
ปญหาเกี่ยวกับการประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสิฐ  แจมวฒันะชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
พ.ศ. 2556 

 

DPU



ฉ 

The Problem with a Public Hearing Organized by the Prime Minister  
That by Public Hearings 2005 

 
 
 
 
 
 
 

Pisit  Jaemwattanachai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Department of Law 
Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University 

2013 
 

 

DPU



ค 

หัวขอวทิยานพินธ ปญหาเกี่ยวกับการประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548   
ช่ือผูเขียน  พิสิฐ  แจมวัฒนะชัย 
อาจารยท่ีปรึกษา          ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรชัย  เล่ือนฉว ี
สาขาวิชา  นิติศาสตร 
ปการศึกษา                  2555  
 

บทคัดยอ 
 
 การทําวิทยานิพนธปญหาเกี่ยวกับการประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ 2) เพื่อศึกษาสภาพ
ปญหาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 3) เพื่อศึกษาหลักเกณฑและวิธีการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณในตางประเทศ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทาง 
แกไขปญหาเกี่ยวกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณท่ีมีความ
เหมาะสมกับประเทศไทยตอไป 
             ผลการศึกษาพบวา การประชาพิจารณนั้นถือเปนข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในการดําเนินโครงการของภาครัฐ กลาวคือ เม่ือหนวยงานของรัฐมีความประสงค 
ท่ีจะดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต  
หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ิน รัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการตองจัด
ใหมีการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ รัฐมีหนาท่ีท่ีจะตองใหขอมูลตางๆ อันเกี่ยวกับโครงการ
ดังกลาวแกประชาชน ท้ังนี้เพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาการศึกษาและพิจารณาถึง
ผลกระทบตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน แตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ไดกําหนดวิธีการท่ีประชาชนจะรับรูขอมูลของการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนไว กลาวคือ ใหแจงใหประชาชนผูไดรับผลกระทบ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
ทราบโดยการติดประกาศ และใหแจงตามเครือขายสารสนเทศตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนด ซ่ึงอาจเกิดปญหาถาการประกาศและแจงนั้นประชาชนไมรับทราบ หรือไมรูเร่ืองเก่ียวกับ
โครงการท่ีจะมาจัดการรับฟงความคิดเห็น และกรอบระยะเวลาในการแจงขอมูลขาวสารใหแก
ประชาชนผูไดรับผลกระทบหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการเปนเวลาท่ีนอยเกินไปเม่ือเทียบกับ
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ตางประเทศ ตลอดจนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 ปญหาเร่ืองสถานะทางกฎหมาย ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ท่ีเปนเพียงกฎหมายรองคือ เปนกฎหมายท่ีออกตามพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 โดยนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมิไดใชอํานาจตาม
หลักเกณฑของกฎหมาย เปนการขัดตอหลักการในการตรากฎหมาย ตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญได
ระบุไว ทําใหมีปญหาในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 การรับฟงความคิดเห็นของตางประเทศมีการจัดทําดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบอยาง
กวางขวางตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ิน  
รัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลใหประชาชน
ทราบ ท้ังการแจงเร่ืองโครงการ ระยะ เวลา สถานท่ี ตลอดจนขอมูลขาวสารไดแจงใหกับประชาชน
ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของโดยการกําหนดใหสงทางไปรษณีย นอกเหนือจากการประกาศทาง
ส่ือตางๆ แลว และยังมีการกําหนดระยะเวลาในการประกาศข้ันตํ่าถึง 28 วัน ทําใหประชาชนมีเวลา
ในการรับรูของขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม เพ่ือจะทําใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรับ
ฟงความคิดเห็นโดยท่ัวถึง 
 เพื่อใหเปนไปตามหลักของการตรากฎหมายท่ีถูกตอง และตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ผูจัดทําวิทยานิพนธจึงเสนอใหมีการตราพระราช 
บัญญัตืวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนข้ึนมาบังคับใชแทนระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพื่อจะไดมีกฎหมายท่ีมีผลบังคับ
ใช และเปนหลักเกณฑกลางในการรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในประเทศไทยเปนไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
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ABSTRACT 
 

 Thesis about the problem a public hearing organized by the Prime Minister that by 
public hearings 2005. Purposes. 1) To study the theories related to the listening public opinion by 
way of a public hearing. 2) To study the problem to public opinion about the public hearing 
organized by the Prime Minister that by public hearings 2005. 3) To learn the rules and how to 
get public opinion on a public hearing in a foreign country. 4) To propose a solution to the 
problems about process of public hearings on a public hearing is appropriate for Thailand in the 
future. 
 The results of the study found that the public hearing is the next step of the process of 
public participation. In the implementation of government projects. When the government intends 
to implement a project that has widespread effects on quality of life, environmental health or the 
good and bad effects on the local community. State or a state agency that is responsible for the 
project must provide for the dissemination of information to the public. The state has a duty to 
provide information to the public about the project. To provide opportunities for people to study 
and consider the implications that may arise in the future. But a public hearing organized by the 
Prime Minister that by public hearings 2005 determine how the public will perceive the infor-
mation of the public hearing as follows. To inform the public who are affected by or involved in 
the recognition by posting and Information Network. According to the Prime Minister. This could 
be a problem if people do not get news from the announcement about the project in the public 
hearing and the time frame to report the information to the people who are affected or who is 
involved with the project a little more compared to overseas. Regulation of the Prime Minister the 
Prime Minister that by public hearings 2005. Problem of the legal status of regulation of the 
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Prime Minister the Prime Minister that by public hearings 2005. The law is secondary. The Laws 
by the Public Administration Act 1991 by the Prime Minister. Which is not according to the rules 
of law. Contrary to the principles of constitutional law as the law stated cause trouble to listen to 
public opinion. Abroad are made widely public hearing on the implementation projects that have 
an impact on environmental quality, health, lifestyle the local community. State or a state agency 
that is responsible for the project must provide for the dissemination of information. People 
affected have been informed about the project duration, locations, and information required to 
send mail and media and to determine the duration of the declared minimum to 28 days so that 
people have time to. get information about the public hearings.  
 To be in accordance with the valid legislation of the Intention of the Constitution of 
the Kingdom of Thailand 2007. The authors proposed the Stamp Act on the feedback of the 
public to enforce the regulations of the Prime Minister on the public hearings 2005. In order to 
have legal effect and is a central theme in the feedback. To listen to public opinion in the form 
and the same standard. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขเปนคร้ังแรก ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย เม่ือวันท่ี 27 
มิถุนายน 2475 และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เม่ือ
วันท่ี 10 ธันวาคม 2475 โดยกําหนดใหใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ นับแตนั้นเปนตน
มาประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบทางออมหรือประชาธิปไตยแบบผูแทน 
(Indirect or Representative Democracy) โดยใหประชาชนในประเทศเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาท่ี
บริหารประเทศแทนตน ในนามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จนกระท่ังภายหลังพฤษภาทมิฬ 
บุคคลหลายฝายมีแนวคิดท่ีจะนําประชาธิปไตย แบบการมีสวนรว (Participatory Democracy) มาใช
กับการเมืองการปกครองของประเทศไทย  
                 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามหลักสากลในบรรดาประเทศท่ีมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยท้ังหลายมี 2 แนวทางคือ  เปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยผาน
ทางผูแทนราษฎร และเปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของหรือไดเสียกับการ
ตัดสินใจของรัฐโดยตรง โดยใชท้ังสองแนวทางควบคูกันไป  ประเทศไทยในชวงกอนป พ.ศ 2539  การ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนการรับฟงผานผูแทนราษฎรเปนหลัก แตในป พ.ศ.  2539 รัฐบาล
เห็นวาขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยผานผูแทนราษฎรแตเพียงฝายเดียว
นั้น ยังไมเพียงพอท่ีรัฐบาลจะใชประกอบการตัดสินใจ จึงไดพัฒนาแนวทางการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของหรือไดเสียกับการตัดสินใจของรัฐโดยตรงข้ึน โดยออก “ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 เพื่อให
หนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางในการจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง แต
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 
มีขอจํากัดหลายประการ โดยขาดการใหขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจมีผลกระทบตอประชาชน ทําใหประชาชนขาดความเขาใจท่ีถูกตองในส่ิงท่ีหนวยงานของรัฐจะ
ดําเนินการ และวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจํากัดเพียงวิธีการประชาพิจารณ (Public 
Hearings) เพียงอยางเดียวเทานั้น ซ่ึงเหมาะสมกับบางสถานการณ จึงทําใหเกิดการเผชิญหนา
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ระหวางผูสนับสนุนและกลุมผูคานข้ึนบอยครั้ง อันเปนสถานการณท่ีไมพึงประสงค ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน
และสอดคลองกับหลักสากลเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน1   
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไววา “ บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับขอมูล  คําช้ีแจงและเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถ่ินกอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ินและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกลาว ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ ”  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงไดวาง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ 2548 ไวเปน
หลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานของรัฐและประชาชน รวมถึงเปนแนวทางในการใหประชาชนมีความเขาใจอันดีตอการ
ดําเนินการของรัฐ  ลดปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับชุมชน หรือประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบ โครงการของรัฐก็จะสามารถบรรลุผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงค เกิดผลใหการ
พัฒนาประเทศเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
กําหนดใหกอนเร่ิมดําเนินโครงการของรัฐอันจะมีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ินนั้น หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบ
ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการ
อยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน การสํารวจความคิดเห็น การประชุมปรึกษาหารือหรือใชวิธีอ่ืนท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด หรือนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว โดยตองประกาศให
ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ีตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ กอนเร่ิม
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
โครงการของรัฐ และใหมีการเผยแพรขอมูลของโครงการ สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมท้ังความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกประชาชนผานระบบเครือขาย
สารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทําหนาท่ีกํากับดูแล สงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือและแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการ 

                                                 
1
 สํานักนายกรัฐมนตรี ศูนยบริการประชาชน 2552 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง 

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ของเจาหนาท่ีของรัฐ. ศูนยบริการประชาชน สํานักนายกรัฐมนตรี. 
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อยางไรก็ดี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มี
ปญหาอยูหลายประการ ดังนี้ 
 1. ปญหาเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารในการทําประชาพิจารณ ตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
  1.1 ปญหาเร่ืองการรับรูขอมูลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกลาวคือ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 11 ท่ีมีการ
กําหนดใหมีการประกาศเกี่ยวกับวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียด
อ่ืน ใหปดประกาศท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐและสถานท่ีดําเนินโครงการ และใหประกาศ
ในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึน แตการประกาศดังกลาว
อาจเกิดปญหาข้ึนไดถาสถานท่ีจัดทําโครงการหรือหนวยงานของรัฐอยูไกลจากบานหรือท่ีพักอาศัย
ของประชาชน ทําใหประชาชนไมทราบประกาศ หรือการประกาศทางเครือขายสารสนเทศไม
สามารถเขาถึงประชาชนไดดีพอ  
  1.2 ปญหาเร่ืองกรอบระยะเวลา ในการประกาศบอกขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 
กลาวคือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 11  
กําหนดใหรัฐหรือหนวยงานของรัฐตองประกาศแจงวัน เวลา สถานท่ี ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการท่ีจัดทําใหแกประชาชน ผูไดรับผลกระทบจากโครงการไมนอยกวา 15 วัน กอนการรับฟง
ความคิดเห็น จะเห็นไดวาเปนการกําหนดระยะเวลาท่ีนอยเกินไป ในการแจงขอมูลขาวสาร อาจทํา
ใหประชาชนผูท่ีมีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวของไดรับขอมูลไมครบถวน หรือไดรับขอมูลนอยทําใหไม
มีขอมูลในการตัดสินใจ 
 2. ปญหาเร่ืองสถานะทางกฎหมายของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548   
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เปน
เพียงกฎหมายรอง คือ เปน กฎหมายท่ีออกตามมาตรา 11 (8) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ท่ีใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎหมายมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
จัดทําประชาพิจารณ จะเห็นไดวานายกรัฐมนตรี มิไดใชอํานาจตามหลักเกณฑการตรากฎ เปนการ
ขัดตอหลักการในการตรากฎหมาย ตามท่ีรัฐธรรมนูญไดระบุไว ทําใหมีปญหาในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
            จากปญหาการทําประชาพิจารณของประเทศไทยดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนจึงเปน 
เร่ืองท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจักตองทําการศึกษาและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการประชาพิจารณ ตาม 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบกับ
กฎหมายและกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในตางประเทศ อาทิเชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศฝร่ังเศส ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ท้ังนี้ เพื่อนําแนวทางท่ีมีความ
เหมาะสมในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยการทําประชาพิจารณในตางประเทศ 
มาปรับใชกับการทําประชาพิจารณของประเทศไทยใหมีมาตรฐานเทียบเทาระดับสากลตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชา
พิจารณ 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการประชาพิจารณ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
  3. เพื่อศึกษาหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชา-พิจารณใน
ตางประเทศ 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีประชาพิจารณท่ีมีความเหมาะสมกับประเทศไทยตอไป 
 
1.3   สมมุติฐานของการศึกษา 
 เนื่องดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 ยังคงมีปญหาอยูหลายประการ อาทิเชน ปญหาเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารในการทํา
ประชาพิจารณ ไมวาจะเปนการเขาถึงขอมูล และเร่ืองระยะเวลาการใหขอมูล ปญหาท่ีเกิดจาก
สถานะทางกฎหมาย ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 ฉะนั้น จึงควรทําการศึกษาและวิเคราะหถึงสภาพปญหาของการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณในประเทศไทย รวมทั้งศึกษารูปแบบ วิธีการและกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณในตางประเทศ ตลอดจนแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณท่ีมีความเหมาะสมกับ
ประเทศไทยตอไป 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานี้มุงเนนศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธี
ประชาพิจารณของประเทศไทย รวมถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณในตางประเทศ และแนวทางในการแกไขปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณท่ีมีความเหมาะสมกับ
ประเทศไทย ท้ังนี้ เพื่อใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนไปตามหลักสากล 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 ศึกษาจากเอกสาร (Document Research) โดยศึกษาคนควาจากเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ เชน ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา หนังสือ บทความในวารสาร รวมท้ัง
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ วิทยานิพนธและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ แลวนําขอมูลท่ีไดมารวบรวมใหเปนระบบแลวทําการวิเคราะห
ตอไป  
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธี
ประชาพิจารณ 
 2. ทําใหทราบถึงสภาพปญหาของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประชา
พิจารณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548  
 3.  ทําใหทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ
ในตางประเทศ 
 4. ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณท่ีมีความเหมาะสมกับของไทย 
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บทที่ 2 
แนวคิด หลกัเกณฑเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชนโดยการประชาพิจารณ และทฤษฏีการตรกฎหมาย 
 
 กอนการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 มีกฎหมายและระเบียบตางๆ บัญญัติเร่ืองการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยูกอนแลว และไดมีการจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายและ
ระเบียบดังกลาวไปหลายครั้ง ดังน้ันเราควรศึกษาใหทราบถึงแนวคิด และหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับ
ฟงความคิดเห็นวามีหลักเกณฑ และความเปนมาอยางไร 
 
2.1  แนวคิดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 แนวความคิดการมีสวนรวมของประชาชนนั้น เปนแนวคิดท่ีเกิดและอยูเคียงคูกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากระบบการปกครองนี้ถือวา อํานาจอธิปไตยซ่ึงเปนอํานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศนั้นมาจากประชาชน และประชาชนเปนผูใหฉันทานุมัติแกองคกร
ตางๆของรัฐ เปนผูใชอํานาจดังกลาวในทางนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ1   
       ในประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกประเทศจะมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบทางออมหรือประชาธิปไตยแบบผูแทน (Indirect or Representative 
Democracy) เปนการปกครองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนในประเทศเลือกผูแทนเขาไปทําหนาท่ี
บริหารประเทศแทนตนในนามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 สําหรับประเทศไทยเม่ือประชาชนเลือกผูแทนไปปกครองและบริหารประเทศแทนแลว
มักจะถือวาหมดภาระหนาท่ีใหเปนหนาท่ีของผูแทนท้ังในสวนของรัฐบาลหรือสภาผูแทนเปน 
ผูตัดสินปญหาตางๆ แทนทั้งส้ิน โดยประชาชนไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือรวม
ตัดสินใจแตอยางใด ผลท่ีตามมาก็คือการตัดสินใจของรัฐบาลไมวาจะเปนการออกพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับเร่ืองตางๆ หรือนโยบายท่ีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาประเทศจะมีหลายโครงการที่ไม
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและไมอาจแกไขปญหาท่ีแทจริงของประเทศได ใน
ขณะเดียวกันยังสรางปญหาใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน หรือประชาชนกับ

                                                 
1 พัชรี  สิโรรส.  (2546).  การมีสวนรวมของประชาชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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นักการเมืองตลอดจนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตางๆอยางมากมาย2 นับวาเปนขอบกพรองของ
ประชาธิปไตยทางออมหรือประชาธิปไตยแบบผูแทน จึงทําใหประเทศท่ีพัฒนาการทางการเมืองมี
ความเจริญกาวหนา เชน ยุโรปและสหรัฐอเมริกามีแนวคิดนําประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
(Participatory Democracy) เพ่ือแกไขปญหาจุดออนของระบบประชาธิปไตยทางออมหรือผูแทน3 
อันเปนระบบท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามผสมผสานระหวางการเสริมจุดแข็งและซอมจุดออนของ
ประชาธิปไตยแบบทางตรงกับประชาธิปไตยแบบทางออม   
 ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในทางการเมือง
การปกครอง และในการตัดสินใจระดับตางๆ มากข้ึน นอกเหนือจากการอาศัยผูแทนราษฎรท่ี
ประชาชนเลือกต้ัง4 ทําใหประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทยไดนําประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมา
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายสําคัญตางๆ  
 นักวิชาการไดใหคํานิยาม ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวา หมายถึง การที่อํานาจใน
การตัดสินใจไมควรเปนของกลุมคนจํานวนนอย แตอํานาจควรไดรับการจัดสรรในระหวางประชาชน 
เพื่อทุกๆ คนไดมีโอกาสที่จะมีอิทธิพลตอกิจกรรมสวนรวม5 โดยมีหลักการและองคประกอบที่
สําคัญคือ 
 1) ประชาชนมีสวนรวมในการเมืองและการบริหาร 
 2) กระจายอํานาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรตางๆระหวางประชาชนให
เทาเทียมกัน 
 3) เพิ่มการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 4) มีความยืดหยุนได กลาวคือ มีโครงสรางการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบไดมีความ
โปรงใสและคํานึงถึงความตองการทรัพยากรของผูมีสวนรวม 
 5) การมีสวนรวมของประชาชนมีท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ6 

                                                 
2 สุริยัน  สุวรรณราช.  (2545, มกราคม-เมษายน).  “ประชาธิปไตยมีสวนรวม: การรับฟงความคิดเห็น.”

สุทธิปริทัศน, หนา 73.  
3 ถวิล  บุรีกุล และคณะ.  (2544).  แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.  หนา 3. 
4  แหลงเดิม.  หนา 13. 
5  สถาบันพระปกเกลา .  (2544).  ตัวอยางเทคนิคการมีสวนรวมของประชาชนและกฎหมายที่เก่ียวของ. 

หนา 10. 
6  ถวิล บุรีกุล และคณะ.  (2544).  แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540.  หนา 74. 
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 2.1.1 แนวคิดการมีสวนรวม 
 แนวคิดการมีสวนรวมในปจจุบันไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางปฎิบัติในงาน
พัฒนา การมีสวนรวมนั้นไมไดข้ึนอยูกับการริเร่ิมหรือการวางแผนโดยรัฐ แตความสําเร็จท่ีแทจริง
นั้นเกิดจากการท่ีประชาชนในชุมชนไดเขามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเปนอิสระ เนน
การทํางานในรูปของกลุมหรือองคกรชุมชนท่ีมีวัตถุประสงคอยางชัดเจน เกิดเปนพลังกลุมซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหงานพัฒนาตางๆ บรรลุความสําเร็จตามความมุงหมาย ดังนั้นการมีสวนรวมจึง
เปนการรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในกิจกรรมและข้ันตอนตางๆ เปนส่ิงท่ี
จําเปนเพราะจะทําใหลดความขัดแยงและผลกระทบท่ีไมพึงประสงค ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและ
สรางใหเกิดพลังของทุกฝายในการรวมกันคิดรวมกันทํา และรวมกันรับผลตอบแทนจากการกระทํา
นั้นท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ความหมายของคําวา “การมีสวนรวม” สามารถสรุปใจความสําคัญได ดังนี้ 
 1)  การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความ 
สามารถของตนในการจัดการและควบคุม การใชและการกระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตท่ีมี
อยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรี
ในฐานะสมาชิกสังคม 
 2) การมีสวนรวมของประชาชน คือ การใหอํานาจในการตัดสินใจท่ีเนนเร่ืองอํานาจ
และการควบคุม โดยการมีกิจกรรมรวมกันของประชาชนท่ีไมเคยมีสวนเกี่ยวของในทางปฎิบัติ คํา
วาการมีสวนรวมนั้นเปนผลมาจากการตอสูในทางรูปธรรม และการขัดแยงทางสังคมหรือโดยความ
พยายามท่ีจะปรับความหมายใหใกลเคียงกับสภาพของสังคมที่เปนจริง กระบวนการดังกลาวจึงมี
แนวโนมไปในลักษณะแนวประชาชนหรือการเรียกรองในลักษณะท่ีเปนประชาธิปไตยและมีการ
ปลดปลอยใหมีอิสรภาพมากข้ึน 
 นอกจากนี้การมีสวนรวมยังมีความหมาย 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก เปนการมีสวนรวม
ในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ตั้งแตเร่ิมตนจนถึงส้ินสุดกระบวนการ ซ่ึงจะตองสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
ลักษณะท่ีสอง เปนการมีสวนรวมในนัยทางการเมือง คือ การมีสวนรวมเปนการสงเสริมสิทธิและ
พลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ
รักษาผล ประโยชนของกลุมและการเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาท่ีมี
ประชาชนเปนหลัก 
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 รูปแบบของการมีสวนรวม สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 1)  การมีสวนรวมแบบเปนไปเองหรือโดยความสมัครใจท่ีเกิดข้ึนเอง โดยไมมีการ
แทรกแซงเปนลักษณะการรวมท่ีผูรวมเต็มใจ ซ่ึงเปนไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันข้ึน
เพื่อแกไขปญหากลุมของตน โดยเนนการกระทําท่ีมิไดรับการชวยเหลือจากภายนอกซ่ึงมีรูปแบบท่ี
เปนเปาหมาย 
 2)  การมีสวนรวมแบบชักนําหรือชักจูง เปนการเขารวมโดยตองการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาลเปนรูปแบบโดยท่ัวไปของประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
 3) การมีสวนรวมแบบบังคับซ่ึงเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
ภายใตการจัดการโดยเจาหนาท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบน้ีเปนรูปแบบท่ีผูกระทํา
ไดรับผลทันทีแตจะไมไดรับผลระยะยาว และจะมีผลเสีย คือ ไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
ในท่ีสุด 
 ระดับการมีสวนรวม แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 
 ระดับท่ี 1 การใหขอมูล การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและเสริมสรางความเขาใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางเลือกและทางแกไข ผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมใน
การรับฟงขอมูล รับรูขอมูลขาวสาร 
 ระดับท่ี 2 การฟงความคิดเห็น การรับขอมูลและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
สภาพปญหา ทางเลือกและแนวทางแกไข เชน การสํารวจความเห็น การประชุมกลุมยอย ผูมีสวนได
เสียมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 ระดับท่ี 3 การเขามาเกี่ยวของ เขารวมประสานการทํางานกับประชาชน สรางความ
ม่ันใจวาความคิดเห็น ความจําเปนของประชาชนจะได รับการตอบสนองพิจารณาและหาแนวทาง 
แกไข เชน การประชุมปฎิบัติการ ผูมีสวนไดเสียสนใจเขามามีสวนรวมสมัครใจเขามาเปนอาสา 
สมัครในการคนหาทางเลือกรวมวางแผนแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อการแกไขปญหาและดําเนิน
กิจกรรม 
 ระดับท่ี 4 การใหความรวมมือ การเขามาเปนหุนสวนกับประชาชนในทุกข้ันตอนของ
การตัดสินใจมีความรูสึกเปนเจาของรวม เชน การเขาเปนคณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการของชุมชน 
ผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนไมวาจะเปนดานแรงงาน ทุน ทรัพยากร 
สถานท่ี เปนตน อันเปนการมีสวนรวมในการปฎิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
 ระดับท่ี 5 การเสริมสรางพลังอํานาจประชาชน การใหประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจตอการแกไขปญหาตางๆ ของชุมชนเชน การลงประชามติ ผูมีสวนไดเสียสามารถลุกข้ึนมา
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ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาและพัฒนาสุขภาพ สุขภาวะของ
ชุมชนเอง 
 สรุปไดวา  การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน กลุมคนหรือองคกร
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดริเร่ิมพิจารณา ตัดสินใจ การรวมปฎิบัติ รวมรับผิดชอบใน
เร่ืองตางๆไมวาจะเปนเร่ืองของปจเจกบุคคลหรือของกลุมอันมีผลกระทบถึงประชาชนเองรวมท้ัง
การประเมิณผลโครงการและการแบงปนผลประโยชนซ่ึงกระบวนการท่ีชุมชนกระทําออกมาใน
ลักษณะของการทํางานรวมกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม ความสนใจรวมและการ
ดําเนินการรวมกัน เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ ปรับปรุงสถานภาพทาง
สังคมในชุมชนโดยรวมมือกันดําเนินกิจกรรมนั้นใหลุลวงไป เพื่อประโยชนของชุมชนและชวย
สรางความรูสึกรับผิดชอบและความเปนเจาของใหเกิดข้ึนกับประชาชนทําใหการดําเนินกิจกรรม
ตางๆของชุมชนไปสูจุดหมายปลายทางไดและมีผลใหประชาชนชวยตนเองไดในระยะยาวโดยไม
ตองคอยพึ่งพาความชวยเหลือจากภาครัฐเพื่อใหเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ตามความตองการของสมาชิกในชุมชน 
 2.1.2 แนวคิดเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ 
         ในอดีตเปนเวลานานหลายศตวรรษท่ีมนุษยพยายามหาคําตอบท่ีวามนุษยทุกคน ควรมี
สิทธิประเภทหน่ึงอันเปนสิทธิประจําตัว ไมสามารถโอนใหแกกันได และไมอาจถูกทําลายลงได
โดยอํานาจใดๆ ขณะเดียวกันก็ไดมีการตอสูดิ้นรนเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิเชนวานั้นตลอดมาระหวาง 
ผูมีอํานาจปกครองกับผูอยูใตอํานาจปกครอง ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในเร่ือง กฎหมายธรรมชาติ 
และสิทธิตามธรรมชาติ 
 แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ เช่ือวา สิทธิท้ังหลายเกิดข้ึนตามธรรมชาติพรอมๆ กับ
มนุษย และถือวาความยุติธรรมมากอนตัวบทกฎหมาย สิทธิท้ังหลายแหงมนุษยชาติเกิดมีข้ึนตาม
กฎหมายธรรมชาติ สวนกฎหมายท่ีตราข้ึนในภายหลังนั้น เปนเพียงการยอมรับหรือรับรองสิทธิท่ีได
มีอยูแลววา มีอยูจริง และรัฐบังคับคุมครองใหเทานั้น เชน สิทธิเสรีภาพในการส่ือสาร สิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น  
 ตอมาแนวความคิดเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติดังกลาว ไดมีการอธิบายขยายความจน
กลายเปนสิทธิในการจํากัดอํานาจรัฐ โดยใหเหตุผลวาประชาชน มีอาณาเขตหนึ่งท่ีหามมิใหผูใช
อํานาจปกครองรัฐลวงลํ้าเขาไปใชอํานาจรัฐได จึงเทากับประชาชนของรัฐมีสิทธิในการจํากัดอํานาจ
รัฐนั่นเอง และนอกจากจะเปนการจํากัดอํานาจรัฐไมใหลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
แลว สิทธิเสรีภาพของแตละบุคคล ก็จะตองไมถูกลวงละเมิดจากการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อ่ืนดวย 
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 คําวา “สิทธิ” นั้นภาษาอังกฤษใชคําวา “right” ตรงกับภาษาลาตินวา “Jus” ซ่ึงหมายถึง 
ความรับผิดชอบหรือความถูกตองชอบธรรม ในท่ีนี้คําวา “สิทธิ” หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมที่
บุคคลอาจใชยืนยันกับผูอ่ืนเพื่อรับรอง คุมครอง หรือบังคับใหเปนไปตามประโยชนอันพึงมีพึงได
ของบุคคลนั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประโยชนหรืออํานาจอันชอบธรรมที่กฎหมายรับรอง และ
คุมครองใหนั่นเอง 
 สิทธิ ยังหมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการใดๆที่
เกี่ยวของกับชีวิต รางกายหรือทรัพยสินของตนหรือบุคคลอื่น หรือประโยชนท่ีกฎหมายคุมครองให 
หรือประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนรูปธรรมจับตองได และท่ีเปนนามธรรม ถากฎหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญคุมครองและรับรองสิทธิใดๆ ก็จะกอใหเกิดหนาท่ี
แกรัฐ หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ จะตองเคารพสิทธินั้นๆ รวมท้ังกอใหเกิดหนาท่ีแก
ประชาชนท่ีจะตองเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 
 สวนคําวา เสรีภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีไมตกอยูภายใตการครอบงําของบุคคล
อ่ืน หรืออํานาจในการกําหนดตนเองโดยอิสระของบุคคล ความมีอิสระท่ีจะกระทําการหรืองดเวน
ไมกระทําการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เม่ือรัฐธรรมนูญคุมครองและรับรองเสรีภาพใด ก็จะกอใหเกิด
หนาท่ีแกรัฐ หนวยงานของรัฐ ท่ีจะตองไมละเมิดเสรีภาพนั้น 
                  สิทธิตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม เชน 
บุคคลมีสิทธิและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ 
                   เสรีภาพ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ความสามารถท่ีจะทํา
กิจกรรมใดๆ ไดตามท่ีตนปรารถนาโดยไมมีอุปสรรคมาขัดขวาง เชน เสรีภาพในการพูด เสรีภาพใน
การนับถือศาสนา ความมีสิทธิท่ีจะทําจะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานท่ีใหความหมายของสิทธิและเสรีภาพไวดวย เชน  
 หยุด แสงอุทัย ใหความหมายของสิทธิวา สิทธิเปนเปนประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและ
คุมครองให และเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหประโยชนแกบุคคลไวโดยเจาะจง และกฎหมายได
คุมครองประโยชนนี้7   
 สวนคําวา เสรีภาพ วรพจน วิศรุตพิชญ ใหความหมายวา ภาวะของมนุษยท่ีไมอยูภายใต
การครอบงําของผูอ่ืน ภาวะท่ีปราศจากการหนวงเหนี่ยวขัดขวาง บุคคลใดบุคคลหน่ึงยอมมีเสรีภาพ
อยูตราบเทาท่ีเขาไมถูกบังคับใหกระทําในส่ิงท่ีเขาไมประสงคท่ีจะทํา กลาวโดยสรุป เสรีภาพคือ

                                                 
7 หยุด  แสงอุทัย.  (2538).  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (พิมพครั้งที่12).  กรุงเทพมหานคร : 

หาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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อํานาจของบุคคลในอันท่ีจะกําหนดตนเอง โดยอํานาจนี้บุคคลยอมเลือกวิถีชีวิตของตนไดดวย
ตนเอง8  
 ในเร่ืองสิทธิ รอสโก ปาวด กลาววา ไมมีคําใดในกฎหมายจะมีความหมายคลุมเครือ
มากไปกวาคําวา “สิทธิ” และไดใหความหมายของสิทธิไว 5 ประการ คือ 
 1.  ประโยชน (interest) มีความหมายได 2 กรณี คือ 
  1.1 ประโยชนซ่ึงบุคคลมีอยูควรจะไดรับการรับรองและคุมครอง 
  1.2 ประโยชนซ่ึงไดรับการรับรองและคุมครองและไดรับการจํากัดขอบเขตดวย
การเคารพในประโยชนของบุคคลท่ีไดรับการรับรอง 
 2. สิทธิท่ีจะเรียกรอง (claim) ซ่ึงไดรับการรับรองในอันท่ีจะกระทําหรือละเวนการ
กระทําโดยบุคคลอ่ืนเพื่อท่ีจะเกิดประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 
  2.1 ในทางกฎหมาย ในการที่จะคุมครองการกระทําหรือละเวนการกระทําตามท่ี
กฎหมายไดจํากัดขอบเขตไว 
  2.2 ในทางศีลธรรม ในการควบคุมสังคมดวยแรงกดดันจากความรูสึกทางศีลธรรม
ของสังคมหรือขององคกรกฎหมายพิเศษ 
 3. อํานาจ คือ การกําหนดความสามารถในการกอต้ัง ปลดเปลื้องหรือเลือกสิทธิตาม
ความ หมายในขอ (2) และรวมถึงการกอต้ังหรือเลือกหนาท่ี 
 4. เสรีภาพและเอกสิทธิ คือการกําหนดสภาพบางอยางของการท่ีจะไมเขาเกี่ยวของกับ
ส่ิงท่ีเปนโอกาสซ่ึงกฎหมายใหการคุมครองประโยชนไวดวยการปลอยใหบุคคลไดใชสิทธิความ 
สามารถตามธรรมชาติไดอยางอิสระเสรี 
 5. สิทธิ หมายถึง ส่ิงซ่ึงสอดคลองตองกันกับความยุติธรรม สิทธิของบุคคลมีข้ึนพรอม
กับเม่ือมีสภาพบุคคลเกิดขึ้นมา สิทธินี้จึงถือวาเปนสิทธิธรรมชาติ (natural right) เปนสิทธิพื้นฐานท่ี
มนุษยชาติพึงมี สิทธิในส่ิงแวดลอมจึงเปนสิทธิท่ีมาจากสิทธิธรรมชาติ สิทธิในส่ิงแวดลอมจึงเปน
สิทธิมนุษยชนประการหน่ึง  
 หากพิจารณาสิทธิข้ันพื้นฐานของไทย ท่ีรับรองกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนไวมี ดังนี้9 
 1. สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร ประชาชนจะตองไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการตางๆของรัฐ เพื่อท่ีประชาชนจะไดมีความรูเกี่ยวกับโครงการของรัฐเทาเทียมกันกับ
เจาของโครงการ เพื่อจะไดแสดงความคิดเห็นไดโดยถูกตองกับความเปนจริง 
                                                 

8  วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2538).  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ:วิญูชน. 
9 วิษณุ  เครืองาม.  (2546).”  การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ”  สารสํานักเลขาธิการ ครม.  หนา 11. 
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 2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เม่ือไดรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของ
การดําเนินโครงการตางๆ ของรัฐตองเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี 
 สวนสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานในตางประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวามีการรับรอง
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้10 
 1. สิทธิในการเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ เม่ือหนวยงานของรัฐรองขอขอมูลจาก
ประชาชนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการของรัฐจะตองเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจโดยวิธีแสดงความคิดเห็น 
 2. สิทธิในการรูกอนที่ประชาชนจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับของรัฐได รัฐจะตองให
ประชาชนไดรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐเสียกอน 
 3.  สิทธิท่ีจะไดฟงการตัดสินใจของรัฐท่ีจะดําเนินโครงการซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ
ประชาชน ประชาชนมีสิทธิเรียกรองใหหนวยงานของรัฐรับฟงขอคัดคานและผลกระทบท่ีประชาชน 
จะไดรับจากการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
            ประเทศอังกฤษยังมีการรับรองกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ 
 1. หลักความยุติธรรม หนวยงานของรัฐจะตองแจงใหประชาชนผูท่ีกระทบสิทธิได
ทราบขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการของรัฐกอนการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเปน
เวลาพอสมควร เพื่อใหประชาชนมีเวลาเตรียมตัวหาหลักฐานตางๆมาสนับสนุนขอคัดคานและ
หักลางโครงการของรัฐ 
 2. หลักการเปดเผย ผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจะตองทํารายงานสรุปการรับฟง
ความคิดเห็นจากขอเท็จจริงท่ีไดจากการรับฟงและขอเสนอแนะของผูดําเนินการรับฟงความเห็น 
 3. หลักความเปนกลาง ผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไมควรอยูภายใต
บังคับบัญชาส่ังการของรัฐมนตรีเพ่ือสรางความไววางใจในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 อยางไรก็ดีสิทธิท่ัวไปในเร่ืองความสัมพันธระหวางฝายปกครองและผูอยูภายใต
ปกครอง11 แมยังไมมีกฎหมายบัญญัติรับรอง แตก็เปนท่ียอมรับการมีอยูของสิทธิเหลานี้ โดยคํา
พิพากษาของศาล และการยอมรับรวมกันในวงการนักวิชาการทางปกครอง และตําราคําสอนท่ีเรียก
โดยรวมวา “หลักความโปรงใสในทางปกครอง” คือ การปกครองท่ีโปรงใส ประชาชนไดรูสภาพ 

                                                 
10 ศิริพร  เอี่ยมธงชัย.  (2548).  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา. 

วารสารกฎหมายปกครอง, เลม 21 ตอน 3.  หนา 20. 
11 ปยะศาสตร  ไขวพันธุ.  (มกราคม-เมษายน2547)., “สิทธิในขอมูลขาวสารและหลักความโปรงใส

ในทางปกครอง.” วารสารวิชาการศาลปกครอง, ฉบับที่ 1. หนา 218-222. 
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ความเปนจริง สามารถเขาถึงขอมูลท่ีแทจริงและการใหขอมูลความเห็นตางๆ จะยืนอยูบนขอเท็จจริง
อันเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหผลของขอขัดแยงตางๆ นําไปสูขอยุติท่ีสมเหตุสมผล สิทธิตางๆท่ีประกอบ
อยูในหลักการท่ีเรียกวาความโปรงใสในทางปกครองน้ี มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
 1. สิทธิท่ีจะรู (Droit de connaître) ถือเปนองคประกอบแรกของหลักความโปรงใส
ในทางปกครอง โดยอางถึงความเปนไปไดท่ีจะใหผูท่ีอยูใตการปกครองสามารถเขาถึงขอมูล
เอกสารท่ีองคกรหรือหนวยงานใดยึดถือไว สิทธิดังกลาวนี้ไมจําเปนตองกําหนดครอบคลุมไปทุกๆ 
เร่ือง แตอาจใชกับขอมูลเบ้ืองตนท่ีจําเปน เชน ขอมูลสวนตัวของบุคคล สิทธิท่ีจะรูถูกนํามาใชโดย
ทางนโยบายของรัฐท่ีตองการเปดโอกาสใหมีการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ และโดยแนวทาง
นิติบัญญัติโดยการออกกฎหมาย ในระยะตอมาสิทธินี้ขยายไปถึงเอกสารสาธารณะอีกหลายประเภท
และเปดโอกาสใหกับทุกคน ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียกับขอมูลขาวสารนั้นหรือไมก็ตาม12 โดยมี
เง่ือนไขวาตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลที่สาม การจํากัดหรือการมีเง่ือนไขเชนนี้มีอยูใน
บทบัญญัติหรือระเบียบบางเร่ืองท่ีตองการปกปองขอมูลสวนบุคคล การเปดโอกาสและการจํากัดใน
บางกรณีเชนนี้มิไดขัดแยงกัน แตเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางผลประโยชนแตละฝาย หรือ
ประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนตัว 
 2. สิทธิท่ีจะเขาใจ (Droit de comprendre) เปนสิทธิท่ีจําเปนอีกประการหน่ึงในหลัก
ความโปรงใสในทางปกครอง บุคคลใดท่ีไดรับขอมูลขาวสารหรือไดทราบมติคําส่ังใดๆ ไปแลว 
ควรท่ีจะสามารถเขาใจในเนื้อหาไดอยางชัดเจน ถาผูรับไมสามารถทําความเขาใจในวัตถุประสงค 
ขอบเขตหรือมูลเหตุจูงใจในการออกมติหรือคําส่ังนั้นๆ ส่ิงท่ีไดรับไปอาจทําใหเกิดขอสงสัยและ
อาจไมเกิดผลตามมติหรือคําส่ังนั้นได เชน ขอมูลท่ีไดรับไปเปนเพียงรายงานขอเสนอแนะหรือ              
การประเมินผลที่ไมปรากฏมติใดท่ีช้ีชัด แตเปนเพียงสวนประกอบยอยหรือเอกสารประกอบการ      
มีมติ การนําสิทธิเชนนี้มาใชมักปรากฏในรูปของกฎหมายหรือระเบียบวิธีปฎิบัติราชการตางๆอาจ
เทียบไดกับท่ีใชกันอยูในกฎหมายของไทย เชน มาตรการบางสวนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เร่ืองการใหเหตุผลในการทําคําส่ังทางปกครอง ถาขาด  
คําอธิบายหรือขอเสนอแนะท่ีเหมาะสม ขอมูลขาวสารที่ไดรับไปอาจถูกตีความผิดพลาดได 
 3. สิทธิท่ีจะถูกรับฟง (Droit d’être entendu) เปนสิทธิของประชาชนผูอยูใตการ
ปกครองท่ีจะใหฝายปกครองรับฟงความเห็น ขอโตแยงของตนกอนท่ีฝายปกครองจะดําเนินการ
หรือตัดสินใจในมติใดๆ ท่ีออกมามีผลกระทบตอตัวเขา การรับรองสิทธิประเภทนี้ในดานหน่ึงเปน

                                                 
12 ฤทัย  หงสสิริ.  (2545).  “ผูมีสวนไดเสีย” กับการใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ, 

รวมบทความทางวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 72 ป ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ สมาคมกฎหมาย
มหาชนแหงประเทศไทย.  หนา 237-350. 
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การประกันความชอบธรรมในการดําเนินการ และในอีกดานหนึ่งนั้นเปนท่ีทราบกันอยูแลววาการ
โตแยงหลังเหตุการณยังมิใชมาตรการที่เพียงพอตอการแกไขเยยีวยา หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึน 
หากจะตองรอใหมีมติหรือคําส่ังออกมากอนจึงโตแยงก็อาจไมทันการ หรือทําไดยากตอการรวบรวม 
ตระเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือตอสูหักลางจึงสมควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการกอนการตัดสินใจของฝายปกครอง และมีโอกาสปกปองสิทธิอันชอบธรรมของตน
ไดในเวลาอันควร 
 จากขอเสนอขององคกรฝายบริหารภาครัฐแหงยุโรป ท่ีประชุมไดกําหนดคุณลักษณะ
ของ “สิทธิท่ีจะถูกรับฟง” สรุปไดวาสิทธิท่ีจะถูกรับฟงเปนสวนประกอบของหลักความโปรงใส
ในทางปกครอง โดยเปดโอกาสใหผูอยูใตการปกครองหรือผูรับมติ มีสวนรวมในกระบวนการ
ดังกลาว เชน การเปดอภิปราย การสัมมนาระดมความคิดเห็น การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ 
แผนงานหรือรายงาน การตัดสินใจใดๆที่ทางปกครองควรเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ
ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ท้ังขอสนับสนุนและขอโตแยงของบรรดาผูรวมตัดสินใจ มิใชเปน
เพียงแตใหทราบบทสรุปข้ันสุดทายที่ออกมาเปนมติแลวเทานั้น รัฐบาลหรือฝายปกครองของ
หลายๆประเทศท่ีคิดแกไขขอตําหนิเหลานี้โดยกําหนดมาตรการไวหลายวิธีดวยกัน เชน การไต
สวนสาธารณะ หรือการทําประชาพิจารณก็เปนรูปแบบหนึ่งสนับสนุนสิทธิท่ีจะถูกรับฟงนี้ 
 ในกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสก็ปรากฏหลักการทํานองเดียวกันคือ หลักการรับฟงผูมี
สวนไดเสีย ในทางตําราคําสอนของกฎหมายฝร่ังเศสไดอธิบายสิทธิดังกลาวไวในสวนของกฎหมาย
เกี่ยวกับวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ในขณะท่ีองคกรฝายบริหารภาครัฐแหงยุโรปกําหนด
คุณลักษณะของสิทธิดังกลาวไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับการรับฟงสาธารณะ 
หรือการทําประชาพิจารณ อยางไรก็ตามกฎหมายไดยอมรับสิทธิดังกลาวไวท้ังสองแนวท้ังใน
รัฐธรรมนูญสวนท่ีเกี่ยวกับการทําประชาพิจารณและในกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติราชการทาง
ปกครอง 
 นอกจากนี้ “สิทธิท่ีจะวิจารณ” (Droit de critique) เปนสิทธิอีกสวนหน่ึงท่ีมาเติมหลัก
ความโปรงใสในทางปกครองใหสมบูรณยิ่งข้ึน คุณลักษณะของสิทธิประการสุดทายนี้จะเปดโอกาส 
ใหผูมีอํานาจตัดสินใจหรือผูรับมติไดแยกแยะทําความเขาใจในเร่ืองนั้นๆ ไปตามความเขาใจของตน 
อาจไมเห็นดวยกับมติท้ังหมดหรืออาจมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอันจะทําใหมตินั้นมีความสมบูรณ
เปนไปตามวัตถุประสงคและอยูในกรอบท่ีชัดเจน เร่ืองใดท่ีจําเปนตองมีการตัดสินช้ีขาดควรจะตอง
ไดรับฟงหรือไดเสนอแนะคําวิจารณและตองมีวิธีการอยางใดอยางหนึ่งท่ีจะทําใหขอเสนอแนะหรือ
ขอโตแยงเหลานั้นปรากฎอยูในมติดวย เชน การอนุญาตใหมีการทําความเห็นแยงรวมเขาไวในมติ
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นั้นๆ ถาขาดสิทธิท่ีจะวิจารณนี้ไปก็ไมอาจถือไดวาบรรดาผูมีอํานาจตัดสินใจที่รวมในการพิจารณา
นั้น เปนท่ีพึ่งหรือเปนผูใหคําปรึกษาแตจะกลายเปนแคผูรับฟงคนหนึ่งเทานั้น  
 
2.2 ความหมายและความเปนมาของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยการประชา-พิจารณ 
 ประชาพิจารณ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายวา คือ 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา Public Hearings เปน
คําศัพทท่ีใชอยูในสหรัฐอมริกา 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานท่ีไดใหความหมายของประชาพิจารณไวดวย เชน  
 โภคิน พลกุล ไดอธิบายไวในเอกสารวิชาการของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
เร่ืองรูปแบบตางๆของการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน
ในตางประเทศไว ดังนี้ 13 
 “Public Hearings” เปนคําศัพทท่ีใชอยูในสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีการแปลคําศัพทนี้เปน
ภาษาไทยท่ียังแตกตางกันอยู เชน “ไตสวนสาธารณะ” บาง “ประชาพิจารณ” บาง 
 คําวา “Hearings” โดยท่ัวไปในทางกฎหมาย หมายถึง การน่ังพิจารณาคดีซ่ึงใชใน
กระบวนการพิจารณาของศาลหรือองคกรในระดับท่ีคลายคลึงกัน แตเดิมหมายถึงการพิจารณาโดย
การเปดเผยของศาลเพ่ือใหสาธารณะชนไดรับรู ตอมาไดมีการนําคํานี้มาใชกับการดําเนินงานของ
ฝายบริหาร โดยหมายถึงการนั่งพิจารณาพยานหลักฐานโดยเปดเผย และมีกระบวนการที่เครงครัด
อยางศาลเทานั้น จากนั้นก็ไดมีการนําคําศัพทนี้ไปใชกับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ดวย 
 “Public Hearings” เปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการที่ใหประชาชนมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นกอนการออกกฎ คําส่ังหรือการตัดสินใจของฝายบริหารในปญหาสําคัญๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอสิทธิของบุคคลตางๆ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีใชอยูในสหรัฐอเมริกา 
 “Public Inquiry” เปนคําศัพทท่ีใชอยูในกฎหมายของอังกฤษ ซ่ึงมีการแปลคําศัพทนี้
เปนภาษาไทยท่ียังแตกตางกันอยู เชน มีการแปลวา การไตสวนสาธารณะ การสอบสวนโดยเปดเผย
และการรับฟงทางมหาชนเปนตน ซ่ึง “Public Inquiry” หมายถึง มาตรการทางปกครองท่ีเปดโอกาส
ใหผูท่ีจะถูกกระทบหรือเสียหายในเรื่องนั้นๆ ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือโตแยงคัดคาน
กอนท่ีฝายบริหารจะออกกฎหรือมีคําส่ังในเร่ืองนั้นๆ โดยใหองคกรหรือบุคคลท่ีมีความเปนอิสระ
เปนผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็นนั้น กระบวนการนี้มีขอดี คือ ทําใหฝายบริหารไดรับทราบขอมูล
                                                 

13 โภคิน  พลกุล.  (2540).  การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ: การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารราชการแผนดิน.  กรุงเทพฯ : กราฟคฟอรแมท. 
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ตางๆอยางเต็มท่ี และเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของไดเสนอขอมูล และแสดงความคิดเห็นโตแยงกัน
อยางเต็มท่ี อันจะทําใหการตัดสินใจในเร่ืองนั้นอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีสมบูรณท่ีสุด แตก็มี
ขอเสียคือความลาชาในการดําเนินการ และตองเสียคาใชจายในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
คอนขางมาก 
 “Public Inquiry” ในประเทศฝรั่งเศสแตเดิมประเทศฝร่ังเศสใหความสําคัญกับระบบ
การควบคุมภายหลังการคําเนินการมากกวาระบบการควบคุมกอนการดําเนินการ แตในระยะหลัง
ประเทศฝร่ังเศสก็หันมาใหความสําคัญกับระบบการควบคุมกอนการดําเนินการมากข้ึน โดยมี 
การนําระบบการไตสวนสาธารณะมาใชในบางกรณี เชน มีการตรากฎหมายวาดวยการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมโดยใหมีการไตสวนสาธารณะ ค.ศ. 1983 ข้ึนใชบังคับกับ “กิจการ” ท่ีอาจสงผลกระทบ
สําคัญตอส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยรัฐหรือเอกชนก็ตาม ท้ังนี้ตามท่ีไดมีการตรา
กฤษฎีกากําหนด “กิจการ” ดังกลาวอีกช้ันหนึ่งโดยผูท่ีประสงคจะดําเนินกิจการดังกลาวจะตองจัด
ใหมีการไตสวนสาธารณะเสียกอน จึงจะไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการดังกลาว 
 คะนึงนิจ  ศรีบัวเอ่ียม ไดใหความหมายในทางวิชาการวา “ประชาพิจารณ” คือรูปแบบ
หนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชน ท่ีเปดโอกาสใหฝายตางๆ ท้ังภาครัฐและประชาชนรวม
นําเสนอขอมูล คําแถลง จุดยืน ขอเท็จจริงและความคิดเห็นทั้งในเชิงสนับสนุน หรือคัดคานเกี่ยวกับ
นโยบายรางกฎหมายหรือการริเร่ิมโครงการของรัฐ เพื่อใหรัฐนําขอพิจารณาของทุกฝายไปเปรียบ 
เทียบผลดีผลเสียหาจุดสมดุลท่ีเหมาะสมและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โปรงใสและมีความ
รับผิดชอบกอนท่ีจะตัดสินใจตามอํานาจท่ีมีอยูตอไป ประชาพิจารณจะมีลักษณะเปนการประชุม
กลุมขนาดใหญท่ีเปนทางการซ่ึงตองจัดใหมีข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยมีการจัดวาระ การ
กําหนดเวลาใหแตละฝายนําเสนออยางเปนระบบ และมีการจดบันทึกการประชุมอยางเปนทางการ
ทํานองเดียวกับการพิจารณาในศาล14 
 อมร รักษาสัตย กลาววา “Public Hearings” ไดใหความหมายไววา เปนกระบวนการท่ี
เม่ือจะมีการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในระดับสาธารณะจะมีการเปดโอกาสใหสาธารณะชนมารวม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะตัดสินใจน้ันๆ โดยการตัดสินใจข้ันสุดทายตองคํานึงถึง
ความเห็น หรือความตองการของสาธรณชนน้ันดวย15 

                                                 
14 ตุลาลักษณ  อาจสมบุญ.  (2548).  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ศึกษาเฉพาะกรณีประชาพิจารณ.  หนา 10. 
15 ปริชัย  ดาวอุดม.  (2548).  การสํารวจรูปแบบประชาพิจารณในประเทศไทย (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต).  หนา 7. 
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 สํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมไดใหความหมายของ “Public Hearings” ไววาเปน
มาตรการควบคุมทางปกครองท่ีมุงคุมครองสิทธิประโยชนของผูไดรับความเสียหายโดยตรงและ
โดยออมจากการกระทําของรัฐโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยการไตสวน- 
สาธารณะ 
 สรุปไดวา คําวา ประชาพิจารณ คือ กระบวนการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน
อันอาจไดรับความเสียหาย จากการตัดสินใจของรัฐโดยประชาชนมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น
พยานหลักฐานขอเท็จจริง เพื่อระงับยับยั้งการตัดสินใจของรัฐ เพื่อจะกอใหเกิดความเสียหายแกเขา
ตลอดจนเปนกระบวนการท่ีบังคับใหรัฐตองอธิบายในเหตุผลความจําเปนท่ีประชาชนผูอาจเสียหาย
จะตองเสียหายจากการตัดสินใจของรัฐ 
 การประชาพิจารณในประเทศไทยเร่ิมปรากฏเปนทางการเม่ือป พ.ศ. 2539 ในสมัย
รัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปะอาชา นับจากนั้นเปนตนมาประเทศไทยไดมีการจัดทําประชาพิจารณ
มากกวา 50 โครงการซ่ึงเปนการจัดโดยหนวยงานตางๆ ของภาครัฐมากกวา 12 หนวยงาน ผลจาก
การทําประชาพิจารณ พบวาประชาชนผูมีสวนไดเสียกลับเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นอยางจํากัดและไมสนใจเทาท่ีควร ท้ังนี้เนื่องจากบางโครงการผูมีอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะ
ดําเนินการโครงการตางๆ ไดตัดสินใจในการดําเนินโครงการไปแลว กอนท่ีจะมีการทําประชา-
พิจารณ ฉะนั้นผลท่ีไดจากการประชาพิจารณจึงมิใชนําไปเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ แตมี
ลักษณะเปนเพียงการชี้แจงขอสงสัยตางๆ เทานั้น 
 จากการศึกษาพบวา นักวิชาการหลายทานมีความเห็นเกี่ยวกับการประชาพิจารณ 
(Public Hearings) วาเปนเทคนิคการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจของภาครัฐ มี
นักวิชาการบางคนมองวาการทําประชาพิจารณเปนการรักษาดุลยภาพระหวางผูปกครองและผูใต
ปกครอง เพราะเปนกระบวนการท่ีรัฐเปดโอกาสใหประชาชนท่ีไมพอใจการกระทําอยางหน่ึงอยาง
ใดของรัฐบาลในชวงเวลาหน่ึงๆ เทานั้น อาทิ เชน นักธุรกิจอาจเรียกรองตอผูกําหนดนโยบายในการ
ประชุมแบบประชาพิจารณ เพื่อใหรัฐอนุญาตใหพวกเขาขยายธุรกิจหรือชุมชนอาจใชเวทีประชา
พิจารณเปนเคร่ืองมือในการเคล่ือนไหวภาคสังคมและประชาชน ใหสนับสนุนโครงการท่ีพวกเขา
เรียกรอง หรือฝายการเมืองสามารถใชการทําประชาพิจารณ เพื่อขายความคิด หรือผลักดันโครงการ
ตางๆ ท่ีตนนําเสนอ เปนตน 
 ประชาพิจารณในประเทศตางๆ เกิดข้ึนตามกรอบกติกาของกฎหมาย ท่ีกําหนดเนื้อหา
ขอบขายและวิธีการในการจัดทําประชาพิจารณ ซ่ึงรัฐบาลท้ังระดับรัฐบาลกลางและทองถ่ินจําเปน 
ตองจัดทําตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหารและ
นิติบัญญัติ เชน การออกใบอนุญาต การกําหนดนโยบาย และแผนการออกกฎหมายตางๆ เปนตน 
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 การประชาพิจารณเปนการส่ือสารทางเดียว ในลักษณะจัดเปนเวทีใหประชาชนมาแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนทางการ มีการจดบันทึกการประชุม ผูเขารวมประชุม ประเด็นสนับสนุนหรือ
คัดคาน และขอคิดเห็นของผูจัดเพื่อใหภาครัฐใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ประชาพิจารณจึง
เปนเวทีรับฟง มิใชเวทีการถกเถียงหรือสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประชาพิจารณมีเปาหมาย
เปนเวทีใหประชาชนผูไมพอใจในการกระทํา หรือการตัดสินใจของรัฐบาล มีโอกาสบอกผูมีอํานาจ
รัฐใหทราบวาเขาไมพอใจ  
 ในประเทศท่ีมีการจัดทําประชาพิจารณ อาทิเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ 
ประเทศฝร่ังเศส และแคนาดา เจาหนาท่ีภาครัฐไดจัดทําประชาพิจารณข้ึน เพื่อวัตถุประสงคตางๆ  
ดังนี้ 
 1) เพื่อทําตามท่ีกฎหมายระบุไว เชน การขอใหมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินหรือการ
เปล่ียนแปลงโรงงานผลิตไฟฟา ซ่ึงอาจกระทบคุณภาพ อากาศ น้ําและเสียง หรือเกี่ยวกับสิทธิ
พลเมืองการจัดสรรทรัพยากร หรือการกําหนดนโยบาย และการออกกฎหมายบริหาร เปนตน การ
ทํา ประชาพิจารณเพื่อเปาหมายตามกฎหมายน้ี เนนท่ีพิธีการมากพอๆกับเนื้อหา 
 2) เพื่อไดขอมูลจากประชาชน การจัดประชาพิจารณเปนไปเพื่อเปาหมายในการรับฟง
แนวคิดของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปญหา เปาหมาย วัตถุประสงค นโยบายหรือทางเลือกอ่ืนๆ 
เชน การขอเสนอข้ึนอัตราคาไฟฟาวาจะมีผลกระทบตอผูใชอยางไร เปนตน 
 3) เพื่อใหขอมูลแกประชาชน ประชาพิจารณในบางกรณีจัดข้ึน เพื่อใหขอมูลแกประชาชน
เกี่ยวกับโครงการท่ีรัฐจะทําประชาพิจารณ จึงไมหวังคําวิจารณหรือความเห็นของประชาชนเทาใด 
เชน ทองถ่ินจัดประชาพิจารณเพ่ือประกาศวาสํานักงานทองถ่ินจะเปดทําการเฉพาะตอนเชาเพราะ
งบประมาณจํากัดประชาพิจารณแบบนี้ผูฟงมักไมคอยไดพูด 
 4)  เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจของรัฐ หรือโครงการของรัฐ รัฐอาจจัดประชาพิจารณเพื่อ
พยายามปรับปรุงการตัดสินใจ หรือปรับปรุงโครงการของรัฐ โดยฟงความเห็นหรือแงคิดจากประชาชน
โดยเฉพาะ ถาเปนโครงการท่ีไมเปนท่ีนิยมนัก เชน กรรมาธิการของวุฒิสภาขอขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
การลดเงินชวยเหลือรัฐบาลกลางในดานการศึกษา 
 5) เพื่อใหไดการยอมรับจากประชาชน เปนการถามประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจ
หรือตัดสินโครงการจะไมประกาศวัตถุประสงคท่ีชัดเจน วาทําเพื่อใหประชาชนยอมรับหรือเพื่อ
ชะลอการตัดสินใจไวกอน เพราะกําลังเปนเร่ืองรอนๆ เชน ปญหาการสรางโรงไฟฟา ทําประชา
พิจารณเพื่อชะลอการขัดแยง 
 6) เพื่อเปล่ียนรูปแบบอํานาจทางการเมือง และการจัดสรรทรัพยากร ประชาพิจารณ
ดานการขอเสนอปดภูเขาและอุทยาน สําหรับผูท่ีอยากไปตั้งแคมป หรือการจัดทําประชาพิจารณ
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เกี่ยวกับการจัดต้ังแกนนํา มีสวนรวมดานส่ิงแวดลอมเพื่อทบทวนเกี่ยวกับเง่ือนไขการใหอนุญาต
ประชาพิจารณแบบนี้ สวนใหญจะไดรับความสนใจจากส่ือหรือกลุมผลประโยชน 
 7) เพื่อตอบสนองความกังวลหรือหวงใยของประชาชน กลุมผลประโยชนอาจให
ประชา-พิจารณ เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการท่ีตนนําเสนอ 
 8) เพื่อชะลอหรือหลีกเล่ียงการตัดสินใจของรัฐ โดยเฉพาะถาเปนการตัดสินใจท่ี
ประชาชนกําลังวิพากษวิจารณ บางคร้ังภาครัฐไมอยากประกาศมติหรือการตัดสินใจ ท่ีจะโดนคาน
แนนอนออกมาจึงใหมีประชาพิจารณอีกคร้ังหนึ่งกอน  
 9) เพื่อใหไดเปรียบทางการเมือง เพราะจะไดรับการสนใจจากส่ืออยางมากประชา
พิจารณจึงเปนการโชวสําหรับนักการเมือง บางคร้ังฝายการเมืองจัดประชาพิจารณเพื่อหวังเปนขาว 
เชน การ จัดโอลิมปก ประชาพิจารณแบบนี้ฝายการเมืองท่ีจัดจะเปนผูมีบทบาทสูงในการประชุม 
 10) เพ่ือหาทางออกท่ีประนีประนอม คือ เปนความรวมมือจากหลายๆฝายท่ีเกี่ยวของ        
ถาเจาหนาท่ีเห็นวาจะตองฟงความเห็นจากฝายตางๆ และความเห็นตางกันนั้นไมหางกันมากเกินไป 
อาจพยายามหาทางออกรวมกัน ระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน เชน การสรางเข่ือน เปนตน 
 สําหรับประเทศไทยกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จะเกิดข้ึนชวง
ภายหลังรัฐตกลงใจ และตองการทําโครงการนั้นๆ เนื่องจากไดเลือก สถานที่ ขนาด และไดศึกษา
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) ของโครงการเรียบรอยแลว การรับฟงความคิดเห็นจึงเปนเพียงการ
ทําประชาพิจารณเพื่อใหประชาชนเลือกวาจะรับหรือไมรับเทานั้น เม่ือเทียบกับประเทศท่ีเจริญแลว 
ประชาพิจารณเปนกระบวนการท่ีคอนขางเปนทางการจะมีการจัดทําเพียง 1 คร้ังเพื่อฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ในขณะเดียวกันจะมีกระบวนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางตอเนื่องไมเปน
ทางการ เพื่อใหประชาชนมารวมคิดต้ังแตเร่ิมตนโครงการตลอดระยะเวลาจนเสร็จส้ินโครงการ เพื่อ
ปองกันมิใหมีชองวางระหวางรัฐบาลกับประชาชน อันจะนําไปสูความขัดแยงและลุกลามเปนการ
เผชิญหนากันเหมือนในสังคม ไทย 
 มาตรการประชาพิจารณ (Public Hearings) มีลักษณะสําคัญ 2 สวน คือ 
 1) สวนท่ีเปนองคประกอบภายนอก มี 2 ประการคือ 
  1.1) จะตองเกิดข้ึนกอนการตัดสินใจของผูมีอํานาจ 
  1.2) ขอสรุปจากการไตสวน มีฐานะเปนเพียงขอเสนอใหผูมีอํานาจวินิจฉัยเทานั้น 
 2) สวนท่ีเปนองคประกอบภายใน มี 2 ประการคือ 
  2.1) การรับฟงตองมีลักษณะเปนการไตสวน คือ เปนไปโดยเท่ียงตรง เปดเผย และ
ยุติธรรม 
  2.2) มีฐานะเปน “สิทธิ” ของผูเสียหายท่ีบังคับตามสิทธิไดโดยกระบวนการยุติธรรม 
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 องคประกอบภายนอก คือ ลักษณะท่ีแสดงวามีการรับฟงเกิดข้ึนเทานั้น ไดแก  
 1)  การรับฟงคือการรับฟง เพื่อไปประกอบการตัดสินใจในปญหาใดปญหาหน่ึง กรณีนี้
จึงตองเกิดข้ึนกอนการตัดสินใจของผูมีอํานาจ แตหากไดเกิดการตัดสินใจไปกอนหนานั้นแลว
มาตรการการรับฟงจะมีคาเปนเพียงการประชาสัมพันธ คือ ช้ีแจงทําความเขาใจเปนหลัก ตัวผูสนใจ
เขารวมจะมีฐานะเปนเพียงผูถูกกระทํา เปนเปาหมายที่ตองทําใหเขาใจทําใหเช่ือถือยอมรับการ
ตัดสินใจนั้น แมอาจจะเปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็นไดกวางขวางสักเพียงใดก็ไมมี
ความหมาย เนื่องจากการตัดสินใจไดเกิดข้ึนแลวลุลวงไปแลว 
 2) ตองแยกการรับฟงออกจากการประชาสัมพันธใหได และตองแยกการรับฟงออก
จาก “การลงประชามติ” (consensus) เพราะการรับฟงมิใชการขอประชามติ แตเปนการเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเทานั้น ขอสรุปหรือความคิดเห็นใดๆ ท่ีไดมาจะมีคา
เปนเพียงขอเสนอใหพิจารณาท้ังส้ิน ตัวผูมีอํานาจวินิจฉัยยังคงมีอิสระมีอํานาจเต็มอยูเชนเดิม จะ
เห็นแตกตางไปอยางไรก็ได การประชาพิจารณจึงมิใชขอเรียกรองขอประชามติ มิใชการปฏิเสธไม
ยอมรับอํานาจในระบบการปกครองแบบผูแทน มิใชตองการเพียงเพื่อใหเปนทางระบายออกของ 
ผูคับของ-ใจ แตเปนกระบวนการท่ีจัดวางไวเพื่อควบคุมการใชอํานาจดุลพินิจตามกฎหมายตางๆ ให
เปนไปโดยเท่ียงตรงปรากฏเหตุผล และความรับผิดชอบโดยชัดเจน 
 องคประกอบภายใน ไดแก  
 1)  การรับฟงตองมีลักษณะเปนการไตสวนเปนไปโดยเปดเผย เท่ียงตรง และยุติธรรม
“เปดเผย” หมายถึงการรับรูของสาธารณชน ซ่ึงขอโตแยงความคิดเห็นท่ีหลากหลายอันเกิดข้ึนใน
การไตสวนน้ัน ถือเปนหลักประกันท่ีจะทําใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองใชเหตุผลใชความจริงมา
สนับสนุนการตัดสินใจของตน ท้ังในฝายองคกรเจาหนาท่ีผูเสนอโครงการ ฝายผูเสียหายท่ีเขาทวง
ติงโตแยง กรรมการไตสวน ผูดําเนินการไตสวน ผูใหความเห็น และผูมีอํานาจตัดสินใจในท่ีสุด 
 ขอกําหนดในความเปดเผยนี้ครอบคลุมถึงการประกาศ เวลา และสถานท่ีไตสวน
ลวงหนา การไมจํากัดสิทธิการเขาฟงหรือถายทอด การจัดสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยตอการเขาถึง รวม
ตลอดถึงขอกําหนดใหความเห็นของคณะกรรมการไตสวน และผูช้ีขาดตองใหเหตุผลและเปดเผย
ใหทราบท่ัวกัน 
 “เท่ียงตรง” หมายถึง ตัวกรรมการรับฟงท่ีจะตองเปนอิสระ ไมอยูใตอํานาจท่ีจะถูกส่ัง
การใหกระทําหรืองดเวนกระทําการใด และตองเปนกลางคือไมมีสวนไดเสียในปญหาท่ีไตสวนนั้น
มากอน “ยุติธรรม” สวนนี้เนนไปทางสิทธิท่ีจะตอสูคดีของผูเสียหาย ซ่ึงเม่ือจะตองไดรับความ
เสียหายจากโครงการท่ีอางวาเปน “สาธารณประโยชน” แลวเขาก็ควรไดรับรูเขาถึงเหตุผลและ
หลักฐานของทางการอยางเต็มท่ี มีโอกาสที่จะซักถามพยานผูเช่ียวชาญนําพยานของตนความคิดเห็น
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ของตนเขาสูกระบวนการไตสวน ตัวกระบวนการตองมีสํานวนพิจารณาเปนหลักฐาน การตัดสินใจ
ของกรรมการ และผูมีอํานาจตองอยูในประเด็นท่ีไตสวนตองวินิจฉัยขอเท็จจริงจากพยานหลักฐาน
ในสํานวน ตองใหเหตุผลใหเห็นไดชัดแจงวาเปนเหตุผลท่ีไดมาจากพยานหลักฐานความคิดเห็น
ปรากฏในการไตสวนไดอยางไร เขาลักษณะเปนการช้ีขาดตัดสินความตามพยานหลักฐาน และ
กระแสของเหตุผลไปในท่ีสุด 
 2) การรับฟงตองมีฐานะเปน “สิทธิ” ของผูเสียหายท่ีสามารถบังคับตามสิทธิไดโดย
กระบวนการยุติธรรม หากไมมีการประชาพิจารณหรือการไตสวนเปนไปโดยไมถูกตอง ผิดไปจาก
หลักเปดเผยเท่ียงตรงและยุติธรรม ผูเสียหายยอมมีสิทธิท่ีจะนําคดีข้ึนฟองรองตอศาลในคดีปกครอง
ได แตในปจจุบันนี้ยังไมมีกฎหมายรับรองสิทธิการทําประชาพิจารณ ดังนั้นมาตรการการประชา-
พิจารณจะมีคาเปนเพียงระเบียบปฏิบัติราชการเทานั้น หมดความนาเช่ือถือในการทําหนาท่ีเปน
กลไกยุติความขัดแยงของสังคมในท่ีสุด 
 อยางไรก็ดีสําหรับประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจ
สูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศมาจากประชาชน ฉะนั้นการปกครองสังคมเพ่ือใหสมาชิกใน
สังคมอยูรวมกันโดยปกติสุข จึงตองถือมติของปวงชนในสังคมเปนใหญ แตเดิมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเปนรูปแบบท่ีใหประชาชนมีสวนรวม คือ ใหประชาชนในรัฐไดออกเสียงตอ
กิจการบานเมืองหรือกฎหมายตางๆ ไดโดยตรง แตในปจจุบันเม่ือรัฐเจริญข้ึนประชาชนในรัฐมี
จํานวนมากข้ึน ตลอดจนความสลับซับซอนในการบริหารงานของรัฐสมัยใหม ยอมเปนไปไมไดท่ี
จะใหประชาชนทุกคนมารับผิดชอบในการปกครองประเทศเหมือนเดิม ฉะนั้นจึงมีความจําเปนท่ี
จะตองสถาปนาระบบการมีผูแทนราษฎรข้ึน เพื่อใหผูแทนราษฎรรับเอาความคิดเห็นของประชาชน
ไปปฏิบัติโดยการออกเสียงแทนในเร่ืองตางๆ โดยระบบผูแทนราษฎรต้ังอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี
ท่ีวาอํานาจอธิปไตยมาจากประชาชนโดยผูแทนราษฎรเหลานั้นจะเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ (ตรา
กฎหมาย) และอํานาจบริหาร (คณะรัฐมนตรี) แทนประชาชน 
 การใหผูแทนราษฎรทําหนาท่ีแทนประชาชน จะตั้งอยูบนหลักสมมุติฐานที่วาผูแทน 
ราษฎรซ่ึงประชาชนเลือกนั้นเปนตัวแทนของประชาชน แตตามความเปนจริงหากพิจารณาทาง
สังคมวิทยาแลวจะเห็นวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี หรือพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสังกัดก็ดี ยอมมีผลประโยชนผูกพันกับวิธีการที่ใหประโยชนแกตนเอง หรือแกพรรค
การเมืองของตน ทําใหการแสดงออกซ่ึงอํานาจอธิปไตยของผูแทนราษฎรเหลานั้นไมตรงกับเจตนา
สวนรวมของประชาชนได16 ดังนั้นเพื่อใหประชาชนยังคงเปนเจาของอํานาจสูงสุดอยางแทจริง จึงมี
                                                 

