวนการทําประชาพิจารณตามประเด็นท่ีมีการอุทธรณ การ
พิพากษาของศาลสูงสุดถือวาเปนท่ีสุด 
 

การจัดทํารายงานของคณะกรรมการประชาพิจารณ 
คณะกรรมการประชาพิจารณดวยความชวยเหลือของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  มีหนาท่ี

จัดทําผลสรุปการศึกษาการทําประชาพิจารณคร้ังสุดทาย  (Final Report)   พรอมเสนอแนะเพื่อ
รายงานตอผูแตงต้ังคณะกรรมการประชาพิจารณภายในระยะเวลาซ่ึงกฎหมายมิไดกําหนดไว
แนนอน 

 
การปฏิบัติตามรายงานผลสรุปการศึกษาการทําประชาพิจารณ 
โดยปกติแลว เม่ือไดจัดสงรายงานสรุปผลการทําประชาพิจารณใหกับรัฐบาลแลว

เอกสารจะไดรับการเผยแพรตอประชาชนทันที  สวนรัฐบาลจะปฏิบัติตามท้ังหมดหรือบางสวน
หรือไมปฏิบัติตามนั้น  ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของรัฐบาลซ่ึงจะระมัดระวังในการตดัสินใจอยางมาก  
เนื่องจากเหตุผลของความรับผิดชอบทางการเมือง อาจถูกโจมตีจากฝายคานได และการตรวจสอบ  
โดยส่ือมวลชนซ่ึงมีอิทธิพลมากในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล 

 
งบประมาณสําหรับการทําประชาพิจารณ 
รัฐบาลจะตองจัดสรรงบประมาณ    ใหเพยีงพอตามความเหมาะสมตามกรอบการศึกษา

ของการทําประชาพิจารณในแตละเร่ือง  ดังนั้นคาใชจายจะมีจํานวนแตกตางกันไป  ข้ึนอยูกบั
ลักษณะและระยะเวลาของการศึกษา 
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บทที่ 3 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย 

 
ประเทศไทยภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมา

เปนระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เม่ือป พ.ศ. 2475 
ในทางวิชาการถือวาเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน ท่ีมีผูแทนราษฎรทําหนาท่ีเปนตัวแทนของ
ประชาชน ในการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงประชาชนไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ
ดําเนินการของรัฐในการพัฒนาประเทศท่ีมีโครงสรางในการกําหนดนโยบาย วางแผน และ
กระบวนการในการตัดสินใจในการบริหารราชการแบบรวมศูนยอํานาจ ซ่ึงเปนหนาท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และกระทรวง ทบวง กรมตางๆ โดยมี
กฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ี ท่ีมีลักษณะเปนการควบคุม ส่ังการ 

ท่ีผานมารัฐบาลตัดสินใจดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ กอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชน โดยท่ีประชาชนไมมีสวนรวม ในการตัดสินใจของรัฐ  และไมทราบขอมูล
ตางๆท่ีเกี่ยวกบัโครงการ  กอใหเกดิการชุมนุมประทวงตอตานโครงการของรัฐในหลาย ๆโครงการ 
ทําใหมีการหาวิธีการท่ีจะแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประชาชน กับหนวยงานของรัฐท่ีเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ จึงไดมีแนวความคิดท่ีจะนําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงเปนการ
นําเอาแนวคิด วิธีการ และรูปแบบของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของตางประเทศที่
เรียกวา”public hearing” มาใช ในกรณีโครงการทางดวนสวนแยกอุรุพงษ - ราชดําริ ชุมชนบานครัว 
ซ่ึงขณะนั้นเรียกวา “การไตสวนสาธารณะ”  และนับวาเปนตนแบบท่ีนําไปสูการสรางหรือพัฒนา 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเวลาตอมา ซ่ึงไดมีการออกมาเปนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 และตามมาดวยการราง
พระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ… 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 59  ไดกําหนดใหการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน เปนคร้ังแรก ซ่ึงจะตองมีการตราเปนพระราชบัญญัติให
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  และการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนของประเทศไทย
มีปรากฏอยูในกฎหมายตางๆ 3 ฉบับคือ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
จึงตองศึกษารับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอยูกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
                                                                                                                                             
1. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอยูกอนประกาศใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2540 
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แนวความคิดเร่ืองการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนถูกนํามาบัญญัติไวในกฎหมาย
เปนคร้ังแรกโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 17 และมาตรา 
18 ท่ีกําหนดใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม รับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดย
เปดโอกาสใหประชาชนคัดคานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกอนท่ีจะกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใด ซ่ึงไมมีปญหาในทางปฏิบัติ 
ตอมามีการบัญญัติกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนไวในพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517  มาตรา 27 กําหนดวากอนท่ีคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางจะ
กําหนดใหทองท่ีใดเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน คณะกรรมการจดัรูปท่ีดินกลางหรือผูซ่ึง
คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางมอบหมาย   จะตองสอบถามความสมัครใจรับของเจาของท่ีดินทุก
รายในทองท่ีนัน้เสียกอน ปรากฏวาไดดาํเนินการเพียงคร้ังเดียว เนื่องจากมีปญหาในทางปฏิบัต ิ 
ตอมาในป พ.ศ. 2518 การรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนมีแนวโนมท่ีชัดเจนข้ึน เม่ือ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 และมาตรา 33 ไดกําหนดใหสํานักผังเมืองหรือเจา
พนักงานทองถ่ินแลวแตกรณ ี จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ท่ีจะมีการวาง
และจัดทําผังเมืองกอนท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองในทองท่ีดังกลาว เปนการดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว ไมไดคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง และ
ประชาชนเช่ือวาไมมีผลที่จะเปล่ียนแปลงการจัดทําผังเมืองของหนวยงานของรัฐ     กฎหมายท้ัง3
ฉบับนี้ก็ไดมีการนําเอาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใชอยางจํากัด ทําใหไมไดรับความ
สนใจจากท้ังประชาชนและสวนราชการ  เนื่องจากกฎหมายท้ัง 3 ฉบับ นับไดวาเปนกฎหมายท่ีเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความเห็นเร่ืองตางๆ  กอนท่ีจะมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนั้น เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของ
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย จึงขอนําเสนอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอยูกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ท้ัง 3  ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 251155 
1. เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 

คือเนื่องจากประเทศไทยเรงรัดพัฒนากจิการ อุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลายชนิดท่ี
ผลิตข้ึนไดภายในประเทศ แตยังมิไดกําหนดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนท่ี
แนนอนและเหมาะสม ทําใหมีการแขงขันกันลดราคา โดยทําใหคุณภาพตํ่าลง เปนเหตุใหประชาชน
ขาดความนยิมเช่ือถือ นอกจากนีย้ังอาจเกดิอันตรายแกประชาชน และกอใหเกิดความไมม่ันคงใน
การประกอบกจิการอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนผลเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศจึงเปนการสมควรตรา
กฎหมายฉบับนี้ เพื่อเปนการแกปญหาดงักลาจึงไดตรากฎหมายฉบับนี้ข้ึน กําหนดมาตรฐานเพ่ือ

                                                        
55 www.tisi.go.th /act/tipsbe11.html 
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ประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยหรือเพ่ือปองกันความเสียหาย  อันอาจจะ
เกิดแกประชาชนหรือแกกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ 

กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนไว ใน
มาตรา 17   และมาตรา 18  คือ  กอนท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา56 กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐานแลว  สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมผลิตภัณฑชนิดนัน้เสียกอน   โดยยืน่คําคัดคานตอสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายฉบับนีจ้งึถือไดวาเปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศ
ไทย  ท่ีไดกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเอาไว 

 
2. หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  พระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ไดบัญญัติ    เร่ืองการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน คือการรับฟงคําคัดคานไวในมาตรา 17 และมาตรา 18    ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้57 

2.1 กอนท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   จะกําหนดให
ผลิตภัณฑอุต-สาหกรรมชนดิใดตองเปนไปตามมาตรฐานสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  จะตองดําเนนิการประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพ
รายวันภาษาไทยอยางนอยหนึ่งฉบับ มีกําหนดไมนอยกวาเจ็ดวัน     เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
วา   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประสงคจะกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิด
ใดเปนไปตามมาตรฐาน   พรอมท้ังประกาศใหทราบวาประชาชนสามารถดูรายละเอียดตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมได ณ สถานท่ีใดบาง ตลอดจนกําหนด
ระยะเวลาใหผูท่ีประสงคจะคัดคานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวยืน่คํา
คัดคานตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดภายในระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวนัประกาศ 

2.2 การดําเนินการภายหลังการประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาและ
หนังสือพิมพรายวัน แบงออกเปน 2 กรณีคือ 

(2.2.1) กรณีไมมีผูคัดคาน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
จะตองรายงานใหคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทราบ เพือ่ท่ีคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะไดดําเนินการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดนัน้
ตอไป 

(2.2.2) กรณีมีผูคัดคาน  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตอง
เสนอคําคัดคานดังกลาวตอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม และใหสํานักงาน

                                                        
56  มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  
57  มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจัดใหมีการแถลงคําคัดคานของผูคัดคาน โดยปดประกาศกําหนด  
วัน เวลา   และสถานท่ีฟงคําแถลงคัดคานไว ณ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
แจงเปนหนังสือใหผูคัดคานทราบ 

2.3 การดําเนินการในวนัรับฟงคําแถลงคัดคาน เม่ือถึงวันท่ีกําหนดใหมีการ
แถลงคําคัดคาน ผูคัดคานและบุคคลผูมีสวนไดเสียสามารถเขารวมในการแถลงคําคัดคานโดยผู
คัดคานมีสิทธิแถลงคําคัดคาน และบุคคลผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความเห็นได หากผูคัดคานไม
มาในวนัดังกลาว คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมมีอํานาจพิจารณาไปตามที่
เห็นสมควร 

 
3. ผลของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  พระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ไดบัญญัติถึงผลของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวใน
มาตรา 18 วา หลังจากการรับฟงการแถลงคําคัดคานแลว คณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  จะนําคําแถลงคัดคานของผูคัดคานมาประกอบการพิจารณาวาจะกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาวหรือไม แลวทําคําวินิจฉัย โดยปดสําเนาคําวินิจฉัย
ดังกลาวไว ณ สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม และสงสําเนาคําวินจิฉัยไปใหผูคัดคาน
ทราบ โดยมาตรา 19 ของกฎหมายฉบับนี้ยังเปดโอกาสใหบุคคลผูมีสวนไดเสียเนือ่งจากคําวนิิจฉัย
ของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ท่ีไมเห็นดวยกบัคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ชุดดังกลาว    สามารถอุทธรณคําวินิจฉัยตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดภายใน
ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวนัปดประกาศสําเนาคําวินิจฉัย ณ สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

หลังจากไดดําเนินการใหมีการประกาศกฏกระทรวงฉบับท่ี  5-8  พ.ศ.2516  ในราช
กิจจานเุบกษา  เลมท่ี 90 ตอนท่ี 43 เมื่อวันท่ี24 เมษายน2516 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณ
อุตสาหกรรม (สมอ.)  ไดมีการปฏิบัติบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกร
รพ.ศ.2511ในข้ันสมบูรณแบบ คือ มีการกําหนดมาตรฐาน  การตราพระราชกฤษฎีกา กําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน58 เชน  มอก. 117 – 2517 สายไฟฟาแรงสูงสําหรับ
รถยนตร  มอก. 2215 – 2548 สีอีพ็อกซ่ีชนิดหนา   มอก. 2222 – 2548 ลวดอลูมิเนียมดึงรัดแข็ง
สําหรับตัวนําสายไฟฟาเหนอืดิน  ถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ไดมีการกาํหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวม 2485 รายการ59 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยไมมีปญหา แตมีวงจาํกัดเพยีงผูประกอบการ 
 

                                                        
58  www.tisi.go.th/thai/history.html           
59 www.tisi.go.th/standard/cat_thai.html 
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1.2 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 251760 
1. เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เปน

กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนา  และสงเสริมให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน โดยกําหนดใหมีการดําเนินการจดัรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเสียใหมเพื่อใหท่ีดินทุกแปลงไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานและ
การสาธารณูปโภคโดยท่ัวถึง และเพือ่ใหเกษตรกรไดมีท่ีดินของตนเองสําหรับประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซ่ึงจะมีผลชวยใหฐานะในทางเศรษฐกจิของประเทศ และของเกษตรกรม่ันคงขึ้น
กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติใหมีการแสดงความคิดเหน็ของประชาชนไวในมาตรา 27 คือ หากใน
จังหวดัใดยังไมมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการปฏิรูปท่ีดิน เม่ือคณะกรรมการจัดรูปท่ีดนิ
กลางเห็นสมควรจัดใหท่ีดนิในทองท่ีใดในจังหวัดนัน้เปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน คณะกรรมการ
จัดรูปท่ีดินกลางหรือผูซ่ึงคณะกรรมการจดัรูปท่ีดินกลางมอบหมายจะตองดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินทุกรายในทองท่ีนั้นเสียกอน 

2. หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  พระราชบัญญัติจัดรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ไดบัญญัติเร่ืองการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยการ
สอบถามความสมัครใจไวในมาตรา 27 วา ในกรณีท่ียังไมมี พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการ
ปฏิรูปท่ีดินในจังหวดัใด หากคณะกรรมการจัดรูปท่ีดนิกลางเห็นสมควรจัดใหท่ีดนิในทองท่ีใดใน
จังหวดันั้นเปนเขตโครงการปฏิรูปท่ีดิน คณะกรรมการจัดรูปท่ีดนิกลางหรือผูซ่ึงคณะกรรมการจัด
รูปท่ีดินกลางมอบหมาย จะตองดําเนนิการสอบถามความสมัครใจจากเจาของท่ีดินทุกรายในทองท่ี
นั้นวาจะใหดําเนินการจดัรูปท่ีดินหรือไม และใหจัดทําบันทึกการยินยอมหรือไมยนิยอมของเจาของ
ท่ีดินท่ีดินทุกรายไวเปนหลักฐาน 

3. ผลของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน   ภายหลังจากท่ีไดมีการรับฟง
ความคิดเหน็ โดยการสอบถามความสมัครใจจากเจาของท่ีดินทุกรายในทองท่ีท่ีไดกําหนดไว
ครบถวนแลว กฎหมายฉบบันี้บัญญัติถึงผลของการรับฟงความคิดเหน็ไวในมาตรา 28 วา หาก
เจาของท่ีดินยนิยอมใหดําเนนิการจัดรูปท่ีดินเกนิกึ่งหนึ่งของบรรดาเจาของท่ีดินท้ังหมด  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    มีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษากําหนดทองท่ีท่ีจะสํารวจเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน 

พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 6 
กันยายนพ.ศ. 2517 แตไดมีการออกระเบียบกรมที่ดิน   วาดวยการปฏิบัติงานจัดรูปท่ีดิน  พ.ศ. 2519 
เม่ือวันท่ี 16มิถุนายน พ.ศ. 251961 จะเหน็วาหนวยงานของรัฐไมมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวรวมท้ังประชาชนสวนใหญไมยินยอมใหมีการจดัรูปท่ีดินแมวารัฐบาลจะเหน็วา
มีประโยชนในระยะยาวซ่ึงการจัดรูปท่ีดนิ ภายใตความชวยเหลือขององคการ NEDECO  ประเทศ

                                                        
60 วารสารท่ีดิน. ปที่ 21, ฉบับที่ 1. มกราคม-กุมภาพันธุ 2518, หนา 1-19. 
61  วารสารท่ีดิน. ปที่ 22, ฉบับที่ 5. กันยายน- ตุลาคม 2519,  หนา 41-56. 
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เนเธอรแลนด และไตหวันโดยกรมท่ีดนิมีสวนรวมมือมาต้ังแตตน   เกีย่วกับการสํารวจ การถือครอง 
การวางแนวถนน   คูน้ํา   การแบงแปลงที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ เห็นวาถาขยายออกไป
อยางกวางขวาง จะเปนประโยชนจึงไดเสนอรางพ.ร.บ. จัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 251762   มี
ปญหาในทางปฏิบัติ  จึงทําใหมีการสอบถามความสมัครใจของเจาของท่ีดินเพียงคร้ังเดียว เนื่องจาก
เจาของท่ีดินสวนใหญไดรับมรดก จึงหวงท่ีดิน ไมตองการเปล่ียนแปลง  ไมยินยอมใหจดัรูป  บาง
แปลงรังวัดท่ีดนิแลวไดท่ีดินนอยกวาท่ีครอบครอง  บางแปลงติดจํานอง หรือขายฝาก ไมมีทุน
ทรัพยไถถอน บางรายไมยอมไปฟงคําช้ีแจงจากเจาหนาท่ี ไมตองการรวมจัดรูปท่ีดิน63  
 