16 นันทวัฒน  บรมานันท.  (2542, มกราคม).  “รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ”. วารสาร
กฎหมาย, 19, 1. หนา 160. 
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การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศในดานตางๆ โดยการ
บัญญัติรับรองสิทธิในการเขามามีสวนรวมของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 
 สิทธิข้ันพื้นฐานของไทยท่ีรับรองกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน17 
ไดแก สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารประชาชนจะตองไดรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการตางๆของรัฐเพื่อท่ีประชาชนจะไดมีความรูเกี่ยวกับโครงการของรัฐเทาเทียมกันกับเจาของ
โครงการ เพื่อจะไดแสดงความคิดเห็นไดโดยถูกตองกับความเปนจริง สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนเม่ือไดรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการตางๆของรัฐ ตอง
เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี  
 สิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา ท่ีรับรองกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน18 ไดแก สิทธิในการเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ เม่ือหนวยงานของรัฐรองขอ
ขอมูลจากประชาชนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการของรัฐจะตองเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยวิธีแสดงความคิดเห็นสิทธิในการรูกอนท่ี
ประชาชนจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐได รัฐจะตองใหประชาชนไดรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการของรัฐเสียกอน สิทธิท่ีจะไดฟงการตัดสินใจของรัฐท่ีจะดําเนินโครงการซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
ตอประชาชน ประชาชนมีสิทธิเรียกรองใหหนวยงานของรัฐรับฟงขอคัดคานและผลกระทบท่ี
ประชาชนจะไดรับจากการตัดสินใจดําเนินโครงการ  
 หากพิจาณาหลักการสําคัญของประเทศอังกฤษท่ีรองรับกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ไดแก หลักความยุติธรรม หนวยงานของรัฐจะตองแจงใหประชาชนผูท่ี
กระทบสิทธิ ไดทราบขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการของรัฐ กอนการดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นเปนเวลาพอสมควรเพ่ือใหประชาชนมีเวลาเตรียมตัวหาหลักฐานตางๆ มาสนับสนุนขอ
คัดคานและหักลางโครงการของรัฐ หลักการเปดเผยผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจะตองทํา
รายงานสรุปการรับฟงความคิดเห็นจากขอเท็จจริงท่ีไดจากการรับฟง และขอเสนอแนะ ของ
ผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็น และหลักความเปนกลางผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนไมควรอยูภายใตบังคับบัญชาส่ังการของรัฐมนตรี เพื่อสรางความไววางใจในการ
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 

                                                 
17 วิษณุ  เครืองาม.  (2546, ตุลาคม).  แหลงเดิม  หนา 11. 
18  ศิริพร  เอี่ยมธงชัย.  (2546). “การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของหรัฐอเมริกา”. 

กฎหมายปกครอง.เลม 21 ตอน 3.  หนา 20. 
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 ความแตกตางของประชาพิจารณและประชามติ19  
 ประชาพิจารณ (Public Hearings) เปนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ขอโตแยง ขอสนับสนุนตางๆ ท่ีมีตอเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่ง ในระดับสาธารณะอันเปนการจัดสรรหรือการใชทรัพยากร ซ่ึงจะสงผลกระทบโดย 
ตรงหรือโดยออมตอสาธารณชน เพื่อนําผลสรุปหรือขอสรุปไปใชในการตัดสินใจในเร่ืองนั้นๆ ของ
ผูมีอํานาจตัดสินใจตอไป 
 การประชาพิจารณซ่ึงมีตนกําเนิดมาจากการไตสวนพยานหลักฐานในศาล และปรับปรุง
มาใชไนการไตสวนเพื่อฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินงานของฝายบริหาร จึงนาจะ
เปนการรับฟงโดยเปดเผยและมีคณะบุคคลที่มีความเปนกลางมาทําหนาท่ีคอยรับฟง พิจารณาขอดี 
ขอเสียจากทุกฝายโดยใชพยาน หลักฐาน เอกสาร ขอมูลประกอบการพิจารณา เพื่อหาขอสรุป หรือ
ขอยุติสําหรับใหเปนขอมูลเสนอผูมีอํานาจ เพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรหรือใชทรัพยากร
นั้นๆตอไป 
 Encyclopedia Americana ไดอธิบายวาตรงกับคําวา มติมหาชน (Public Opinion) ซ่ึง
เปนเร่ืองของการแสดงความรูสึกท่ีสาธารณะชนมีตอประเด็นใดประเด็นหนึ่งในสังคมขณะนั้นๆ 
เชน ความเห็นของประชาชนท่ีมีตอการข้ึนราคาคารถโดยสารของรัฐ ความนิยมของประชาชนท่ีมี
ตอพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงในระหวางการเลือกต้ัง Opinion จึงประกอบดวยขอมูลทาง
กวาง ทางลึก ทิศทาง 
 คําวา ประชามติ (Referendum) นั้น Encyclopedia Americana อธิบายวา เปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะท่ีตองใชการลงคะแนนเพ่ือออกเสียง เพื่อหาเสียงขางมากมักเปนการ
ปฏิเสธหรือการยอมรับกฎหมายสําคัญๆ หรือการกําหนดทิศทางทางการบริหารที่สําคัญๆ ของรัฐ 
ประชามติเอาแบบมาจากการใชสิทธิออกกฎหมายของพลเมือง ในสมัยกรีกซ่ึงเปนรูปแบบของ
ประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบไมมีตัวแทน (Direct Democracy or Non-Represen-
tative Democracy) 
 จะเห็นไดวาประชาพิจารณเปนวิธีการในการรับฟงความคิดเห็น ขอโตแยง ขอมูล 
ขอเท็จจริงในประเด็นตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงมติมหาชน (Public Opinion) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ประชาพิจารณเปนสวนหนึ่งในการสํารวจมติมหาชน 
 ลักษณะท้ังส่ีประการขององคประกอบท้ังภายนอกและภายใน ซ่ึงเปนสาระสําคัญของ
มาตรการไตสวนสาธารณะ แสดงใหเห็นถึงความหมายในทางเทคนิคโดยเฉพาะเจาะจง วาแตกตาง

                                                 
19  นันทวัฒน  บรมานันท.  เลมเดิม.  หนา 161. 
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จากการรับฟงตามความหมายท่ัวไป ตลอดจนทําหนาท่ีเปนมาตรการยุติขอขัดแยงใหเกิดกระบวน 
การตัดสินท่ีนาเช่ือถือได 
 มาตรการ “ไตสวนสาธารณะ” เปนมาตรการท่ีใชในการควบคุมการกระทําของรัฐ
เทานั้น และจะใชควบคุมแตเฉพาะสวนซ่ึงในทางสาขาวิชานิติศาสตรเรียกวา “การกระทําทาง
ปกครอง” โดยมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
 1)  เปนการกระทําท่ีเปนการปกครอง ท่ีองคกรเจาหนาท่ีของรัฐไดอาศัยอํานาจรัฐเขา
กระทําการยังผลกระทบสิทธิหนาท่ีของราษฎร หรือใชอํานาจฝายเดียวเขากําหนดใหเกิดผลกับ
ราษฎร โดยไมตองอาศัยความยินยอมของราษฎร แตการกระทําท่ียังมีลักษณะเปนการภายในของรัฐ 
เชน การตัดสินใจขั้นตนท่ีจําเปนตองมีการขออนุมัติตอไปหรือเปนการออกระเบียบวางแนวปฏิบัติ
ราชการเปนการภายในของฝายบริหาร หรือเปนการกระทําท่ีสงผลตอภายนอกแลวปรากฏวากระทํา
โดยมิไดอาศัยอํานาจท่ีเหนือกวา เชน การวาจางเอกชนใหรับเหมากอสรางงานของรัฐเหลานี้ก็หาใช
การกระทําทางการปกครอง 
 2)  เปนการกระทําในทางบริหาร คือ ไมรวมถึงการกระทําในทางนิติบัญญัติหรือตุลา
การองคกรท่ีกระทําการอาจเปนองคกรของรัฐเอง เชน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดท้ังหลายหรือ
อาจเปนองคกรท่ีรัฐไดกระจายอํานาจใหไปปฏิบัติราชการก็ได ไดแก รัฐวิสาหกิจตางๆหรือองคการ
สวนทองถ่ินท้ังหลาย เหลานี้ลวนเปนองคกรท่ีอาจนําอํานาจรัฐท่ีปรากฏอยูตามกฎหมายตางๆ มาใช
ในการกําหนดชะตากรรมของราษฎรไดท้ังส้ิน 
 ขอพึงสังเกต คือ การกระทําในทางบริหารเปนการกระทําท่ีครอบคลุมถึงเจาหนาท่ีของ
รัฐท้ังหมด ท่ีใชอํานาจตามกฎหมายกับราษฎร แลวแตจะไดรับมอบอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
ใดบาง หากจัดใหมีศาลปกครองหรือมาตรการไตสวนสาธารณะมาควบคุมแลว การกระทําของ
องคกรเหลานี้จะถูกควบคุมโดยระบบศาลปกครอง  หรืออาจถูกกําหนดใหตองทําการไต
สวนสาธารณะกอนวินิจฉัยส่ังการไดท้ังส้ิน 
 3) ไมรวมถึงการกระทําทางบริหารในสวนท่ีเปนการกระทําในทางการเมือง ซ่ึงตอง
รับผิดชอบโดยวิถีทางการเมืองเทานั้น เชน การแตงต้ังหรือรับคณะรัฐมนตรี การยุบสภา ตลอดจน
บรรดาการกระทําในทางระหวางประเทศท้ังหลาย เหลานี้ไมถือเปนการปกครอง ไมถือเปนการ
จัดการ หรือรักษาการตามอํานาจหนาท่ีในกฎหมายใดท้ังส้ิน 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวา การกระทําทางปกครองอันอาจอยูในบังคับใหมีการ         
ไตสวนสาธารณะซ่ึงอาจมีไดมากมายแลว แตการตัดสินใจ และวิวัฒนาการทางกฎหมายของแตละ
สังคม เชน ประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัญอเมริกาเทานั้นรัฐสภาจะกําหนดใหอํานาจของฝาย
ปกครองตามพระราชบัญญัติตางๆ ตองตกอยูใตการควบคุมของมาตรการนี้เปนอันมากอาจเปนการ
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กระทําท่ีกระทบถึงสิทธิในทางทรัพยสินของประชาชน เชน การเวนคืนเพื่อประโยชนในการให 
บริการสาธารณะท้ังหลาย การกําหนดควบคุมใชท่ีดินดวยเหตุผลตางๆ มาตรการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือโครงการพัฒนาท่ียังผลกระทบกวางไกล จนถึงการออกกฎหมายรายละเอียดควบคุม
การประกอบการคาหรือธุรกิจท่ีสําคัญฯลฯ เหลานี้หากรัฐสภาเห็นวาจําเปนตองควบคุมการใช 
“อํานาจดุลยพินิจ” ของเจาหนาท่ีเปนไปโดยโปรงใส รอบคอบทุกแงมุมและควบคูกันไปใน
พระราชบัญญัตินั้น เชนเดียวกับอังกฤษก็ได หรืออาจออกกฎหมายกลางวาดวยวิธีพิจารณาทาง
ปกครองหรือกระบวนการปฏิบัติราชการทางปกครองเปนมาตรฐานกลางไวกอนแลว จึงเลือกสรร
ประกาศกําหนดใหการใชอํานาจทางกฎหมายใดตองปฏิบัติตามกฎหมายกลางนี้เชนเดียวกับของ
อเมริกาก็ได 
 สําหรับประเทศไทยไดมีกําหนดไวกรณีเดยีว ตามพระราชบัญญัติผังเมืองวาตองจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีเสียกอน ท่ีจะออกผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะแต
รูปแบบรายละเอียดของการรับฟงท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนั้นยังบกพรองอยูขาดหลักการสําคัญ
ไปหลายประการดวยกันจนไมเปนท่ีสนใจ หรือใชบังคับใหเปนผลโดยจริงจังได 
                
2.3 สาเหตุท่ีตองมีการจัดทําประชาพิจารณ 
 ปจจัยท่ีเปนเหตุใหตองมีประชาพิจารณ คือ กลางคริสตศตวรรษท่ี 19 ในยุคสังคม
อุตสาหกรรมเกิดระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม รัฐปลอยใหเอกชนดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเสรี 
รัฐจะเขาแทรกแซงเทาท่ีจําเปนเทานั้น ทําใหผูดอยกวาในสังคมเสียเปรียบ เชน ผูใชแรงงาน รัฐสภา
จึงออกพระราชบัญญัติออกมาจํานวนมาก เพื่อคุมครองผูท่ีดอยกวาในสังคม แตไมอาจกําหนด
รายละเอียดไดท้ังหมด กฎหมายเหลานี้จึงใหอํานาจรัฐมนตรีออกกฎหมายลําดับรองเพ่ือบังคับใช
กฎหมายแมบท ผลท่ีตามมาจึงเปนการเพ่ิมอํานาจใหฝายปกครองใชอํานาจดุลพินิจไดอยาง
กวางขวาง และศาลไมอาจควบคุมการใชอํานาจดุลพินิจดังกลาวได ผลจากสาเหตุดังกลาวรัฐสภา
ของประเทศตะวันตกหลายประเทศ เชน อังกฤษ สหรัฐเมริกา ตลอดจนประเทศในภาคพื้นยุโรปท่ี
ริเร่ิมนํามาตรการประชาพิจารณมาใชเพ่ือควบคุมการใชอํานาจดุลพินิจของฝายปกครองใหเปนไป
อยางรอบคอบถ่ีถวน จนปจจุบันไดพัฒนาเปนมาตรการควบคุมทางกฎหมายเปนท่ีแพรหลาย 
ภายหลังจากท่ีหลายประเทศริเร่ิมท่ีจะนําประชาพิจารณมาใชตางก็มีแนวคิด ดังนี้20 
 ประชาพิจารณ (Public Hearings) ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนกระบวนการเปดโอกาส
ใหบุคคลที่จะไดรับผลกระทบจากการกระทํา หรือโครงการของรัฐแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการดังกลาว 
                                                 

20  ตุลาลักษณ  อาจสมบุญ. เลมเดิม. หนา 14-15. 
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 ประชาพิจารณ (Public Inquiry) ในประเทศอังกฤษเปนกระบวนการท่ีทางรัฐสภา
บัญญัติใหองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองตองดําเนินการกอนการตัดสินใจทางนโยบาย โดยเปด
โอกาสใหผูถูกกระทบสิทธิแสดงขอคัดคาน นําขอมูล ขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของมาพิจารณา เพื่อใหการ
ตัดสินใจของเจาหนาท่ีเปนไปอยางยุติธรรม และสมเหตุสมผล คํานึงถึงดุลยภาพของประโยชน
มหาชนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน21 
              ประชาพิจารณ (Public Inquiry) ในประเทศฝร่ังเศสเปนกระบวนการของการมีสวนรวม
ของพลเมืองในการตัดสินใจขององคกรทางปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจดําเนินงาน
หรือโครงการท่ีมีความเกี่ยวของ หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนโดยสวนรวม22 
 ประชาพิจารณ (Public Inquiry) ในประเทศแคนาดาเปนกระบวนการหน่ึงของรัฐบาลท่ี
จะใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําและปองกันไมใหมีปญหา
เกิดข้ึนในอนาคต การมีสวนรวมของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ จึงมีท้ังลักษณะเสนอแนะการ
ปฏิบัติในอนาคต และการสืบสวนคนหาสาเหตุในเหตุการณท่ีไดเกิดข้ึนแลว23 
 การออกเสียงประชามติ  (Referendum) คือ รูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีเปดโอกาสใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อตัดสินใจในปญหาสําคัญๆ ของ
ประเทศ หรือในกิจการตางๆ ท่ีรัฐไดกระทํา หรือคาดวาจะกระทําโดยวิธีการใหประชาชนลงคะแนน  
คลายกับการเลือกตั้งท่ัวไปวายอมรับหรือปฏิเสธในเร่ืองท่ีขอความเห็นนั้น24 
 จากการศึกษาแนวคิดการจัดทําประชาพิจารณในตางประเทศ อาทิเชน ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝร่ังเศส ประเทศแคนาดา  ลวนมีแนวคิดท่ีเหมือนกัน คือ แนวคิด
การจัดทําประชาพิจารณ ถือเปนมาตรการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงาน หรือโครงการของรัฐไดรับขอมูล คําช้ีแจงและเหตุผลตางๆ เพราะถึงอยางไร ประชา
พิจารณเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิของประชาชนและในขณะเดียวกันยังเปนการ
ควบคุมการกระทําของฝายปกครองอีกทางหนึ่ง  

                                                 
21  สุมาลี  อึ้งตระกูลไทย.  (2533).  กระบวนการรับฟงทางมหาชน.  หนา 3. 
22  บรรเจิด  สิงคเนติ และคณะ.  (2544).  พระราชบัญญัติประชาพิจารณ : กรณีศึกษา การรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายประเทศฝร่ังเศส.  หนา 1. 
23  ปญญา  อุดชาชน.  (2545).  รายงานการวิจัย : การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชา

พิจารณในประเทศแคนาดา เสนอตอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผูสอนวิชากฎหมายมหาชน สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา 24. 

24  สถาบันพระปกเกลา.  (2544).  ตัวอยางเทคนิคการมีสวนรวมของประชาชนและกฎหมายที่เก่ียวของ.   
สถาบันพระปกเกลา.  หนา 14. 
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 2.4 รูปแบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 เทคนิคการมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน25 นอกจากการทํา 
ประชาพิจารณ 
 2.4.1  การสัมภาษณรายบุคคล (Community Interview) 
 วัตถุประสงค เปนการพูดคุยรายบุคคลแบบมีคําถามไวลวงหนา หรือการพูดคุยกันตาม
ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลความเปนจริงของสถานการณ เหตุการณ หรือ
โครงการทําใหรับรูบุคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยม ระบบความเช่ือจากการแสดงอารมณหรือพฤติกรรม 
  วิธีการดําเนินการใหความสําคัญกับการคัดเลือกผูใหสัมภาษณ เพื่อใหไดผู ท่ีเปน
ตัวแทนของกลุมโดยอาจคัดเลือกจากผูนําตามธรรมชาติ เชน พระ ผูอาวุโส ผูนําเปนทางการและ
ผูนําไมเปนทางการ เชน กํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนกลุมเกษตรกร กลุมแมบาน การบันทึกขอมูล
ตอง ถูกตองตามที่รับฟงมาและบันทึกขอมูลอ่ืนๆ ดวย เชน ลักษณะบุคคล เหตุการณ สถานท่ี      
เพื่อเปนขอมูลประกอบ 
 สถานการณท่ีเหมาะสมในการใชเหมาะสมกับกรณี ท่ีใหความสําคัญตอขอมูลคานิยม 
ความเช่ือ ทัศนคติ พฤติกรรมของผูใหสัมภาษณและชุมชน 
 ขอจํากัดของการสัมภาษณรายบุคคล คาใชจายคอนขางสูงตองใชเวลาและจํานวนผูให
สัมภาษณมากพอท่ีจะรวบรวมเปนขอมูลท่ีนาเช่ือถืออีกท้ังความสามารถ ประสบการณของผู
สัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมีสวนตอผลของการสัมภาษณ และตัวผูใหสัมภาษณก็
มักจะไมคอยรวมมือใหขอมูลท่ีเปนจริงเพราะมีเร่ืองของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ 
 2.4.2 การสนทนากลุมยอย (Focus Group) 
    วัตถุประสงคเปนการแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็นของกลุมคน 6-12 คน เพื่อสํารวจ
ความคิด ความรูสึก ทัศนคติของกลุมตอนโยบาย โครงการตางๆและคนหาคําตอบขอสงสัย 
      วิธีการดําเนินการเริ่มจากการเขาพ้ืนท่ีทําความเขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของแลวจึง
คัดเลือกบุคคลเขารวมในการสนทนา ซ่ึงเหมือนกับการคัดเลือกบุคคลผูใหสัมภาษณ ผูดําเนินการ
สนทนาตองช้ีแจงวัตถุประสงค ประโยชนท่ีแตละฝายจะไดรับจากการสนทนา ซ่ึงควรใหอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นอยางท่ัวถึงทุกคน และควรมีการบันทึกท้ังขอมูลและบรรยากาศระหวางการ
สนทนา แลวสรุปความคิดเห็นของกลุมใหรับทราบหลังจากจบการสนทนา 
 สถานการณท่ีเหมาะสมในการใชตองทํากอนท่ีมีการดําเนินโครงการและกระจายกลุม
คนใหทัวถึงเหมาะสมกับประเด็นปญหาท่ีตกลงกันไมได 

                                                 
25  พัชรี  สิโรรส.  (2546).  การมีสวนรวมของประชาชน. กรุงเทพมหานคร : หาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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 ขอจํากัดของการสนทนากลุมยอย คุณภาพของขอมูลข้ึนกับผูดําเนินการ ผูรวมสนทนา
บางคร้ังมีการผูกขาดการพูดหรือไมเปดเผยขอมูลจริงและไมไดเปนตัวแทนของภาพรวมของกลุม
ใหญได 
 2.4.3 การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต (Interactive Website) 
 วัตถุประสงคเปนการรับฟงความคิดเห็นแบบสองทาง หนวยงานและองคกรสามารถ
โตตอบแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็นกับประชาชนไดโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต 
 วิธีการดําเนินการหนวยงานจัดหาหรือติดต้ัง Internet Server และระบบฐานขอมูล แลว
ทําเว็บไซต เพื่อเปนชองทางใหประชาชนท่ีสนใจสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการได 
โดยประกาศหรือแจงใหประชาชนทราบผานส่ือตางๆ 
 สถานการณท่ีเหมาะสมในการใชควรทําคูกับการจัดใหประชาชนแสดงความเห็นโดย
วิธีอ่ืนๆ ดวย 
 ขอจํากัดของการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต จะสามารถทําไดเฉพาะประชาชนท่ีมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรและใชบริการอินเตอรเน็ตเทานั้น 
 2.4.4 สํารวจความคิดเห็น (Surveys and Telephone Polls) 
   วัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็นเฉพาะเร่ืองท่ีวัดผลเชิงปริมาณและเปนรูปธรรม 
โดยตองใชวิธีการทางสถิติเม่ือเลือกกลุมตัวอยางและวิเคราะหผลท่ีเหมาะสมและนาเช่ือถือ 
   วิธีการดําเนินการตองระบุเปาหมายและคําถามอยางชัดเจนวาตองการรูอะไรจากผูถูก
ถามโดยไมมีอคติเปนคําถามท่ีมีตัวเลือกและมีพื้นท่ีสําหรับขอเสนอแนะ กําหนดกลุมเปาหมายโดย
วิธีสุมตัวอยางเพื่อใหไดตัวแทนท่ีแทจริง ไมลําเอียง ท่ัวถึงและมากพอ เพื่อใหไดขอมูลท่ีนาเช่ือถือ
แลวนําไปวิเคราะหโดยวิธีทางวิทยาศาสตร 
   สถานการณท่ีเหมาะสมในการใชในกรณีท่ีตองการใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
เต็มท่ี โดยไมตองมารวมประชุม และตองการประเมินผลออกมาเปนสัดสวน 
   ขอจํากัดของการสํารวจความคิดเห็น ขอมูลขาดความนาเช่ือถือถาการตอบกลับมี
สัดสวนตํ่า การสุมตัวอยางไมเหมาะสม การแปลผลคลาดเคล่ือนอีกท้ังเนื่องจากไมไดเผชิญหนา  
ไมเห็นอากัปกิริยาของผูใหขอมูลทําใหขอมูลท่ีไดไมถูกตอง 
 2.4.5 สายดวนสายตรง (Hot Line) 
    วัตถุประสงคเปนการใชโทรศัพทเปนเคร่ืองมือใหขอมูล และรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนแบบทางเดียวหรือแบบสองทางก็ได โดยจัดใหมีตลอดเวลาหรือตามกําหนดเวลาเฉพาะ 
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 วิธีดําเนินการติดต้ังโทรศัพทสายดวน แลวจัดใหมีเจาหนาท่ีตอบคําถามหรือต้ังเคร่ือง
ตอบบันทึกโทรศัพทอัตโนมัติ โดยมีการประชาสัมพันธใหประชาชน ชุมชนทราบอยางท่ัวถึงผาน
ส่ือตางๆ 
 สถานการณท่ีเหมาะสมในการใชกรณีท่ีประชาชนชุมชนผูไดรับผลกระทบมีอยูกระจัด
กระจายเปนวงกวางไมสะดวกในการเดินทางพบเจาหนาท่ี 
 ขอจํากัดของการใชสายดวนสายตรง แมวาวิธีนี้จะมีความรวดเร็วในการรับและให
ขอมูลลดการเผชิญหนาและคาใชจายนอย แตผูดําเนินการตองจัดใหมีสายโทรศัพทจํานวนมากพอ
และเจาหนาท่ีมีความสามารถตอบปญหารับฟงความคิดเห็นเปนท่ีพึงพอใจของผูติดตอ 
 2.4.6 เวทีสาธารณะ (Public Meeting) 
 วัตถุประสงคเปนการนัดหมายของประชาชน องคกร เพื่อเขาใจปญหา สํารวจปญหา
รวมกันคิดวิเคราะห พิจารณา แลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็นในประเด็นตางๆและตัดสินใจรวมกัน 
 วิธีดําเนินการมีวิธีการและรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
  (1) การประชุมท่ัวไป  (Conference) เปนการประชุมผูแทน ซ่ึงไดรับเลือกหรือไดรับ
การแตงต้ังจากกลุมใหญหรือคณะผูแทนท่ีไดรับแตงต้ัง หรือมอบหมายจากองคการ บุคคลเหลานี้จะ
มาพบปะพิจารณาสํารวจแกไขปญหาตางๆ ท่ีกําลังเปนอยูในองคกรนั้นๆ การประชุมแบบท่ัวไป    
มักประกอบดวย การกลาวนําอภิปราย การอภิปรายเปนคณะ การอภิปรายเปนกลุมฯลฯ 
  (2) การประชุมสัมมนา (Seminar) เปนการประชุมของกลุมบุคคลโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ในแขนงวิชาตางๆมาบรรยาย แลวมักมีการเปดเวทีอภิปรายในตอนทายๆ ของการประชุมสัมมนา 
  (3)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คือ การที่กลุมคนมีความสนใจหรือมีปญหา
รวมกันโดยปกติเปนเร่ืองเกี่ยวกับงานอาชีพหรือวิชาชีพมาพบปะกัน เพื่อรวมมือกันคิดวิธี การ
ปรับปรุงความสามารถ ความรู ความเขาใจและความชํานาญของแตละคนเพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพข้ึน 
  (4) การอภิปรายเปนคณะ (Panel หรือ Panel Forum) เปนการประชุมของผูทรงคุณวุฒิ
ในดานตางๆ 4-5 คน ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับหัวขออภิปรายเปนอยางดีมารวมอภิปรายตอหนาผูฟง ผูฟง
จะไดรับฟงท้ัง ขอเท็จจริง ความคิดเห็นและเหตุผลโตแยง หรือสนับสนุนความคิดเห็นระหวางกัน 
อันจะเปนผลใหผูฟงมีความคิด ความเขาใจท่ีกวางขวางข้ึน 
 (5) การบรรยายเปนคณะ (Symposium หรือ Symposium Forum) เปนการประชุมซ่ึง
ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญในแตละหัวขอยอยของการบรรยายมารวมบรรยายภายใตหัวขอใหญ
เดียวกันตอหนาผูฟง หลังจากนั้นก็จะเปดโอกาสใหผูฟงไดรวมซักถามปญหา การประชุมแบบนี้
อาจเรียกวา การประชุมทางวิชาการ 
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  (6) การประชุมระดมความคิด (Brainstorming) เปนการระดมสมองเพ่ือรวบรวม
ความคิดจากผูรวมประชุมใหมากท่ีสุด ภายในเวลาจํากัดช้ีถึงปญหา และขอใหทุกคนใหขอแนะนํา
เพื่อการแกปญหาในตอนทายของการประชุมจะมีการเลือกความคิดเห็นวิธีการตางๆ เพื่อนํามาใชใน
การแกปญหา การประชุมระดมความคิดจะใชใหเกิดประสิทธิภาพ ผูเขารวมประชุมควรแบงออก 
เปนกลุมยอยๆ ไมเกินกลุมละ 15 คน  
 สรุปไดวา  การประชาพิจารณถือเปนเคร่ืองมือในการมีสวนรวมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันประชาพิจารณก็เปนมาตรการในการควบคุมการใชอํานาจของ
องคกรของรัฐฝายบริหาร ในการนี้จะตองมีลักษณะสําคัญอยางนอย 4 ประการ คือ 
 (1)  ประชาพิจารณตองเกิดกอนการตัดสินใจของผูมีอํานาจตัดสินใจ 
 (2)  ขอสรุปจากการจัดทําประชาพิจารณ มีฐานะเปนเพียงขอเสนอใหผูมีอํานาจ- 
 (3)  การจัดประชาพิจารณตองมีลักษณะเปนการไตสวนท่ีเปนกลาง เปดเผยและยุติธรรม 
 (4)  ประชาพิจารณตองมีฐานะเปนสิทธิของผูเสียหายท่ีจะบังคับไดตามกระบวนการ
ยุติธรรม 
 นอกจากนั้นประชาพิจารณยังมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหประชาชน 
มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นกอนการตัดสินใจของฝายปกครอง ในการกระทําทางปกครอง ท้ังนี้
ความคิดเห็นของประชาชนที่ไดจากการประชาพิจารณ  หาใชขอผูกมัดเด็ดขาดในการกระทําทาง 
ปกครองของฝายปกครองไม  ประชาพิจารณในฐานะท่ีเปนมาตรการควบคุมทางกฎหมายตองเปน 
การรับรองหรือใหสิทธิแกบุคคลใด โดยมีกฎหมายรับรองไวโดยชัดแจงหากผิดพลาดไมเปนไปตาม
กฎหมาย ประชาชนสามารถบังคับตามสิทธิของตนไดตามกระบวนการยุติธรรมในสวนท่ีวาดวย
กระบวนการปฏิบัติราชการ หากผิดพลาดไปตองถือเปนการกระทําทางปกครองท่ีบกพรอง และ
ตองดําเนินการใหม โดยไมตองพิจารณาถึงความถูกตองในสวนเนื้อหาแตอยางใด 
 
2.5 ทฤษฎีการตรากฎหมายท่ีออกโดยฝายปกครอง 
 ก) กฎหมายท่ีออกโดยฝายปกครองของประเทศไทย  

สําหรับกฎหมายลําดับรองนั้นเปนกฎหมายท่ีฝายบริหารไดรับมอบอํานาจจากฝาย 
นิติบัญญัติใหตราบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในรายละเอียดท่ีจะตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติภายใตหลักการท่ีพระราชบัญญัติกําหนดไว บทบัญญัติท่ีออกโดยฝายบริหารใน
ฐานะฝายปกครอง บทบัญญัติเชนวานี้ไดแก กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศกระทรวง ประกาศ
ทบวง ระเบียบกระทรวง ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติ บทบัญญัติเหลานี้ยอมเปน
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ท่ีมาของกฎหมายปกครองและมีผลใชบังคับแกประชาชนเปนการท่ัวไป แตมีฐานะตํ่ากวาบท
กฎหมายท่ีออกโดยฝายบริหารในฐานะรัฐบาล 

 การตรากฎหมายลําดับรองประเภทตางๆ จะตองอางถึงอํานาจของกฎหมายแมบทท่ี
มอบอํานาจฉบับนั้นๆ เสมอ การตรากฎหมายลําดับรองของฝายบริหารจึงถูกจํากัดอํานาจโดย
กฎหมายแมบท (พระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด) ดังนั้น กฎหมายลําดับรองจึงไมอาจกําหนด
สิทธิและหนาท่ีหรือความผิดและโทษข้ึนใหมโดยตัวเองได และฝายบริหารจะตรากฎหมายลําดับ
รองใหขัดหรือแยงกับกฎหมายแมบทไมได ถาฝายบริหารตรากฎหมายลําดับรองนอกขอบเขต
อํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากกฎหมายแมบทหรือตราใหขัดหรือแยงกับกฎหมายแมบทไมได 
กฎหมายลําดับรองนั้นยอมเปนอันใชบังคับมิไดและศาลยอมมีอํานาจวินิจฉัยในกรณีนี้  
 สําหรับ “กฎ” หรือ “กฎหมายลําดับรอง” ท่ีฝายปกครองออกมาเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีดังตอไปนี ้
 1) กฎกระทรวง เปนบทบัญญัติท่ีฝายปกครองออกมาโดยอาศัยอํานาจ ตามพระราช 
บัญญัติ หรือบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีฐานะเทาพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด การออกกฎ 
กระทรวงจะตองไมขัดตอกฎหมายใดๆ และกฎกระทรวงจะขัดตอกฎหมายท่ีเปนแมบทไมได  

สําหรับกฎกระทรวงนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูรักษาอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกําหนด ซ่ึงใหอํานาจรัฐมนตรีกระทรวงน้ันๆ ออกกฎกระทรวง และเปนผูเสนอรางกฎ 
กระทรวงตอคณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นประกาศใช
รางกฎกระทรวงเปนกฎหมายได โดยจะมีผลบังคับเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงจะใช
บังคับได  
 2) ประกาศกระทรวง 
 บทกฎหมายท่ีออกโดยฝายปกครองก็คือ ประกาศกระทรวง รวมท้ังประกาศทบวง และ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีดวย  

 ประกาศกระทรวงและประกาศท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงจัดอยูในประเภทเดียวกับประกาศ
กระทรวง ไดแก ประกาศทบวงและประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง หรือนายกรัฐมนตรีแลวแตกรณี โดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติในลักษณะทํานองเดียวกับการตรากฎกระทรวง แตมีคาบังคับท่ีต่ํากวากฎ 
กระทรวง หรือกฎทบวงพิจารณาจากความสําคัญของเนื้อหาและกระบวนการออกกฎดังกลาว 
กระบวนการออกประกาศกระทรวงประกาศทบวง และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ไมตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แตจะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะใชบังคับได เชน 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 เร่ือง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมท่ี
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อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ 
                 กลาวโดยสรุป สําหรับประกาศกระทรวงน้ีเปนประกาศท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
เปนผูออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินั้น และมีผลบังคับแกประชาชนในลักษณะท่ัวไป โดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกําหนดซ่ึงเปนแมบทโดยไมตองไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเหมือน 
กฎกระทรวง แตตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย26  
  3) ระเบียบ ขอบังคับ 
 ระเบียบ ขอบังคับ เปนกฎเกณฑซ่ึงพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดใหอํานาจแก
องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือเจาพนักงานตามกฎหมายหรือคณะกรรมการซ่ึงต้ังข้ึนตาม
กฎหมายเพื่อวางขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไข เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
บังคับใหเปนไปตามกฎหมาย กฎขอบังคับเหลานี้มีช่ือเรียกแตกตางกันไป เชน ขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ กฎ เปนตน ขอบังคับเหลานี้ตองเปนกฎเกณฑท่ัวไปที่ใชบังคับแกประชาชนซ่ึงออกโดย
อาศัยอํานาจของกฎหมายจึงจะมีฐานะเปนกฎหมายลําดับรอง มีขอสังเกตวา กฎหมายในปจจุบัน
บางฉบับในบทนิยามเรียกกฎหมายลําดับรองวา “กฎ”  
 กรณี “ระเบียบ” เปนกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโดย
เรียกช่ือตามองคกรท่ีไดรับมอบหมายจากฝายนิติบัญญัติใหออกระเบียบนั้น สวนราชการท่ีมีอํานาจ
ออกระเบียบอาจเปนสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการท่ี 
จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย โดยท่ัวไปแลวพระราชบัญญัติจะไมกําหนดใหนําระเบียบตางๆ ดังกลาวไป
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ในกรณีท่ีไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ระเบียบจะมีผลใชบังคับ
เม่ือผูมีอํานาจหนาท่ีในการออกระเบียบนั้นลงนามเปนรางระเบียบตางๆ เนื้อหาในการออกระเบียบ
จะเปนรายละเอียดท่ีแตละหนวยงานจะกําหนดใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของตนและสะดวก
ในการปรับปรุงแกไข 
 สวนขอบังคับ ขอกําหนด เปนกฎหมายลําดับรองท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติออกกฎท่ีมีลักษณะรายละเอียดในทางปฏิบัติมาก นอกจากนี้ยังมีขอบังคับท่ีออก
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติตางๆ ท่ีจัดต้ังองคกรสภาวิชาชีพตางๆ เชน สภาทนายความ 
โดยคณะกรรมการสภาทนายมีอํานาจออกขอบังคับสภาทนายความตางๆ ได 
 

                                                 
26 สมยศ  เช้ือไทย.  (2553).  ความรูกฎหมายทั่วไป คําอธิบายวิชากฎหมายและหลักทั่วไป.   หนา 80-81. 
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 นอกจากขอบังคับท่ีใชบังคับแกประชาชนโดยท่ัวไปแลว ยังมีขอบังคับและคําส่ังท่ีวาง
ระเบียบวิธีดําเนินราชการที่ใชบังคับแกเจาหนาท่ีฝายปกครองโดยเฉพาะ เชน คําส่ัง ระเบียบ และ
ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารราชการภายในของแตละกรมแตละกระทรวง ซ่ึงเจากระทรวงหรือ
ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบอํานาจเปนผูออกอีกประเภทหนึ่งดวย ขอบังคับหรือคําส่ังหรือระเบียบ
เหลานี้ไมมีผลใชบังคับแกประชาชนโดยตรง แตมีผลใชบังคับแกเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีเกี่ยวของ 
ซ่ึงถาเจาหนาท่ีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามยอมมีผลใหตองถูกลงโทษทางวินัยได ขอบังคับ คําส่ัง
และระเบียบเชนวานี้ แมจะไมมีลักษณะเปนบทกฎหมายก็เปนท่ีมาสวนหนึ่งของกฎหมายปกครอง
ดวย เพราะวางระเบียบเกี่ยวกับวิธีจัดทําบริการสาธารณะท่ีเปนราชการ สวนมติของคณะรัฐมนตรี
นั้นไมถือวาเปนกฎหมาย และไมมีผลทําใหฝายปกครองมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมข้ึนกวาท่ีมีบทกฎหมาย
กําหนดไว  
 บทบัญญัติท่ีออกโดยฝายปกครองที่จะถือวาเปนบทกฎหมายน้ัน จะตองเปนบทบัญญัติ
ท่ีมีลักษณะบังคับแกประชาชนเปนการท่ัวไปเชนเดียวกับพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
ดังนั้น ขอบังคับและระเบียบตางๆ ท่ีออกโดยฝายปกครองจึงไมจําเปนตองมีลักษณะเปนบท
กฎหมายเสมอไป หากไมเขาลักษณะดังกลาวแลว และบทบัญญัติท่ีออกโดยฝายปกครองนี้แมจะใช
บังคับแกประชาชนเปนกฎหมายไดก็ตาม แตก็ยังแตกตางกับพระราชบัญญัติในขอสําคัญท่ีวาเปน
บทกฎหมายท่ีออกโดยอาศัยอํานาจบริหารไมใชอํานาจนิติบัญญัติ การท่ีฝายนิติบัญญัติมอบอํานาจ
ใหฝายบริหารและฝายปกครองออกบทบัญญัติตางๆ อันมีฐานะเปนกฎหมายใชบังคับแกประชาชน
ไดนั้น ก็เพราะวาฝายนิติบัญญัติไมอาจกําหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติไวลวงหนาไดทุกเร่ืองใน
พระราชบัญญัติ ท้ังไมมีความรูในเทคนิคของงานฝายปกครองดวย จึงไดวางหลักใหญๆ ไวใน
พระราชบัญญัติ แลวมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีฝายปกครองไปกําหนดรายละเอียดไดเองภายในขอบเขต 
ท่ีกําหนดไว ท้ังนี้เพื่อใหพระราชบัญญัติใชบังคับไดถูกตองตรงกับความจําเปนและพฤติการณ27 
ระเบียบที่ออกมา เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548   
 ข. ขอบเขตอํานาจของฝายบริหารในการออกบทบัญญัติแหงกฎหมาย28

 

 ในเร่ืองอํานาจของฝายบริหารและฝายปกครอง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของฝายบริหารในการ
ออกกฎหมายวาจะใชไดในกรณีใดบาง และมีขอบเขตจํากัดอยางไรซ่ึงสามารถจะไดอธิบายดังนี ้

                                                 
27 พสธร  พันธุสุวรรณ.  (2555).  ปญหาการออกกฎของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือควบคุมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในประเทศไทย: ศึกษากรณีเทศบาล.  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
28 ประยูร  กาญจนดุล.  (2538).  คําบรรยายกฎหมายปกครอง.  หนา  97-100. 
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การจํากัดขอบเขตของฝายบริหารในการออกบทบัญญัติวางระเบียบบังคับประชาชนน้ัน
ไมมีบทกฎหมายใดกําหนดไวอยางแนชัด กลาวคือไมมีการกําหนดไววาในกรณีใดบางท่ีเปนอํานาจ
ของฝายบริหาร ท้ังยังไมมีหลักท่ัวไปบัญญัติไวในกฎหมายใดๆ เพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจของฝาย
บริหารในเร่ืองนี้ มีแตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซ่ึงใหอํานาจพระมหากษัตริยท่ีจะทรงตราบท 
กฎหมายตางๆ ได แตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญก็มิไดกําหนดขอบเขตแหงการใชอํานาจน้ีไวอยาง
ชัดแจงวา พระมหากษัตริยจะทรงตราไดในกรณีใดบาง แตไดใหอํานาจไวอยางกวางๆ วาทรงมีพระ
ราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมายเทานั้น  

อยางไรก็ดี แมจะไมมีบทกฎหมายกําหนดขอบเขตของฝายบริหารในการตราบทบัญญัติ
วางระเบียบบังคับประชาชนอยางแนชัด ก็ไมหมายความวาฝายบริหารจะออกบทกฎหมายไดโดยไม
มีขอบเขตจํากัด ขอบเขตแหงอํานาจของฝายบริหารในเร่ืองนี้ยอมมีอยูตามหลักกฎหมายท่ัวไป 
เนื่องจากสภาพของอํานาจบริหารนั้นเอง เหตุท่ีบทกฎหมายท่ีออกโดยอาศัยอํานาจบริหารไมมี
อํานาจบังคับเหมือนพระราชบัญญัติ เพราะมิไดออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติ จึงทําใหขาดอํานาจ
บางอยางในการวางระเบียบบังคับไป แตเร่ืองนี้ก็ไมมีหลักท่ีแนนอนเสมอไปวากรณีใดเปนเร่ืองเกิน
ขอบเขตท่ีจะบังคับไดโดยบทบัญญัติท่ีออกโดยฝายบริหารขอจํากัดในเร่ืองนี้อาจเปล่ียนแปลงและ
ผันแปรไปไดดวยสาเหตุทางการเมืองและทางปฏิบัติ กลาวคือ 

1. ขอบเขตแหงอํานาจออกบทกฎหมายโดยฝายบริหารยอมผันแปรไปสุดแลวแตวา
ฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารจะมีอิทธิพลทางการเมืองเหนือกันเพียงใด ถารัฐบาลมีอิทธิพลเหนือ
สภา การออกบทบัญญัติในทางบริหารและทางปกครองก็อาจมีขอบเขตกวางข้ึน เนื่องจากฝายสภา
ยอมใหฝายบริหารวางระเบียบบังคับในการปฏิบัติตามกฎหมายไดมากข้ึน 

2. ความจําเปนท่ีจะบริหารราชการใหรวดเร็วทันกาลบังคับใหมีการขยายขอบเขต
อํานาจของฝายบริหารในเร่ืองนี้ เชน ในสมัยท่ีบานเมืองอยูในภาวะคับขัน ยอมจําเปนท่ีจะตองมอบ
อํานาจใหฝายบริหารออกบทบัญญัติในขอบเขตท่ีกวางกวาในยามปกติ เพื่อใหปฏิบัติการได
เหมาะสมแกสถานการณและทันทวงที ไมตองรอใหฝายนิติบัญญัติออกพระราชบัญญัติ ซ่ึงอาจ
ลาชาไมทันกาล ดังท่ีมีการมอบอํานาจใหฝายบริหารออกพระราชกําหนด เปนตน 

หลักท่ัวไปซ่ึงกําหนดขอบเขตอํานาจของฝายบริหารในการออกบทบัญญัติแหง
กฎหมายมีอยูวา การใชอํานาจออกบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยอาศัยอํานาจบริหารจะตองมี
วัตถุประสงคในการวางระเบียบวิธีดําเนินการบริการสาธารณะตามกฎหมาย และในการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติท่ีออกโดยฝายนิติบัญญัติ การวางระเบียบเชนนี้จะตองเขาใจตามความหมายอยางกวาง 
กลาวคือ ไมเฉพาะแตการวางระเบียบภายในของทางราชการเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการวางระเบียบ
บังคับบุคคลภายนอก ซ่ึงเขามาเกี่ยวของกับทางราชการดวย เม่ือกฎหมายใหอํานาจไว 
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ตามหลักท่ีกลาวนี้จึงเห็นไดวา อํานาจในการวางระเบียบบังคับความเกี่ยวพันระหวาง
เอกชนกับเอกชนดวยกันยอมอยูนอกขอบเขตของพระราชกฤษฎีกาและเปนเร่ืองท่ีตองวางระเบียบ
บังคับดวยพระราชบัญญัติ บทบัญญัติท่ีตราข้ึนดวยอํานาจบริหารจึงเปนแตเพียงบทบัญญัติในทาง
บริหารและในทางปกครองเทานั้น 

หลักท่ีวาบทบัญญัติท่ีออกโดยอาศัยอํานาจบริหาร เชน พระราชกฤษฎีกาจะตองเกี่ยวกบั
เร่ืองการวางระเบียบวิธีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
มีหลักสําคัญดังตอไปนี้ 

ประการแรก การถูกจํากัดขอบเขตอํานาจโดยพระราชบัญญัติ 
(1) ขอจํากัดอันแรกมีวา บทบัญญัติท่ีออกโดยฝายบริหารนั้น ตามหลักท่ัวไปจะมีบท

กําหนดโทษหรือเรียกเก็บภาษีอากรไมได ท้ังนี้เพราะการออกบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจํากัดตัด
ทอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลยอมตองไดรับความยินยอมเห็นชอบของสภานิติบัญญัติกอน แต
บทบัญญัติท่ีออกโดยผานบริหารนั้นออกไดโดยไมจําเปนตองขอรับความเห็นชอบของสภานิติ
บัญญัติเสียกอน แตบทบัญญัติท่ีออกโดยฝายบริหารน้ันออกไดโดยไมจําเปนตองขอรับความ
เห็นชอบของสภานิติบัญญัติเสียกอน 

(2) ถาเปนบทบัญญัติท่ีออกมาเพ่ือกําหนดรายละเอียดตามพระราชบัญญัติอันเปน
แมบทก็ยอมจะถูกจํากัดขอบเขตอํานาจโดยพระราชบัญญัตินั้นกลาวคือ จะมีขอความขัดแยงหรือ
เกินอํานาจท่ีพระราชบัญญัตินั้นกําหนดไวไมไดเพราะบทบัญญัติท่ีออกโดยฝายบริหารเปน
บทบัญญัติท่ีออกมาเพ่ือความสะดวกในการใชพระราชบัญญัติเทานั้น และถือวาเปนบทบัญญัติ
อุปกรณของบทบัญญัติ 

สวนบทบัญญัติท่ีออกมาเพื่อวางระเบียบโดยไมอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติใดก็จะ
วางระเบียบในเร่ืองท่ีอยูในขอบเขตอํานาจของฝายนิติบัญญัติไมได 

ประการท่ีสอง การใหอํานาจพิเศษแกฝายบริหารออกบทกฎหมาย 
ในบางกรณีฝายบริหารอาจไดรับมอบอํานาจพิเศษใหออกบทบัญญัติเกินขอบเขตแหง

หลักท่ัวไปที่กลาวมาแลวขางตน แตถึงกระนั้นก็ดี การขยายอํานาจเชนนี้ยอมจะทําแตเฉพาะในกรณี
พิเศษเม่ือมีความจําเปนจริงๆ เทานั้น และจะตองไดรับอนุมัติจากฝายนิติบัญญัติในภายหลังเสมอ 
เชน การบังคับใหเสนอพระราชกําหนดเพื่อใหสภานติิบัญญัติอนุมัติ เปนตน เพราะบทบัญญัติท่ีออก
ในกรณีเชนนี้ ถึงแมจะมีผลบังคับแกประชาชนท่ัวไป ก็ม่ันคงเปนบทบัญญัติท่ีออกโดยฝายบริหาร 
ไมใชบทบัญญัติท่ีออกโดยฝายนิติบัญญัติจึงตองใหมีการควบคุมโดยฝายนิติบัญญัต ิ
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ตามหลักท่ัวไป การท่ีจะออกบทบัญญัติแหงกฎหมายใชบังคับแกประชาชนเพื่อจํากัด
ตัดทอนสิทธิเสรีภาพหรือวางระเบียบบังคับใหปฏิบัติอยางไรนั้น เปนเร่ืองท่ีจะตองกระทําโดยอาศัย
อํานาจนิติบัญญัติ และตองไดรับความยินยอมเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ ท้ังนี้เพราะการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยถือวาประชาชนปกครองตนเอง การที่ประชาชนจะออกกฎหมายมาใช
บังคับเพื่อจํากัดตัดทอนสิทธิเสรีภาพของตนเองเพื่อประโยชนสวนรวมนั้น จะตองไดรับความ
ยินยอมเห็นชอบจากประชาชน และการใหความยินยอมเห็นชอบนี้ยอมกระทําโดยทางนิติบัญญัติ
อันประกอบดวยผูแทนของประชาชนซ่ึงเปนผูท่ีไดรับเลือกตั้งจากประชาชน  

ประการท่ีสาม ขอยกเวนในการใหอํานาจแกฝายบริหารออกบทกฎหมาย 

เม่ือพิจารณาในพระราชบัญญัติจะมีมาตรหน่ึงซ่ึงเปนบทรักษาการบัญญัติไววา ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติ และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เร่ืองนี้เคยเกิดมีปญหาในทางปฏิบัติโดยใหคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตีความ คําวา  “กําหนดกิจการอ่ืน” โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวา กําหนดกิจการอ่ืนหมายความ 
วากําหนดกิจการอ่ืนๆ ตามท่ีมีมาตราอ่ืนๆ ในพระราชบัญญัติกําหนดไวใหออกกฎกระทรวงไมใช
กิจการอ่ืนๆ ท่ัวๆ ไป ดวยเหตุนี้ การออกกฎกระทรวงจึงตองระบุไวดวยวา อาศัยอํานาจตามมาตราท่ี
เปนบทรักษาการนี้และเฉพาะมาตราท่ีบัญญัติใหออกกฎกระทรวงดวย ถาไมมีมาตราใดใน
พระราชบัญญัติใหออกกฎกระทรวงก็ออกไมได จะไปตีความวาเม่ือมีมาตราอันเปนบทรักษาการ
ท่ัวไปใหอํานาจกําหนดกิจการอ่ืนไดยอมออกกฎกระทรวงไดทุกเร่ืองนั้นก็เทากับใหอํานาจโดยไม
จํากัด แตการออกกฎกระทรวงเปนกรณีท่ีฝายนิติบัญญัติมอบหมายใหฝายบริหารออกบทกฎหมาย
ในรายละเอียดได เทากับเปนขอยกเวนในการใหอํานาจออกบทกฎหมาย ตามหลักกฎหมายท่ัวไป
เร่ืองใดท่ีเปนขอยกเวนจักตองตีความโดยเครงครัด ถาตีความขยายขอยกเวนออกไปก็เทากับเปน
หลักท่ัวไปไมใชขอยกเวน ฝายบริหารจะไปออกกฎกระทรวงอยางพรํ่าเพร่ือตามใจชอบไมได 
เพราะฝายนิติบัญญัติไดจํากัดอํานาจไว 
               ค. การควบคุมตรวจสอบกฎหมายลําดับรอง29 

กฎหมายลําดับรองเปนกฎหมายท่ีฝายบริหารตราโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
หรืออาศัยกฎหมายท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนแตมีฐานะเทียบเทาพระราชบัญญัติ กฎหมายลําดับรองจึงมีคา
บังคับตํ่ากวากฎหมายแมบท ในการตรากฎหมายลําดับรองฝายบริหารจะตองดําเนินการใหชอบดวย 
 
                                                 

29 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (ธันวาคม, 2538).  “กฎหมายลําดับรองในประเทศไทย.”  วารสารกฎหมาย
ปกครอง,  เลม 14 ตอน 3.  หนา 116-118. 
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วิธีสบัญญัติและสารบัญญัติกลาวคือ จะตองดําเนินการตามกระบวนการตรากฎหมายลําดับรองแต
ละประเภท ในกรณีท่ีกฎหมายแมบทกําหนดเพ่ิมเติมวาจะตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรใด  
การตรากฎหมายลําดับรองจะตองไดรับความเห็นชอบจากองคกรนั้นดวย และจะตองมีเนื้อหาอยูใน
กรอบของการมอบหมายจากฝายนิติบัญญัติ ภายใตหลักนิติรัฐการตรากฎหมายลําดับรองจึงจะตอง
ชอบดวยกฎหมาย โดยจะตรากฎหมายลําดับรองเกินขอบเขตเจตนารมณท่ีไดรับมอบหมายหรือตาม
อําเภอใจมิได กฎหมายลําดับรองท่ีตราข้ึนโดยมิชอบดวยกฎหมายยอมไมอาจใชบังคับเปนกฎหมาย
ได เพื่อใหเปนไปตามขอเรียกรองของหลักนิติรัฐดังกลาว จึงตองมีองคกรตุลาการที่ทําหนาท่ี
ควบคุมตรวจสอบ โดยทฤษฎีท่ัวไปของการควบคุมตรวจสอบกฎหมายลําดับรอง ผูมีสวนไดเสีย
อาจรองขอใหศาลทําหนาท่ีตรวจสอบถึงความชอบดวยกฎหมายของกฎหมายลําดับรอง ไมวาจะมี
คดีความหรือขอพิพาทเกิดข้ึนแลวหรือไมก็ตาม ในกรณีท่ียังไมมีขอพิพาทเกิดข้ึนเรียกวาการควบคุม
ตรวจสอบอยางนามธรรม (abstrakte Normenkontrolle) สวนในกรณีท่ีมีขอพิพาทเกิดข้ึน ศาลจะตอง
บังคับใหกฎหมายลําดับรองท่ีเกี่ยวของกับขอพิพาทคดีนั้นและมีประเด็นท่ีศาลจะตองพิจารณาดวย
วากฎหมายลําดับรองนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม เรียกวา การควบคุมตรวจสอบอยางรูปธรรม 
(konkrete Normenkontrolle)30 

 

                                                 
30 กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (มีนาคม, 2538).  “ ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ”.  