1.3 พระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 251864 
1. เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดถูกตราข้ึน

เนื่องจากกฎหมายเดิมคือ กฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
มากกวา 20 ป ประกอบกบัไดมีการพัฒนาท้ังในดานเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
และจํานวนประชากรในทองท่ีตาง ๆไดทวีความหนาแนนยิ่งข้ึน มาตรการและโครงการท่ีได
กําหนดไวในกฎหมายเดิมจงึไมเหมาะสมกับสภาวะในขณะน้ัน จึงมีการปรับปรุงกฎหมายดังกลาว
เสียใหม เพือ่ใหสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมือง และสภาพทองท่ีในสวนท่ีเกี่ยวกบั
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนน้ัน กฎหมายฉบับนี้นับไดวา เปนกฎหมายท่ี กลาวถึง
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดอยางชัดเจน มากกวากฎหมายท้ัง 2 ฉบับท่ีผานมา 
โดยไดบัญญัตใิหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนโดยการรับฟงขอคิดเห็นไว 2 กรณีคือ การ
รับฟงขอคิดเหน็ของประชาชนในการวางและจัดผังเมืองรวม ตามมาตรา 19 วรรคสอง และการรับ
ฟงขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดผังเมืองเฉพาะตามมาตรา 33 บทบัญญัติท้ัง 2 มาตรา
ขางตน สามารถสรุปสาระสําคัญไดวา เม่ือสํานักผังเมืองจะวางหรือจดัทําผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะของทองท่ีใดแลว สํานักผังเมืองหรือเจาพนกังานทองถ่ินแลวแตกรณ ี จะตองจัดใหมีการ
โฆษณาใหประชาชนทราบและจัดการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะมี
การวางและจดัทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ สวนหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการโฆษณา 
การประชุม และการแสดงขอคิดเหน็ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติขางตน จึงมีการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 มาตรา 19  คือกฎกระทรวง ฉบับท่ี 315  (พ.ศ.2540)65   และมาตรา 33  คือกฎกระทรวง 

                                                        
62  วารสารท่ีดิน. ปที่ 21, ฉบับที่ 4. กรกฎาคม-สิงหาคม 2518, หนา 43. 
63  เร่ืองเดียวกัน, หนา 45. 
64 เอกบุญ วงศสวัสด์ิกุล.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายผังเมือง.  กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม,  

2538,  หนา 85-127. 
65 กฏกระทรวงที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

2518 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 114 ตอนที่ 22. ( วันที่ 20 มิ.ย. 2540)  
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ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2519) 66  
2. หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  หลักเกณฑและ

วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   โดยการรับฟงขอคิดเห็นตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง 2 ฉบับขางตน ซ่ึงเม่ือพิจารณากฎกระทรวงท่ีออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 33 คือ กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2519) 
ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเหน็ของ
ประชาชนในการวางและจดัทําผังเมืองเฉพาะวา ใหนาํหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
โฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 315 (พ.ศ. 2540) มาใชบังคับแกการโฆษณา การประชุมและการแสดง
ขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจดัผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะดวยโดยอนุโลม ดังนัน้ 
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการจดัการรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดผัง
เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะจึงมีวิธีการดําเนินการเหมือนกนั ซ่ึงสามารถสรุปวิธีการในการ
ดําเนินการรับฟงขอคิดเห็นได 2 ข้ันตอน คือ 

2.1 การดําเนินการกอนการรับฟงขอคิดเห็น  กอนท่ีจะมีการวางและจัดทําผัง
เมืองในทองท่ีใด กรมการผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินจะตองดําเนนิการดังตอไปนี้ คือ 

(2.1.1) จัดใหมีการโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียง  ท่ีสามารถรับฟงไดใน
ทองท่ีนั้น และทางหนังสือพิมพภาษาไทยรายวนั ท่ีมีจําหนายในทองท่ีนั้นเปนระยะเวลาติดตอกนั
ไมนอยกวาเจด็วัน เพื่อใหประชาชนทราบถึงการท่ีจะวางจัดทําผังเมือง โดยการโฆษณาดังกลาว
จะตองระบุช่ือทองท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมือง วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะปดประกาศแสดง
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองไว67 

(2.1.2) จัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให
ประชาชนในทองท่ีดังกลาวมีขอมูลประกอบการแสดงความคิดเห็น นอกจากการโฆษณาตามขอ 
(2.1.1) แลว กรมการผังเมืองหรือเจาพนกังานทองถ่ินแลวแตกรณ ี จะตองปดประกาศแสดงรายการ
ดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

1. วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมือง 
2. แผนท่ีแสดงเขตทองท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมือง 
3. แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดนิ ตามท่ีไดจาํแนก

ประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง และแผนผังอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร พรอมท้ัง
ขอกําหนดประกอบแผนผังนั้นดวย ซ่ึงแผนผังดังกลาวอาจทําเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับก็ได  

                                                        
66 กฏกระทรวงท่ี 2 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 93 ตอนที่ 104. ( วันที่ 24 ส.ค. 2519) 
67 กฏกระทรวงท่ี 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

2518 ขอ 2  
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4. รายการประกอบแผนผัง 
5. นโยบาย มาตรการ และวิธีดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตาม

วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมือง 
6. ขอความเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะจัดใหมีการ

ประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมือง รวมทั้งขอความเชิญ
ชวนใหประชาชนในทองท่ีดงักลาวมาแสดงขอคิดเห็นในการประชุมท่ีจะจัดใหมีข้ึนดวย 

7. หลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไขในการแสดงขอคิดเห็นของ
ประชาชน68 

 
การประกาศขางตน จะตองปดประกาศไวในท่ีเปดเผยเปนระยะเวลาไม

นอยกวาสิบหาวันเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูได สวนสถานท่ีปดประกาศนั้น ใน
กรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมการผังเมือง ท่ีวาการเขตหรือที่วาการแขวงของ
กรุงเทพมหานคร สวนในจังหวัดอ่ืนใหปดประกาศ ณ สํานักงานผังเมืองจังหวดั  ท่ีวาการอําเภอ ท่ี
ทําการขององคการบริหารสวนทองถ่ิน สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล และสาธารณสถานอ่ืน 
ๆ ในทองท่ีท่ีจะวางและจดัทําผังเมือง69 

2.2 การดําเนินการจัดการประชุมรับฟงขอคิดเหน็   การจัดการรับฟง
ขอคิดเห็นนัน้ ผูดําเนินการจดัการประชุมคือ กรมการผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี 
โดยจะตองจัดใหมีการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีระบุไวในประกาศตามขอ (1.2) และ
จะตองจดัการประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมืองคร้ังแรก
ภายในสามสิบวันนับแตวนัปดประกาศ หากจะจัดใหมีการประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน
ในครั้งตอ ๆ ไป ใหประธานในท่ีประชุมแจงใหท่ีประชุมทราบวาจะมีการประชุมคร้ังตอไป และให
กรมการผังเมืองหรือเจาพนกังานทองถ่ิน แลวแตกรณ ีดาํเนินการปดประกาศแสดงรายการตามขอ ก 
ท่ีไดจัดทําข้ึนภายหลังการประชุมคร้ังแรก โดยใหนําวิธีการปดประกาศ และการจัดประชุมคร้ังแรก
มาใชบังคับกบัการประชุมคร้ังตอไปดวย70 

(2.2.1) ผูดําเนินการจดัการประชุมรับฟงขอคิดเหน็   ในการประชุมเพื่อ
รับฟงขอคิดเหน็ของประชาชน ใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปน
ประธานในท่ีประชุม หากเห็นการวางและจัดทําผังเมืองในทองท่ีคาบเกี่ยวกนัต้ังแตสองจังหวัดข้ึน

                                                        
68 กฏกระทรวงท่ี 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

2518 ขอ 3  
69 กฏกระทรวงท่ี 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

2518 ขอ 4  
70 กฏกระทรวงท่ี 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

2518 ขอ 5  
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ไป ใหประธานคณะท่ีปรึกษาผังเมืองท่ีคณะกรรมการผังเมืองแตงต้ังเปนประธานท่ีประชุม71 
(2.2.2) ผูมีสิทธิเขารวมประชุมและแสดงขอคิดเหน็ ประกอบดวย

บุคคลดังตอไปนี้คือ 
1. เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรืออาคาร  ซ่ึงต้ังอยูในทองท่ีท่ี

จะวางและจัดทําผังเมืองหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรืออาคาร
ดังกลาว 

2. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวดั สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการสุขาภิบาล และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน แหงทองท่ีท่ีจะวางและจดัทําผังเมือง72 

3. คณะท่ีปรึกษาผังเมืองแหงทองท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมือง73 
4. บุคคลซ่ึงกรมการผังเมืองหรือเจาพนกังานทองถ่ิน แลวแต

กรณ ี มีหนังสือเชิญ ซ่ึงอาจจะเปนผูแทนสมาคม องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน และ
บุคคลหรือคณะบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ เปนตน74 

(2.2.3) วิธีการแสดงขอคิดเห็น การแสดงขอคิดเหน็สามารถกระทําได 2 
วิธี คือ 

1. การแสดงขอคิดเห็นดวยวาจา การแสดงขอคิดเหน็วิธีนี้
สามารถกระทําไดในวันประชุมเทานั้น 

2. การแสดงขอคิดเห็นเปนหนังสือ เปนการแสดงขอคิดเหน็อีก
วิธีหนึ่งซ่ึงสามารถกระทําไดท้ังกอนการประชุม  ระหวางการประชุม  และภายหลังการประชุม แต
มีขอจํากัด วาหากจะแสดงขอคิดเห็นภายหลังการประชุม  จะตองกระทํากอนท่ีกรมการผังเมืองหรือ
เจาพนกังานทองถ่ิน แลวแตกรณีเสนอผังเมืองท่ีจะวางและจดัทํานั้นตอคณะกรรมการผังเมือง 
นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีบุคคลตามขอ (2.2) ประสงคจะแสดงขอคิดเหน็เปนหนังสือ หนังสือแสดง
ขอคิดเห็นดังกลาวอยางนอยจะตองแสดงรายการดังตอไปนี้ คือ 

(1) ช่ือ ท่ีอยู  อาชีพ และลายมือช่ือของผูแสดงขอคิดเห็น ใน
กรณีท่ีเปนการแสดงขอคิดเหน็แทนผูอ่ืน จะตองแนบใบมอบฉันทะท่ีใหแสดงขอคิดเห็นแทนดวย 

                                                        
71 กฏกระทรวงท่ี 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
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(2) ระบุหลักฐานแสดงฐานะการเปนเจาของ  หรือผู
ครอบครองท่ีดินหรืออาคารซึ่งต้ังอยูในทองท่ีท่ีจะวางและจัดทําผังเมือง 

(3) ระบุเร่ืองอันเปนผลกระทบตอสิทธิของตนเอง  หรือ
ประโยชนของสวนรวมที่เกิดหรืออาจจะเกดิจากการจะวางและจัดทําผังเมืองพรอมท้ังเหตุผล75 

 
3. ผลของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง ขอ 12 ไดกาํหนดถึงผลของ
การรับฟงขอคิดเห็นไววา ใหผูดําเนนิการจัดประชุม ซ่ึงก็คือกรมการผังเมืองหรือเจาพนกังาน
ทองถ่ิน แลวแตกรณ ี นําขอคิดเห็นของผูมีสิทธิแสดงขอคิดเห็นและของคณะท่ีปรึกษาผังเมืองไป
ประกอบการพิจารณาวางและจัดทําผังเมืองหรือทบทวนผังเมืองท่ีไดวางและจัดทําข้ึนไวแลวกอนท่ี
จะนําเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ขอมูลจากบทความของ รองศาสตราจารย ดร. นันทวฒัน 
บรมานันท ในเครือขายกฎหมายมหาชนไทย  

แมกฎหมาย 3 ฉบับขางตน คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 จะกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน และไดมีการดําเนินการตามกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทยตามท่ีกฎหายกําหนด กฎหมายท้ัง 3 ฉบับก็ไดมี
การนํามาใชบาง แตอยูในวงจํากัด อยางเชน การรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ไดมีการจดัข้ึนเพยีงคร้ังเดียว เนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญไมยินยอม เพราะเปนท่ีดินท่ีตนไดมาจากงการรับมรดกบาง บางคนยังติดภาระ
หน้ีสินอยู สวนการรับฟงความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511ไดมีการดําเนินการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมต้ังแต พ.ศ. 2516 จนถึงปจจุบัน มี
จํานวน 2485 รายการ แตเปนเร่ืองท่ีอยูในวงจํากดัเฉพาะผูประกอบการ สวนพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 ไดมีการดําเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนด แตไมไดคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชนกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ในวันเวลาราชการ และประชาชนเช่ือวาไม
สามารถเปล่ียนแปลงความตองการของหนวยงานราชการไดจัดทําข้ึนบาง จึงไมไดรับความสนใจ
จากประชาชน 

ในชวงระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา หนวยงานของรัฐตัดสินใจดําเนินการโครงการของรัฐ
ขนาดใหญท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ และกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
อยางมาก จึงมีการเรียกรองใหรัฐ หนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของรัฐโดยการแสดงความคิดเหน็ตอโครงการของรัฐเหลานั้น เม่ือไมไดรับการตอบสนอง

                                                        
75 กฏกระทรวงท่ี 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
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จากรัฐ และหนวยงานของรัฐ จึงมีการชุมนุมประทวง กดดัน ใหเหน็ความสําคัญของประชาชนที่
ตองการจะมีสวนรวม ประกอบกับความตองการของประชาชนท่ีตองการใหมีการปฏิรูปการเมือง 
ในป พ.ศ. 2539 รัฐบาลในขณะน้ันจึงไดจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ   เพื่อกําหนดรูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑในการรับ
ฟงความคิดเหน็ของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณข้ึน   ในเวลาตอมาระเบียบฉบับนี้จึงไดถูกใช
ในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณเร่ือยมาจนกระท่ังถึง
ปจจุบัน จึงอาจกลาวไดวา ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดย
วิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 ท่ีมีผลบังคับใชตั้งแตวนัท่ี 3  กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 ในชวงรัฐบาล นาย
บรรหาร ศิลปอาชา ไดแสดงหลักการและเหตุผลไววา “เพื่อกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรับฟง
ความคิดเหน็ในปญหาสําคัญของชาติ ท่ีมีขอโตเถียงหลายฝาย สําหรับเปนแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐในการดําเนนิงานอันมีผลกระทบตอประชาชน 

1.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธี
ประชา-พิจารณ  พ.ศ. 2539 

1. แนวคิดความเปนมาของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539   ภายหลังจากท่ีไดมีการจัดทําไตสวนสาธารณะ
ในกรณีบานครัว ทําใหประชาชนไดเห็นตัวอยาง เห็นผลของการจํากัดอํานาจดวยมาตรการการไต
สวนสาธารณะ เปนเหตุผลักดันให เกิดระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเหน็
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ซ่ึงปรากฏอยูในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมี นาย
บรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันพุทธท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  
ดังนี ้

1.1 การมีสวนรวมของประชาชน 
1.2 สงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็นในปญหาสําคัญของชาติท่ีมี ขอ

โตเถียงหลายฝาย โดยวิธีประชาพิจารณเพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐในการ
ดําเนินงาน 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพรัฐบาลจึงไดแตงต้ัง คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง โดยมีนายชุมพล ศีลปอาชา เปน
ประธานกรรมการ มีนายโภคิน พลกุล เปนรองประธานกรรมการคนท่ี 1 และนายลิขิต ธีรเวคิน เปน
รองประธานกรรมการคนท่ี 2 โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญคือ 