วารสารนิติศาสตร, ปที่ 25, ฉบับที่ 1 . หนา 64-65. 
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บทที่ 3 
การรับฟงความความคดิเห็นของประชาชนโดยการประชาพิจารณ 

ในตางประเทศและกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ 
 
 เนื่องดวยการประชาพิจารณเปนการเปดโอกาสสําหรับบุคคลผูท่ีไดรับผลกระทบจาก
โครงการของรัฐ ไดแสดงความคิดเห็นในสวนท่ีเกี่ยวกับโครงการดังกลาว โดยอาจจะใชการ
พิจารณาเปนการประชุมหารืออยางเปนทางการระหวางเจาหนาท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบตอการดําเนิน
โครงการ และกลุมผลประโยชน หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียจากโครงการดังกลาว ประชาพิจารณ
ไมใชการดําเนินคดีท่ีประกอบไปดวยโจทกและจําเลย แมวาในกระบวนการประชาพิจารณผูเขารวม
อาจไดรับอนุญาตใหสงหนังสือ หรือเอกสารแกสวนราชการ กระบวนการจะเปนไปตามท่ีสวน
ราชการเห็นสมควร และเม่ือส้ินสุดกระบวนการเจาหนาท่ีจะเปนผูตัดสินใจดําเนินการตามดุลยพินิจ
ของตน แมวาบุคคลในกระบวนการประชาพิจารณไมเห็นดวยเปนจํานวนเทาใดก็ตาม ประชา
พิจารณจัดทําข้ึนเพื่อใหการตัดสินใจของรัฐสอดคลองกับประโยชน หรือเพื่อลดความขัดแยงจาก
การตัดสินใจของรัฐ หรือเพ่ือใหขอมูลท่ีถูกตอง และเพียงพอแกประชาชน หรือเพ่ือเปนทางเลือกใน
การมีสวนรวมของประชาชนตอการตัดสินใจของรัฐ และเพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเกิดประโยชน
ตอสวนรวมมากท่ีสุด นอกจากนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
การทําประชาพิจารณมากย่ิงข้ึน ควรทําการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ และกระบวนการทําประชา
พิจารณในตางประเทศ อาทิเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดาและประเทศฝรั่งเศส เปน
ตน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  
 
3.1 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน ประชาพิจารณ
หรือ Public Hearings เปนเทคนิคอยางหน่ึงของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมีหลักการ
พื้นฐาน คือ รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
แสดงความคิดเห็นหรือโตแยงกอนท่ีรัฐหรือหนวยงานของรัฐจะตัดสินใจดําเนินกิจกรรม กําหนด
นโยบาย ออกกฎหมาย อนุมัติ อนุญาตท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิของประชาชนตามหลักการปองกัน 
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กอนมีการกระทําทางปกครองเกิดข้ึน1  โดยมีกฎหมายท่ีกําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ ไดแก  
 1) กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาทางปกครอง APA 1964 (Administrative Procedure Act 
1946) เปนกฎหมายท่ีกําหนดรูปแบบและกิจกรรมท่ีหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนซ่ึงมีฐานะเปนกฎหมายกลางกําหนดใหเปนมาตรฐานข้ันตํ่า ถาหนวยงานของรัฐ
ใดไมมีกฎหมายกําหนดใหรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ถาประสงคจะรับฟงความคิดเห็น ก็ให
นําเอารูปแบบท่ีกําหนดไวใน APA 1946 ไปใชเชนการออกกฎหมายลําดับรองใหรับฟง ความ
คิดเห็นของประชาชนโดยทําเปนหนังสือ 
 2) กฎหมายเฉพาะ (Specific Statutes) หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีสภาคองเกรสตราข้ึน เพื่อมอบอํานาจใหกับหนวยงานของรัฐกําหนดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไวอยางกวางๆ โดยยังไมมีรายละเอียดของกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
หนวยงานของรัฐจึงกําหนดรายละเอียดของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวใน
ระเบียบของหนวยงานของตน 
 3) กฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ (National Environmental Policy Act 
1969 หรือ NEPA) กําหนดใหหนวยงานของรัฐกระทําการใดท่ีอาจสงผลกระทบอยางสําคัญตอ
ส่ิงแวดลอม กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซ่ึงตองเปนไปตาม CEQ’s Regulations
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 4) กฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติประกอบกับกฎระเบียบของคณะกรรมการ
คุณภาพส่ิงแวดลอม (Council on Environmental Quality’ Regulations for Implementing The Pro-
cedural Provisions of NLPA) 
 นอกจากท่ีกฎหมายดังกลาว มีการกําหนดรูปแบบของการดําเนินกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนแลวยังมีรูปแบบกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามท่ี
หนวยงานของรัฐแตละหนวยงานไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดวย 
 คําวา “Public Hearings” ในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมแรกไดใชในความหมายของการ
พิจารณาโดยเปดเผยของศาลเพื่อใหสาธารณะไดรับรู ตอมาไดมีการนําไปใชกับการดําเนินการงาน
ของฝายบริหาร โดยหมายถึงการนั่งพิจารณาพยานหลักฐานอยางเปดเผย และมีกระบวนการท่ี
เครงครัดอยางศาลเทานั้น จากน้ันยังนําไปใชในกระบวนประชาพิจารณของประชาชนจนทําให 
Public Hearings” เปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
                                                 

1  ศิริพร  เอี่ยมธงชัย.  (2546).  รายงานการศึกษา : การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกา  เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  หนา 3. 
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กอนการออกกฎ คําส่ังหรือการตัดสินใจของฝายบริหารในปญหาสําคัญๆ ท่ีมีผลกระทบสิทธิของ
บุคคลตางๆ สําหรับหลักการตางๆ ในกฎหมายปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา กระจัดกระจายอยูใน
กฎหมายตางๆ จนกระท่ังมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาทางปกครอง (Administrative procedure Act: 
APA) ข้ึนในป ค.ศ. 1948 กําหนดรายละเอียดเกีย่วกับข้ันตอนท่ีตองปฏิบัติในการออกกฎ (rule) และ
คําส่ัง (order) โดยกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมกอนดําเนินการออกกฎและคําส่ังในบางกรณีไว
ดวย 
 3.1.1 ความหมายของ Public Hearings 
 ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปไมไดกําหนดคํานิยามของคําวา 
“Public Hearings” โดยเฉพาะ แตอาจพบจากการใหความหมายในบางคดี เชน ในคดี Taylor C.F.R 
ไดใหความหมายของ Public Hearings ไววาเปนการดําเนินการตอสาธารณะเพ่ือใหไดขอมูลหรือ
หลักฐานท่ีจะนําไปใชในการประเมินขอเสนอตางๆ ท่ีมีความจําเปนตองผานการอนุมัติหรือการ
เห็นชอบ นอกจากนี้ Public Hearings ยังเปนโอกาสใหประชาชนไดเสนอทัศนะ แนวคิด และขอมูล
ตางๆในการขออนุมัติจากการดําเนินการของรัฐ นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมาย Public Hearings วา
หมายถึง การใหโอกาสแกบุคคลที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการของรัฐมาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการดังกลาวซ่ึงอาจทําในหลายลักษณะ วิธีท่ีใชกันท่ัวไปไดแกการอภิปรายอยางไม
เปนทางการ ระหวางเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบในการตัดสินใจกับกลุมผลประโยชนหรือ
ประชาชนท่ัวไป ท่ีเปนผูมีสวนไดเสียจากการตัดสินใจดังกลาวซ่ึงในการจัดทํา Public Hearings 
ของหนวยงานรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไมจําเปนตองไดรับอํานาจพิเศษตามกฎหมาย เพราะ
ถือเปนเร่ืองปกติ และเหมาะสมท่ีรัฐตองมีการปรึกษาหารือกับประชาชน แตอยางไรก็ตามข้ึนอยูกับ
ลักษณะ Public Hearings ดวยวามีกฎหมายกําหนดวิธีการไวหรือไม2   
 3.1.2 วัตถุประสงคของ Public Hearings 
  การจัดทํา Public Hearings ในประเทศสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค เพื่อ 
  1. ใหไดรับความยินยอม ความเช่ือถือจากประชาชนเพราะ Public Hearings ชวยใหรัฐ
เกิดความมั่นใจวาประชาชนเห็นดวยกับโครงการของรัฐ 
       2. ชวยใหขอมูลแกรัฐเกี่ยวกับผลกระทบท่ีตามมาจากโครงการของรัฐ เพราะรัฐบาล
อาจไมมีขอมูล และความรูเกี่ยวกับทองถ่ินท่ีเปนท่ีดําเนินกิจการโครงการเพียงพอ 
       3. เปนการใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินโครงการของรัฐ 

                                                 
2  เสรี นนทสูติ.  บทแปลคําบรรยายเรื่องบทบาทของการประชาพิจารณในทางกฎหมายและการบริหาร

ราชการ โดย Professor Harold Hastings Bruff.  p. 1. 
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 นอกจากนี้อาจมีวัตถุประสงคในการจัดทํา Public Hearings อยางอ่ืนอีก เชน เพื่อเปน
การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเปนการปรับปรุงการตัดสินใจสาธารณะ หรือแผนงานเพื่อถวง หรือ
หลีกเล่ียงการตัดสินสาธารณะ เพื่อแสวงหาความรวมมือในการแกไขปญหา3 จากวัตถุประสงค
ดังกลาวจะเห็นวา Public Hearings เปนกระบวนการท่ีเปนประโยชนท้ังฝายรัฐ และประชาชนโดย
เปนการใหขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน ตลอดจนเปนการสอบสวนนโยบายการบริหารของ
หนวยงานรัฐ 
 3.1.3 ประเภทของ Public Hearings  
    การแบงประเภทขอ Public Hearings อาจทําไดหลายวิธี เชน แบงตามชนิดของกิจกรรม 
(Type of Activity) แบงตามระดับของการปกครอง (The Level of Government) แบงตามการกําหนด
กระบวนการ (Procedure Requirements)4 แบงเปน Public Hearings ทางนิติบัญญัติ (Legislative 
Hearings) กับ Public Hearings ลักษณะกึ่งตุลาการ (Quasi-judicial Hearings)5 หรือ แบงเปน Public 
Hearings ในกระบวนการศึกษาปญหาทางนโยบายเบ้ืองตนกับ Public Hearings ในข้ันตอนการ
ปฏิบัติตามนโยบาย6 ซ่ึงในท่ีนี้จะศึกษาเฉพาะการแบงประเภทในกระบวนการศึกษาปญหาทาง
นโยบายเบ้ืองตนกับ Public Hearings ในข้ันตอนการปฏิบัติตามนโยบายดังนี้ 
  1. Public Hearings ในกระบวนการศึกษาปญหาทางนโยบายเบ้ืองตน (Public Hearings 
in Initial Study of Policy Issue) กระบวนการนี้ ไมใชการดําเนินคดีซ่ึงมีวัตถุประสงคตองการยุติ 
ขอพิพาท แตมุงในการพิจารณาดานนโยบายเปนดานหลัก นอกจากน้ีก็มิใชเปนการใหสิทธิแก 
ผูไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายเขามามีสวนเกี่ยวของกับ Public Hearings ประเภทนี้ เนื่องจาก
ขอจํากัดดานเวลา แตจะมีเฉพาะกลุมผลประโยชนท่ีมีสวนไดเสีย และมีความสําคัญเทานั้นท่ีจะ
ไดรับเชิญ Public Hearings ประเกทนี้จึงหมายถึงกระบวนการท่ีคณะกรรมาธิการของสภาคองเกรส
หรือสภานิติบัญญัติแหงมลรัฐ หรือทองถ่ินจัดใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับรางกฎหมายท่ีจะเสนอเปน
โครงการตางๆ ซ่ึงปกตินิยมใชในการกําหนดนโยบายของรัฐในการตรากฎหมายหรือกระทําอ่ืนใด
ท่ีเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติโดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ ประการแรกเปนการรวบรวม

                                                 
 3  Jean Mater.  (1984).  Public Hearing Procedures and Strategies: A Guide to Influencing Public 
Decisions.  p. 16-18. 
 4   Ibid.  p. 2O. 
 5  Bob Meinig, Public Hearings When and How to Hold Them.  
http: //www.mrsc.org/focuspul/hearing.htm. p. 1. 
 6  Bruff, H.H. (1994).  The role of public hearings in law reform and administration. Washington, 
1965: George Washington University National Center.  pp. 132-134. 
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ขอมูล เพื่อจัดทําบันทึกมอบใหกับสมาชิกสภานิติบัญญัติในขณะพิจารณารางกฎหมาย และจะ
เปดเผยตอสาธารณชน โดยถือเปนสวนหนึ่งของประวัติของการรางกฎหมายท่ีผานการพิจารณา 
ประการท่ีสองเปนการสรางแรงสนับสนุนทางการเมืองในความพยายามท่ีจะผานรางกฎหมายน้ัน 
 2. Public Hearings ในข้ันตอนปฏิบัติตามนโยบาย (Public Hearing in Policy Imple-
mentation)7 กฎหมายท่ีใหอํานาจแกหนวยงานใดหนวยหนึ่ง อาจมีลักษณะท่ีเปนกรอบใหญโดยไม
บัญญัติรายละเอียดหรือแนวทางดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยใหอํานาจหนวยงานในการกําหนด
รายละเอียด ดังนั้นในข้ันตอนการกําหนดรายละเอียดดังกลาวอาจจําตองมี Public Hearings โดยจะมี
ลักษณะท่ีแตกตางกับ Public Hearings ในกระบวนการศึกษาปญหาทางนโยบายเบ้ืองตน ไดแก การ
ออกกฎ (Rule Making) ซ่ึงหมายถึง “กระบวนการที่องคกรฝายปกครองวางกฎเกณฑใหมท่ีจะ
ควบคุมพฤติกรรมและการปฏิบัติหนาท่ีในภายหนาของผูท่ีอยูในอํานาจองคกร” และเนื่องจากการ
ออกกฎเปนกระบวนการท่ีเทียบไดกับการออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ ฝายปกครองจึงไมอยูใน
บังคับท่ีจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนในการออกกฎมากไปกวาการออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ ซ่ึง
หมายถึงวาองคกรฝายปกครองไมตองลอกเลียนแบบการพิจารณาคดีของศาล เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืน  
 สําหรับประเภทของ “กฎ” ดังกลาวอาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ กฎทางนิติบัญญัติ
หรือสาระบัญญัติ (Legislative or Substantive Rules) กฎในลักษณะตีความ (Interpretative Rules) 
กฎในทางวิธีสบัญญัติ (Procedural Rules) และเนนแถลงการณท่ีเปนนโยบายท่ัวไป (General Policy 
Statements) 
 3.1.4 การออกกฎ (Rule Making) ขององคกรฝายปกครอง 
 การออกกฎขององคกรฝายปกครอง อาจแยกประเภทไดเปน 3 กรณี ไดแก การออกกฎ
โดยไมมีแบบพิธี การออกกฎโดยมีแบบวิธีและการออกกฎโดยการเจรจาโดยกฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองของรัฐบาลกลาง (The Federal Administrative Procedure Act: APA) ได
กําหนดข้ันตอนไว ดังนี้ 
 1. การออกกฎโดยไมมีแบบพิธี (Informal Rulemaking) ขอดีของการออกกฎโดยไมมี
แบบพิธี คือ เปนวิธีท่ีงาย รวดเร็ว ไมเสียคาใชจายสูง มีประสิทธิภาพในการเปดโอกาสใหกลุม
ผลประโยชนท่ีอาจไดรับผลกระทบเสนอความคิดเห็น และขอสังเกตใหรัฐบาลทราบถึงผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดจากโครงการของรัฐบาล อีกท้ังกลุมผลประโยชนยังม่ันใจวาตนมีโอกาสที่จะแสดงความ
คิดเห็น และไดรับความคาดหวังวาจะไดรับการพิจารณาจากรัฐบาล รวมทั้งเปนความเหมาะสมกับ

                                                 
7  Ibid.  pp. 140-143. 
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เร่ืองท่ีเปนเทคนิคและตองอาศัยความรู ความชํานาญท่ีสูง ขอเสียของการออกกฎโดยไมมีแบบพิธี 
คือ ไมมีความยืดหยุนเทากับการนําเสนอดวยวาจา นอกจากนี้บุคคลมักพอใจในการมาปรากฏตัว 
และมีสวนรวมในกระบวนการประชาพิจารณมากกวาการเสนอดวยเอกสาร 
 2. การออกกฎโดยมีแบบพิธี (Formal Rulemaking)8  
 วิธีการออกกฎโดยมีแบบวิธีนี้มีลักษณะเสมือนการนํากระบวนการพิจารณาคดีในศาล
เขามาใชรวมดวยทําใหประสบปญหาเสียเวลามาก แตในทางกลับกันก็มีประโยชนเร่ืองความ
แนนอนอยางมาก และโดยขอเท็จจริงก็มีกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงไมกี่ฉบับท่ีบังคับ
ใหใชวิธีการนี้ ซ่ึงสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากการเสียเวลามากนั่นเอง 
 3. การออกกฎโดยการเจรจา (Negotiation Rule Making) 
 เปนกระบวนการออกกฎแบบใหมท่ีเกิดจากแนวความคิดในการรวบรวมกลุมผลประโยชน 
ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีกําลังพิจารณา เพื่อทําการเจรจาเกี่ยวกับโครงการและหาขอสรุปท่ีเปน
ฉันทานุมัติ (Consensus) กระบวนการจะเร่ิมจากสวนราชการจะคัดเลือกกลุมผล ประโยชนท่ีอาจเขา
รวม และจัดเจาหนาท่ีเพื่อทําหนาท่ีเปนผูประสานในการดําเนินการประชุม และทบทวนขอสรุป 
หากขอสรุปเปนท่ียอมรับหนวยงานจะนําเสนอขอเสนอดังกลาวตอสาธารณะชนเสมือนเปน
ขอเสนอของหนวยงานเอง ประโยชนของการออกกฎโดยการเจรจา คือ การเปดโอกาสใหกลุม
ผลประโยชนมีสวนรวมในข้ันตนแตมีขอเสีย คือ หนวยงานอาจเสียการควบคุมกระบวนการ
ตัดสินใจของตนเอง 
 3.1.5 รูปแบบและข้ันตอนของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในสหรัฐอเมริกา 
 1. การรับฟงความคิดเห็นโดยทําเปนหนังสือ (Written Comment หรือ Public Comment 
หรือ Paper Hearing) เปนรูปแบบท่ีเปนบทบังคับข้ันตํ่าของกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายวิธีพิจารณ
ทางปกครองกําหนดใหใชในกระบวนการออกกฎ (Notice and Comment Rulemaking) ของ
หนวยงานของรัฐโดยเปดโอกาสไหประชาชนผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการออก
กฎของรัฐในการเสนอขอมูล ขอคิดเห็น หรือขอโตแยงเปนหนังสือไปยังหนวยงานของรัฐท่ีเสนอ
ออกกฎซ่ึงเปนรูปแบบท่ีไมมีการเผชิญหนาไมมีการพบปะพูดคุยท่ีจะนําขอมูล ขอเท็จจริง 
พยานหลักฐานมาพิสูจนกันเพ่ือใหไดขอยุติ9 

                                                 
8 Bruff, H.H. เลมเดิม. หนา. 141.   

 9  ศิริพร เอี่ยมธงชัย  เลมเดิม. หนา 22. 
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 2. การรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบของการประชุม10 คือ การท่ีหนวยงานของรัฐเปด
โอกาสใหประชาชนเขารวมประชุมเพ่ือเสนอขอคิดเห็น หรือขอโตแยงโดยวาจา แบงเปน 
3 แบบ ดังนี้ 
  (1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบของการประชุมท่ีเรียกวา 
“Public Meeting” เปนรูปแบบซ่ึงหนวยงานของรัฐเปนผูจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเอง ไมตองมีคนท่ีเปนกลางมาทําหนาท่ีดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น และไม
ตองมีการบันทึกถอยคําเอาไวเปนสวนหน่ึงของสํานวนทางปกครอง เปนการเปดโอกาสให
หนวยงานของรัฐเสนอขอมูลใหแกประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอขอมูลหรือ
แสดงความคิดเห็นของตนโดยวาจาตอหนาเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ ท่ีมีหนาท่ีตัดสินใจใน
เร่ืองนั้น 
  (2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบของการประชุมท่ีเรียกวา 
“Public Hearings” การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบน้ี มีลักษณะเปนการประชุมท่ี
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายแสดงความคิดเห็นของตน โดยทางวาจาจะมีเจาหนาท่ีซ่ึงเปน
กลางมาทําหนาท่ีดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และมีการจดบันทึกถอยคํา
รวบรวมเปนสํานวนทางปกครอง 
  (3) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการประชุมท่ี เ รียกวา 
“Trial-type Hearing” การรับฟงรูปแบบนี้มีลักษณะเปนกระบวนการก่ึงการพิจารณาคดี คลายคลึง
กับการพิจารณาคดีในช้ันศาลท่ีคูกรณีมีสิทธิท่ีจะเสนอคดี หรือแกตางในคดีเสนอพยานหลักฐาน 
เพื่อหักลางพยานหลักฐานของอีกฝายหนึ่ง และซักคานพยานของอีกฝายหนึ่ง การตัดสินใจของ
หนวยงานของรัฐจะตองเปนไปตามสํานวนท่ีไดจากการพิจารณา 
 เม่ือส้ินสุดกระบวนการรับฟง ผูดําเนินการรับฟงจะตองจัดทํารายงานการประชุมและ
นําหลักฐานท่ีเสนอในท่ีประชุมท้ังหมดมารวมไวในสํานวนทางปกครอง ในกรณีท่ีผูดําเนินการรับ
ฟงเปนเจาหนาท่ีผูริเร่ิมการกระทําเอง (Initial action authority) ผูดําเนินการรับฟงจะเปนผูพิจารณา
ขอมูลท้ังหมด ท่ีไดจากการรับฟงและจัดทําเปนคําวินิจฉัย หรือขอเสนอแนะเบ้ืองตน ประกอบกับ
ระบุประเด็นท่ีสําคัญ และมีเหตุผลท่ีไดจากการรับฟงไวในคําวินิจฉัยหรือขอเสนอแนะเบ้ืองตน ใน
กรณีท่ีผูดําเนินการรับฟงไมใชเจาหนาท่ีผูริเร่ิมกระบวนการ ผูดําเนินการรับฟงดังกลาวตองสง
รายงานการประชุม และหลักฐานท้ังหมดดังกลาว  พรอมดวยรายงานสรุปประเด็นท่ีมีใน
กระบวนการรับฟงไปยังเจาหนาท่ีผูริเร่ิมกระบวนการ โดยเจาหนาท่ีนั้นตองพิจารณาขอมูลดังกลาว

                                                 
 10 แหลงเดิม. หนา 23. 
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อยางเต็มท่ีเพ่ือประกอบการจัดทําคําวินิจฉัย หรือขอเสนอแนะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชาช้ันสูงผูดูแล
เร่ืองดังกลาวตอไป  
                  หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองรวบรวมและนําขอมูล ขอคิดเห็นหรือขอโตแยงท้ังหมดท่ี
ไดจากการใหมีการรับฟงความคิดเห็นนั้น มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจข้ันสุดทาย ขอมูลหรือ
ขอคิดเห็นดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจของหนวยงาน และถือเปนบทบังคับ
ใหหนวยงานตองโตตอบตอขอคิดเห็นท่ีสําคัญดวย หลังจากท่ีพิจารณาความเห็นท้ังหมดแลว
หนวยงานของรัฐตองทําการตัดสินใจ และระบุไวในสํานวนทางปกครอง เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ
อุทธรณการกระทําหรือในการทบทวนทางศาลตอไป11 
 3. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวเปนแนวปฏิบัติ
หรือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีหนวยงานของรัฐริเร่ิมจัดข้ึนนอกจากที่กฎหมายกําหนด
ไว ไดแก การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสํารวจความคิดเห็นโดยตรงหรือโดยทางโทรศัพทเปน
การชวยเสริมสรางกระบวนการรับฟงความคิดเห็นที่กฎหมายกําหนดไวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. การออกกฎหรือขอบังคับในสหรัฐอเมริกา โดยหลักแลวข้ันตอนในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนจะถูกบัญญัติไวในกฎหมายแมบท (Primary Legislation) แตถากฎหมายไมได
บัญญัติรายละเอียดของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเอาไวโดย เฉพาะหนวยงาน
ของรัฐก็ตองปฏิบัติตามวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีบัญญัติไวใน U.S.C.(United State 
Code) สวนท่ี 5 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง A.P.A (Administrative Procedure Act 
1946) ซ่ึงจะกลาวถึงเฉพาะวิธีการรับฟงท่ีกําหนดไวในกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองเทานั้น 
ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ค.ศ. 1946 มาตรา 553 กําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ี
ตองการออกกฎขอบังคับทําได 2 รูปแบบ ไดแก การออกกฎอยางไมเปนทางการ (Informal Rule-
making) และการออกกฎอยางเปนทางการ (Formal Rulemaking)  
 ปจจุบันประเทศ สหรัฐอเมริกากําหนดใหมีการออกกฎในรูปแบบใหมท่ีเรียกวา การ
ออกกฎโดยการเจรจา (Negotiated Rulemaking) ซ่ึงบัญญัติอยูในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ค.ศ. 1946 มาตรา 563-570 โดยเปดโอกาสใหหนวยงานของรัฐ ประชาชน กลุม
ผลประโยชนท่ีเกี่ยวของเสนอขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมไมมีกระบวนการข้ันตอนท่ี
ยุงยากทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดมากและเสียเวลาและคาใชจายไมมาก 
 5. การออกกฎคําส่ัง โดยเฉพาะการออกใบอนุญาต (Licensing Process) หรือการ
อนุญาตใหกระทําบางประการ (Permitting Process) ตามกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงตองพิจารณาเปนเร่ืองๆ 
 
                                                 
 11  แหลงเดิม. หนา 26-27. 
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ไป เชน การอนุญาตใหตั้งโรงงานพลังงานปรมาณูซ่ึงจะมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางจึงไดมี
การกําหนดใหตองดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวในกฎหมายเฉพาะเปน
เร่ืองๆไป 
 6. การอนุมัติโครงการหรือแผนงานตางๆ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะ
เกิดข้ึนจากการที่มีกฎหมายกําหนด ใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ กอนท่ีจะอนุมัติโครงการหรือแผนงานตางๆ เชน ในกรณีกอนอนุมัติ
โครงการในการดําเนินการหลีกเล่ียง หรือลดปริมาณการท้ิงวัตถุอันตรายท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชน หรือตอส่ิงแวดลอมซ่ึงกฎหมาย Comprehensive Environmental  Response, 
Compensation and Liability Act รูจักในนามของ Superfund Act of 1980 กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยทําเปนหนังสือประกอบกับการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการประชุมท่ีเรียกวา Public Hearing  
 7. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสําหรับการกระทําของรัฐท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ (National Environment  
Policy Act 1969) หรือ NEPA ระบุชัดเจนวาขอมูลดานส่ิงแวดลอมตองเปดเผยใหเจาหนาท่ีภาครัฐ
และประชาชนรับทราบกอนการตัดสินใจ12 ประกอบกับ CEQ’s Regulations (40 CFR 1500-1508) 
ไดวางกรอบกระบวนการในการตัดสินใจของหนวยงานรัฐ ท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไว 
โดยหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามกระบวนการดังกลาวซ่ึงหลักการสําคัญของ
กฎหมายดังกลาวคือ เม่ือหนวยงานรัฐบาลกลาง (Federal Agency) เสนอออกกฎหมาย (Legislation) 
หรือเสนอกระทําการหลัก (Major Federal actions) ซ่ึงรวมถึงการอนุมัตินโยบายแผนงานโปรแกรม
หรือโครงการพิเศษตางๆ (Sec.1508.19) ที่อาจสงผลกระทบอยางสําคัญตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
กระบวนการตัดสินใจของหนวยงานรัฐจะตองเปนไปตามแนวทางของ CEQ’s Regulations ซ่ึงตรา
ข้ึนเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ เชน ตอง
จัดทําคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Statement-EIS) และรวมไวเปน
สวนหนึ่งของสํานวนทางปกครอง (Sec.1502) การตัดสินใจของหนวยงานรัฐนอกจากช้ีใหเห็นวา
ตัดสินใจอยางไรแลวยังตองแสดงทางเลือกอื่น ท่ีสําคัญยังกําหนดแนวทางการใหประชาชนเขามี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจท่ีกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย (Sec.1506.6) โดยอาจสรุปได ดังนี้13 

                                                 
 12  พัชรี  สิโรรส.  (2545).  ประชาพิจารณ การแกไขความขัดแยงและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวมของภาครัฐและประชาชน: ประสบการณของประเทศตะวันตกกับขอเสนอในการใชในสังคมไทย. 
หนา 6. 
 13  ศิริพร  เอี่ยมธงชัย  เลมเดิม. หนา 28. 
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  1) กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของใน
กระบวนการตัดสินใจโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในสองลักษณะคือ การเปดให
ประชาชนแสดงความเห็นในรางคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกอนรับเอาคําแถลงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมและการเปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในขอเสนอกระทําการของรัฐ เชน      
รางกฎ (Draft Plan) กอนทําการตัดสินใจในขั้นสุดทายซ่ึงในระเบียบภายในของหนวยงานบาง
หนวยงานที่ออกเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอม
แหงชาติและ CEQ’s Regulations ไดกําหมดใหในกรณีท่ีการจัดทํารางกฎหมายวาดวยนโยบาย
ส่ิงแวดลอมแหงชาติแลวเสร็จพรอมกับขอเสนอกระทําการของหนวยงานแลวใหหนวยงานดําเนิน
กระบวนการ Public Comments ไปพรอมกันไดเลย 
  2) รูปแบบการรับฟงความคิดเห็นท่ีใชในกระบวนการตัดสินใจท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมนี้ในกรณีของการแสดงความเห็นตอรางคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหใช
รูปแบบการรับฟงเปนหนังสือ (Comment) โดยหนวยงานจะกําหนดใหมีการจัดทํา Public Hearings 
ประกอบดวยหรือไมก็ได (บางหนวยงานกําหนดใหจัดทําท้ังสองรูปแบบ) ในกรณีท่ีจัดใหมี Public 
Hearings ดวย Sec.1506.6 (c) (2) ของ CEQ’s Regulations กําหนดใหตองแจงคําประกาศลวงหนา
อยางนอย 15 วัน สวนกรณีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจปกติให
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายเฉพาะกิจเปนเร่ืองๆ ไปโดยกําหนดแนวทางใหพิจารณา
ประกอบดวย ดังนี้ (Sec.1506) 
   2.1) หนวยงานของรัฐ จะตองใชความพยายามอยางยวดยิ่งในการใหประชาชน
เขามีสวนรวมในการเตรียมการ และปฏิบัติตามกระบวนการตามกรอบ กฎหมายวาดวยนโยบาย
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
   2.2) หนวยงานรัฐตองจัดแจงคําประกาศเกี่ยวกับกระบวนการรับฟง ท่ีเกี่ยวของ
กับกระบวนการตามกรอบกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ และตองจัดใหเอกสาร
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหแกบุคคลหรือหนวยงานอื่นท่ีไดรับผลกระทบหรือมีสวนไดเสีย โดยวิธี
ดังตอไปนี้ 
    (1) สงคําประกาศทางไปรษณียไปยังบุคคล ท่ีรองขอใหจัดมีการรับฟง
ความคิดเห็นแบบ Public Hearings หรือ Public Meeting 
    (2) กรณีเปนความหวงใยระดับชาติ (National Concem) ประกาศจะตอง
แจงในราชกจิจานุเบกษาและสงทางไปรษณียใหแกองคกรระดับชาติท่ีสนใจในเร่ืองนั้น 
    (3) กรณีการกระทํามีผลกระทบตอความหวงใยของทองถ่ิน คําประกาศ
จะตองแจงไปยังมลรัฐ Clearing Houses ชนเผาพื้นเมืองจะตองทําตามกระบวนการแจงท่ีใชอยูใน
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มลรัฐท่ีไดรับผลกระทบ และตีพิมพในหนังสือพิมพทองถ่ินท่ีมีการพิมพเผยแพรเปนประจํา พรอม
แจงผานส่ือทองถ่ินไปยังองคกรชุมชนท่ีมีสวนไดเสียและสมาคมธุรกิจขนาดเล็กดวย รวมท้ังตีพิมพ
ในจดหมายขาวท่ีนาจะเขาถึงบุคคลผูมีสวนไดเสีย จากนั้นสงไปรษณียโดยตรงไปยังเจาของและผู
ครอบครองทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบ หรือท่ีอยูบริเวณใกลกัน และติดไวในพื้นท่ีท่ีจะมีการ
กระทําของรัฐเกิดข้ึน 
   2.3) หนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีหรือเปนผูสนับสนุนการจัด Public Hearings 
หรือ Public Meeting ใหเหมาะสม หรือเทาท่ีเปนไปตามกฎหมายท่ีบังคับไดกับหนวยงานนั้น 
   2.4) หนวยงานของรัฐตองแสวงหาขอมูลท่ีเหมาะสมจากประชาชน 
   2.5) หนวยงานของรัฐตองบอกกลาวแกบุคคลผูมีสวนไดเสียวา  สามารถจะหา
ขอมูลหรือรายงานสถานภาพเกี่ยวกับคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  หรือเกี่ยวกับองคประกอบ
อ่ืนของกระบวนการตามกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดท่ีใด 
   2.6) หนวยงานของรัฐตองเปดใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร หรือขอมูล
ขาวสารที่เปนคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมความเห็นท้ังหมดท่ีไดรับ และเอกสารอ่ืนๆ 
ประกอบตามกฎหมายขอมูลขาวสาร (Freedom of Information Act) โดยไมเสียคาใชจายหรือเสีย
เฉพาะในราคาตนทุนการผลิตสําเนา 
 อนึ่ง นอกจากแนวทางตามกรอบกฎหมายนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ และปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายดังกลาวแลว การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจของรัฐ หนวยงานของรัฐยังตอง
คํานึงถึงแนวทางตามคําส่ังประธานาธิบดี ในเร่ืองความยุติธรรมทางส่ิงแวดลอม (Environmental 
Justice) ของกลุมประชากรที่เปนชนกลุมนอย และที่มีรายไดนอยดวยกลาว คือ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐสําหรับการกระทําท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
หนวยงานของรัฐจะตองใหโอกาสแกชนกลุมนอย หรือผูมีรายไดนอยสามารถเขารวมในกระบวน 
การตัดสินใจไดอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกับผูอ่ืนดวย 
 3.1.6 กิจกรรมท่ีตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในสหรัฐอเมริกา 
   ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดใหประชาชนเขามามีสวนรวม (Public-Participation) 
ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐโดยทุกหนวยงานของรัฐ และครอบคลุมเกือบทุกกิจกรรม ไมวาจะ
เปนกิจกรรมที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายใหประชาชนมีสวนรวมในลักษณะเปนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน หรือกิจกรรมท่ีเปนความประสงคหรือแนวนโยบายของแตละหนวยงานท่ีจะ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือโดยลักษณะอ่ืนแต
เพื่อใหตรงกับขอบเขตท่ีมุงเนนศึกษาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนภายใตกรอบของ
กฎหมาย จึงขอกลาวถึงเฉพาะกิจกรรมที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของตองจัดให
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มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะในรูปแบบหนังสือ และในรูปแบบ Public Hearings 
หรือ Public Meeting ซ่ึงแบงไดเปนสองลักษณะคือ ตามลักษณะการกระทําของรัฐและตามประเภท
ของกิจกรรม  ดังนี้ 
 3.1.6.1 แบงตามลักษณะการกระทําของรัฐ ไดแก 
    1) การออกกฎ (Rule Making) มาตรา 553 ของกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาทาง
ปกครอง ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะบังคับเปนการท่ัวไปไดกําหนดเปนมาตรฐานข้ันตํ่าวาการออก
กฎจะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบหนังสือ กอนท่ีจะประกาศบังคับใชกฎนั้นใน
ทายท่ีสุด (Final Rule) ในทุกกรณีหากไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ประเภทของกฎที่
อยูในขอบเขตของการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายนี้ ไดแก กฎท่ีมี
ลักษณะตามนิยามในมาตรา 551 (4) ของกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาทางปกครองซ่ึงหมายถึงคํา
แถลงของหนวยงานของรัฐไมวาบางสวนหรือท้ังหมดที่มีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปหรือเปนการ
เฉพาะและมีผลไปถึงอนาคต เพื่อการปฏิบัติการตีความหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย หรือ
นโยบายหรือเพื่อบรรยายถึงขอกําหนดในเร่ืององคกรกระบวนพิจารณาหรือทางปฏิบัติของ
หนวยงานของรัฐและยังรวมถึงการอนุมัติ หรือการกําหนดใหมีผลในอนาคตซ่ึงอัตราคาจาง 
โครงสรางบริษัทหรือโครงสรางทางการเงินหรือการปฏิรูปองคกร ราคาส่ิงอํานวยความสะดวก 
เคร่ืองมือ แรงงานหรือเบ้ียเล้ียงเพี่อการนั้นหรือมูลคา คาใชจายหรือการบัญชี หรือทางปฏิบัติอ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับการท่ีกลาวมา ทั้งนี้โดยมีขอยกเวนบางประการท่ีทําการออกกฎไมจําตองดําเนินการ
กระบวนการตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 553  ไดแก 
     (1)  การออกกฎท่ีเกี่ยวกับกิจการทางทหาร 
     (2)  การออกกฎท่ีเกี่ยวกับกิจการตางประเทศ 
     (3)  กฎท่ีมีลักษณะเปนระเบียบวิธีพิจารณา 
 อาจกลาวไดวาประเภทของกฎที่อยูบังคับของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง คือ กฎในทางเนื้อหา (Substantive Rules) นั่นเอง 
นอกจากกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองแลวการออกกฎตามกฎหมายเฉพาะ หรือตามกฎระเบียบ
ของหนวยงาน อาจกําหนดรูปแบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพ่ิมเติมจากรูปแบบ
หนังสือไดโดยมักกําหนดใหจัดใหมีการทํา Public Hearing หรือ Public Meeting กอนออกกฎดวย 
เชน section 11.51 ของระเบียบของหนวยงานบริหารการบินแหงสหรัฐ (Federal Aviation Admi-
nistration’s Regulations) กําหนดใหประชากรรองขอใหหนวยงานจัดใหมีการทํา Public Meeting 
กอนออกกฎได 
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    2) การออกคําส่ังโดยเฉพาะการออกใบอนุญาต (Licensing Process) หรือการ
อนุญาตใหกระทําการบางประการ (Permitting Process) ตามกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงตองพิจารณาเปน
เร่ืองๆ ไป อาทิเชน การอนุญาตจัดต้ังโรงงานพลังงานปรมาณู การอนุญาตขุดลอกลําน้ําหรือถมลํา
น้ําหรือการท้ิงวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกลําน้ํา หรือถมลําน้ําตาม section 404 Clean Water Act และ 
section 103 Marine Protection, Research and Sanctuaries Act เปนตน14 ในเร่ืองการออกคําส่ังนี้มี
ขอสังเกตเพ่ิมเติม กลาวคือ การออกคําส่ัง (Adjudication Process) ตามกฎหมายวิธีพิจารณาทาง
ปกครอง (มาตรา 554 ของ APA) เปนการกระทําทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอเอกชนเปนการ
เฉพาะราย กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองไมไดบังคับใหตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในลักษณะเปดกวาง ดังเชนท่ีกําหนดไวในกรณีของการออกกฎ เวลากําหนดใหตองมีการ
รับฟงความคิดเห็นของผูไดรับผลกระทบในรูปแบบกึ่งพิจารณาคดีของศาล (Trial-Type Hearing) 
และตัดสินไปตามสํานวนท่ีไดจากการพิจารณา (วิธีพิจารณาเปนไปตามมาตรา 556 และมาตรา 557 
ของ APA) ผลของกระบวนการเปนการไดมาซ่ึงคําตัดสินท่ีเด็ดขาดชัดเจนและมีผลเฉพาะตอเอกชน
เฉพาะราย จึงไมอาจถือเปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในวงกวาง ดังเชน กรณีท่ีกําลัง
พิจารณากันอยูนี้ได อยางไรก็ตามแมลักษณะของการออกคําส่ังจะมีผลกระทบตอเอกชนเฉพาะราย
ดังกลาวแลว แตการออกคําส่ังประเภทที่เปนการออกใบอนุญาต (Licensing) หรือการอนุญาต 
(Permitting) บางประการอาจสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวางไดจึงไดมีการกําหนดบังคับให
ดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวในกฎหมายเฉพาะเปนเร่ืองๆไป แทนที่จะ
กําหนดไวเปนกฎหมายกลางดังเชนกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง15 
    3) การอนุมัติโครงการหรือแผนงานตางๆ อาทิ เชน การรับรองแผนปฏิบัติการ
เยียวยา (Plan for Remedial Action) ในการดําเนินการหลีกเล่ียง หรือลดปริมาณการท้ิงวัตถุอันตราย 
(Hazardous Substances) ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือสวัสดิการของประชาชน หรือตอ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึง Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (รูจัก
ในนาม Superfund Act of 1980) กําหนดใหหนวยงานรัฐตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในรูปหนังสือ (Public Comment) ประกอบกับ Public Meeting เกี่ยวกับขอเสนอของ
แผนงาน (Proposed Plan) กอนรับรองแผนงานน้ัน หรือกรณีกฎหมาย Federal-Aid Highways Act 
กําหนดใหหนวยงานคมนาคมแหงมลรัฐ (State Transportation Department) ตองจัดทํา Public 
Hearings สําหรับโครงการกอสรางทางหลวงที่ตองผานเมืองหรือหมูบานกอน หากประสงคจะได 
รับความชวยเหลือจากรัฐบาลกลางตามโครงการความชวยเหลือในการกอสรางทางหลวงของสหรัฐ 
                                                 
 14  ศิริพร  เอี่ยมธงชัย  เลมเดิม 
 15  แหลงเดิม. หนา 8-9. 
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(Federal-aid Highway Project) หรือในกรณี ท่ีกฎหมาย  Airport Development Act กําหนดให
หนวยงานของรัฐท่ีประสงคจะขอความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลางสําหรับโครงการ
พัฒนาสนามบินท่ีเกี่ยวของกับท่ีตั้งของสนามบิน หรือการขยายลานบิน (Runway) กอนท่ีเลขาธิการ
หนวยงานคมนาคมกลาง (Secretary of Development of Transportation) จะอนุมัติความชวยเหลือ
นั้น หนวยงานของรัฐดังกลาวจะตองรับรองวาไดจัดใหมีการทํา Public Hearing เพื่อพิจารณา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
 3.1.6.2 แบงตามประเภทของกิจกรรม16 ไดแก 
    1) กิจกรรมท่ัวไป อาทิเชน การจัดทํางบประมาณ และการเงินโดย เฉพาะการ
จัดสรรงบประมาณตามกฎหมายงบประมาณ การวางผังเมืองอยางละเอียด เชน การกําหนดแผนและ
เปาหมายการใชท่ีดิน การรับรองแผนจัดการการเจริญเติบโตหรือการกอสรางรีสอรทในบริเวณท่ี
เปนปากน้ํา อันเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานทองถ่ินของรัฐตามกฎหมาย ผังเมืองของแตละรัฐ 
(Zoning Act) 
     2) กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทางกายภาพ ไดแก 
     ก) การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน เชน การออกกฎเกี่ยวกับการกระทํา หรือ
ทางปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรืออันเปนการหลอกลวงทางการคา หรืออันมีผลกระทบทางการคาตาม
กฎหมายวาดวยคณะกรรมการการคาแหงสหรัฐ (Federal Trade Commission Act) 
     ข) การขนสงและการคมนาคม เชน การเสนอแผนงานสรางทางหลวงเพ่ือเขา
โครงการชวยเหลือของรัฐบาลกลางตามมาตรา 128 ของ (Federal-Aid Highway Act) 
     ค) การคุมครองส่ิงแวดลอม เชน การจัดทําคําแถลงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอม  
ตามกรอบของมาตรา 102 แหงกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ ตลอดจนการกําหนด
มาตรฐานคุมครองส่ิงแวดลอมในดานตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายเฉพาะดานส่ิงแวดลอม 
อาทิเชน กฎหมายวาดวยอากาศบริสุทธ์ิ (The Clean Air Act 1970) กฎหมายวาดวยการควบคุม
มลภาวะทางนํ้า (The Water Pollution Control Act 1972) กฎหมายวาดวยการควบคุมยาฆาแมลงท่ี
กระทบส่ิงแวดลอม (The Federal Environmental Pesticide Control Act 1972) กฎหมายฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากร (Resource Conservation and Recovery Act 1976) กฎหมายวาดวยน้ําดื่มท่ีปลอดภัย 
(Safe Drinking Water Act 1972) และกฎหมายวาดวยการควบคุมสารพิษ (Toxic Substances 
Control Act 1972) 
 

                                                 
 16 Jean Mater. เลมเดิม.  p. 21. 
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     ง) การพลังงาน เชน กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกอนการ
อนุญาตใหตั้งโรงงานพลังงานนิวเคลียร รวมถึงการออกกฎเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของ
โรงไฟฟานิวเคลียรตามกฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณู (The Atomic Energy Act 1954) ประกอบ
กับกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
     จ) ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การวางผังเมืองท่ีกระทบตอการจัดการพ้ืนท่ี
ชายฝง (Coastal Zone Management Act 1972) หรือการกําหนดรายช่ือสายพันธุส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใน
ภาวะใกลสูญพันธุตามกฎหมายวาดวยสายพันธุท่ีอยูในภาวะอันตราย (Endangered Species Act 
1973) ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษและสงวนสายพันธุท่ีอยูในภาวะใกล 
สูญพันธุ โดยมอบอํานาจใหหนวยงานของรัฐทีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ และอนุรักษพันธุ
ปลา พันธุไมหรือสัตวปา ออกกฎระเบียบ (Regulations) กําหนดสายพันธุท่ีอยูในภาวะใกลสูญพันธุ
ใหเปนสายพันธุอนุรักษรวมถึงกําหนดมาตรการตางๆ ในการอนุรักษสายพันธุนั้นในการออก
ระเบียบดังกลาวกฎหมายกําหนดใหนําหลักการออกกฎ (Rulemaking Procedures) ตามมาตรา 553 
แหงกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองมาใชซ่ึงไดแกการเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย 
(Interested Person) หรือประชาชนในทองถ่ินท่ีเช่ือวาเปนแหลงกําเนิดสายพันธุนั้น (State, County 
หรือ Equivalent jurisdiction in which the species is believed to occur) แสดงความคิดเห็นเปน
หนังสือ (comment) ในเร่ืองการกําหนดสายพันธุอนุรักษการเพิ่ม หรือตัดรายช่ือสายพันธุจากบัญชี
สายพันธุอนุรักษ รวมตลอดถึงมาตรการตางๆในการจัดการและอนุรักษสายพันธุอนุรักษและหากมี
ผูรองขอก็จะตองมีการจัดการรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบ Public Hearings รวมดวย ท้ังนั้นการ
เปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามกฎหมายดังกลาวเปนไปเพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะประชาชน
ในทองถ่ินท่ีเปนแหลงกําเนิดของสายพันธุอนุรักษไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมจัดการสงวน และ
ดูแลรักษาพันธุสัตวในทองถ่ินของตน 
 3.1.6.3 กิจกรรมเกี่ยวกับการบริการบุคคล (Human Services) ไดแก      
    1)  ผูสูงอายุ เชน การกําหนดแผนชวยเหลือผูสูงอายุ 
    2) เคหะสถาน เชน การอนุญาตใหทุบทําลายอาคาร การกําหนดเขตประวัติศาสตร 
    3) ความยุติธรรมทางอาญา เชน การตั้งศูนยผูกระทําผิดท่ีเปนเยาวชน 
    4) การสาธารณสุขและความปลอดภัย เชน การใชงบประมาณกลางขยายปริมาณ
โรงพยาบาล การจัดการกากกัมมันตรังสีท่ีใชทางการคา การติดต้ังสัญญาณเตือนภัยในบริเวณชุมชน
ใกลเคียงท่ีตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร 
    5) การใชเวลายามวาง เชน การกันเขตปาตามกฎหมาย Wideness Act 
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    6)  การศึกษา เชน การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติในการออกใบรับรองครู การเพิ่ม
คาอาหารกลางวัน 
 3.1.7 กรอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและแนวทางปฏิบัติในประเทศสหรัฐ 
อเมริกา17 
 การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐ ถือเปนสิทธิพื้นฐานท่ี
สําคัญท่ีหนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีรัฐจะละเมิดมิได แนวคิดนี้สืบเนื่องมาจากการกําหนดกรอบ
กติกาไวเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยางชัดเจนในรูปของกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายพื้นฐานหรือกฎหมายหลักท่ี
กําหนดกรอบการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐ ไดแก กฎหมายวาดวย
วิธีพิจารณาการปกครองท่ีตราขึ้นต้ังแต ป 1946 กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาการปกครองนับเปน
กฎหมายกลางท่ีกําหนดแนวทาง และมาตรฐานข้ันตํ่าของการมีหนวยราชการท่ีตองรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจภาครัฐ การที่ประชาชนสงมาใหและตองตอบ (Respond) ขอ
วิพากษวิจารณใดๆ ที่ประชาชนสงมาให เม่ือรัฐบาลจะทําการตัดสินใจในข้ันสุดทายก็ใหเหตุผลดวย
วาเหตุใดจึงตัดสินใจเชนนั้น และข้ึนกับหลักเกณฑและหลักฐานอะไรบาง เพ่ือใหประชาชนเขาใจ
ถึงฐานความคิดและที่มาของการตัดสินใจดังกลาว ถาหนวยงานของรัฐตัดสินใจไปในทิศทาง
ตรงกันขามกับความคิดเห็นของประชาชนและหลักฐานตางๆ ท่ีประชาชนสงมาใหเปนลายลักษณ
อักษร หนวยงานนั้นก็ตองสามารถอธิบายไดวาเหตุใดจึงไมตัดสินใจในแนวทางท่ีประชาชนเสนอ
ข้ึนมา ถาหนวยงานรัฐไมทําตามขอกฎหมายของกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณา การปกครองดังกลาว 
ก็อาจมีผลใหถูกฟองรองจากการตัดสินใจของตนได 
 นอกเหนือจากกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาการปกครองแลว กฎหมายท่ีมีความสําคัญมากตอ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของภาครัฐ ไดแก พระราชบัญญัติ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติท่ีตราข้ึนในป 1969 ท่ีถือเสมือนเปนแมบทแหงนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกาในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการต้ังสภาคุณภาพส่ิงเเวดลอม (Council on 
Environment Quality) อันเปนหนวยงานภายในทําเนียบประธานาธิบดีทําหนาท่ีใหคําปรึกษา
ประธานาธิบดีดานส่ิงแวดลอม ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอม
แหงชาติหลายคร้ัง เชน ในป 1986 และ 1992 เปนตน กฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ
มีความสําคัญเน่ืองจากเปนเสมือนกฎหมายแมบทของรัฐบาล จึงมีผลบังคับใหทุกหนวยงานตอง
ออกกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติสอดคลองกับกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมในกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ไดมีขอความที่ระบุชัดเจนวาขอมูลดานส่ิงแวดลอมตองเปดเผยใหเจาหนาท่ีภาครัฐ และ
                                                 
 17  พัชรี  สิโรรส. เลมเดิม. หนา 16-21. 
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ประชาชนรับทราบกอนมีการตัดสินใจ และมีขอบัญญัติท่ีกําหนดใหแตละหนวยงานตองสนับสนุน
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม และใหมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการ
ประชุมแบบเปดเผยตอสาธารณะและประชาพิจารณเม่ือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
หนวยงานท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดแก สํานักส่ิงแวดลอม
แหงชาติ, กระทรวงเกษตร, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงพลังงาน, สํานักทางหลวงแหงชาติ       
เปนตน หนวยงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน
เปนหนวยงานแรกๆไดแก สํานักส่ิงแวดลอมแหงชาติ (EPA) ท้ังนี้เนื่องจากเปนหนวยงานระดับ
รัฐบาลกลางท่ีมีภารกิจซ่ึงกระทบกับประชาชนโดยตรงมากท่ีสุดต้ังแตเร่ือง น้ํา อากาศ ยาฆาแมลง 
สารเคมีท่ีเราใช รถยนตท่ีเราขับ ผักและผลไมท่ีเรารับประทาน สถานีน้ําและกาซและการผลิตของ
เสียจากโรงงานและแหลงผลิตซ่ึงกระทบส่ิงแวดลอม เปนตน ท้ังหมดนี้ลวนเปนผลกระทบมาจาก
การตัดสินใจของสํานักส่ิงแวดลอมแหงชาติ ท้ังส้ิน 
 ในดานการมีสวนรวมของประชาชนนั้น สํานักส่ิงแวดลอมแหงชาติไดออกกฎหมายท่ี
สําคัญช่ือวา นโยบายการมีสวนรวมของสาธารณะ (Public Participation Policy) ในป 1981 นโยบาย
อันนี้มีข้ึนเพื่อมุงหวังใหเจาหนาท่ีภาครัฐตองจัดทําโครงการตาง ๆ ของสํานักส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
มีวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนําประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของ
โครงการ  นโยบายน้ีไดออกแบบกลไกการมีสวนรวมวิธีตางๆ ดานการจัดการ การใหทุนอุดหนุน  
การทํากิจกรรมตางๆ เปาหมายของนโยบายก็เพื่อใหแนใจวาผูจัดการของโครงการจัดวางแผน
เกี่ยวกับการใหประชาชนเขามามีสวนรวมไวลวงหนาพรอมกับตัวโครงการ และเพ่ือใหผูจัดการ
เขาใจวาการปรึกษากับประชาชนจะทําใหเขาสามารถเรียนรูแงมุมตางๆ และนําความรูนั้นมาใชใน
การตัดสินใจในโครงการ 
 3.1.8 การมีสวนรวมของประชาชนในการออกกฎระเบียบในประเทศสหรัฐอเมริกา
(Regulations)18 
 สํานักส่ิงแวดลอมแหงชาติไดมีการนําเสนอกระบวนการท่ีประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมตามกรอบกฎหมาย โดยเปนการนําเสนอของหนวยงานวางแผนและการกําหนดมาตรฐาน
ดานคุณภาพอากาศของสํานักส่ิงแวดลอมแหงชาติ เปาหมายเพื่อเปดกระบวนการออกกฎระเบียบให
ประชาชนเขามามีสวนรวม เพื่อหลีกเล่ียงขอขัดแยงใดๆ ซ่ึงอาจนําไปสูการชะลอกระบวนการออก
กฎระเบียบ และชวยทําใหเจตนารมณท่ีตองการลดการปลอยของเสีย (จากโรงงาน) เพื่อสุขภาพของ
ประชาชนสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเม่ือประชาชนใหความรวมมือ 
ข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการมีดังน้ี 
                                                 
 18  แหลงเดิม.  หนา 21-22. 
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 1) การระบุผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ประชาชน กลุมอุตสาหกรรมท่ีจะถูกบังคับใช
กฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลระดับมลรัฐ รัฐบาลระดับทองถ่ิน ฝายบริหารปกครองของชนกลุมนอยและ
กลุมอนุรักษ เจาหนาท่ีสํานักส่ิงแวดลอมแหงชาติและหนวยงานรัฐบาลกลางหลายๆ แหง โดย 
เฉพาะหนวยงานดานธุรกิจขนาดยอมและสํานักงบประมาณ 
 2)  ข้ันตอนของกระบวนการมีสวนรวมจะทําโดยตองทําความเขาใจกับกลุมอุตสาหกรรม 
ท่ีจะถูกบังคับใชกฎระเบียบใหม ยุทธวิธีนี้มักใชการทําแบบสอบถาม และจัดรายการทัศนศึกษา 
สถานท่ีตั้งโรงงานจุดนี้นับเปนคร้ังแรกท่ีผูมีสวนไดสวนเสียนี้ไดเขามารวมในกระบวนการ 
 3) โดยท่ัวไปสมาคมการคาและอุตสาหกรรม (Industry and Trade Associations) มัก
เขามาเกี่ยวของในการช้ีสถานท่ีตั้งโรงงานแกเจาหนาท่ีสํานักส่ิงแวดลอมแหงชาติท่ีจะไปตรวจเยี่ยม 
 4) การไปเยี่ยมพื้นท่ี (Site Visits) มีประโยชนในการใหขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะนําไปใช
ในชวงทําการตัดสินใจ 
 5) นอกจากการตรวจเย่ียมพื้นท่ีจะมีการพบปะตัวตอตัวกับตัวแทนโรงงาน 
 6) จะมีการใชแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อใหโรงงานกรอก 
ขอมูลเหลานั้น ไดแก ความเปนมา ลักษณะของกระบวนการ (ผลิต) ขอมูลการทํากระบวนการ
ดังกลาว ขอมูลเกี่ยวกับการปลอยมลพิษตางๆ ขอมูลดานเศรษฐศาสตร และขอมูลดานราคา 
 7) ขอมูลเหลานี้จะถูกรวบรวม และวิเคราะหอยางละเอียด ผลการวิเคราะหจะนํามา
เสนอเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นกับผูมีสวนรวมไดเสียท้ังหลาย 
 8) ขอมูลบางอันท่ีถูกตัดสินวาเปนขอมูลลับทางธุรกิจจะถูกเก็บไวไมแสดงใหผูมีสวน
ไดเสียรู 
 9) ในกรณีท่ีแบบสอบถามครอบคลุมขอมูลท่ีจําเปนท้ังหมดจะมีการรางตัวกฎ ระเบียบ 
และจัดทําเปนขอเสนอ เพื่อจัดพิมพในเอกสารท่ีคลายๆกับราชกิจจานุเบกษาของบานเรา 
 10) ถาขอมูลยังไมสมบูรณจะมีการวางแผนเพื่อหาขอมูลท่ีจําเปนใหครบถวน ซ่ึง
กระบวนการจะตองรวมตัวแทนภาคโรงงานเขามาดวย 
 11) เพ่ือประโยชนสูงสุดแกภาคอุตสาหกรรมเอง จําเปนตองพยายามใหกฎระเบียบท่ี
กําลังรางอยูนั้นไดขอมูลท่ีตรงกับขอเท็จจริงอยางสมบูรณ 
 นอกจากหนวยงานสํานักส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว การมีสวนรวมของประชาชนใน
ระดับรัฐบาลกลาง (Federal Level) ไดแก กระทรวงเกษตร กระทรวงพลังงาน และสํานักดูแลทาง
หลวงแหงชาติ แตในท่ีนี้จะขอยกมาเฉพาะสํานักดูแลทางหลวงแหงชาติ สํานักงานทางหลวง
แหงชาติมีวิธีการนําเสนอที่นาประทับใจ เกี่ยวกับการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการ
พัฒนาตางๆของสํานักงาน แนวคิดนี้เกิดข้ึนต้ังแตมีพระราชบัญญัติ Federal–Aid Highway Act of 
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195619 และกฎหมายหลายๆ ฉบับเกี่ยวกับการใชทางผาน (Federal Transit Laws) ท่ีมีข้ึนต้ังแตป 
1964 ทางสํานักงานไดวางนโยบายเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนอยางกวางขวางในการวาง
ระบบขนสง ตั้งแตการกําหนดสถานท่ี และการออกแบบโครงการขนสงแตละโครงการอันเปน
หลักการที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติและ CEG ท่ี
ออกระเบียบไวชัดเจน เพื่อเปนกรอบแกทุกหนวยงานวาจะตองใชความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมและยังกําหนดใหแตละหนวยงานตองวางขอปฏิบัติในการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชน (Learning และ Public Meetings) ตลอดจนเอกสารดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยว 
ของกับโครงการเพ่ือเปนขอมูลแกประชาชนและหนวยงานตางๆท่ีถูกกระทบและสนใจในโครงการ
ดังกลาว  
 ทาง  FHWA ไดจัดพิมพเอกสารแนะนําช่ือวา  Public Involvement Techniques for 
Transportation Decision Making เม่ือเดือนกันยายน 1996 เพื่อใหหนวยงานตางๆใชเปนเคร่ืองมือ
ในการชักชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนและโครงการตางๆ ของ FHWA 
เคร่ืองมือรับฟง มีตั้งแตการใชระบบคณะกรรมการท่ีปรึกษาประชาชน (Civic Advisory Com-
mittees) การจัดประชุมเวทีสาธารณะ ประชาพิจารณ การเจรจาตอรอง การไกลเกล่ีย เปนตนทาง 
FHWA เห็นวาการใหประชาชนเขามามีสวนรวมมีความหมายมากกวาการมีแคการรับฟง (Learning 
ซ่ึงมีความหมายถึงประชาพิจารณ–Public Learning) หรือแคการทําการประชุมแบบเวทีสาธารณะ
สักหนึ่งคร้ังในเวลาทายๆของกระบวนการทาง FHWA เห็นวาจําเปนตองเร่ิมกระบวน การให
ประชาชนเขามามีสวนรวมต้ังแตเนิ่นๆและทําตอมาตลอดกระบวนการและจําเปนอยางยิ่งจะตอง “รู
และเขาใจ” คานิยมและความเช่ือของชุมชนนั้นเพื่อจะเล่ียงหรือลดผลกระทบใหนอยลงที่สุด และ
หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และกระทบกระเทือนนอยท่ีสุด ขณะเดียวกันชุมชนก็จําตองเขาใจถึงส่ิงท่ีตอง
แลก (Trade offs) และขอจํากัดของกระบวนการและยินยอมจะหาทางเลือกที่ดีท่ีสุดสําหรับสวนรวม  
ภาครัฐเองตองเขาใจวาการใหประชาชนเขาถึงขอมูล และกระบวนการอยางเต็มท่ีจึงทําใหเกิดการ
ยอมรับ และประนีประนอมและหาทางออกท่ีสมานฉันทสําหรับชุมชน ขณะเดียวกันการที่ภาครัฐได 
เรียนรูคานิยมและความเช่ือของชุมชนจะชวยใหหนวยงานไดวางแผน และออกแบบเพ่ือประสาน
ความรูเหลานี้ไปในโครงการอันจะเปนการลดการกระทบตอชุมชนใหเหลือนอยท่ีสุด 
  