(1) จัดทําแผนพัฒนาการเมืองใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รวมท้ังเสนอแนวทางและ
วิธีการปฏิรูปการเมืองตอคณะรัฐมนตรี 

(2) พิจารณาแนวทางการดําเนนิการแกไขรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย 
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(3) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา  วิเคราะหกฎหมาย   ท่ีไมสนองตอบบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ แลวดําเนนิการยกรางหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
กําหนดแนวทางปฏิบัติตางๆ ใหสนองตอบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเพื่อใหการปฏิรูป
การเมืองเปนไปอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง จึงไดแตงตั้ง
คณะอนกุรรมการเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางท่ี คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองไดกําหนด
ไว โดยในสวนของการดําเนินการตามคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง ไดแตงต้ัง คณะอนกุรรมการ
พิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําส่ัง และวิธีปฏิบัติตางๆ ท่ี
เปนอุปสรรค ตอการปฏิรูปการเมือง โดยมีนายโภคิน พลกุล เปนประธานอนุกรรมการ 

คณะอนกุรรมการชุดนี้ไดพจิารณาศึกษา เร่ืองการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ 
(public hearing) แลว เหน็สมควรจัดทํา รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ พ.ศ…. ข้ึนเพื่อเปนแนวทางใหแกหนวยงานของรัฐในการจดัใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะเพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการดําเนนิงานตามโครงการของรัฐใน
เร่ืองสําคัญท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สังคม ชุมชน หรือท่ีมีผลกระทบอ่ืนๆ ซ่ึงอาจนําไปสูขอ
โตแยงหลายฝาย และไดนําเสนอ คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง พิจารณาแลว เห็นชอบดวย 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายโภคิน พลกุล) จึงไดเสนอราง
ระเบียบดังกลาวตอนายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา) เพื่อพิจารณาลงนาม และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

คณะรัฐมนตรีไดพิจารณารางระเบียบดังกลาวแลว มีมติอนุมัติหลักการ และ
มอบใหรัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรีรวมกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจพจิารณาใน
รายละเอียด แลวนําเสนอนายกรัฐมนตรีพจิารณาลงนามและดําเนินการตอไปได 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดตรวจ
พิจารณารางระเบียบดังกลาวแลวไดปรับปรุงช่ือเสียใหมเปน   “รางระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดยวธีิประชาพิจารณ  พ.ศ..”   และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ไดนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเม่ือ
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2539 โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 3 กุมภาพนัธ 2539 และไดแจงเวียนใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกจิทราบและถือปฏิบัติตอไปแลว76 

ภายหลังการประกาศใช “ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539” ตั้งแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 แลว ไดมี
การดําเนินการรองรับระเบียบดังกลาวในดานตางๆ พอสรุปดังนี้  

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชา
พิจารณและคณะทํางานเพื่อยกรางหลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบดงักลาว 

                                                        
76  โภคิน พลกุล. การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ  การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารราชการแผนดิน. กรุงเทพมหานคร : กราฟคฟอรแมท,  2540,  หนา 14-15.  
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ตามท่ีระเบียบดังกลาวไดกําหนดไวในขอ 4 ใหมี “คณะกรรมการท่ีปรึกษาวา
ดวยประชาพิจารณ” ประกอบดวย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีกรรมการโดยตําแหนง
จํานวน 4 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีก 4 คน นายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศีลปอาชา) ไดมี
คําส่ังท่ี 83/2539 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2539 แตงต้ังบุคคลดังตอไปนี้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

(1) นายลิขิต  ธีรเวคิน 
(2) นายประณต  นันทิยกุล 
(3) นายเสรี  วงษมนฑา 
(4) คุณหญิงชดชอย  โสภณพนชิ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชาพจิารณ ไดมีคําส่ังท่ี 1/2539 ลงวันท่ี 27 

มิถุนายน 2539   แตงต้ังคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่ง   โดยมีนายสุธี สุทธิสมบูรณ เปนประธาน
คณะทํางาน และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)  กับคุณหญิง
ชดชอย โสภณพนิช  เปนท่ีปรึกษาคณะทํางาน เพื่อพิจารณายกรางหลักเกณฑและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา
พิจารณพ.ศ. 2539 เพื่อเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชาพจิารณพิจารณา  และจัดทําคูมือ
การดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯมอบหมาย 

คณะทํางานดังกลาวขางตนไดจัดทํารางประกาศคณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวย
ประชาพิจารณ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
และหัวขอการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 3/2539 เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2539 ซ่ึงคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ไดพิจารณาแลว ไดมี
มติมอบหมายใหฝายเลขานกุารฯ ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางประกาศและหวัขอการจัดทําคูมือ
ดังกลาว แลวจัดสงระเบียบฯ รางประกาศฯ และหัวขอการจัดทําคูมือฯ ไปใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกจิท่ีเกี่ยวของพิจารณาเสนอขอคิดเห็น   เพือ่นํามาประมวลขอมูลประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงใหสมบูรณและชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการแลว77 

มีสาระสําคัญของประกาศดงันี้78 
1) การจัดทําขอมูลเบ้ืองตน 
2) การแตงต้ังและประชุมคณะกรรมการของประชาพิจารณ 
3) วิธีการประชาพิจารณ 
4) การจัดทํางานประชาพิจารณ 
5) คาใชจายในการประชาพิจารณ 

 

                                                        
77 ชาญชัย แสวงศักด์ิ.  ประชาพิจารณ.  กรุงเทพมหานคร : วิญูชน,  2540 
78 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม.  กฏหมายและนโยบายเร่ืองธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน

ตอกระบวนการดานสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร:  สายธาร,  2544, หนา 132.  
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2. ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ พ.ศ.  2539   มีสาระสําคัญดังนี ้

2.1 ผูท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล และดําเนนิการรับฟงความคิดเห็น ตามระเบียบ
สํานักนักยกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยวธีิประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 
กําหนดใหมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี ้ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชาพจิารณ ประกอบดวย79กรรมการ10 
คน 

1. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
4. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 
5. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
6. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ และเลขานุการ 
7. กรรมการผูทรงคุณวุฒิส่ีคน  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากขาราชการ

พลเรือนในมหาวิทยาลัย 2 คน   สมาชิกรัฐสภา   สมาชิกสภาทองถ่ิน 
สมาชิกหรือเจาหนาท่ีหรือท่ีปรึกษาพรรคการเมืองอีกสองคน  

 
อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชาพจิารณ80 
1. กํากับดแูลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณให

เปนไปโดยเรียบรอย  และกําหนดหลักเกณฑวิธีการทําประชาพิจารณ 
2. วินิจฉัยหรือตอบขอหารือตามท่ีกําหนดในระเบียบนี ้
3. จัดทํารายงานประจําปสรุปผลการทําประชาพิจารณตามที่ไดรับ

รายงานจากคณะกรรมการประชาพิจารณ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี81 
 
คณะกรรมการประชาพิจารณ 82เปนคณะกรรมการที่แตงต้ังข้ึนโดย 

                                                        
79 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 4 
80 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 5 
81 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 

พ.ศ.2539 ขอ 20 
82 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 12 
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รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวดั หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จะมีการแตงต้ังเปนรายโครงการ 
ประกอบดวย 

ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวาสามคน 
ประธานกรรมการและกรรมการตองไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการของรัฐในเร่ืองนั้น  กรรมการ
อยางนอยหน่ึงในสามใหตั้งจากผูท่ีมิไดเปนขาราชการ สมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประชาพจิารณ83 
1. กําหนดสถานท่ี และเวลาในการทําประชาพิจารณ 
2. ศึกษารายละเอียดเกีย่วกับโครงการของรัฐท่ีจัดใหมีประชาพิจารณ 
3. ประกาศใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีประสงคจะแสดงความคิดเห็น   

ผูแทนหนวยงานของรัฐตลอดจนผูชํานาญการมาลงทะเบียนภายในเวลาท่ีกําหนด แตตองไมนอย
กวาสิบหาวัน ในกรณีจําเปนใหแตงตั้งท่ีปรึกษาได 

4. นัดวนัประชุมคร้ังแรกโดยแจงใหบรรดาผูลงทะเบียนไวแลวทราบ 
5. นัดวดัประชุมคร้ังแรก ใหกําหนดประเด็นท่ีจะมีประชาพิจารณและ

ปดประกาศประเด็นดังกลาว พรอมท้ัง วัน เวลา ท่ีจะประชุมคร้ังตอ ๆ ไปใหประชาชนทราบ 
6. ใหผูแทนหนวยงานของรัฐแถลงขอเท็จจริง    และความเห็นเกี่ยวกับ

โครงการของรัฐ84กอนแลว จึงใหผูชํานาญการหรือท่ีปรึกษาแถลง ตอจากนั้นจึงใหผูมีสวนไดเสีย
แถลง  เม่ือเสร็จส้ินแลวคณะกรรมการประชาพิจารณจะกําหนดใหฝายใดแถลงเม่ือเสร็จส้ินแลว
คณะกรรมการประชาพิจารณจะกําหนดใหฝายใดแถลง ช้ีแจงหรือซักถามกอนหลังก็ได และจะเปด
ใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นดวยก็ได 

7. ทํารายงานประชาพิจารณสรุปขอเท็จจริง และผลของการประชา
พิจารณ 
 

2.2 ผูท่ีริเร่ิมหรือขอใหมีการจดัทําประชาพิจารณ  ผูท่ีริเร่ิมใหมี หรือขอใหมี
การจัดทําประชาพิจารณมี 3 กรณี โดยในกรณีแรก รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เห็นควรใหมีการจดัประชาพิจารณ กรณีท่ีสอง ผูมีสวนไดเสียขอใหมีการจดั
ประชาพิจารณโครงการรัฐท่ีไดมีการดําเนนิการไปแลว และกรณีท่ีสามหนวยงานของรัฐเห็นควรให
มีการจัดประชาพิจารณ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

                                                        
83 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 13-14 
 

84 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 15 
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กรณีท่ีหนึ่ง  ผูมีอํานาจเห็นควรใหมีการจดัประชาพิจารณ ซ่ึงผูมีอํานาจในที่นี้
หมายถึงผูมีอํานาจในหนวยงานนั้น ๆ แลวแตกรณ ี เชน รัฐมนตรีสําหรับราชการสวนกลาง ผูวา
ราชการจังหวดัสําหรับขาราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ิน หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร เห็นวาการดําเนินงานตามโครงการของรัฐ
เร่ืองใดซ่ึงหนวยงานของรัฐในสังกัดจัดใหมีข้ึนอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม อาชีพ 
ความปลอดภยั วิถีชีวิต หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกชุมชนหรือสังคม และอาจนําไปสูขอ
โตเถียงหลายฝาย จึงสมควรใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของผูมีสวนไดเสีย หนวยงานของรัฐ และ
บุคคลอ่ืนๆ  เพื่อนํามาเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐตอไป85 

กรณีท่ีสอง  ผูมีสวนไดเสียขอใหมีการจดัประชาพิจารณโครงการรัฐท่ีไดมีการ
ดําเนินโครงการไปแลว  ซ่ึงผูมีสวนไดเสียเห็นวาโครงการท่ีดําเนินการไปแลวมีผลกระทบ 
เชนเดยีวกับกรณีท่ีหนึ่ง และตองการใหมีการจัดทําประชาพิจารณ  ดังนั้นตองมีการทําหนังสือไปยัง
หนวยงานของรัฐเพื่อสอบถามหรือขอคําช้ีแจงกอน หากหนวยงานมไิดตอบหรือช้ีแจงเปนหนังสือ
ภายใน 30 วนั หรือตอบหรือช้ีแจงแลว แตผูมีสวนไดเสียยังไมพอใจและมีความประสงคจะโตแยง
หรือคัดคานการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว ในบางสวนหรือท้ังหมด กใ็หยืน่คํารองเปน
หนังสือตอรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหนวยงานของรัฐ
ดังกลาวสังกัด แลวแตกรณ ีเพื่อขอใหมีประชาพิจารณ จากนั้นผูมีอํานาจแลวแตกรณพีิจารณาวาการ
ทําประชาพิจารณจะเปนประโยชนตอการประชาสัมพันธการตรวจสอบเหตุผลและความจําเปน 
หรือการแกไขปญหาในการดําเนินงานตามโครงการรัฐ ก็อาจส่ังใหมีประชาพิจารณได86 

กรณีท่ีสาม  หนวยงานของรัฐเห็นวามีการจัดใหมีจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานตามโครงการของรัฐ ใหเสนอความเห็นตอ รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวดั ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณ ีพิจารณา กล่ันกรอง หรือตรวจสอบขอเท็จจริง แลวจงึส่ังใหประชา
พิจารณในกรณีท่ีเหน็ควร87 

2.3 การจัดทําประชาพิจารณ  เม่ือรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวดั หรือผูวา
กรุงเทพมหานครส่ังการใหมีการจัดทําประชาพิจารณแลวโดยในการจัดใหมีประชาพจิารณ  อาจมี
ข้ึนระหวางข้ันตอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการของรัฐ การพิจารณาทางเลือกอ่ืนท่ี
เหมาะสม การศึกษาผลกระทบดานตาง ๆ หรือในระหวางข้ันตอนใดกไ็ดกอนท่ีรัฐจะตัดสินใจ

                                                        
85 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 7 
86 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 8 
87 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 9 
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เกี่ยวกับโครงการของรัฐ88  จากนั้นผูมีอํานาจดังกลาวตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการ ประชาพิจารณ
โครงการของรัฐในเร่ืองนั้น89 เพื่อกําหนดเวลา สถานท่ีในการทําประชาพิจารณ  โดยคํานึงถึงความ
สะดวกของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย90 นอกจากนี้คณะกรรมการประชาพิจารณยังตองมีการศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกับโครงการ และประกาศใหผูมีสวนไดเสียท่ีประสงคจะเสนอความเหน็ และ
ผูแทนหนวยงานของรัฐ ตลอดจนผูชํานาญการมาลงทะเบียนไวกับคณะกรรมการประชาพิจารณ
ภายในเวลาท่ีกําหนด แตตองไมนอยกวาสิบหาวัน  รวมท้ังนัดวันประชุมคร้ังแรกใหบรรดาผู
ลงทะเบียนทราบ91 หลังจากท่ีมีการจัดประชาพิจารณแลว ใหคณะกรรมการประชาพิจารณจดัทํา
รายงานประชาพิจารณภายใน 45 วัน นับแตวันส้ินสุดการประชุมประชาพิจารณ แลวจึงสงรายงาน
ใหแกผูส่ังการใหมีประชาพจิารณ  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาประชาพิจารณดวย  นอกจากน้ี
คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ตองมีการจัดทํารายงานประจําปสรุปผลการทําประชาพิจารณ   ตามท่ี
ไดรับรายงานจากคณะกรรมการประชาพิจารณ พรอมท้ังขอสังเกตหรือขอเสนอแนะเสนอ
คณะรัฐมนตรีปละคร้ัง ผลท่ีไดจากประชาพิจารณใหหนวยงานของรัฐรับขอสรุปและขอเสนอแนะ
ท่ีไดจากประชาพิจารณไปพจิารณาดวย  โดยใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการตัดสินใจของ 
รัฐในการดําเนนิงานตามโครงการ แตมิใชการตัดสินใจเดด็ขาดท่ีจะตองดําเนินการตามนั้น 

2.4 การประชาสัมพันธการจัดใหมีประชาพิจารณ 
การประชาสัมพันธการจัดใหมีประชาพิจารณ   ใหคณะกรรมการประชา

พิจารณดําเนินการเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียและผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลในเร่ืองท่ีจะมีการประชา
พิจารณโดยการปดประกาศลวงหนากอนวนัลงทะเบียนไมนอยกวา 30 วัน  นอกจากนี้จะตองมีการ
ประกาศทางสถานีวิทยกุระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนในทองท่ีท่ีมีการประชาพิจารณ  รวมทั้ง
โฆษณาในหนงัสือพิมพรายวนัของทองถ่ินกอนการลงทะเบียนจดัทําประชาพิจารณอยางนอย 7 วัน 
เม่ือไดมีการลงทะเบียนแลว คณะกรรมการประชาพิจารณจะตองแจงใหผูลงทะเบียนทราบถึง
ประเด็นท่ีจะประชาพิจารณ  การแบงกลุมผูเขารวมประชาพิจารณ และชวงเวลาของการประชา
พิจารณของกลุมตาง ๆ ภายหลังวนัลงทะเบียนไมเกิน 7 วัน จากนั้นใหกลุมผูมีสวนไดเสียแจง
รายช่ือตัวแทนของกลุมตอคณะกรรมการประชาพิจารณภายใน 15 วัน  ภายหลังวันลงทะเบียน  
รวมท้ังคณะกรรมการประชาพิจารณ ตองรวบรวมเอกสารโครงการท่ีจะจดัใหมีการประชาพิจารณ 