 
 
                                                 
 19 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงจราจร.  (2552, พฤษภาคม).  โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาเสนทาง
พิเศษสําหรับรถบรรทุกและระบบการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมตอการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ.  หนา 10. 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส  
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศฝร่ังเศส ถูกนํามาใชเฉพาะกับกรณีท่ี
หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนจะดําเนินงาน หรือโครงการใดท่ีอาจสงผลกระทบตอประชาชน
กลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหตองมีการประกาศการใชประโยชนสาธารณะเสียกอน และ
ดวยเหตุนี้จึงตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
หรือโครงการน้ัน การดําเนินงาน หรือโครงการท่ีจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
อาจแบงไดเปนสองกรณี คือ การดําเนินโครงการเวนคืนท่ีดิน หรืออสังหาริมทรัพยอ่ืน เพื่อเหตุแหง
การใชประโยชนสาธารณะ หรือดําเนินโครงการใดๆ ของหนวยงานของรัฐซ่ึงเรียกกันโดยท่ัวไปวา
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป และการดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐ 
หรือภาคเอกชนท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดซ่ึงมักจะเรียกวากระบวนการ “พิเศษ” ของการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท้ังนี้การดําเนินโครงการท้ังสองกรณีดังกลาวมีขอบเขตการบังคับ
ใช และลักษณะสําคัญท่ีแตกตางกันซ่ึงอาจแบงขอพิจารณาได ดังนี้ 
 1) การดําเนินโครงการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนเพื่อเหตุแหงการใช
ประโยชนสาธารณะ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป หรือกรณีการเวนคืนท่ีดิน 
หรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนเปนไปตามบทบัญญัติท่ีกําหนดไวในรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 1959 
ซ่ึงไดรับการแกไขเพิ่มเติมในรายละเอียดหลายประการโดยรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 1976 
ซ่ึงในปจจุบันไดมีการนําเอาบทบัญญัติแหงรัฐกฤษฎีกา ดังกลาวมาบัญญัติไวในมาตรา R.11-4 ถึง 
R-11-14 แหงประมวลกฎหมายวาดวยการเวนคืน อสังหาริมทรัพยเพื่อเหตุแหงการใชประโยชน
สาธารณะ ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีใชบังคับกรณกีารเวนคืนเพื่อเหตุแหงการใชประโยชนสาธารณะซ่ึง
จะตองมีการออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะ กอนท่ีจะดําเนินโครงการดังกลาว เวนแตเปน
กรณีท่ีตกอยูภายใตบังคับของกระบวนการพิเศษของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐ
บัญญัติ ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 เม่ือพิจารณาจากสภาพลักษณะในทางเทคนิค หรือจํานวนเงิน
หรือคาใชจายในการดําเนินโครงการ20 
 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตามหลักเกณฑของการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไปดังกลาว ใชบังคับ
โดยอนุโลมดวย โดยเฉพาะบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวาดวยผังเมืองท่ีอางอิงอยางชัดแจงถึง
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นในกรณีท่ัวไป หรือบทบัญญัติแหงรัฐกฤษฎีกาท่ี 93-351 ลงวันท่ี 15 
มีนาคม 1993 ก็ไดอางอิงถึงกระบวนการดังกลาวเชนกัน มีขอสังเกตประการหน่ึงวาหลักเกณฑทาง
                                                 
 20 สมศักด์ิ  นวตระกูลพิสุทธิ์.  (2548).  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของ 
ประเทศฝรั่งเศส.  กฎหมายปกครอง, เลม 22, ตอน 1.  หนา 110. 
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กฎหมายท่ีใชบังคับกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป และการรับฟงความ
คิดเห็นในกรณีพิเศษตามกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวขางตน มิไดมีลักษณะใหเลือกกระทําอยางใด
อยางหน่ึง องคกรทางปกครองจึงไมอาจเลือกดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในกรณีท่ัวไป แทนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในกรณีพิเศษตามรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 12 
กรกฎาคม 1983 ในทางกลับกัน แมวากระบวนการพิเศษตามกฎหมายดังกลาวจะมีความเขมงวด
และเครงครัดมากกวาอันแสดงใหเห็นถึงระดับของการรับประกันท่ีสูงกวาก็ตามแตการนําเอา
บทบัญญัติของกฎเกณฑดังกลาวไปใชบังคับกับการดําเนินโครงการเวนคืน ซ่ึงมิไดตกอยูภายใต
บังคับของกฎหมายน้ัน ยอมมีผลใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไมชอบดวย
กฎหมายและประกาศการใชประโยชนสาธารณะซ่ึงผูวาราชการจังหวัดไดกระทําข้ึนตามกระบวน 
การรับฟงความคิดเห็นดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ 
 2)  การดําเนินโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนกอนดําเนินโครงการ หรือโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 ประกอบรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี 23 
เมษายน 1985 กฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวไดกําหนดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นท่ีมี
หลักเกณฑ และเง่ือนไขตางๆ ท่ีเครงครัดมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นในกรณีท่ัวไป ท้ังนี้เพื่อใหการรับรองและความคุมครองส่ิงแวดลอมมากยิ่งข้ึน 
 โครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนั้น อาจพิจารณาไดจากสภาพ 
เนื้องานหรือองคประกอบของงาน ลักษณะของงานตลอดจนเขตหรือทองท่ีท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้รัฐ
กฤษฎีกา ลงวันท่ี 23 เมษายน 1985 ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการดําเนินงาน หรือ
โครงการตางๆ ไวอยางชัดแจง โดยคํานึงถึงระดับ และเกณฑในทางเทคนิค และระดับของคาใชจาย
ของการดําเนินโครงการ ซ่ึงอาจมีการแกไขเปล่ียนแปลงไดตามความละเอียดออนของสภาพ 
แวดลอมและทองท่ีตางๆ  
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการท่ีกําหนดไวในรัฐบัญญัติฯ       
ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 นอกจากจะใชบังคับกับโครงการตางๆ ท่ีกําหนดไวในตารางแนบทาย
รัฐกฤษฎีกาฯ ลงวันท่ี 23 เมษายน 1985 เปนหลักแลว ยังมีกรณีท่ีกฎหมายอ่ืนอางอิง หรือกําหนดให
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการดังกลาวอีกดวย เชน รัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 3 
มกราคม 1986 วาดวยชายฝงทะเลซ่ึงกําหนดไวในมาตรา 25 ใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามกระบวนแหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 ในกรณีของการเปล่ียนแปลงใน
สาระสําคัญของการใชประโยชน ซ่ึงสาธารณสมบัติชายฝงทะเล เชนเดียวกับประมวลกฎหมายวา
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ดวยผังเมืองท่ีกําหนดใหนําเอากระบวนการดังกลาวมาใชบังคับสําหรับการจัดทําแผนผังการต้ังท่ีอยู
ในพื้นท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบทางเสียงจากสนามบิน  
 การดําเนินการโดยรวมของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามท่ี
กําหนดไวในรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 นี้ไมแตกตางจากท่ีกําหนดไวสําหรับกระบวน 
การรับฟงความคิดเห็นในกรณีท่ัวไปมากนัก แตอยางไรก็ตาม มีขอแตกตางในสาระสําคัญไดแก  
 ก) วิธีการในการแตงต้ังกรรมการรับฟงความคิดเห็น  
  การแตงต้ังกรรมการรับฟงความคิดเห็น หรือกรรมการในคณะกรรมการรับฟงความ
คิดเห็น และประธานคณะกรรมการ สําหรับการดําเนินกระบวนการพิเศษของการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนน้ี กระทําโดยประธานศาลปกครองซ่ึงมีเขตอํานาจในพ้ืนท่ีแหงชุมชนท่ีมีการ
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนน้ันต้ังอยู และมิใชผูวาราชการจังหวัด ดังเชน ในกรณี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป 
 ข) การประกาศประชาชนรับทราบวาจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  การประกาศโฆษณาดังกลาวจะตองกระทําในหนังสือพิมพเปนเวลาอยางนอย 15 
วันกอนเร่ิมดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มิใชแตเพียง 8 วัน ดังเชน ในกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป 
 ค) ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
  ระยะเวลาในการรับฟงความเห็นสําหรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตามรัฐ
บัญญัติ ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 จะตองไมต่ํากวา 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือน เวนแตกรรมการรับ
ฟงความคิดเห็น หรือประธานคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจะเห็นควรใหมีการขยายระยะเวลา
ดังกลาวออกไป ท้ังนี้ตองไมเกิน 15 วัน แตระยะเวลาสําหรับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในกรณีท่ัวไปกําหนดไวเพียงไมต่ํากวา 15 วันเทานั้น 
 ง) การจัดประชุมสาธารณะ 
   การจัดประชุมระหวางบุคคลทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับงาน หรือโครงการท่ีจะดําเนินการ
นั้น หากกรรมการรับฟงความคิดเห็นหรือประธานคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น เห็นสมควรก็
อาจจัดใหมีการประชุมดังกลาวข้ึนไดสําหรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐ
บัญญัติ ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 แตสําหรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในกรณีท่ัวไป กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของมิไดมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการจัดใหมีการประชุมดังกลาวแตอยางใด 
 หากพิจารณากระบวนการและผลของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศ
ฝร่ังเศสสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
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 1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป เชน กรณีการดําเนินโครงการ
เวนคืนเพื่อเหตุแหงการใชประโยชนสาธารณะ ในกรณีท่ีองคกรทางปกครองมีนโยบายท่ีจะดําเนิน
โครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ท่ีดินหรืออาคารตาง ๆ) องคกรทางปกครองจะดําเนินโครงการ
ดังกลาวได ตอเม่ือไดทําการออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะเสียกอน และการจะออก
ประกาศดังกลาวไดนั้น องคกรทางปกครองจะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน21 
ดวยเหตุนี้การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการเวนคืนดังกลาว จึงเปนข้ันตอนเร่ิมแรกท่ีองคกรทางปกครองมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการ
กอนท่ีจะไดออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจึงมี
ลักษณะเปนการบังคับ ท้ังนี้ประกาศการใชประโยชนดังกลาวจะกระทําโดยการตรารัฐกฤษฎีกาโดย
สภาแหงรัฐหรือศาลปกครองสูงสุด อยางไรก็ตามประกาศดังกลาวอาจกระทําข้ึนโดยการตรา
กฎกระทรวงของรัฐมนตรี หรือประกาศของผูวาราชการจังหวัดก็ได หากปรากฏวาภายหลังการรับ
ฟงความคิดเห็นสรุปความเห็นของกรรมการรับฟงความคิดเห็น หรือคณะกรรมการรับฟงความ
คิดเห็นเปนไปในแนวทางที่เห็นดวยกับการดําเนินโครงการนั้น 
 กระบวนการโดยรวมของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีนี้อาจแบงได 4 
ประการ ดังนี้ 
 ก)  การเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 การเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กระทําโดยประกาศของผูวาราชการ
จังหวัด ซ่ึงในประกาศดังกลาวจะไดมีการแตงต้ังกรรมการรับฟงความคิดเห็นคนหนึ่ง หรือ
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นคณะหนึ่ง ตลอดจนกําหนดวัตถุประสงคของการรับฟงความ
คิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี และเง่ือนไขตางๆ ของการรับฟงความคิดเห็น ท้ังนี้ในกรณีของ
คณะกรรมการ จํานวนกรรมการในคณะกรรมการจะตองเปนจํานวนค่ี และผูวาราชการจังหวัดจะ
แตงต้ังผูดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการดวย 
 ท้ังนี้ระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นจะตองไมนอยกวา 15 วัน นอกจากนี้ประกาศของ
ผูวาราชการจังหวัดท่ีกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ยังจะตองระบุ วัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีประชาชนจะสามารถไปขอรับเอกสารที่เกี่ยวกับงาน หรือโครงการที่เปดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็น และสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ ของตนในสมุดทะเบียนรับฟงความคิดเห็น ซ่ึง
กระทําข้ึนเปนแผนกระดาษท่ีมีลักษณะยึดติดอยูกับท่ี ระบุรหัสและลงช่ือยอกํากับโดยกรรมการรับ
ฟงความคิดเห็น หรือประธานคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง 
                                                 

21 แหลงเดิม. 
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 ข) การประกาศโฆษณาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 นายกเทศมนตรีจะตองจัดทําคําบอกกลาว และประกาศโฆษณาใหประชาชนท่ีเกี่ยวของ
ทราบเปนการท่ัวไปวาจะเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การประกาศโฆษณาคํา
บอกกลาวจะตองกระทําโดยชัดแจงในหนังสือพิมพแหงภูมิภาค หรือทองถ่ินท่ีเผยแพรตลอดท่ัวท้ัง
จังหวัด หรือในจังหวัดตางๆท่ีเกี่ยวของ อยางนอยเปนเวลา 8 วันกอนวันเร่ิมดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็น และจะตองประกาศโฆษณาอีกคร้ังในหนังสือพิมพดังกลาวในระหวางระยะเวลา 8 วันแรก
ของการรับฟงความคิดเห็น อยางไรก็ตามสําหรับโครงการท่ีมีความสําคัญในระดับ ประเทศให
ประกาศโฆษณาเพิ่มเติมในหนังสือพิมพท่ีเผยแพรท่ัวประเทศจํานวนสองฉบับดังกลาวอยางนอย
เปนเวลา 8 วันกอนเร่ิมดําเนินการรับฟงความคิดเห็น นอกจากน้ีใหติดประกาศหรือกระทําโดย
วิธีการอ่ืนใดซ่ึงคําบอกกลาวนั้นในชุมชนแตละแหงท่ีผูวาราชการกําหนด ท้ังนี้อยางนอยเปนเวลา 8 
วันกอนวันเร่ิมดําเนินการรับฟงความคิดเห็น และตลอดระยะเวลาของการดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็น การดําเนินการประกาศโฆษณาดวยวิธีการดังกลาวเปนหนาท่ีของนายกเทศมนตรี และ
รับรองโดยนายกเทศมนตรีเชนกัน22 
 อนึ่ง  เพื่อใหการประกาศโฆษณาคําบอกกลาววาจะเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คําบอกกลาวนั้นจะตองกระทําข้ึนดวยถอยคําท่ีเขาใจงาย 
และชัดเจน อีกท้ังจะตองระบุขอมูลตางๆ ไวโดยชัดแจงท่ีเกี่ยวกับงาน หรือโครงการท่ีจะดําเนินการ
โดยปราศจากขอผิดพลาดใดๆเพ่ือใหประชาชนท่ีมีสวนเกี่ยวของไดเขาใจ และรับทราบขอมูลตางๆ
ท่ีเกี่ยวของกับโครงการท่ีเปดใหมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นไดอยางถูกตอง   
 ค)  เอกสารท่ีตองจัดทําข้ึนเพื่อใชประกอบการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 
 ฝายปกครองท่ีจะทําการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะตองจัดทําเอกสารตางๆ เพื่อใช
ประกอบการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น และเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็น เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใชประกอบการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
โดยท่ัวไปจะประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการ
ออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะในแตละกรณี แตอยางไรก็ตามเอกสารที่จะตองกระทําข้ึน
ในทุกกรณีไมวาการออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะจะกระทําเพื่อวัตถุประสงคใด ไดแก 
เอกสารช้ีแจงรายละเอียดของงานหรือโครงการท่ีจะดําเนินโครงการ ดวยเหตุนี้เอกสารท่ีตองจัดทํา
ข้ึน เพื่อใชประกอบการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นประกอบดวยเอกสารช้ีแจงรายละเอียดของ
งาน หรือโครงการท่ีจะดําเนินการและเอกสารรายละเอียดอ่ืน ท่ีจัดทําข้ึนตามวัตถุประสงคของการ
ออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะ เปนตน 
                                                 

22 แหลงเดิม. 
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 2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกรณีการดําเนินโครงการท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม 
 การดําเนินรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสําหรับกรณีการดําเนินงาน หรือโครงการ
ท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะอยูภายใตบังคับแหงรัฐบัญญัติท่ี 83-630 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 
1983 ประกอบรัฐกฤษฎีกาท่ี 85-453 ลงวันท่ี 23 เมษายน 1985 ซ่ึงบทบัญญัติแหงรัฐกฤษฎีกา 
ดังกลาวไดถูกนํามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวาดวยการเวนคืนเพื่อเหตุแหงการใชประโยชน
สาธารณะ อยางไรก็ตามการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีนี้ จะตองกระทําตามเงื่อนไข
ท่ีกฎหมายกําหนดกอนการดําเนินการพัฒนา หรือกอสรางโครงการใดโดยหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแจงใหประชาชน 
ทราบ และเพื่อรวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอคัดคานท้ังหลายของประชาชนท่ีเกี่ยวของ
ภายหลังจากท่ีไดมีการทําการศึกษาถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ท้ังนี้เพ่ือชวยใหหนวยงานของรัฐ
ไดรับขอมูลท่ีจําเปนในทุกดานท่ีเกี่ยวของ 
 3) ผลของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนเพียงมาตรการหน่ึงท่ีองคกรทางปกครองใช
ดําเนินการเพื่อรับทราบขอคิดเห็น ขอเสนอตางๆ รวมถึงขอคัดคานของประชาชนท่ีเกี่ยวของตองาน 
หรือโครงการท่ีองคกรทางปกครอง (หรือภาคเอกชน) ประสงคจะดําเนินการโดยท่ีกรอบของการ
แสดงขอคิดเห็นตางๆของประชาชน ไดแก ความเปนประโยชนสาธารณะของงานหรือโครงการท่ี
ดําเนินการ เพื่อท่ีองคกรทางปกครองจะไดนําไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจวาสมควรออก
ประกาศการใชประโยชนเพื่อสาธารณะ หรือไมตอไปและแมวาขอคิดเห็นฝายขางมากของประชาชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเห็นสวนตัวของกรรมการรับฟงความคิดเห็น หรือคณะกรรมการรับฟง
ความคิดเห็นจะไมมีผลเปนการผูกพันใหองคกรทางปกครองตองดําเนินการตามแตขอคิดเห็นตางๆ
ของประชาชน ก็เปนขอพิจารณาที่มีน้ําหนักพอสมควรในการตัดสินใจขององคกรทางปกครอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีกรรมการรับฟงความคิดเห็น หรือคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นไม
เห็นดวยกับการดําเนินงาน หรือโครงการนั้นและหากองคกรทางปกครองตัดสินใจไปในแนวทางท่ี
ขัดหรือแยงกับความเห็นของประชาชน องคกรทางปกครองก็จะตองสามารถช้ีแจงเหตุผลของการ
ตัดสินใจไดดวย  
 4) การออกคําส่ังขององคกรปกครองภายหลังการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 เม่ือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนส้ินสุดลง และไดมีการสงมอบเอกสารตางๆ ท่ี
ใชประกอบการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนรายงานการดําเนินการดังกลาว และสรุป
ความเห็นของกรรมการรับฟงความคิดเห็นตอโครงการนั้นใหแกองคกรทางปกครองท่ีมีอํานาจแลว 
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องคกรทางปกครองมีเสรีภาพท่ีจะพิจารณาขอมูลและเอกสารตางๆ ดังกลาวท้ังหมดอีกคร้ังกอนท่ี
จะทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือโครงการและออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะ  
หรือไมตอไป ท้ังนี้องคกรทางปกครองไมจําตองผูกพันตามความคิดเห็นสวนใหญของประชาชน 
หรือแมแตสรุปความเห็นของกรรมการรับฟงความคิดเห็นหรือคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นแต
อยางใด อยางไรก็ตามการออกประกาศการใชประโยชนสาธารณะเพ่ือการดําเนินโครงการใด
โครงการหนึ่งจะชอบดวยกฎหมาย ก็ตอเม่ือผลกระทบท่ีมีตอกรรมสิทธ์ิของเอกชน คาใชจายในการ
ดําเนินการ และผลกระทบทางดานสังคม หรือตอประโยชนอ่ืนใดของสาธารณชนอันเนื่องมาจาก
การดําเนินโครงการดังกลาวนั้นไมเกินขอบเขต เม่ือเปรียบเทียบกับประโยชนท่ีจะไดรับจาก
โครงการนั้นท้ังนี้ตามหลักกฎหมายท่ัวไปที่เรียกวา หลักความไดสัดสวน 
 
3.3 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของประเทศแคนาดา 
 การทําประชาพิจารณของประเทศแคนาดาถูกระบุไวในกฎหมายประชาพิจารณาทั้งใน
กฎหมายหลัก  (The Federal Inquiries Act, 1970 R.S.C) และในกฎหมายระดับจังหวัด  (The 
Provincial Inquires Act) ของแตละจังหวัด 
 การทําประชาพิจารณแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) Policy Inquiries จัดข้ึนตามความตองการของรัฐบาลเพื่อศึกษานโยบายสาธารณะ 
และ เพื่อประโยชนสาธารณะ 
 2) Investigative Inquiries หรือ Judicial Inquiries จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สอบสวนเหตุการณ และความวิบัติตางๆท่ีเกิดข้ึน เชน ธนาคารลมละลาย 
 ในสวนของกระบวนการทําประชาพิจารณ23 นั้นเม่ือรัฐบาลตัดสินใจทําประชาพิจารณ      
ส่ิงสําคัญเบ้ืองตน คือ การแตงต้ังคณะกรรมการประชาพิจารณและการยอมรับของประชาชนจะ
ข้ึนอยูกับการทํางานของคณะกรรมการประชาพิจารณ 
 1) คณะกรรมการประชาพิจารณ  
  1.1) ผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการประชาพิจารณระดับรัฐบาลกลาง คือ The 
Governor General หรือรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมาย ในระดับจังหวัด ไดแก Lieutenant Governor in 
Council เปนผูมีอํานาจแตงต้ัง 

                                                 
 23 ปญญา  อุดชาชน.  (2545).  รายงานการวิจัย: การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชา
พิจารณในประเทศแคนาดา.”  เสนอตอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผูสอนวิชากฎหมายมหาชน สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.  หนา 104. 
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  1.2) จํานวนคณะกรรมการประชาพิจารณ กฎหมายไมไดกําหนดไวแนนอนข้ึนอยู
กับความเหมาะสมของแตละเร่ือง และดุลยพินิจของผูมีอํานาจแตงต้ัง 
  1.3) คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการประชาพิจารณได
กําหนด ใหเปนผูท่ีมีอาชีพแตกตางกัน เชน ผูพิพากษา อาจารยในมหาวิทยาลัยและผูเช่ียวชาญใน
สาขาตางๆ  
  1.4) โครงสรางการทํางานของคณะกรรมการตองสอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุ 
ประสงคของการทําประชาพิจารณ ดังนั้นโครงสรางและการวาจางบุคคลเขามาทํางานจึงมีความ   
ยืดหยุน 
  1.5) คณะกรรมการประชาพิจารณ มีอํานาจเชนเดียวกับศาลในการเรียกพยาน
เอกสารหรือส่ิงของและพยานบุคคลท่ีตองการมาสอบสวนได รวมทั้งมีอํานาจในการคนหาและ
ตรวจสอบหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนดวย 
 อยางไรก็ดีคณะกรรมการมีหนาท่ีจัดทําผลสรุปการศึกษาการทําประชาพิจารณข้ัน
สุดทายเสนอตอรัฐบาลและสาธารณะ  
 2)  คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  2.1) การแตงคณะกรรมการท่ีปรึกษามาจากการวาจางของคณะกรรมการประชา
พิจารณ ภายใตงบประมาณของรัฐมีบทบาทสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการจัดทําประชาพิจารณให
บรรลุวัตถุประสงค 
  2.2) คณะกรรมการท่ีปรึกษามีหนาท่ีพิสูจนหลักฐานและสัมภาษณพยาน กําหนด
กรอบวิธีการใหขอมูลของคูกรณีและสาธารณะ ตรวจสอบพยานบุคคล ดําเนินการปดกิจการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นของท้ังฝายเห็นดวยและฝายคัดคาน รวมทั้งชวยคณะกรรมการประชา
พิจารณจัดทําสรุปผลการทําประชาพิจารณ 
  2.3) การจัดการประชุม กําหนดใหมีการประกาศเพื่อนัดหมายการประชุม แจงเวลา 
สถานที่ ใหชัดเจน โดยการมีสวนรวมของประชาชนทําได 2 วิธี คือ เขารวมแสดงความคิดเห็นใน
การประชุม และเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นถึงเลขานุการคณะกรรมการประชาพิจารณ ใน
สวนของวิธีการทําประชาพิจารณ รายละเอียดและข้ันตอนในการทําประชาพิจารณจะเปนไปตาม
ขอกําหนดวิธีพิจารณาการทําประชาพิจารณที่คณะกรรมการประชาพิจารณเปนผูกําหนด ดังน้ี 
 1) ข้ันตอนกอนทําประชาพิจารณ (Pre-Hearing Stage) เพื่อเตรียมความพรอมกอนท่ีจะ
ดําเนินการทําประชาพิจารณ คณะกรรมท่ีปรึกษามีหนาท่ีความรับผิดชอบในการเตรียมการสัมภาษณ 
พยาน และแนะนํากระบวนการทําประชาพิจารณใหเปนไปดวยความเรียบรอยใหมีความเปนธรรม
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แกคูกรณีในการไตสวน ออกคําส่ัง การพิสูจนเอกสาร ตลอดจนลักษณะคําส่ังเม่ือมีการโตเถียงใน
หองประชุมประชาพิจารณ 
 2) ข้ันตอนการทําประชาพิจารณ (Hearing Stage) หลักการ และแนวทางปฏิบัติ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยจัดเวลาการแสดงความคิดเห็นให
เหมาะสมกับคูกรณี มีความเปนอิสระในการไตสวน ตรวจสอบ แกไขปญหาอยูบนพื้นฐานของ
ความจริง เปนธรรม ปราศจากอคติและการแทรกแซงจากรัฐบาล การรับฟงความคิดเห็นข้ันสุดทาย
ตองแสดงใหสาธารณะชนม่ันใจวาดําเนินการบนความจริง 
 3) การควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติตามกระบวนการทําประชาพิจารณ ถา
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาปฏิบัติตนลําเอียงทําใหประชาชนไมไดรับความเปน
ธรรมใหประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือคูกรณีทําการอุทธรณกอนท่ีผลสรุปการศึกษาการทําประชา-
พิจารณข้ันสุดทายจะนําเสนอตอรัฐบาลหรือขอความเปนธรรมจากระบบศาลโดยศาลจะพิจารณา
ทบทวนกระบวนการทําประชาพิจารณตามประเด็นท่ีมีการอุทธรณ การพิพากษาของศาลสูงสุดถือ
วาเปนท่ีสุด 
 อยางไรก็ดีคณะกรรมการประชาพิจารณดวยความชวยเหลือของคณะกรรมการที่
ปรึกษามีหนาท่ีจัดทําผลสรุปการศึกษาการทําประชาพิจารณคร้ังสุดทาย พรอมเสนอแนะเพื่อ
รายงานตอผูแตงตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณภายในระยะเวลา ซ่ึงกฎหมายมิไดกําหนดไว
แนนอน โดยปกติแลวเม่ือไดจัดสงรายงานสรุปผลการทําประชาพิจารณใหกับรัฐบาลแลวเอกสาร
จะไดรับการเผยแพรตอประชาชนทันที สวนรัฐบาลจะปฏิบัติตามท้ังหมดหรือบางสวนหรือไม
ปฏิบัติตามน้ันข้ึนอยูกับการตัดสินใจของรัฐบาล ซ่ึงระมัดระวังในการตัดสินใจอยางมาก เนื่องจาก
เหตุผลของความรับผิดทางการเมืองอาจถูกโจมตีจากฝายคานได และการตรวจสอบโดยส่ือมวลชน
ซ่ึงมีอิทธิพลมากในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ในสวนของงบประมาณสําหรับการทํา
ประชาพิจารณทางรัฐบาลจะจัดงบประมาณใหเพียงพอตามความเหมาะสม ตามกรอบการศึกษาของ
การทําประชาพิจารณในแตละเร่ือง ดังนั้นคาใชจายจะมีจํานวนท่ีแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับ
ลักษณะและระยะเวลาของการศึกษา 
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3.4 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของประเทศอังกฤษ 
 ศตวรรษที่ 20 มีการนําการไตสวนสาธารณะมาใชอยางแพรหลายข้ึน โดยเฉพาะในเรื่อง 
ท่ีดินและท่ีอยูอาศัย ซ่ึงวัตถุประสงคหลักของการจัดการไตสวนสาธารณะมีอยู 2 ประการ คือ เปน
กลไกในการอุทธรณ และเปนกลไกในการคัดคาน เชน การอุทธรณเพื่อปฏิเสธการอนุญาตการวาง
ผังเมืองโดยหนวยงานทองถ่ิน หรือการคัดคานการสรางถนนหรืออาคาร24 เปนตน 
 จากเหตุผลขางตนจึงทําใหการไตสวนสาธารณะปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบับ แตมี
แนวปฏิบัติท่ีแตกตางกันจึงเกิดการวิพากษวิจารณของนักกฎหมายและประชาชนท่ัวไปวา
กระบวนการดังกลาวไมไดดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยางแทจริง 
 ดวยเหตุนี้ ในป ค.ศ. 1929 รัฐสภาจึงไดตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนมาชุดหน่ึง มีช่ือวา 
“คณะกรรมาธิการศึกษาอํานาจของรัฐมนตรี” ข้ึน (Committee on Ministers’ Powers) หรือท่ีรูจักกัน
ในนาม “คณะกรรมาธิการโดโนมอร” (Donoughmore Committee) ซ่ึงเรียกตามชื่อของประธาน
คณะกรรมการคือ Earl of Donoughmore เพื่อศึกษาเก่ียวกับคณะกรรมการพิจารณาขอพิพาท  
(Tribunals) และการไตสวนสาธารณะ (Inquiry) หลังจากคณะกรรมการไดทําการศึกษาเสร็จส้ิน
แลวไดจัดทํารายงานฉบับหนึ่ง แตรายงานของคณะกรรมการชุดนี้ไมเปนท่ียอมรับ จึงไมมีการนํามา
ปฏิบัติ ในป ค.ศ. 1955 Lord Chancellor (ในทางบริหารหมายถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติกรรม) 
ไดตั้งคณะกรรมการ คือ “คณะกรรมการศึกษาและหาแนวทางในการปรับปรุงองคกรวินิจฉัยขอ
พิพาทและการไตสวนสาธารณะ” (Committee on Tribunals and Enquiries) หรือรูจักกันในนาม  
“คณะกรรมการแฟรงค” โดยคณะกรรมการชุดนี้ทําหนาท่ีศึกษา และหาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบองคกรวินิจฉัยขอพิพาท และการไตสวนสาธารณะ25 ซ่ึงรายงานดังกลาวเปนท่ียอมรับของ
รัฐบาลและประชาชนท่ัวไป ในรายงานฉบับนี้ไดจัดทําขอเสนอหลายประการในการปรับปรุง
กระบวนการไตสวนสาธารณะ 
 ผลจากรายงานของ Franks Committee ทําใหมีการออกกฎหมายเพื่อปรับปรุงคณะ 
กรรมการพิจารณาขอพิพาท (Tribunals) และการไตสวนสาธารณะ (Inquiries) ข้ึนในป ค.ศ. 1958  
กฎหมายฉบับนี้คือ “พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการพิจารณาขอพิพาทและการไตสวนสาธารณะ 
ค.ศ. 1958” (The Tribunals and Inquiris Act 1958) ซ่ึงตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกลาว 
 