                                                        
88 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 11วรรค 1 
89 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 12 
90 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 13วรรค1 
91 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 14 
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และแจงนัดวนัประชุมประชาพิจารณใหผูลงทะเบียนทราบไมนอยกวา 30 วันจากวนัลงทะเบียน 
2.5 วิธีการประชาพิจารณ 

เม่ือมีการส่ังการใหมีการจดัทําประชาพิจารณแลว ในวนัจัดทําประชา
พิจารณใหประธานท่ีประชุมประชาพิจารณดําเนนิการตามลําดับดังนี ้ เร่ิมจากใหผูแทนหนวยงาน
ของรัฐแถลงขอเท็จจริงและความเหน็เกีย่วกับโครงการตามประเด็นท่ีกาํหนดไว จากนั้นจึงให
ผูชํานาญการหรือท่ีปรึกษาแถลง และใหผูมีสวนไดเสียหรือตัวแทนของผูมีสวนไดเสียท่ีได
ลงทะเบียนไวแลวแถลงตามประเด็นการประชาพิจารณท่ีกําหนดไว  เม่ือเสร็จส้ินแลว
คณะกรรมการประชาพิจารณจะกําหนดใหฝายใดแถลง ช้ีแจงหรือซักถามกอนหลังก็ได และจะเปด
โอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นดวยโดยคณะกรรมการประชาพิจารณตองคํานึงถึงขอ
โตเถียงของทุกฝาย ตลอดจนผลกระทบในดานตาง ๆ และใหดําเนนิการดวยความยืนหยุน  สุจริต  
และเปนธรรม เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐท่ีชัดเจนและถูกตองตรงตามหลัก
วิชาการและสภาพความเปนจริงมากท่ีสุด92 หลังเสร็จส้ินการประชาพจิารณแลว คณะกรรมการ
ประชาพิจารณจะจดัประชุมลงมติในประเด็นท่ีมีการประชาพิจารณ 

2.6 คาใชจายในการจัดทําประชาพิจารณ 
ใหเบิกจายจากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการท่ีจัดใหมีการประชา

พิจารณ โดยใหรวมถึงคาใชจายในการประชาสัมพันธ การเตรียมเอกสาร  และคาใชจายอ่ืน ๆ ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

2.7 ผลของการทําประชาพิจารณ 
ใหหนวยงานของรัฐ นําขอสรุป และขอเสนอแนะท่ีไดจากการจดัทํา

ประชาพิจารณ ไปพิจารณา ใชเปนแนวทางหรือขอมูล ประกอบการตดัสินใจของรัฐ93 
 
2. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.    2540 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2540  ไดมีบทบัญญัติรับรองกระบวนการรับ
ฟงความคิดเหน็ของประชาชนไวในมาตรา  59  ซ่ึงบัญญัติวา  “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คํา
ช้ีแจงและเหตุผลจากหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ  หรือราชการสวนทองถ่ิน   กอน
การอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด  ท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม  
สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติ  หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตน  หรือชุมชนทองถ่ิน  และมี

                                                        
92 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 

2539 ขอ 14(5) 
 

93 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 21 
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สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว  ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชนท่ี กฎหมายบัญญัติ”  ซ่ึงทําใหตองมีการจัดทํากฎหมายโดยตราเปนพระราชบัญญัติ  ให
เปนไปตามบทบัญญัติใน ม.59  เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดนิ
กอนท่ีจะตัดสินใจออกกฎหมาย  ดําเนินนโยบาย  ดําเนนิการโครงการของรัฐ อนุมัติอนุญาตจะตอง
จัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนเสียกอน 

แนวความคิดในการบัญญัติเร่ืองการจัดทําประชาพิจารณไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  นับไดวา
เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีไดมีการบัญญัติเร่ือง  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวใน
รัฐธรรมนูญ  โดยในข้ันตอนของการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  จาก
รายงานของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 2 อังคารท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2540 ระบุถึง
การรับรองและคุมครองเสรีภาพของประชาชน ตอการใชอํานาจรัฐ  ใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง  
ท้ังควรจัดสรรอํานาจระหวางรัฐกับประชาชนเสียใหมใหเกิดสมดุลมากยิ่งข้ึน การถวงดุลการใช
อํานาจรัฐก็คือ การใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบการเมืองการปกครอง โดยมีหลักการการ
แกปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในระบอบการเมือง คือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  ใน
ระบอบการเมืองมากข้ึน   โดยรับรองสิทธิท่ีจะขอใหมีการจัดประชาพิจารณ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐท่ีอาจมีผลกระทบตอความเปนอยูของชุมชน ตามาตรา  5994    เลขานุการ
คณะกรรมาธิการ  ยกรางรัฐธรรมนูญไดเสนอรางของคณะกรรมาธิการในเร่ืองประชาพิจารณ “ 
บุคคลยอมมีสิทธิ ท่ีจะไดรับคําช้ีแจงขอมูลและเหตุผลจากหนวยงานราชการหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกจิ   กอนการอนุญาต  หรือการดาํเนินโครงการหรือ     กิจกรรมใดท่ีอาจท่ีมีผลกระทบตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามยัหรือสวนไดสวนเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชน
ทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

คณะทํางานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญช้ีแจงวา รางมาตราน้ีเปนเร่ือง “ประชา 
พิจารณ” ซ่ึงจะเปนกรณีท่ีรัฐกําลังจะดําเนนิการใด    หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดกระทําการใดและ
การนั้นอาจกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ฯลฯ  บุคคลท่ีจะถูกผลกระทบมีสิทธิไดรับการช้ีแจงจาก
หนวยงานของรัฐ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น นอกจากนั้นท่ีมีคําวา “สวนไดสวนเสียสําคัญอ่ืน
ใด”  ก็เพื่อใหขยายถึงกรณีอ่ืนนอกจากส่ิงแวดลอม  เชน  การท่ีจะมกีารออกกฎกระทรวง  กําหนด
พิกัดศุลกากร ก็นาจะมีสิทธิแสดงความเห็นไดซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเห็นชอบตามที่
เลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ  และตอมาการประชุมคณะกรรมาธิการ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญพิจารณา  แลวเหน็ชอบใหยายคํา
วา “คําช้ีแจง” ไวหลังคําวา “ขอมูล” และเพิม่เติมคําวา “หรือราชการสวนทองถ่ิน” ดังนี้ 

“มาตรา 59 บัญญัติวา   บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวย

                                                        
94 สุนีย มัลลิกะมาลย. รัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพิทักษรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2545, หนา 181. 
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ราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกจิ   หรือราชการสวนทองถ่ินกอนการอนุญาตหรือการดําเนนิ
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม   สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวติ  
หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ในเร่ืองดังกลาว ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ”95 
 

2.1 รางพระราชบัญญัติการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ…… 
1. ความเปนมาในการจัดทํารางพระราชบัญญัติ  วาดวยการรับฟงความคิดเห็น

ขอประชาชน พ.ศ……. 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติเร่ืองการรับฟง

ความคิดเหน็ของประชาชนไวในมาตรา 59   ซ่ึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวได
กําหนดให“กระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”   ดังนัน้
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  มาตรา  59  
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถจึงไดขอใหทบวงมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ….เรียบรอยแลว
รองนายกรัฐมนตรี  นายพิชัย รัตตกุล  ไดมีคําส่ังใหนํารางพระราชบัญญัติดังกลาว  เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและประสานงานการดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญพิจารณากอน
เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย  และ  ประสานงานการ
ดําเนินการให  เปนไปตามรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคมพ.ศ.2542  คณะกรรมการฯ   ไดพจิารณา
รางพระราชบัญญัติดังกลาว   และไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 
มีนาคม  พ.ศ.2543  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัตหิลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ…  ตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ  และใหสงสํานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ตรวจพจิารณาโดยรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี และหนวยงานราชการท่ี
เกี่ยวของไปประกอบการพจิารณา  แลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหนึง่ ซ่ึงในปจจุบัน
รางพระราชบัญญัติวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ…จึงอยูในระหวางการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีเหตุผลวา การใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ
เปนหลักการท่ีสําคัญ ประการหน่ึงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันจะทําใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการเร่ืองตางๆ ไดตรงความตองการที่แทจริงของประชาชน และโดยท่ีมาตรา 59 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง เหตุผล 
ตลอดจนแสดงความเห็นของตนกอนท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือราชการ
สวนทองถ่ินจะอนุญาตหรือส่ังการ ใหดําเนินโครงการ หรือกระทําการท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกบัตนหรือชุมชน

                                                        
95 www.pub-law.net 
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ทองถ่ินตามกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
   
4. หลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน ตามรางพระราชบัญญัติการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน พ.ศ…. 
 

4.1 ประเภทของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มี 2  ประเภท คือ การรับฟงความคิดเหน็ของ

ประชาชนแบบเปนทางการ และ การรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนแบบไมเปนทางการ 
1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบไมเปนทางการมี 2 กรณ ีคือ    
ก) หนวยงานของรัฐจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กอนท่ีจะตัดสินใจ

พิจารณาอนุญาต หรือดําเนินการโครงการของรัฐ หรือกิจกรรมนัน้ ซ่ึงมีผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใด ท่ีเกี่ยวกับบุคคลหรือทองถ่ิน 
หนวยงานของรัฐจะตองเปดเผยขอมูล คําช้ีแจง และแสดงเหตุผล เพื่อใหประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบไดรับทราบ ใหหนวยงานของรัฐกาํหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนให
เหมาะสมกับลักษณะโครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงมีวิธีการดังตอไปนี้96 

1. การสัมภาษณรายบุคคล 
2. การรับฟงความคิดเห็นทางโทรทัศน 
3. การสํารวจความคิดเห็น 
4. การแสดงความคิดเห็นโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. การพบปะแบบไมเปนทางการ 
6. การสนทนากลุมยอย 
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
8. การประชุมระดับท่ีปรึกษา 
9. การอภิปรายสาธารณะ 
10. การประชาพิจารณ 
11. วิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
หนวยงานของรัฐท่ีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จะตองเผยแพร

ขอเท็จจริงใหแกประชาชนดังตอไปนี้97 
1. สาระสําคัญของการดําเนินการ 

                                                        
96 รางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ…. มาตรา 17 
97 รางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ…. มาตรา 16 
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2. สถานท่ี วิธีการ ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
3. เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ 
4. ผลกระทบของการดําเนินการท้ังผลดีและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งมาตรการ

แกไขในกรณท่ีีมีผลเสีย 
5. บทวิเคราะหความคุมคาของโครงการเม่ือพิจารณาจากผลกระทบท้ังผลดีและผลเสีย 
6. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจะเพยีงพอใหเขาใจลักษณะการดําเนินการ 

                    
ประเภทโครงการ หรือกจิกรรม ท่ีหนวยงานของรัฐจะตองรับฟงความคิดเหน็ของ

ประชาชน มีดงัตอไปนี ้
1. กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
2. กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
3. กรณีอ่ืนท่ีมีผลกระทบตามลักษณะหรือขอบเขตท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
การประชาสัมพันธการจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนใหหนวยงานของ

รัฐท่ีจะจดัใหมีการรับฟงความคิดเห็น ประกาศใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ ใหทราบวาจะจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็น วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา และสถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน
ท่ีเพียงพอแกการท่ีประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได และแจงใหคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาการรบัฟงความคิดเห็นทราบ98 

ผลของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน99 
เม่ือการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเสร็จส้ินลง  หนวยงานของรัฐตอง

เปดเผยการผลการแสดงความคิดเห็นใหประชาชนสามารถตรวจสอบได และหนวยงานของรัฐตอง
นําผลของการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 

ถาหนวยงานของรัฐเห็นวา จําเปนตองดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมตอไป โดย
มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตามท่ีประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือไดทําความเขาใจ
กับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจนเห็นชอบโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ใหหนวยงานของรัฐ
ประกาศแสดงความจําเปน และเหตุผลท่ีสมควรใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรมน้ันและระบุ วนั 
เวลา สถานท่ี เพื่อใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบมีสิทธิแสดงความคิดเห็น คัดคานการดําเนินการ
โครงการ หรือกิจกรรม  ภายในกําหนดเวลาท่ีไมนอยกวา 15 วัน ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว ไมมี
การยื่นคัดคาน ใหถือวา โครงการหรือกิจกรรมนั้นไดรับฟงความคิดเหน็แลว 
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ข) ประชาชนผูไดรับผลกระทบ เขาช่ือรองขอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน เพื่อใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
พิจารณาส่ังใหหนวยงานของรัฐ ดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 
                   2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบเปนทางการ 
                   การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณนีี้ เกิดข้ึนจากการที่หนวยงานของรัฐ จัด
ใหมีการรับฟงความคิดเหน็ และประกาศแสดงความจําเปนตองดําเนนิโครงการหรือกิจกรรม และ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบไดใชสิทธิแสดงความเห็นคัดคานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 
กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็อยางเปนทางการ 

การท่ีหนวยงานของรัฐจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการใหดําเนนิการ
ดังตอไปนี้100 

1. ใหอธิบดีศาลปกครองช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจศาลในทองท่ีท่ีจะดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรม แตงต้ังคณะผูรับฟงความคิดเห็นจากบัญชีรายช่ือของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน และใหหนวยงานของรัฐแจงการดําเนนิการใหคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทราบ 

2. ใหคณะผูรับฟงความคิดเหน็ พิจารณากําหนดวิธีการรับฟงความคิดเหน็ใหเหมาะสม
กับสภาพของโครงการหรือกิจกรรม หรือลักษณะของการคัดคาน จากขอมูลของโครงการและ
รายละเอียดคําคัดคาน 

3. ใหคณะผูรับฟงความคิดเหน็ ประกาศวิธีการข้ันตอนการรับฟง ความคิดเห็น กําหนด
ประเด็นปญหาท่ีจะรับฟงความคิดเห็น กําหนดตัวแทนผูไดรับผลกระทบท่ีจะเสนอขอคิดเห็น 
รวมถึงขอมูลท่ีจําเปนของโครงการหรือกจิกรรม 

4. ใหคณะผูรับฟงความคิดเหน็ จัดทํารายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น สงใหแก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการรบัฟงความคิดเห็น หนวยงานของรัฐ และประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได 
 

2.2 ผลของการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
หนวยงานของรัฐกอนท่ีจะตัดสินใจพจิารณาอนุญาต หรือดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม

เม่ือหนวยงานของรัฐสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ใหนํามาประกอบการพิจารณาความจําเปนของ
โครงการหรือกิจกรรม มาตรการในการปองกัน และแกไขผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ความคุมคา
ของประโยชนสาธารณะ และทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 

2.3 คาใชจายในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
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ถาโครงการ หรือกิจกรรมของท่ีรัฐดําเนินการเองใหเปนภาระของหนวยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมนั้น ใหตกเปนภาระของผูขออนุญาต หรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม 

2.4 การทบทวนโดยศาล101 
ถาหนวยงานของรัฐไมจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น หรือไมดําเนนิการจัดใหมี

ขอเท็จจริงตามท่ีกฎหมายกาํหนด ใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิฟองตอศาลปกครองเพ่ือบังคับให
หนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว 
                            

2.2 รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. … 

1. ความเปนมาในการจัดทํารางระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. ….  เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ.2539  มีปญหาในทางกฎหมายและทางปฏิบัต ิ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐบาล และประชาชนกบัประชาชน  เพื่อแกปญหา
เหลานี ้  และเพื่อเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน  รวมท้ังเพื่อเปนแนวทางในการ
ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการของรัฐอยางกวางขวาง  คณะรัฐมนตรีมีมติลงวนัท่ี 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชน พ.ศ. … ตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและใหดําเนินการตอไปได 
 

2. สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี        วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. … 

2.1 ผูท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล และดําเนนิการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ…. กําหนดผูท่ี
รับผิดชอบในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ 

1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีกํากับดแูลสงเสริมสนับสนุน 

ชวยเหลือและแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระเบียบนี ้

 2) หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐ มีหนาท่ีดังน้ี 
- เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับโครงการของรัฐ 
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- ดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน โดยกําหนดวิธีการ 
ประกาศรายละเอียดการรับฟงความคิดเหน็ 

- กําหนดมาตรการปองกัน แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอน หรือ
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบเพิ่มข้ึนตามความ
เหมาะสม 

2.2 ผูริเร่ิมใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กอนเร่ิมดําเนินโครงการ 
1) หนวยงานของรัฐ แบงออกเปนสองกรณ ี คือ  กรณีท่ีหนวยงานของ

รัฐมีหนาท่ีตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และกรณท่ีีเปนดุลยพินจิของหนวยงาน
ของรัฐกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กอนเร่ิม
ดําเนินโครงการ ถาโครงการของรัฐมีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวม   กรณีท่ีเปน
ดุลยพินจิของหนวยงานของรัฐท่ีจะใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แตเปนหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐจะตองจดัใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับโครงการของรัฐ 

2) ผูมีสวนไดเสียรองขอใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตอ
รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวดั หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเปน
ผูรับผิดชอบโครงการของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในโครงการท่ีหนวยงานของรัฐมี
ดุลยพินจิท่ีจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ 

2.3 วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีหลายวิธี ซ่ึงหนวยงานของรัฐ
อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้102  

1. การสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจทําโดยวิธีดงัตอไปนี ้
1.1 การสัมภาษณรายบุคคล 
1.2 การเปดใหแสดงความคิดเหน็ทางไปรษณยี ทางโทรศัพท 

โทรสาร ทาง111   ระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
1.3 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามารับขอมูล และแสดงความ

คิดเห็นตอหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
1.4 การสนทนากลุมยอย 

2. การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี ้
2.1 การประชาพจิารณ 
2.2 การอภิปรายสาธารณะ 
2.3 การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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2.5 การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนได
เสีย 

3. วิธีอ่ืนที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
2.4 การเผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับโครงการของรัฐ103 

หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐ ตองจัดใหมีการ
เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการของรัฐแกประชาชน  ขอมูลเกี่ยวกับโครงการอยางนอยตอง
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  

1. เหตุผลความจาํเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
2. สาระสําคัญของโครงการ 
3. ผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 
4. สถานท่ีท่ีจะดาํเนินการรับฟงความคิดเหน็ 
5. ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนนิการ 
6. ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชนท่ีอยูอาศัย  หรือประกอบอาชีพอยู

ในสถานท่ีท่ีดาํเนินโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง และประชาชนท่ัวไป  รวมท้ังมาตรการปองกัน 
แกไข หรือเยยีวยา ความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกลาว 

7. ประมาณการคาใชจาย  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนิน
โครงการของรัฐเอง   ใหระบุท่ีมาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนนิโครงการนั้น 

2.5 การประชาสัมพันธการรับฟงความคิดเหน็104  หนวยงานของรัฐจะตอง
ประกาศใหประชาชนทราบ วาจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน วิธีการรับฟงความ
คิดเห็น ระยะเวลา และถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแกการท่ีประชาชนจะเขาใจ และ
สามารถแสดงความคิดเหน็ได โดยใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ 
และสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐ 

2.6 การจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ใหหนวยงานของ
รัฐจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบ ภายใน 15 
วัน นับแตวนัเสร็จส้ินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

2.7 โครงการของรัฐท่ีไมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน
ตามระเบียบนี้105 

1. โครงการของรัฐท่ีกฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไวเปนการเฉพาะ 

                                                        
103 รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ…. ขอ 7  
104 รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ…. ขอ 11 
105 รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ….  

ขอ 14 
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2. โครงการของรัฐท่ีเร่ิมดําเนนิการไปแลวกอนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช
บังคับ ไมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
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เปรียบเทียบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคดิเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ.2539 และ รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ….  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  

 

ประเด็นเปรียบเทียบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ.2539 

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. …. 

1. วิธีการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชน 

(ขอ 7 และ ขอ 8)   กําหนดใหใชวิธีประชาพิจารณใน
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพียงวิธีเดียว   

(ขอ 9) กําหนดใหใชการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนวิธี
เดียวหรือหลายวิธี ดังตอไปนี้  

  1. การสํารวจความคิดเหน็ ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี ้
  1.1  การสัมภาษณรายบุคคล 
  1.2  การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพท 

โทรสาร ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด 

  1.3  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามารับขอมูล และแสดงความ
คิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 

  1.4  การสนทนากลุมยอย 
  2. การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําไดโดยวิธีดงัตอไปนี้ 

  2.1   การประชาพิจารณ 
  2.2   การอภิปรายสาธารณะ 
  2.3   การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
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ประเด็นเปรียบเทียบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ.2539 

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. …. 

  2.4   การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  2.5 การประชมุระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมี

สวนไดเสีย  
  3. วิธีอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
2. ผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน 

(ขอ 12 )กําหนดใหมี "คณะกรรมการประชาพิจารณ" 
แตงตั้งโดย รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย ประธานกรรมการ และ 
กรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสามคน 

(5) กําหนดให "หนวยงานของรัฐ" ที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ
ของรัฐเปนผูจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  

3. การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการของรัฐแกประชาชน 

ไมมีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
พ.ศ.2539 แตปรากฏอยูในประกาศคณะกรรมการที่
ปรึกษา วาดวยประชาพิจารณ พ.ศ.2540 เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธี
ประชาพิจารณ(ขอ 1) การจัดทําขอมูลเบื้องตน   

(ขอ 5) หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐ ตอง
จัดใหมีการเผยแพรขอมูลเกีย่วกับโครงการของรัฐแกประชาชน  
(ขอ 7)โดยการเผยแพรขอมูลในระบบเครือขายสารสนเทศที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้น 

  (ขอ7) ขอมูลเกี่ยวกับโครงการอยางนอยตองประกอบดวยขอมูล
ดังตอไปนี้  
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ประเด็นเปรียบเทียบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ.2539 

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. …. 

  1.  เหตุผลความจําเปน และวตัถุประสงคของโครงการ 
  2.  สาระสําคัญของโครงการ 
  3.  ผูดําเนินการ 
  4. สถานที่ที่จะดําเนนิการ 
  5. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
  6. ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
  7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัย   หรือประกอบ

อาชีพอยูในสถานที่ที่จะดําเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง และ
ประชาชนทั่วไป  รวมทั้งมาตรการปองกัน แกไข หรือเยยีวยา 
ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นจากผลกระทบ
ดังกลาว 

  8. ประมาณการคาใชจายในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะเปนผู
ดําเนินโครงการของรัฐเอง ใหระบุที่มาของเงินที่จะนํามาใชจาย
ในการดําเนินโครงการนั้น 
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ประเด็นเปรียบเทียบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ.2539 
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. …. 

4. เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน (ไมมีความแตกตางกัน
ระหวางระเบียบ และ ราง
ระเบียบ) 

(ขอ 8 ) รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวดั หรือ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร จะเปนผูพจิารณาวาจะสั่งใหมี หรือ ไม
มีประชาพิจารณก็ได  

(ขอ 6 ) รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวดั หรือ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร จะเปนผูพจิารณาวาจะสั่งใหมี หรือ ไมมี
ประชาพิจารณก็ได  

5. ผูที่มีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น 

(ขอ 14(2)) ใหผูมีสวนไดสวนเสีย ผูแทนหนวยงานของ
รัฐตลอดจนผูชํานาญการมาลงทะเบียนภายในเวลาที่
กําหนด แตตองไมนอยกวาสิบหาวัน  

ไมมีขอกําหนดใหตองลงทะเบียนกอนจึงจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นได 

6. การประกาศใหประชาชน
ทราบ วัน เวลา สถานที่ จัดการรับ
ฟงความคิดเหน็ 

(ขอ 14(3)) นดัวันประชุมครั้งแรกโดยแจงเฉพาะผู
ลงทะเบียนทราบ  และ (ขอ 14(4))  นดัวดัประชุมครั้ง
แรก ใหกําหนดประเดน็ประชาพิจารณและปดประกาศ
ประเด็นดังกลาว พรอมทั้ง วนั เวลา ที่จะประชุมครั้งตอ 
ๆ ไปใหประชาชนทราบ ณ สถานที่ที่จัดใหมีประชา
พิจารณ 

(ขอ 11 ) หนวยงานของรัฐตองปดประกาศ ณสถานที่ปดประกาศ
หนวยงานของรัฐ และสถานที่ที่จะดําเนินโครงการของรัฐไม
นอยกวา 15 วนักอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชน และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้น 
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ประเด็นเปรียบเทียบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ.2539 

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. …. 

7. การจัดทําสรุปและเผยแพร ผล
การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 

(ขอ 16) เสนอรายงานตอ รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด 
หรือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่ใหมีประชาพิจารณ 
และสงรายงานใหคณะกรรมการที่ปรึกษาดวย และ 
รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวดั หรือ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาใหเปดเผยรายงานให
ประชาชนทราบหรือไมก็ได 

(12) ใหหนวยงานของรัฐ จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบภายใน 15 วันนับ
แตวันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

8. การนําผลของการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไปใช
ประกอบการตดัสินใจดําเนิน
โครงการ 

(ขอ 21) ใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของ รัฐในการดําเนนิงานตามโครงการ แตมิใช
การตัดสินใจเด็ดขาดที่จะตองดําเนินการตามนั้น 

(ขอ 13) แมวาผลสรุปวา การดําเนินโครงการอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชน แตยังใหดําเนนิโครงการไดถามีความ
จําเปน โดยหนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการปองกัน แกไข 
หรือเยียวยา ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

9. ขอยกเวนไมตองมีการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน 

ไมระบุ ขอ (14(1)) โครงการที่รัฐมีกฏหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไวเปนการเฉพาะ  และขอ (14(2)) 
โครงการของรัฐที่ดําเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนีม้ีผลใช
บังคับ 
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บทที่ 4 
ปญหาและอุปสรรคจากการจัดทําประชาพิจารณตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี 

 
ตั้งแตวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2539     ถึงปจจุบัน การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดย

วิธีประชาพิจารณ ไดดําเนินการ  ภายใต ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเหน็
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539   ซ่ึงผูศึกษาพบวา การดาํเนินการดังกลาวยังไมสนอง
เจตนารมณของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม มาตราท่ี 59   ของรัฐธรรมนูแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มีปญหาและอุปสรรคหลายประการ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี ้

1. ปญหาท่ีเกิดจากการตัดสินใจดําเนินโครงการกอนการทําประชาพิจารณ เปนปญหา
ท่ีสําคัญ และมีสาเหตุหลายประการดังนี ้

1.1 หนวยงานของรัฐขาดการเช่ือมโยงกระบวนการตัดสินใจและขาดการประสาน
ความรวมมือในการดําเนนิโครงการตางๆ เชน โครงการทอสงกาซ และโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย 
โครงการโรงไฟฟาถานหินบอนอกและหินกรูด ซ่ึงผานการพิจารณาอนุมัติใหดําเนนิการจากสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และจากมติคณะรัฐมนตรี  แลวจึงมีการทําประชาพิจารณใน
ภายหลัง 

1.2 หนวยงานของรัฐไมมีความจริงใจ  ไมใหความสําคัญในการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเหน็สาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ  จากขอเท็จจริงท่ีปรากฏ พบวาบางโครงการของรัฐ  
ประชาชนไดเรียกรองใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทําประชาพิจารณ  แตการเรียกรองนั้นไมได
รับความสนใจประชาชนฝายท่ีคัดคานโครงการจึงรวมตัวกันประทวง  มีการปดถนน  แลวจบลง
ดวยการสลายการชุมนุม และเปนผลใหรัฐมนตรีโดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  ยอมใหมีการจดัทํา
ประชาพิจารณ  จึงทําใหเห็นวา การจัดทําประชาพิจารณ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539  ไมใชกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ท่ี 59   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540   และไมเปนไปตามเจตนารมณ แหงรัฐธรรมนูญ  ท่ีมีเจตนารมณสงเสริม สนับสนุน ให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ของประชาชน 

การท่ีรัฐตัดสินใจดําเนินโครงการไปกอน  แลวจึงใหมีการจัดทําประชาพิจารณใน
ภายหลังก็ไมถือเปนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน   เพราะวัตถุประสงคของการรับฟงความ
คิดเห็น  เปนการรับฟงขอมูลเพื่อนําไปประกอบการตดัสินใจในการดาํเนินโครงการ  เม่ือตัดสินใจ
ดําเนินโครงการไปแลว  การจัดทําประชาพิจารณจึงเปนไปในลักษณะของการช้ีแจง  การ
ประชาสัมพันธ  หรือเปนการสรางความชอบธรรมของโครงการ  โดยมีขออางวา ไดจัดทําประชา
พิจารณตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว  ทําใหประชาชนมองวาไมมีประโยชนท่ีจะตองมาจัดทําประชา
พิจารณอีกและเช่ือวาไมสามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ   เปนผลทําให การ
จัดทําประชาพิจารณในโครงการใหญๆ ของรัฐหลายโครงการ ถูกประชาชนคัดคานโดยไมยอมเขา
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รวมในการทําประชาพิจารณ  บางกรณีถึงข้ันยกขบวนเขาขัดขวางการจดัทําประชาพิจารณ   จนเปน
เหตุใหตองมีการยกเลิกการจดัทําประชาพิจารณกลางคัน ซ่ึงนับวาไมเปนผลดีกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  ในรูปแบบท่ีใหประชาชนมีโอกาสเขามามีสวนรวม  โดยเฉพาะการมีสวน
รวมในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ซ่ึงเปนสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย มาตราท่ี 59 ไดรับการคุมครองและบังคับให  ดงันั้นการตัดสินใจดําเนินโครงการกอนท่ีจะ
จัดทําประชาพิจารณมีผลทําให 

1. ประชาชนไมมีโอกาสที่จะไดรับการคุมครองสิทธิของตน  ตามรัฐธรรมนูญท่ีมี
บทบัญญัติรับรองไวในมาตราท่ี 59 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

2. ประชาชนไมมีโอกาสที่จะไดรับขอมูล  ขอเท็จจริงและคําช้ีแจง  ท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการ  และผลกระทบตอตนเอง และ ชุมชน 

3. ประชาชนไมมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับโครงการ 
4. กระบวนการรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมีหนาท่ีควบคุมฝาย

ปกครอง ไมใหกระทําการโดยอําเภอใจนัน้  ไมไดกระทําหนาท่ี ซ่ึงเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให
ฝายปกครองจะตองจัดใหมีการจัดทําประชาพิจารณเสียกอน แลวนําขอมูลท่ีไดจากการจัดทําประชา
พิจารณ ไปประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดข้ันตอนใหฝายปกครองกระทําการ แต
ปรากฏวาฝายปกครองไมไดกระทําตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว  จึงเปนการกระทําทาง
ปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  โดยวิธีประชาพิจารณ  นับวาเปนส่ิงใหมของ
สังคมไทย  ในขณะท่ีการตดัสินใจดําเนินโครงการกอสรางขนาดใหญ  ของหนวยงานของรัฐท่ี ได
เกิดข้ึนแลวทุกโครงการ  มีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก  จึงเกิดการชุมนุมประทวงคัดคาน
การดําเนินการโครงการดังกลาว  ประกอบกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา59  ไดมีบทบัญญัติ
รับรองสิทธิของประชาชน  ท่ีจะไดรับการช้ีแจงใหเหตุผลจากเจาของโครงการและใหสิทธิ
ประชาชนแสดงความคิดเหน็โตแยงคัดคานได   ทําใหประชาชนเรียกรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  
สวนเจาของโครงการก็ตองการท่ีจะดําเนนิการใหเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว  จึงนําอา
วิธีการประชาพิจารณ ภายใตระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
โดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539มาใช  ซ่ึงเปนวิธีเดยีวท่ีมีอยู  จงึทําใหเกิดปญหาการตัดสินใจ
ดําเนินโครงการกอนท่ีจะทําประชาพิจารณอันเปนการขัดตอหลักการสําคัญของการจัดทําประชา
พิจารณ  ท่ีจะตองจัดทําประชาพิจารณกอนการตัดสินใจดําเนนิโครงการ  เพราะวาโดยหลักการแลว 
เปนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนเพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ  

ถาพิจารณาจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความคิดเหน็
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 ขอ 8 พบวา   การท่ีจะจดัทําประชาพิจารณข้ึนไดนั้น 
ข้ึนอยูกับดลุพนิิจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ในท่ีนี้คือ รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร   และตามรางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. …  ก็มี
บทบัญญัติทํานองนี้อยูเหมือนกัน ซ่ึงนาจะเปนปญหา   ถายังคงใหอยูในอํานาจดุลพนิิจของบุคคลใด
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บุคคลหน่ึง   ซ่ึงตางกับของตางประเทศ  เชน การรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนของประเทศ
ฝร่ังเศส จะกําหนดไวชัดเจนวา  ถาหนวยงานของรัฐจะเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ  จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเสียกอน  และในกรณี
หนวยงานของรัฐดําเนินการใดท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ก็จะตองจดัใหมีการรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชนเสียกอน  สวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของประเทศอังกฤษก็จะกาํหนด
ไวในพระราชบัญญัติแตละฉบับวา   ใหรัฐมนตรี จัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน
กอนท่ีจะดําเนนิการใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอประชาชน  เชน การวางผังเมืองกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเสียกอน    ในกรณีท่ี กําหนดพื้นท่ีสงผลกระทบตอการใช
ประโยชนในท่ีดินของประชาชน  เชน  ไมอนุญาตใหสรางอาคารสูงในเขตพื้นท่ีสีเขียว 

2. ปญหาท่ีเกิดจากสถานะของระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี   วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539  

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ  โดยวิธีประชา
พิจารณ พ.ศ.2539  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 11 (8) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดนิ  พ.ศ. 2534   มีสถานะเปนเพียง ระเบียบภายในของฝายบริหารที่มีหนังสือเวยีนไป
ยังหนวยงานตางๆ ของรัฐ  ขอความรวมมือใหนําไปปฏิบัติ เปนกฎหมายลําดับรอง หรือ อนุบัญญัติ 
ซ่ึงไมมีคาบังคับ หรือ บทกําหนดโทษ เหมือนพระราชบัญญัติจึงทําให การมีสวนรวมของ
ประชาชน  ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญไมมีการ
นํามาปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

นอกจากนี้โดยตามหลักการแลว  ฝายบริหารสามารถที่จะแกไข เปล่ียนแปลง
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีไดงายโดยไมตองผานกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา ตามรายงาน
ขาวท่ีปรากฏในหนังสือพิมพคมชัดลึก ลงวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2547 หนา 3 หัวขอขาว “ครป.   
อัดรัฐถอยหลังลงคลอง ช้ีเลิกประชาพิจารณ ขัดรัฐธรรมนูญ” มีรายละเอียดดังนี้  “คณะกรรมการ
กล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี ใหยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย เร่ืองการรับฟง
ความคิดเหน็ เกี่ยวกับโครงการ หรือ กิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชน พ.ศ…ท่ีมุง
ปรับเปล่ียนหลักการตามรัฐธรรมนูญ  ท่ีตองใหประชาชนมีสวนรวมมาเปนการยกเวนโครงการท่ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการเรงดวน  เพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐและ ผลประโยชนของ
ประเทศ หรือ สาธารณะท่ีจาํเปนตองดําเนนิการทันทีโดยไมตองทําประชาพิจารณโดยใหเหตุผลวา 
ตองการลดความขัดแยงระหวางฝายท่ีสนับสนุน และฝายท่ีคัดคานโครงการ” 

ขอความขางตนทําใหเห็นวาฝายบริหารมีแนวคิด ท่ีจะแกไขปญหา การจัดทําประชา
พิจารณโดยวิธี ไมตองทําประชาพิจารณ โดยสามารถอางเอาขอยกเวนท่ีครอบคลุมกวางมาก เปน
ประโยชนตอฝายบริหาร โดยไมคํานึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีใหการรับรองสิทธิของ
ประชาชน ซ่ึง การจัดทําประชาพิจารณ ถือวาเปนกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของฝายปกครองท่ีจะดําเนินโครงการ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ
ประชาชน ไดรับ ขอมูล คําช้ีแจง และ แสดงความคิดเห็นท่ีเกีย่วของกับโครงการ ซ่ึง รัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 59 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนไวแลว และ เปน
หนาท่ีของรัฐ จะตองสงเสริมและสนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชน 

ประชาพิจารณนับวาเปนกระบวนการ การมีสวนรวมของประชาชนรูปแบบหนึง่ 
ท่ีถือวามีประโยชนตอการพัฒนาประชาธิปไตย ซ่ึงในประเทศตางๆ ท่ีเจริญแลว  อยางเชน 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน แคนาดา   และออสเตรเลีย ลวนแตมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชน ท่ีประเทศไทยเรียกวา ประชาพิจารณ เม่ือกระบวนการประชาพิจารณมี
ปญหา หรืออุปสรรค อยางเชนประเทศอังกฤษ จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการท่ีเรียกวา Committee 
on Tribunals and Inquiries หรือเรียกอีกช่ือวา Frank Committee   เพื่อทําหนาท่ีศึกษาเกี่ยวกับ ระบบ
คณะกรรมการพิจารณา  ขอพิพาทท้ังหลาย และระบบวธีิพิจารณาความในการปกครอง ซ่ึงรวมถึง
การไตสวนท่ัวไป  โดย Frank Committee แนะนําวา การไตสวนท่ัวไป ใหยึดหลัก 3 ประการ คือ 
การไตสวนตองเปนท่ีเปดเผย มีความยุติธรรม และปราศจากความลําเอียง สวนของประเทศไทย  
เม่ือพบวาการจัดทําประชาพิจารณมีปญหา และอุปสรรค   กลับมีแนวคิดท่ีจะไมใหมีการจดัทํา
ประชาพิจารณ  โดยมีระเบียบขอบังคับท่ีเปดชองวางใหสามารถอางขอยกเวนในการดําเนินงาน  ซ่ึง
ก็เทากับวาโครงการของรัฐทุกโครงการ ฝายบริหารสามารถใชมติคณะรัฐมนตรีมาอางเพื่อจะไม
ตองจัดทําประชาพิจารณได 

ผลของสถานการณทางกฎหมาย  จากการท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539    เปนเพยีงระเบียบภายในของ
ฝายบริหาร ทําใหไมมีฐานะเปนกฎหมาย  ซ่ึงกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประเทศอังกฤษ  
สวนใหญจะกาํหนดอยูในพระราชบัญญัติตางๆ  เชน  The Highways Act 1595 การตัดสินใจของ
รัฐมนตรี   ในการสรางทางหลวง   ทางรถยนตตางๆ  การกําหนดจดุเช่ือมหรือจุดตัดระหวางทาง
หลวงกับทางรถยนตสายตางๆภายใน  การออกขอกําหนดพิเศษในทางรถยนตบางสาย  การเสนอ
โครงการสรางถนนบางสวนเปนสะพานหรือผานอุโมงค หรือลอดใตทองทะเล   การตรากฎระเบียบ
ตางๆ เพื่อรองรับโครงการพิเศษอันเกีย่วกบัการคมนาคมทางรถยนต   สวนกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนของประเทศฝร่ังเศส  กําหนดอยูในประมวลกฎหมาย  วาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย   เพื่อการใชประโยชนสาธารณะกับประมวลกฎหมายวาดวยส่ิงแวดลอม  สวน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  ถาหนวยงานของรัฐฝาฝน  ไมดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว  
ถือวาหนวยงานของรัฐกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ท่ีวาไมชอบดวยกฎหมาย หมายถึง การ
กระทําโดยไมมีอํานาจ  หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือ
วิธีการ อันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต  หรือมีลักษณะเปน
การเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปน หรือสราง
ภาระเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลยพนิิจโดยมิชอบ   จะมีผลทางกฎหมาย ซ่ึงทํา
ใหฝายที่เสียหาย   สามารถใชสิทธิทางศาลได  ซ่ึงตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศ
ฝร่ังเศส   ถามีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นภายหลังจากท่ีหนวยงานของรัฐตัดสินใจดําเนิน
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โครงการแลว   ถือวาไมไดปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีกําหนดไว การกระทําดังกลาว เกนิ
ขอบอํานาจ  ศาลอาจเพิกถอนการกระทําดังกลาวได โดยการกระทําของหนวยงานของรัฐถือวาเปน
โมฆะ  ผูเสียหายจะตองใชสิทธิทางศาล  ใหพิพากษาการกระทํานั้นเปนโมฆะ  โดยประเทศฝร่ังเศส
ก็เชนเดยีวกันท่ีถือวาการกระทําดังกลาว  เกินขอบอํานาจ ใหถือเปนโมฆะ สวนในกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา    ถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ หรือกระบวนวิธีพิจารณาที่หนวยงาน
ของรัฐใชในการตัดสินใจของตน  ยอมอยูภายใตการทบทวนโดยศาล อํานาจศาลในการทบทวนการ
กระทําทางปกครองมีกําหนดไวในกฎหมาย  วิธีพิจารณาทางปกครอง มาตรา 706(2)(d) บัญญัติวา  
ศาลอาจวินิจฉัยความไมชอบดวยกฎหมายและเพิกถอนการกระทําของหนวยงานของรัฐ  ท่ีไมได
ปฏิบัติตามกระบวนวิธีพิจารณาที่กําหนดไวในกฎหมาย   ซ่ึงกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประเทศไทย  ไมวาจะเปนโครงการโรงงานไฟฟาพลังถานหิน  บานบอนอก     บานหนิกรูด   
โครงการทอสงกาซและโรงแยกกาซไทย- มาเลเซีย   ซ่ึงไดมีการตัดสินใจดําเนินโครงการไปแลว 
จึงมาจัดทําการรับฟงความคิดเห็น  ซ่ึงเปนการไมปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว   แต
สถานะของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ โดยวิธีประชา
พิจารณ พ.ศ. 2539  ไมมีฐานะเปนกฎหมาย  มีผลทําใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ  
และไดรับความเสียหายจากการกระทําของหนวยงานของรัฐ ไมมีโอกาสใชสิทธิทางศาล    เพื่อให
มาทบทวนการกระทําดังกลาววาชอบดวยกฎหมายหรือไม 

3. ปญหาในเร่ืองการใหขอมูลขาวสารกอนการจัดทําประชาพิจารณ 
ตามประกาศของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  วาดวยการประชาพิจารณ  พ.ศ. 2540  

เร่ืองหลักเกณฑ  และวิธีการในการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ  โดยวิธีประชาพิจารณ  ขอ 1 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอมูลเบ้ีองตน  สงใหคณะกรรมการประชาพจิารณ เพื่อใช
ประกอบการทําประชาพิจารณ   จะเห็นไดวา ในทางปฏิบัติหนวยงานของรัฐไมไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีไดกําหนดไวทุกโครงการท่ีไดศึกษา  พบวา มีปญหาเกีย่วกับขอมูลขาวสารทั้งส้ิน  เชน  
กรณีชุมชนบานครัว   มีการบอกกลาวลวงหนาทางโทรศัพท  เพียง 40 ช่ัวโมง ในการเตรียมตัวท่ีจะ
ไปรวมทําประชาพิจารณ รวมถึงเอกสารท่ีจําเปนประกอบการเขารวมประชาพิจารณไดรับไม
เพียงพอ   แมวาจะรองขอใหสงกอนการจัดทําประชาพิจารณ  จนกระท่ังทําประชาพิจารณเสร็จแลว
ก็ยังไมไดรับขอมูล 

จากปญหาขางตน ทําใหมีขอกําหนดในรางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชน พ.ศ…..  มาตรา 16   ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีขอเท็จจริงและเผยแพรขอเท็จจริง
ใหประชาชนผูไดรับผลกระทบไดรับทราบและตรวจสอบได  ผูศึกษาเหน็วาการเพ่ิมหลักเกณฑ
ขางตนนาจะสามารถแกปญหาการใหขอมูลขาวสารตอประชาชนได 

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ  ประชาชนก็ยังเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีแทจริงไดยาก   
แมวาประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  รวมระยะเวลา 
8 ปแลวก็ตาม 
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ปญหาในเร่ืองการใหขอมูลขาวสาร   กอนการจัดทําประชาพิจารณประชาชนใน
ตางประเทศใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ประชาชนจะไดนําไปศึกษา  ในประเทศฝร่ังเศส
กําหนดใหฝายปกครองตองจัดทําเอกสารเพือ่ใชประกอบการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น  ซ่ึงเปน
เอกสารท่ีช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ  เพื่อใหเห็นขอบเขตของโครงการ   และบอกถึง
วัตถุประสงคของโครงการ  ผลกระทบของโครงการ    และรายงานการศกึษาผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม  เสนอตอผูวาราชการจังหวัด  เพื่อใหประชาชนมาตรวจดูเอกสารเพ่ือใชประกอบการ
ดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ 

กระบวนการรับฟงความคิดเห็น   จะเร่ิมข้ึนภายหลังท่ีมีการจัดทําเอกสารที่ใช
ประกอบการดาํเนินการรับฟงความคิดเหน็   ถาเอกสารที่ใชประกอบการรับฟงความคิดเห็นไม
ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดไว  ประชาชนสามารถฟองศาลปกครองได    โดยอางถึงเหตุความ
ไมชอบดวยกฎหมาย การออกคําส่ังนี้เกดิจากการจัดทาํประชาพิจารณท่ีไมครบข้ันตอนหรือวิธีการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือการจัดทําประชาพิจารณไมชอบดวยกฎหมาย  เปนเหตุใหการออกคําส่ัง
ทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายไปดวย (เอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด) 

สวนประเทศอังกฤษ  เปดโอกาสใหประชาชนผูท่ีถูกกระทบสิทธิ  มีการเตรียม
ตัวอยางเพียงพอในการแสวงหาพยานหลักฐานตางๆมาสนับสนุนขอคัดคานของตน     และหักลาง
โครงการของฝายปกครอง (ไดรับขอมูลขาวสารอยางรอบดาน) ตามหลักความยุติธรรม 

การทบทวนโดยศาล  ศาลอาจเพิกถอนการกระทํา  เพราะการกระทํานั้นเกนิขอบ
อํานาจ ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การกระทําท่ีเกินขอบอํานาจทางกฎหมาย วิธีสบัญญัติ การท่ีฝายปกครอง ไม
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว  มีผลใหการกระทําดงักลาวเกนิขอบอํานาจ เพราะ
กฎหมายกําหนดข้ันตอนเอาไวเพื่อคุมครองประชาชนท่ีถูกกระทบสิทธิ 

2. การกระทําท่ีขัดกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ   ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายมา
ปรับใช  ศาลจะนําหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติมาปรับใชตามแตสถานการณ   

3. ปญหาในเร่ืองผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ และความเปนกลาง
ของคณะกรรมการประชาพจิารณ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 กําหนดใหรัฐมนตรีผูมีอํานาจ  หรือ ผูวาราชการจังหวัด  แตงต้ัง
คณะกรรมการประชาพิจารณ  โดยคณะกรรมการดังกลาวตองไมมีสวนไดเสียกับโครงการ  
เนื่องจาก รัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการจากการเสนอช่ือโดยสวนราชการ  ประชาชนไมไดมีสวน
รวมในการแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาว  หรือแมวาจะมีการคัดคานวาคณะกรรมการบางคน ไม
เหมาะสม  เนือ่งจากทํางานในหนวยงานท่ีผลักดันโครงการ  หรือเคยแสดงความคิดเห็นสนับสนนุ
โครงการผานหนังสือพิมพ หรือมีตําแหนงท่ีมีสวนไดเสียกับโครงการ  ก็ไมมีการทบทวน หรือ
แกไขการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว  ทําใหในหลายโครงการ ประธานกรรมการประชาพิจารณ  
ปลอยใหตวัแทนของหนวยงานราชการ  เจาของโครงการ   ใชเวลาในการช้ีแจงขอมูลพื้นฐานมาก
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เกินไป  ท้ังๆท่ีขอมูลก็มีอยูในเอกสารท่ีแจกแลว  และประธานกรรมการประชาพิจารณไมเปด
โอกาสใหกรรมการและผูเขารวมทําประชาพิจารณซักถามในประเด็นท่ีตองการการช้ีแจงขอเท็จจริง 

จากการศึกษารางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ …. ได
กําหนดข้ันตอนของการแตงตั้งผูดําเนิน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดังนี ้ 

5. มาตรา 5 กําหนดใหนายกรัฐมนตรี  แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟง
ความคิดเหน็ 

6. มาตรา14 หนวยงานของรัฐหรือประชาชนผูไดรับผลกระทบ รองขอตอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการรบัฟงความคิดเห็น ใหมีการรับฟงความคิดเห็นแบบไมเปนทางการ 

7. เม่ือหนวยงานของรัฐประกาศใหสมควรดําเนินโครงการ   หลังจากมีการรับฟง
ความคิดเหน็แบบไมเปนทางการ  แตมีประชาชนผูไดรับผลกระทบคัดคาน  มาตรา22 กําหนดให 
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ 

8. มาตรา 22 (1) ใหอธิบดีศาลปกครองช้ันตน แตงต้ังผูเช่ียวชาญ จากบัญชีรายช่ือ  
ตามมาตรา  13 (จัดใหมีข้ึนโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น) เปนคณะผูรับฟง
ความคิดเหน็และใหเปนผูดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนอยางเปนทางการ   

จากข้ันตอนการทํางานขางตนจะเห็นวา ผูดําเนินการการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชน  ถูกกําหนดรายช่ือโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น  ซ่ึงคณะกรรมการ
นี้ไดรับการแตงต้ังจากนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น สรุปไดวาผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็นท้ังอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ  อยูภายใตการบังคับบัญชาส่ังการของนายกรัฐมนตรี  เปนการเช่ือมโยง
กับฝายบริหาร  ซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายใหจัดทําโครงการของรัฐ   

วิธีการแกไขความไมนาไววางใจของผูดําเนินการการรับฟงความคิดเหน็  ผูศึกษา
เห็นวา ควรนาํระบบการสรรหาบุคคล เขาดํารงตําแหนงท่ีเกี่ยวของกบัการรับฟงความคิดเห็น โดย
ยึดถือเจตนารมภของการจัดต้ังองคกรอิสระ คือ หลักความเปนกลาง และหลักความเปนอิสระ เปน
แนวทางในการกําหนดจํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา คุณสมบัติของบุคคลท่ี
จะไดรับการแตงต้ัง และวิธีการแตงต้ัง เนื่องจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชาพจิารณ 
คณะกรรมการประชาพิจารณท่ีไดมาโดยการแตงต้ังซ่ึงขณะนี้ไมเปนท่ียอมรับของประชาชน 
เนื่องจากพฤติกรรมท่ีผานมาของบุคคลดังกลาวทําใหประชาชนไมไววางใจ จะเห็นไดจากการท่ี
ประชาชนไมยอมเขารวมการดําเนินการประชาพิจารณ จนถึงข้ันเขาขัดขวางการจัดทําประชา
พิจารณ เพื่อสรางความม่ันใจและใหเกิดความไววางใจจากประชาชน จึงสมควรท่ีจะเปล่ียนแปลง
วิธีการไดมา 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
       การศึกษาวิจัยเร่ือง การรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาพิจารณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
แนวทางการจดัทํากฎหมาย การมีสวนรวมของประชาชน ในการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 

       ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ไดศึกษา การรับฟงความคิดเห็น ของประชาชน  มี
วัตถุประสงค   เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม ในการตัดสินใจดําเนนิโครงการของรัฐ ท่ีอาจ
มีผลกระทบตอประชาชน โดยวิธีประชาพิจารณ   ซ่ีงมีหลักการพื้นฐาน ท่ีเหมือนกนั     ไมวาจะเปน
ของตางประเทศ หรือประเทศไทย แตกตางกันท่ี รูปแบบ วิธีการ เทคนิค ท่ีนํามาใช  และกิจกรรมที่
ตองรับฟงความคิดเห็น   สวนการรับฟงความคิดเห็นของประเทศไทย  ไดมีกําหนดไว  ในกฎหมาย
เปนคร้ังแรกคือ   พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  พ.ศ.  2511 โดยเปดโอกาสให
ประชาชน    คัดคานการกําหนด   มาตรฐานผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตอมาคือพระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพือ่การเกษตร พ.ศ. 2517 โดยใหสอบถามความสมัครใจจากเจาของท่ีดินทุกราย ใน
ทองท่ีนั้นวาจะใหดําเนนิการจัดรูปท่ีดินหรือไม และ พระราช บัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518 โดยมี
การจัดประชุมรับฟงขอคิดเหน็ของประชาชนในทองท่ีจะมีการวางและการจัดผังเมืองรวม   หรือผัง
เมืองเฉพาะ  และการรับฟงความคิดเห็น  ของประชาชน  ท่ีเรียกวา การ  ไตสวนสวนสาธารณะ โดย
มีมติคณะรัฐมนตรี  ลงวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2535  เสนอใหรัฐบาลชุดใหมพจิารณาดําเนินการรับ
ฟงความคิดเหน็ใหรอบดาน โดยมีนักวิชาการ วิศวกร และฝายท่ีเกี่ยวของ จนกระ  ท่ังมีการออก
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดยวิธีประชาพจิารณพ.ศ. 
2539 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    วาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 มีหลักการดังนี้ 

1. ประชาพิจารณตองทํากอนการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
2. ประชาพิจารณตองมีการแตงตั้งกรรมการประชาพิจารณจากบุคคลท่ีเปนกลาง และ

ไมมีสวนไดเสียกับโครงการท่ีทําประชาพิจารณ 
3. ประชาพิจารณตองทําโดยเปดเผย และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัโครงการ 
4. ผลท่ีไดจากการประชาพิจารณใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของหนวยงานรัฐ 

 
        เม่ือนําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธี ประชาพิจารณมาใช  ปรากฏ

วาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ มิไดดาํเนินการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
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วาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดยวิธีประชาพจิารณ พ.ศ. 2539 กอใหเกิดปญหา ในทาง
ขอกฎหมายดังนี้ 

1. ปญหาท่ีเกิดจากการตัดสินใจดําเนินโครงการกอนการทําประชาพิจารณ  
2. ปญหาท่ีเกิดจากสถานะของ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง

ความคิดเหน็สาธารณะโดยวธีิประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 
3. ปญหาในเร่ืองการใหขอมูลขาวสารกอนการจัดทําประชาพิจารณไมถูกตอง 

และครบถวนเพียงพอ 
4. ปญหาในเร่ืองผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ และความเปน

กลางของคณะกรรมการ 
 
ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกระบวนการ รับฟงความคิดเหน็ ของประชาชน  เปนการเปดโอกาส  ให
ประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการของรัฐไดมีสวนรวมในการตดัสินใจ โดย
ใหประชาชนมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูล  ท่ีเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และไดรับทราบเหตุผลของ
การดําเนินโครงการของรัฐ รวมท้ังแสดงความคิดเห็นโตแยงคัดคานโครงการของรัฐ ซ่ึงผูศึกษาเห็น
วา จะใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนเร่ืองภายในของฝายบริหารที่จะดาํเนินการภายใต
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ   พ.ศ. 
2539  ซ่ึงพบวามีปญหา  ในการดําเนนิกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในเร่ือง 
สถานะของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ   โดยวิธีประชา
พิจารณ  พ.ศ. 253  ปญหาในเร่ืองการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐไมครบถวนเพียงพอ 
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ   และความไมเปนกลาง รวมท้ังการมีสวน ไดเสีย
ของคณะกรรมการประชาพจิารณ   การตัดสินใจดําเนนิโครงการของรัฐกอนจัดทําประชาพิจารณ 
ซ่ึงถาปลอยใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนเร่ืองภายในของฝายบริหารเพยีง
ฝายเดียวจะทําใหผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนแกประชาชนในการดําเนนิโครงการของรัฐ รวมท้ัง
ปญหา  ท่ีเกิดจากระเบียบสํานักนายากรัฐมนตรี    วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยวธีิ
ประชาพิจารณ   พ.ศ. 2539  ไมไดรับการแกไข   จึงตองทําใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนกฎหมายโดยตราเปนพระราชบัญญัติ 

เม่ือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนกฎหมายโดยตรา   เปน
พระราชบัญญัติแลว จะมีผลบังคับ ใหทุกฝาย   ไมวาจะเปนรัฐ  หนวยงานของรัฐ  เจาหนาท่ีของรัฐ  
และประชาชน    จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ ข้ันตอนของกฎหมายท่ีกําหนดไว  เปน
หลักประกนัใหแกประชาชนวารัฐ หนวยงานของรัฐ  เจาหนาท่ีของรัฐ  จะตองปฏิบัติตามกรอบท่ี  
กฎหมายกําหนดไว   ถาหากวาไมยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไว   ถือวา
เปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ประชา ชนท่ีเสียหายอาจฟองตอศาลปกครองได 
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สวนปญหาท่ีหนวยงานของรัฐตัดสินใจดําเนินโครงการของรัฐกอนการจัดทําประชา
พิจารณ   และมีประชาชน  ท่ีอาจไดรับผลกระทบ จากการดําเนินการของรัฐ ทําการคัดคาน มีการ
ชุมนุมประทวงเรียก รองให หนวยงานของรัฐ  เร่ิมตนนบัหนึ่งใหม  เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน
รวม    ตั้งแตข้ันตอนริเร่ิมโครงการ  โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เชน โครงการ
โรงงานไฟฟาพลังงานถานหิน บานบอนอก บานหินกรูด  ตามหลักการของการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน    จะตองกระทํากอนการตัดสินใจดําเนินโครงการ เนื่องจากการรับฟงความคิดเหน็ 
มีวัตถุประสงคท่ีจะนําเอาขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินโครงการของรัฐ เม่ือไดมีการตัดสินใจดําเนินโครงการไปแลวก็ไมมีประโยชนอะไรท่ีจะมา
รับฟงความคิดเห็น  และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการไม
ยอมเขารวม และขัดขวาง กระบวนการรับฟงความคิดเหน็ ซ่ึงผูศึกษามีความเหน็วา   ควรจะนําวิธี
อ่ืนมาจัดการกบัปญหาท่ีเกิดข้ึน      ไมควรนําเอากระบวนการรับฟงความคิดเหน็มาใชในกรณนีี้ 
เพราะการรับฟงความคิดเหน็ โดยวิธีประชาพิจารณ  มีขอจํากัด มีรูปแบบท่ีเปนพิธีการ มีลักษณะ
ของการเผชิญหนาระหวางฝายประชาชนท่ีคัดคานโครงการกับ  หนวยงานของรัฐและประชาชนที่
สนับสนุนโครงการ และสถานท่ีท่ีดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นไมอาจรองรับคนจํานวน
มากได  เชน โครงการทอสงกาซ  และโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย   ท่ีมีผูมาลงทะเบียนเขารวม
ประชาพิจารณจํานวนมาก ซ่ึงเส่ียงตอการกระทบกระท่ังของท้ังสองฝายและยากตอการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

ปญหาในเร่ือง การใหขอมูลขาวสาร  ท่ีเกี่ยวของกับ โครงการของรัฐ  กอนการประชา
พิจารณ   ไมครบถวนเพียงพอ  ผูศึกษาเหน็วา   ในเร่ืองขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับโครงการของรัฐ  
ควรกําหนดใหชัดเจนวา  ใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ  เจาของโครงการ  จะตองจัดทําขอมูล  
และเผยแพรขอมูลใหแกประชาชน   ใหครบถวนเพียงพอ   เพื่อใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจ
ในขอมูล  ท่ีเกี่ยวของกับโครงการของรัฐ ใหเทาเทียมกับ  นักวิชาการ ตัวแทนของหนวยงานของรัฐ  
เพียงพอท่ีจะแสดงความคิดเห็นและโตแยงคัดคานโครงการของรัฐ 

การจัดทําขอมูลเบ้ืองตน ตามประกาศของคณะกรรมการที่ปรึกษา วาดวยประชาพิจารณ 
พ.ศ. 2540 เร่ืองหลักเกณฑ   และวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ   โดยวิธีประชาพิจารณ 
การจัดทําขอเท็จจริงตามรางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ…. ขอมูล
เกี่ยวกับโครงการของรัฐท่ีหนวยงานของรัฐ  ตองเผยแพรแกประชาชน   ตามรางระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรี  วาดวยการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ….   ยังขาดความชัดเจน  ในเร่ือง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม     จึงตองกําหนดให   รายงานการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม     เปน
ขอมูลขาวสารท่ี    หนวยงานของรัฐจะตองจัดทํา  และเผยแพร  แกประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบ  
จากการดําเนินการของรัฐ   ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนด  ใหตองมีการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  
แมจะไมมีกฎหมายกําหนดใหตองศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในโครงการ   ก็จะตองกําหนดให
หนวยงานของรัฐเจาของโครงการ   จัดทําคําช้ีแจงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการโครงการของรัฐ 
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ปญหาในเร่ืองผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ และความเปนกลางรวมถึง
การมีสวนไดเสียของ คณะกรรมการประชาพิจารณ   ซ่ึงกระบวนการรับฟงความคิดเห็น   ของ
ประชาชนท่ีผานมาประชาชนฝายท่ีคัดคานโครงการของรัฐ  เรียกรองขอมีสวนรวม      ในการ
แตงต้ังคณะกรรมการประชาพิจารณ    เนื่องจาประชาชนฝายท่ีคัดคานโครงการ  เห็นวา 
คณะกรรมการประชาพิจารณ     ท่ีไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรี  ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะ   โดยวิธีประชาพิจารณ  พ.ศ. 2539  มีสวนไดเสียกบั
โครงการ  ดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น   เอนเอียงเขาขางหนวยงานของรัฐเจาของ
โครงการ  ทําใหประชาชนฝายท่ีคัดคานโครงการ ไมไววางใจ ไมเช่ือถือ กระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน เปนอีกสาเหตุหนึ่ง  ท่ีทําใหประชาชนฝายท่ีคัดคานโครง การไมยอมเขารวม  
และขัดขวาง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  โดยวิธีประชาพจิารณ 

สวนบุคคล  ท่ีดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน     ตามราง
พระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ…. ผูศึกษาเห็นวายังมีการยึดโยงอยูกับ
ฝายบริหาร หนวยงานของรัฐท่ีเปนจาของโครงการ  ซ่ึงประชาชนไมเช่ือถือ  และไมไววางใจ ท่ีจะ
ใหทําหนาท่ีดาํเนินกระบวนการ รับฟงความคิดเห็น เนื่องจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟง
ความคิดเหน็ของประชาชนประกอบดวย   คณะกรรมการโดยตําแหนง   และผูทรงคุณวุฒ ิ ท่ีไดรับ
การแตงต้ังจากคณะรัฐมนตรี   คณะกรรมการที่ปรึกษาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จัดทํา
บัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญ เพื่อใหอธิบดีศาลปกครองช้ันตน  แตงต้ังเปนคณะผูรับฟงความคิดเห็น 

ดังนั้น ผูศึกษาเห็นวา  ควรจะเปล่ียนแปลง   ท่ีมาของคณะกรรมการท่ีปรึกษาประชา
พิจารณ  และ  คณะกรรมการประชาพิจารณเสียใหม  โดยนําระบบการสรรหาบุคคลเขาดํารง
ตําแหนง  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  โดยยึดถือ
เจตนารมณของการจัดต้ังองคกรอิสระ คือ หลักความเปนกลาง  และหลักความเปนอิสระ เปน
แนวทางในการกําหนดจํานวน  และองค ประกอบของคณะกรรมการสรรหา คุณสมบัติของบุคคล 
ท่ีจะไดรับการแตงต้ัง  และวธีิการการแตงตั้ง 

ถารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ… 
ประกาศใชบังคับจะมีผลทําให ตองยกเลิกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ 2539  นื่องจากรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ….   กําหนดให สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทํา
หนาท่ีกํากับดแูล สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และแนะนํา หนวยงานของรัฐ ในการดําเนินการรับ
ฟงความคิดเหน็ของประชาชนตามระเบียบนี้ และกําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบ
โครงการของรัฐ เปนผูจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน ซ่ึงผูศึกษาไมเห็นดวย ท่ีจะให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เนื่องจากประสบการณท่ีผานมา 
การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ ซ่ึงมีคณะกรรมการประชา
พิจารณ ซ่ึงเปนคนกลางทําหนาท่ีจดัทําประชาพิจารณ ปรากฎวาประชาชน ไมเช่ือถือ และไม
ไววางใจ  จึงมีความเห็นวาควรจะใหมีคณะกรรมการทําหนาท่ีดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
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ประชาชนดังกลาวขางตน และควรนําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยทําเปนหนังสือตาม
แบบของประเทศฝรั่งเศสมาใช 

แมวารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
พ.ศ.. จะกาํหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชน แตกย็ังไมมีความชัดเจนอยูหลายประการ และยังไมเปนหลักประกันท่ีเพียงพอวา 
หนวยงานของรัฐจะปฏิบัติตามท่ีรางระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีท่ีกําหนดไว เพราะวายังไมมี
สถานะเปนกฎหมาย เหมือนกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเหน็
สาธารณะ โดยวิธีประชาพจิารณ พ.ศ. 2539 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัในอนาคต จากการศึกษาการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชนของตางประเทศ มีกิจกรรมอีกหลายประการท่ีตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น เชน ใน
ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา จัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนในการท่ีจะมีการ
ออกกฎหมาย ในระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายลําดบัรอง  
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ชุดโครงการวจิัยการติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ “เร่ืองการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540”   
โดย  ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวนัแกว และคณะสํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.). กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา,  2546 

จรัล ดิษฐาอภชัิย  ไพโรจน กมลเพชร  และชลัท ประเทืองรัตนา . รายงานการวิจยั “แนวทางการ
จัดทําประชาพิจารณในสังคมไทย” เสนอตอมูลนิธิสถาบันวิจยัเพ่ือการ พัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI).  กรุงเทพมหานคร. 2544 

ปญญา อุดชาชน . รายงานการวิจยั “การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณใน
ประเทศแคนาดา” เสนอตอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผูสอนวิชากฎหมาย
มหาชน . สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,  2545 

ศิริพร เอ่ียมธงชัย . รายงานการศึกษา “ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของ 
สหรัฐอเมริกา” เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กรุงเทพมหานคร 
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วิทยานิพนธ 
สุมาลี อ้ึงตระกูลไทย . “กระบวนการรับฟงทางมหาชน” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2533 
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(อยูในข้ันตอนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. .... 

 
 

หลักการ 
 

ใหมีกฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
 

เหตุผล 
 

การใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัตริาชการเปนหลักการท่ีสําคัญ ประการหน่ึง
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันจะทําใหหนวยงานของรัฐดําเนินการเร่ืองตาง ๆ ได
ตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชน และโดยท่ีมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัตวิา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง เหตุผลตลอดจนแสดง
ความเหน็ของตนกอนท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินจะ
อนุญาตหรือส่ังการใหดําเนินโครงการหรือการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกีย่วกับตนหรือชุมชนทองถ่ินตาม
กระบวนการรับฟงความเหน็ของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 
พระราชบัญญัติ 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ….... 

 
 

………………………. 
………………………. 
………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 
 
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเหน็ของ

ประชาชน พ.ศ. ....” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวนั

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคราชการสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และองคการมหาชนท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยองคการมหาชน 

“ผูไดรับผลกระทบ” หมายความวา ผูท่ีจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการที่เจาหนาท่ี
ของหนวยงานของรัฐอนุญาต หรือส่ังการใหดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมใด 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนัน้ เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการรบัฟงความคิดเห็น 

  
 
 

มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น ประกอบดวยรอง
นายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินสิบคน เปนกรรมการ  ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรูความเขาใจ

ในวิธีการการรับฟงความคิดเห็น หรือมีความเช่ียวชาญดานความม่ันคง นิติศาสตร  รัฐศาสตร 
สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร การบริหารจัดการ หรือส่ิงแวดลอม และตองไมเปน
ขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีท่ีมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงใหผูท่ีไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงได
แตงต้ังไวแลว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนัน้อยูในตําแหนงเพือ่
ดําเนินงานตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได ท้ังนี ้ไมเกนิ
สองวาระติดตอกัน 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวฒุิพนจากตําแหนง 

เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหกรรมการ

ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
การวินจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ี
ขาด 

หามมิใหกรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเขารวมพิจารณาหรือมีมติในเร่ือง
นั้น 

 
มาตรา ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ การรับฟงความคิดเหน็เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) สอดสองดูแลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําและฝกอบรมแกหนวยงานของรัฐและเอกชนในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ใหความชวยเหลือและสนับสนุนแกหนวยงานของรัฐ และประชาชนใหมีความ

เขาใจในการรับฟงความคิดเห็น 
(๖) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะรัฐมนตรีอยาง

นอยปละหน่ึงคร้ัง 
(๗) ศึกษาหรือวิจยัเพื่อการพัฒนาการใหขอเท็จจริงแกประชาชนและการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน  
(๘) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหบุคคลใดมาใหขอเทจ็จริง 

อธิบาย แนะนํา ใหความเห็น หรือใหสงเอกสารท่ีเกี่ยวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามท่ี
เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนกุรรมการเพื่อดําเนินการใด
ภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
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การแตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนกุรรมการสาขาหรือ
คณะอนกุรรมการพื้นท่ี เพื่อดําเนินการแทนคณะกรรมการตามท่ีไดรับมอบหมายกไ็ด 

ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  เพื่อประโยชนในการจดัการรับฟงความคิดเห็น ใหคณะกรรมการจัดใหมี

บัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญเพื่อแตงต้ังเปนคณะผูรับฟงความคิดเห็น 
การจัดทําบัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๒ 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะพิจารณาอนญุาตหรือจะดําเนินการโครงการ

หรือกิจกรรมใด ถาเปนกรณีท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวติ 
หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับบุคคลหรือชุมชนทองถ่ิน  หนวยงานของรัฐ ตองเปดเผย
ขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชนผูไดรับผลกระทบไดรับทราบ และตองปรึกษาหารือ
รวมกับประชาชนผูไดรับผลกระทบโดยการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนท่ีจะตัดสินใจ
พิจารณาอนุญาต หรือดําเนนิการโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เวนแตมี
กฎหมายอ่ืนบัญญัติการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนไว  โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐตองนํา
ผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการตัดสินใจพจิารณาอนุญาตหรือดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น โดยตองหลีกเล่ียงการดําเนินการท่ีจะมีผลกระทบตามวรรคหน่ึง เวนแตเปนกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนของประเทศหรือสังคมสวนรวม และมีมาตรการเพ่ือปองกันหรือเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดจากผลกระทบท่ีเหมาะสมแลว 

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกโครงการหรือกิจกรรมใดท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการเปนกรณีเรงดวน เพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ ประโยชนของ
ประเทศหรือประโยชนสาธารณะท่ีจําเปนตองดําเนินการทันที 

 
มาตรา ๑๕  การอนุญาตหรือการดําเนนิการโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานของรัฐ

จะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ไดแกกรณดีังตอไปนี ้
(๑) กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
(๒) กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(๓) กรณีอ่ืนท่ีมีผลกระทบตามลักษณะหรือขอบเขตท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ

เห็นสมควรจดัใหมีการปรึกษาหารือรวมกบัประชาชนผูไดรับผลกระทบในโครงการหรือกิจกรรม
ใด นอกเหนือจากท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง ใหดําเนนิการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย 

ถาประชาชนผูไดรับผลกระทบเห็นวาการจะพิจารณาอนญุาตหรือการจะดําเนนิ
โครงการหรือกิจกรรมใดของหนวยงานของรัฐมีผลกระทบตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ซ่ึงทําให
ชุมชนของตนไดรับความเดอืดรอนเสียหาย อาจเขาช่ือรองขอตอคณะกรรมการหรือ
คณะอนกุรรมการท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อพิจารณามีคําส่ังใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของดําเนินการ
รับฟงความคิดเหน็ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ได  ท้ังนี้ หลักเกณฑและวธีิการการเขาช่ือ
รองขอใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๑๖  โครงการหรือกจิกรรมใดท่ีตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นใหหนวยงาน

ของรัฐจัดใหมีขอเท็จจริงดังตอไปนี ้เพื่อเผยแพรหรือใหประชาชนตรวจสอบได 
(๑) สาระสําคัญของการดําเนินการ 
(๒) สถานท่ี วิธีการ ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
(๓) เหตุผล และความจําเปนท่ีจะตองดําเนนิการ 
(๔) ผลกระทบของการดําเนินการท้ังผลดีและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมาตรการ

แกไขในกรณท่ีีมีผลเสีย 
(๕) บทวิเคราะหความคุมคาของโครงการเม่ือพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔) 
(๖) รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจะเพยีงพอใหเขาใจลักษณะการดําเนินการ 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจกาํหนดแนวทางการดําเนินการจัดใหมีขอเทจ็จริงและการ

เผยแพรตามวรรคหน่ึง เพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติได 
 
มาตรา ๑๗  ในการจดัรับฟงความคิดเหน็ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนนิการให

เหมาะสมกับลักษณะโครงการหรือกิจกรรม โดยคํานึงถึงการสรางความเขาใจและการรับรูความ
ตองการของประชาชนผูไดรับผลกระทบอยางท่ัวถึง ตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) การสัมภาษณรายบุคคล 
(๒) การรับฟงความเห็นทางโทรทัศน 
(๓) การสํารวจความคิดเห็น 
(๔) การแสดงความคิดเห็นโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๕) การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
(๖) การพบปะแบบไมเปนทางการ 
(๗) การสนทนากลุมยอย 
(๘) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(๙) การประชุมระดับท่ีปรึกษา 
(๑๐) การอภิปรายสาธารณะ 
(๑๑) การประชาพิจารณ 
(๑๒) วิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคหน่ึงใหเปนไป

ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  
 
มาตรา ๑๘  เม่ือหนวยงานของรัฐแหงใดเร่ิมจะพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมใดและ

เปนโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรา ๑๔ ใหหนวยงานของรัฐแหงนั้นพิจารณากาํหนดวิธีการรับ
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ฟงความคิดเหน็ตามมาตรา ๑๗ เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและรับฟงความคิดเห็นเบ้ืองตนของประชาชน
ผูไดรับผลกระทบ 

ใหหนวยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง ประกาศใหประชาชนผูไดรับผลกระทบไดทราบ
การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงอยางนอยตองจัดใหมีการประกาศในบริเวณท่ีจะอนุญาต 
หรือดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น ในประกาศดงักลาวตองมีขอความแจงใหทราบวิธีการรับ
ฟงความคิดเหน็ ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแกการท่ีประชาชนจะเขาใจ
และสามารถแสดงความคิดเห็นได ในการนี้ คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางเพ่ือเปนมาตรฐาน
ในการจดัใหมีประกาศเพ่ือใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติก็ได 

เม่ือหนวยงานของรัฐจัดใหมีการประกาศตามวรรคหน่ึงแลว ใหแจงตอคณะกรรมการ
เพื่อทราบ 

ใหหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการจดัรับฟงความคิดเห็น แตอาจรองขอให
คณะกรรมการจัดสงผูเช่ียวชาญมาชวยดําเนินการได 

 
มาตรา ๑๙  เม่ือไดจดัใหมีการรับฟงความคิดเหน็ตามมาตรา ๑๘ เสร็จส้ินแลว 

หนวยงานของรัฐตองเปดเผยผลการแสดงความคิดเห็นใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

มาตรา ๒๐  หนวยงานของรัฐตองนําผลการแสดงความคิดเห็นท่ีดําเนนิการ ตามมาตรา 
๑๘ มาประกอบการพิจารณา ถาหนวยงานของรัฐเหน็วา จําเปนตองดําเนินการตามโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นตอไปโดยมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตามท่ีประชาชนแสดงความคิดเหน็
แลว หรือไดทําความเขาใจกับประชาชนผูไดรับผลกระทบจนเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมแลว  
ใหหนวยงานของรัฐประกาศแสดงความจําเปนและเหตุผลท่ีสมควรใหดําเนนิการโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น  

ประกาศตามวรรคหน่ึงตองระบุวันเวลาและสถานท่ี เพือ่ใหประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบมีสิทธิแสดงความเห็นคัดคานการดําเนินการโครงการหรือกจิกรรมนั้นไดภายในเวลาท่ี
เหมาะสมซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวัน  ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวไมมีการยื่นคัดคานใหถือวา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นไดรับฟงความคิดเห็นแลว 

คําคัดคานตองแสดงประเดน็ปญหาใหเขาใจไดวาไมเห็นดวยหรือมีความเห็นแตกตาง
ในประเด็นใดที่เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีมีการยื่นคัดคานตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐ

จัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็อยางเปนทางการ 
 
มาตรา ๒๒  การจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็อยางเปนทางการใหดําเนนิการ

ดังตอไปนี ้
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(๑) ใหหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงอธิบดีศาลปกครองช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจศาลใน
ทองท่ีท่ีจะดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น เพื่อแตงต้ังผูเช่ียวชาญจากบัญชีรายช่ือตามมาตรา 
๑๓ เปนคณะผูรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ังมีหนังสือแจงการดําเนนิการใหคณะกรรมการทราบ
ดวย 

(๒) ใหคณะผูรับฟงความคิดเหน็รวบรวมขอมูลของโครงการหรือกิจกรรม และ
รายละเอียดคําคัดคาน เพือ่นํามาพิจารณากําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็นใหเหมาะสมกับสภาพ
ของโครงการหรือกิจกรรม หรือลักษณะของการคัดคาน ซ่ึงตองเปนวิธีการตามท่ีกาํหนดในมาตรา 
๑๗ 

(๓) ใหคณะผูรับฟงความคิดเหน็ประกาศวิธีการรับฟงความคิดเห็นโดยตองแสดง
ขอมูลท่ีจําเปนของโครงการหรือกิจกรรม ประเด็นปญหาท่ีจะมีการรับฟงความคิดเห็นการกําหนด
ตัวแทนกลุมบุคคลผูไดรับผลกระทบที่จะเสนอขอคิดเหน็ การใหความชวยเหลือทางวิชาการแก
ประชาชน และข้ันตอนการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ 

(๔) เม่ือดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเสร็จส้ิน ใหคณะผูรับฟงความคิดเห็นจัดทํา
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นจัดสงใหหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการ และประกาศโดย
เปดเผยเพื่อใหประชาชนผูไดรับผลกระทบสามารถตรวจสอบได 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นอยางเปนทางการตามวรรคหน่ึง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของผูเกี่ยวของได 

 
มาตรา ๒๓  เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นอยางเปน

ทางการจากคณะผูรับฟงความคิดเห็น ใหหนวยงานของรัฐนํามาพิจารณาประกอบกับความจําเปน
ของโครงการหรือกิจกรรม มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ความ
คุมคาของประโยชนสาธารณะ และทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด กอนท่ีจะตัดสินใจพิจารณาอนุญาต
หรือดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

 
มาตรา ๒๔  บรรดาคาใชจายในการดําเนนิการรับฟงความคิดเห็นใหตกเปนภาระของผู

ขออนุญาตหรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีนาํมารับฟงความคิดเห็น แตถาเปนโครงการ
หรือกิจกรรมที่รัฐดําเนินการเองใหเปนภาระของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น 

คาใชจายตามวรรคหน่ึงใหรวมถึงคาใชจายในการดําเนนิการของคณะผูรับฟงความ
คิดเห็นตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนดดวย 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมดําเนินการจดัใหมีขอเทจ็จริงตามมาตรา ๑๖ 

หรือไมจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๑  ใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิ
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ฟองตอศาลปกครองเพ่ือมีคําบังคับใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตองตามข้ันตอนของ
พระราชบัญญัตินี้ได 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ นายตุลาลักษณ    อาจสมบุญ 
วัน เดือน ปเกิด 19  พฤษภาคม   2505 
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2527 
 เนติบัณฑิตไทยจากสํานกัอบรมศึกษากฎหมายหง 
 เนติบัณฑิตยสภา สมัยท่ี 39 พ.ศ. 2529   
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