                                                 
24 PP Craig.  (1999).  Administrative  Law.  4 th  eds. London: Sweet & Maxwell.  pp. 268. 
25 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ และคณะ.  “คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทในประเทศอังกฤษ.” ในรายงานวิจัย

เรื่อง คดีปกครองที่เก่ียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท. สถาบันพระปกเกลารวมกับสํานักงาน
ศาลปกครอง.  หนา 68-69. 
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ในป ค.ศ. 1971 และมีการปรับปรุงคร้ังหลังสุดในป ค.ศ. 1992 ดังนั้นในปจจุบันจึงใช “พระราชบัญญัติ 
วาดวยคณะกรรมการพิจารณาขอพิพาทและการไตสวนสาธารณะ ค.ศ. 1992” (The Tribunals and 
Inquires Act 1992) นอกจากน้ีแลวมีการจัดต้ัง “สภาคณะกรรมการวินิจฉัยคดี” (Council on 
Tribunals) เพื่อใหคําแนะนําในการออกกฎเกณฑเกี่ยวกับการไตสวนสาธารณะท่ีปรากฏอยูใน
กฎหมายฉบับตาง ๆ เพื่อใหกระบวนการดังกลาวดําเนินไปอยางเปดเผย เปนธรรม และเปนกลาง26 
 3.4.1 ประเภทของการไตสวนสาธารณะ 
 การไตสวนสาธารณะเปนกระบวนการหน่ึงท่ีถูกนํามากําหนดไวในกฎหมายฉบับตางๆ  
เพื่อใหภาครัฐใชกระบวนการดังกลาวในการพิจารณาขอเท็จจริงตางๆ กอนท่ีจะมีการตัดสินข้ัน
สุดทายในบางประเด็นท่ีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐท่ีกระทบตอสิทธิ หรือผลประโยชนของประชาชน27  
หากพิจารณากฎหมายของประเทศอังกฤษท่ีมีบทบัญญัติในเร่ืองการไตสวนสาธารณะแลว สามารถ
แบงประเภทของการไตสวนสาธารณะได 2 ประเภท คือ 
 1) การไตสวนสาธารณะท่ีกฎหมายบัญญัติไว (Statutory Inquiries) สามารถแบงออก 
เปน 2 ประเภท คือ  
  (1) การไตสวนสาธารณะท่ีกฎหมายบังคับ (Mandatory Inquiries) คือ กรณีท่ีกฎหมาย
บังคับใหฝายปกครองตองดําเนินการไตสวนสาธารณะกอนท่ีรัฐมนตรีจะออกคําส่ังโดยชอบดวย
กฎหมาย โดยการดําเนินการไตสวนสาธารณะในกรณีนี้จะตองดําเนินการภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมาย หากบางสวนของกระบวนการท่ีกําหนดโดยกฎหมายมิไดกระทําตามอยางถูกตอง
เหมาะสม หรือมีการละเมิดหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) ก็จะถือวาการ 
ไตสวนสาธารณะไมสมบูรณ นอกจากนี้ถามีการออกคําส่ังใดๆ ตามมาก็จะถูกยกเลิกโดยศาล หากมี
การฟองรองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด การไตสวนประเภทนี้ถูกกําหนดไวในกฎหมาย
หลายฉบับ เชน New Roads and Street Works Act 1991 เปนตน 
  (2) การไตสวนสาธารณะท่ีกฎหมายใหดุลพินิจ (Discretionary Inquiries) คือ กรณี
ท่ีกฎหมายใหอํานาจแกฝายปกครองวาจะจัดการไตสวนสาธารณะหรือไมก็ได โดยกฎหมายมักจะ
ใหดุลพินิจแกรัฐมนตรีในการจัดการไตสวนสาธารณะ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีของตน
ภายใตกฎหมายฉบับนั้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม การไตสวนประเภทนี้ถูกกําหนดไวใน
กฎหมายหลายฉบับ เชน The National Health Service Act 1977, The Town and Country Planning  

                                                 
26  ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  (2537).  การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครอง.  วารสารกฎหมาย, 

15.  หนา 2. 
27 Sir William Wade and Christopher Forsyth.  (2000).  Administrative  Law8rd eds , Oxford: Oxford 

University.  pp. 938. 
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Act 1990 เปนตน หากฝายปกครองไดใชดุลพินิจจัดใหมีการไตสวนสาธารณะแลวจะมีผลทาง
กฎหมายเชนเดียวกับการไตสวนสาธารณะที่กฎหมายบังคับ กลาวคือ จะตองดําเนินกระบวนการ 
ไตสวนภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย28 
 2) การไตสวนสาธารณะท่ีกฎหมายไมไดบัญญัติไว (Non-Statutory Inquiries) คือ กรณี
ท่ีกฎหมายไมไดกําหนดใหฝายปกครองตองดําเนินการไตสวนสาธารณะแตฝายปกครองอาจจะจัด
ใหมีการไตสวนสาธารณะในเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอประชาชน29 เชน ปญหาการลงโทษนักเรียน
ดวยวิธีท่ีรุนแรง เปนตน การจัดการไตสวนสาธารณะประเภทนี้ เจาหนาท่ีมีดุลพินิจในการกําหนด
รายละเอียดของการไตสวนสาธารณะเอง โดยประชาชนไมอาจฟองตอศาลใหเพิกถอนคําส่ัง 
คําวินิจฉัยโดยอางวาไมกระทําการตามข้ันตอนท่ีรัฐสภาบัญญัติไว (procedural ultra vires) แต
อยางไรก็ตามคําส่ังของฝายปกครองอาจถูกเพิกถอนได หากขัดตอหลักความยุติธรรมตาม
ธรรมชาติ30 
 3.4.2 กระบวนการไตสวนสาธารณะ 
 กระบวนการไตสวนสาธารณะท่ีปรากฏอยูในกฎหมายตางๆ ของประเทศอังกฤษนั้นจะ
มีรูปแบบท่ัวๆ ไปเหมือนกัน ซ่ึงเปนผลมาจากรายงานของ Franks Committee ท่ีทําใหมีการออก
กฎหมายเพ่ือปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาขอพิพาทและการไตสวนสาธารณะข้ึน โดยกฎหมาย
ฉบับนี้มีการปรับปรุงคร้ังลาสุดในป ค.ศ. 1992 ดังนั้นในปจจุบันจึงใช The Tribunals and Inquiries  
Act 1992 กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองการไตสวนสาธารณะไว โดยใหอํานาจ  
Lord Chancellor ในการตรากฎเกณฑและวิธีพิจารณาที่เกี่ยวกับการไตสวนสาธารณะโดยการออก  
Statutory Instrument โดยการดําเนินการดังกลาวตองมีการปรึกษากับ The Council on Tribunals  
เสียกอน จากอํานาจดังกลาว Lord Chancellor ไดมีตรากฎเกณฑเกี่ยวกับการไตสวนสาธารณะใน
เร่ืองตางๆ ข้ึน เชน การอุทธรณการวางผังเมือง แผนงานจัดสรางถนนสายหลัก เปนตน สวนการ 
ไตสวนสาธารณะท่ียัง มิได มีการออกกฎเกณฑ เฉพาะมาใช บังคับ หากจะมีการจัดการไตสวน 
สาธารณะในเร่ืองนั้นๆ ก็จะมีการนํากฎเกณฑการไตสวนสาธารณะในเร่ืองท่ี Lord Chancellor  
กําหนดไวแลวมาเทียบเคียงเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการไตสวนสาธารณะได ดังนั้นกฎเกณฑท่ี  
Lord Chancellor กําหนดไวนี้จึงเปนประโยชนตอทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการจัดการไตสวนสาธารณะ 

                                                 
28  เฉลิมชัย  หิรัญญะสิริ.  (2539).  “การประชาพิจารณ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับ

ฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ.  หนา 47. 
29 Peter Leyland and Teroy Woods. (1999). Administrative  Law.. 3rd eds, (London : Blackstone  Press  

Limited.  pp. 107. 
             30 สุมาลี  อึ้งตระกูลไทย.  (2533).  กระบวนการรับฟงทางมหาชน (วิทยานิพนธ).  หนา 24. 
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 จากท่ีกลาวมาขางตนเพื่อใหเกิดความเขาใจ ผูวิจัยจะไดศึกษาตัวอยางกฎเกณฑการ 
ไตสวนสาธารณะในเร่ืองการผังเมืองโดยละเอียด ดังนี้ 
 The Town and Country Planning ( Inquiries Procedure)  Rules 1992 (S.I. 1992 No. 
2038)31 
 การอุทธรณการวางผังเมืองตอรัฐมนตรีจะนําไปสูกระบวนการไตสวนสาธารณะโดยมี
ข้ันตอน  ดังนี้ 
 1) กระบวนการจะเร่ิมจากรัฐมนตรีจะมีหนังสือแจงใหเจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ิน
ทราบวาจะตองจัดการไตสวนสาธารณะข้ึน เนื่องจากมีการอุทธรณการวางผังเมืองเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
มายังรัฐมนตรี  หลังจากนั้นเจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ินจะตองแจงใหรัฐมนตรีทราบถึงช่ือ และท่ี
อยูของผูมีสิทธิเขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะตามกฎหมาย เม่ือรัฐมนตรีไดรับขอมูล
ดังกลาวแลว รัฐมนตรีตองแจงใหผูอุทธรณทราบ  หลังจากนั้นรัฐมนตรีจะกําหนดวันท่ีจะจัดใหมี
การไตสวนสาธารณะ และแตงต้ังผูตรวจสอบ ซ่ึงจะทําหนาท่ีดําเนินการจัดการไตสวนสาธารณะ32 
 2) กอนท่ีจะถึงวันท่ีกําหนดใหมีการไตสวนสาธารณะ รัฐมนตรีอาจจะจัดการประชุม
กอนการไตสวนสาธารณะข้ึน โดยรัฐมนตรีตองจัดทําหนังสือแสดงเจตนาในการจัดการประชุม  
(the relevant notice) และคําแถลงเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ท่ีเห็นวาเกี่ยวของกับการพิจารณาคํารองหรือ
คําอุทธรณ  ในเร่ืองท่ีจัดการประชุมกอนการไตสวนสาธารณะ  
 3) เจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ินและผูอุทธรณจะตองจัดทําคําแถลงแหงคดีเปน 
ลายลักษณอักษรเสนอตอรัฐมนตรีและผูเกี่ยวของท่ีกฎหมายกําหนดโดยคําแถลงแหงคดีจะตอง
ประกอบดวยประเด็นแหงคดี ตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานตางๆ ท่ีผูจัดทําคําแถลงจะ
นําเสนอในการไตสวนสาธารณะ โดยคําแถลงคดีของเจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ินจะตองจัดทํา
ภายใน 42 วัน หลังจากไดรับหนังสือแจงจากรัฐมนตรี หากมีการจัดการประชุมกอนการไต
สวนสาธารณะจะตองจัดทําภายใน 28 วัน หลังจากวันปดประชุมสําหรับคําแถลงคดีของผูอุทธรณ
จะตองจัดทําภายใน 42 วัน หลังจากไดรับหนังสือแจงจากรัฐมนตรี หากมีการจัดประชุมกอนการไต
สวนสาธารณะ จะตองจัดทําภายใน 42 วัน หลังจากวันปดการประชุม โดยผูอุทธรณจะตองจัดทํา
แถลงคดีใหแกรัฐมนตรี เจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ินและผูท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้รัฐมนตรี
อาจกําหนดใหบุคคลท่ีประสงคจะเขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะจัดทําคําแถลงคดีภายใน  

                                                 
31 S.H. Bailey, B.L. jones  and  A.R. Mowbray, Cases  and  Materials  on  Administrative  Law, 3rd  

eds, (London : Sweet  & Maxwell  Ltd., 1997), pp.64-76. 
32 ทิพาพันธุ ศรพิทักษ .(2545). ประชาพิจารณตามกฎหมายไทยเทียบกับกฎหมายอังกฤษ วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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28 วัน นับแตวันท่ีกําหนดใหแกผูอุทธรณ เจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ิน รัฐมนตรี และผูท่ีกฎหมาย
กําหนด 33 
 4) รัฐมนตรีจะตองกําหนดวันท่ีจะจัดการไตสวนสาธารณะภายใน 154 วัน หลังจากมี
หนังสือแจงใหเจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ินทราบวาจะจัดใหมีการไตสวนสาธารณะ สวนในกรณี
ท่ีจัดใหมีการประชุมกอนการไตสวนสาธารณะจะตองจัดใหมีการไตสวนสาธารณะภายใน 42 วัน  
หลังจากปดประชุม หากรัฐมนตรีไมสามารถจัดการไตสวนสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ขางตนแลว กฎหมายใหอํานาจรัฐมนตรีท่ีจะจัดการไตสวนสาธารณะเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  
หลังจากส้ินสุดระยะเวลาท่ีกําหนดไว และเพ่ือใหประชาชนทราบวาจะจัดใหมีการไตสวนสาธารณะ 
ข้ึน รัฐมนตรีอาจกําหนดใหเจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ินดําเนินการข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือ
ท้ังหมด  ดังนี้ 
  4.1) ประกาศหนังสือแจงการไตสวนสาธารณะในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับหรือ
มากกวานั้นซ่ึงจําหนายในทองถ่ินซ่ึงท่ีดินพิพาทต้ังอยูไมนอยกวา 14 วันกอนวันท่ีกําหนดใหมีการ
จัดการไตสวนสาธารณะตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
  4.2) จัดทําหนังสือแจงการไตสวน และสงใหบุคคลที่กฎหมายกําหนดภายใน
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด 
  4.3) ปดประกาศหนังสือแจงการไตสวนสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรี
กําหนด  ณ  สถานท่ีท่ีเห็นไดชัดเจนใกลกับพื้นท่ีพิพาท  
   1)  ผูมีสิทธิเขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะ ไดแก ผูอุทธรณ เจาหนาท่ี
ผังเมืองสวนทองถ่ิน  เจาหนาท่ีสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ท่ีมีเขตรับผิดชอบในพ้ืนท่ีการวางผังเมืองบุคคลท่ี
มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีมีการวางผังเมืองและบุคคลอื่นๆ ท่ีประสงคจะเขารวมกระบวนการไตสวน 
สาธารณะ ซ่ึงไดจัดทําคําแถลงแหงคดีเสนอตอผูตรวจสอบแลว นอกจากบุคคลขางตนแลว   
ผูตรวจสอบมีดุลพินิจท่ีจะอนุญาตใหบุคคลอ่ืนๆ เขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะไดในกรณีท่ี
ผูมีสิทธิเขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะไมสามารถเขารวมกระบวนการดังกลาวได  สามารถ
ตั้งตัวแทนได  โดยจะตองทําเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูตรวจสอบกอนการไตสวนสาธารณะ34 
   2) เม่ือถึงวันไตสวนสาธารณะ ผูตรวจสอบจะเปนผูดําเนินการจัดการไต
สวนสาธารณะ โดยผูตรวจสอบมีดุลพินิจในเร่ืองตางๆ เชน การเสนอพยานหลักฐาน การคัดคาน
เปนตน  
 
                                                 

33 แหลงเดิม. 
34 แหลงเดิม. 
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   3)  ผูตรวจสอบอาจทําการตรวจสอบพื้นท่ีโดยลําพังกอนหรือในระหวางการ 
ไตสวนสาธารณะโดยไมตองแจงใหผูมีสิทธิเขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะท่ีกฎหมาย
กําหนด นอกจากนี้ในระหวางการไตสวนสาธารณะหรือหลังจากปดการไตสวนสาธารณะ 
ผูตรวจสอบอาจตรวจสอบพื้นท่ีพรอมกับผูอุทธรณ  เจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ินและผูท่ีกฎหมาย
กําหนด และหากผูอุทธรณหรือเจาหนาท่ีผังเมืองสวนทองถ่ินไดรองขอกอนหรือในระหวางการไต
สวนสาธารณะใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบพื้นท่ีผูตรวจสอบตองทําการตรวจสอบตามท่ีบุคคล
ขางตนรองขอ  
   4) หลังจากการไตสวนสาธารณะเสร็จส้ินแลว ผูตรวจสอบจะตองจัดทํา
รายงาน โดยในรายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยคําตัดสินและเหตุผลประกอบเพื่อเสนอตอ
รัฐมนตรี  
 นอกจากกฎเกณฑการไตสวนสาธารณะในเรื่องผังเมืองท่ีผูเขียนไดเสนอแลวนั้นผูเขียน
ไดทําการศึกษากฎเกณฑเกี่ยวกับเร่ืองการไตสวนสาธารณะในประเทศอังกฤษแลวพบวากฎเกณฑท่ี
เกี่ยวกับการไตสวนสาธารณะซ่ึงออกโดย Lord Chancellor หลังจากไดมีการปรึกษากับ Council on 
Tribunals  แลว  มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญเหมือนกันดังนี้ 
 4.3.1 ขั้นตอนกอนการไตสวนสาธารณะ การไตสวนสาธารณะจะเร่ิมข้ึนจากการที่รัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปวา จะจัดใหมีการไตสวนสาธารณะ โดย
เนื้อหาท่ีตองแจงประกอบไปดวยเร่ือง วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะจัดใหมีการไตสวนสาธารณะ ซ่ึงจะตอง
ประกาศกอนการไตสวนสาธารณะไมนอยกวา 42 วัน หรือ 28 วัน แลวแตกรณี การประกาศขางตน
ทําไดโดยการประกาศในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับหรือมากกวานั้น ซ่ึงจําหนายในทองถ่ินดังกลาวไม
นอยกวา 14 วันกอนวันไตสวนสาธารณะ หรือติดประกาศหนังสือแจงการไตสวนสาธารณะตาม
สถานที่ตางๆ เปนตน ในสวนของผูถูกกระทบสิทธินั้นจะตองแจงขอเท็จจริงตางๆ เปนการเฉพาะ
รายทางไปรษณียเพื่อในการใหผูถูกกระทบสิทธิไดรับรูขอมูลอยางแทจริง นอกจากนี้เจาหนาท่ี
จะตองจัดทําเอกสารลายลักษณอักษร (statement of policy) ท่ีแสดงถึงเหตุผลในการออกคําส่ัง หรือ
เอกสารลายลักษณอักษรอ่ืนอันเปนขอเสนอท่ีตองใชในการไตสวนสาธารณะใหแกผูคัดคานเปน
เวลาไมนอยกวา 28 วันกอนการไตสวนสาธารณะ และหากจะนําคําส่ังหรือความเห็นของกรม กอง 
ของรัฐมาใชในการไตสวนสาธารณะก็จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหทราบลวงหนาเชนกัน35 ยึด
หลักสําคัญ 3 ประการ เปนแนวทางในการดําเนินกระบวนการไตสวนสาธารณะคือ หลักการเปดเผย 
(Openness) หลักความยุติธรรม (Fairness) และหลักความเปนกลาง (Impartialty) และนอกจากหลัก  
 
                                                 

35  Sir  William  Wade  and  Christopher  Forsyth,  Administrative  Law .  p. 950. 
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3 ประการขางตนแลว ในการจัดการไตสวนสาธารณะในประเทศอังกฤษยังตองคํานึงถึงหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติ  ซ่ึงประกอบดวยหลัก 2 ประการ ประการแรกคือหลักการรับฟงคูความทั้ง
สองฝาย  หลักนี้มีสาระสําคัญวาในการตัดสินใจเพื่อทํานิติกรรมของฝายปกครองบุคคลผูตอง
เสียหายจะตองไดรูขอเท็จจริง และเหตุผลสําหรับการท่ีจะกระทํานั้น นอกจากนี้ในกรณีมีเหตุจําเปน
อาจจะอนุญาตใหมีการต้ังตัวแทน เพ่ือกระทําการดังกลาวแทนได  ประการท่ีสองคือ หลักการไมมี
สวนไดเสีย  ซ่ึงแปลวา  ไมมีผูใดเปนผูพิพากษาในคดีของตนเองได หลักนี้มีสาระสําคัญวา ผูท่ี
วินิจฉัยปญหาจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในปญหานั้นอันเปนการตัดคุณสมบัติบุคคลผูมีสวนได
เสียท่ีอาจทําใหเกิดความลําเอียงในการออกนิติกรรมของฝายปกครอง  
  ในการจัดการไตสวนสาธารณะนั้น  มีบุคคลท่ีสําคัญอยู 2 บุคคล บุคคลแรก คือ ผูมี
สิทธิเขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะ  โดยหลักแลวบุคคลผูท่ีถูกกระทบสิทธิ หรือผูท่ีเปน
คูกรณีกับฝายปกครองโดยตรง และโดยออมจะเปนผูมีสิทธิเขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะ  
สวนบุคคลอ่ืนท่ีจะมีสิทธิเขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะไดนั้นนอกจากผูมีสิทธิเขารวม
กระบวนการไตสวนสาธารณะแลวอีกบุคคลหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง คือ  ผูตรวจสอบ  ซ่ึงเปน
ผูจัดการไตสวนสาธารณะ 
  ผูตรวจสอบ  เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการดําเนินกระบวนการไตสวนสาธารณะ โดย
จะตองดําเนินกระบวนการไตสวนสาธารณะตามกําหนดการ  คือ  ตองดําเนินการไตสวนสาธารณะ
ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนดไว  โดยจะตองอยูภายใตหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ และ
กฎเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงผูตรวจสอบจะตองปฏิบัติตามอยางถูกตองและเหมาะสม  
ผูตรวจสอบอาจจะเล่ือนการไตสวนสาธารณะไดหากเห็นวามีเหตุผลสมควร และอาจจะหามมิให 
ผูท่ีขัดขวางกระบวนพิจารณาเขามาในการไตสวนสาธารณะก็ได 
 นอกจากนี้อํานาจในการใหพยานสาบานตนหรือปฏิญาณตน และคัดเลือกบุคคลท่ีจะ
เขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะ และดูแลการจัดทําเอกสารนั้นเปนของผูตรวจสอบ โดย
หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการไตสวนสาธารณะแลว ผูตรวจสอบมีหนาท่ีท่ีจะตองทํารายงาน
ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะตอรัฐมนตรีอีกดวย 
 4.3.2  ข้ันตอนหลังการไตสวนสาธารณะ หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการไตสวนสาธารณะแลว
ผูตรวจสอบมีหนาท่ีตองเสนอรายงานขอเท็จจริง  และคําแนะนําตอรัฐมนตรี ในสวนของรายงาน
ของผูตรวจสอบนี้ Franks Committee ไดใหคําแนะนําท่ีจะสําคัญมากขอหนึ่งและไดถูกนําไปปฏิบัติ 
คือ คําแนะนําท่ีใหตีพิมพรายงานของผูตรวจสอบ ใหมีการนําสําเนารายงานของผูตรวจสอบแนบ
พรอมไปกับคําตัดสินของรัฐมนตรี (minister’s letter of decision) ท้ังในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนด
เร่ืองนี้ไวเปนการเฉพาะ และในกรณีท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไวเฉพาะ แนวปฏิบัติดังกลาวเปนท่ี
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ยอมรับของประชาชน เนื่องจากประชาชนสามารถตรวจสอบไดวาผูตรวจสอบดําเนินกระบวนการ
ไตสวนในเร่ืองดังกลาวดวยความยุติธรรมหรือไมอยางไร ในขณะเดียวกันก็เปนการแสดงใหผู
คัดคานทราบวาตนไดรับการเยียวยาทางกฎหมายหรือไม  และหากประชาชนเห็นวาไมไดรับความ
เปนธรรมก็สามารถรองเรียนไปยัง The Council on  Tribunals ได จากแนวปฏิบัติดังกลาวสงผลให
ประชาชนมีความรูสึกที่ดียิ่งข้ึนตอกระบวนการไตสวนสาธารณะและตอผูตรวจสอบ 
  4.4 ผลของการไตสวนสาธารณะ หลังจากท่ีรัฐมนตรีไดรับรายงานจากผูตรวจสอบ
แลว  รัฐมนตรีมิไดถูกผูกพันใหปฏิบัติตามคําแนะนําในรายงานของผูตรวจสอบแตรัฐมนตรีมี
อํานาจท่ีจะตัดสินเร่ืองดังกลาวไดเอง  โดยคํานึงถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังหมด  ซ่ึงในการตัดสินของ
รัฐมนตรีนั้นใหมีการใหเหตุผลประกอบคําตัดสิน  โดยทําเปนลายลักษณอักษร 36  เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาใจถึงความเช่ือมโยงระหวางรายงานของผูตรวจสอบและคําตัดสินของรัฐมนตรี  และ
ยังใหอํานาจศาลที่จะยกเลิกคําตัดสินดังกลาวได  หากไมมีการใหเหตุผลท่ีเพียงพอจึงเทากับเปนการ
ขยายการควบคุมทางตุลาการเหนือกระบวนการไตสวนสาธารณะ 
 นอกจากในเร่ืองการทําคําตัดสินแลว  รัฐมนตรียังมีอํานาจในการกําหนดวาบุคคล หรือ
หนวยงานใดจะตองเปนผูชําระคาใชจายท่ีเกิดจากการไตสวนสาธารณะอีกดวย  รัฐมนตรีอาจ
กําหนดใหฝายผูคัดคานท่ีไมมีเหตุผล หรือฝายท่ีกอกวนการไตสวนสาธารณะเปนผูจายคาใชจายท่ี
ใชในการไตสวนสาธารณะก็ได 37  ดังนั้น กรม กอง หรือหนวยงานสวนทองถ่ินซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ
ในเร่ืองท่ีจัดใหมีการจัดการไตสวนสาธารณะ จึงไมจําเปนตองเปนผูชําระคาใชจายในการจัดการไต
สวนสาธารณะเสมอไป 
 จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปกระบวนการไตสวนสาธารณะในประเทศอังกฤษได
ดังนี้  คือ 
 1) หลังจากที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีการไตสวนสาธารณะข้ึนแลวรัฐมนตรีตองแจงให 
ประชาชนท่ัวไปทราบถึงวัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะทําการไตสวนไมนอยกวา 42 วัน หรือ 28 วัน แลว 
แตกรณี  กอนถึงกําหนดเวลาไตสวน 
 2) ตองแจงใหทราบถึงการจัดการไตสวนสาธารณะใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวของเปนการ
เฉพาะ เชน การแจงทางไปรษณีย 
 
 

                                                 
36  ทิพาพันธุ  ศรพิทักษ.  (2545).  ประชาพิจารณตามกฎหมายไทยเทียบกับกฎหมายอังกฤษ   เลมเดิม. 

หนา 118. 
37  แหลงเดิม.  หนา 119. 
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 3)  เจาพนักงานทองถ่ิน หรือรัฐมนตรีตองจัดทําเอกสารลายลักษณอักษรในเรื่องท่ี
ตองการรับฟงความเห็น (hearing) โดยเอกสารดังกลาวจะตองจัดทําข้ึนภายใน 28 วัน กอนการ 
ไตสวนสาธารณะ นอกจากนี้ หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองจัดทําเอกสารดังกลาวดวยเพื่อเปนการให
ขอมูลแกประชาชน 
 4) บุคคลท่ีมีสิทธิเขารวมในการไตสวนไดแกผูอุทธรณ (appellant) หรือเจาหนาท่ี 
ท่ีเกี่ยวของ (authority) สวนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีจะเขารวมในการไตสวนไดนั้นใหเปนดุลพินิจของ 
ผูตรวจสอบ 
 5) ในกรณีท่ีไมมีบทบัญญัติเฉพาะในข้ันตอนใดของกระบวนการ ผูตรวจสอบมี  
ดุลพินิจในการดําเนินการดังกลาว 

 6)  ผูตรวจสอบมีอํานาจเขาไปตรวจตราสถานท่ีได 
 7)  หลังจากท่ีไดมีการไตสวนสาธารณะแลว  ผูตรวจสอบจะตองทํารายงานซ่ึงประกอบ
ไปดวยมีขอเท็จจริงและขอเสนอแนะตอรัฐมนตรี 
 8)  หากรัฐมนตรีไดรับพยานหลักฐานเพิ่มเติมใหมๆ จะตองจัดใหมีการไตสวนสาธารณะ 
อีกคร้ังหรือแจงใหคูความทราบและเปดโอกาสใหคูความแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร
ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับพยานหลักฐานใหมนั้น 
 9)  หลังจากรัฐมนตรีมีคําตัดสินแลวตองมีการแจงถึงคําตัดสินของรัฐมนตรีซ่ึงประกอบ
ไปดวย  เหตุผลและสําเนาขอสรุปรายงานของผูตรวจสอบ ใหแกบุคคลผูมีสวนไดเสียทราบ 
  4.5  การควบคุมตรวจสอบการประชาพิจารณ 
   4.5.1 การกํากับดูแลโดยสภาแหงคณะกรรมการ   
 ในประเทศอังกฤษนั้น มีองคกรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลใหการจัดประชาพิจารณเปนไป
โดยถูกตองเรียบรอยเปนธรรม คือ สภาแหงคณะกรรมการ (Council on Tribunals) ประกอบดวย  
ประธาน 1 ทาน สมาชิกอ่ืนอีก 9-14 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดย Lord  Chancellor และมีผูตรวจการแผนดิน
แหงรัฐสภา (Parliamentary Commissioner for Administration) อีก 1 ทาน รวมเปนกรรมการดวย  
โดยมาก Lord Chancellor จะแตงต้ังประธานและสมาชิกจากนักกฎหมายท่ีมีประสบการณสูง  
ขาราชการบํานาญ สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกลุมผลประโยชนซ่ึงมีประสบการณทํางานใน
คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท และการจัดประชาพิจารณ 
 สภาแหงคณะกรรมการนี้ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
(Lord Chancellor) ในการออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชาพิจารณ และรับคํารองเรียนจากบุคคล
ท่ัวไปซ่ึงไมไดรับความเปนธรรมในการประชาพิจารณ จากน้ันจัดทําสรุปรายงานความเห็นเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการประชาพิจารณใหเหมาะสมยิ่งข้ึน แตท้ังนี้ อํานาจของสภาแหงคณะกรรมการ
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นั้นมีเพียงใหคําปรึกษาและเสนอแนะเทานั้น ไมไดมีอํานาจส่ังการใหหนวยงานฝายปกครอง หรือ
แมแตหนวยงานประชาพิจารณดานผังเมือง (Planning Inspectorate) ซ่ึงมักจะเปนผูดําเนินการจัด
ประชาพิจารณใหปฏิบัติตามได 
   4.5.2 การควบคุมตรวจสอบโดยศาลยุติธรรม 
 ศาลยุติธรรมอังกฤษจะเขามาควบคุมตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการประชา
พิจารณในประเด็นตางๆ ท่ีไดกลาวไปแลวขางตน และหากปรากฏวาไมไดมีการจัดประชาพิจารณ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือมีการประชาพิจารณแลวแตกระทําโดยมิชอบ ผิดข้ันตอน มิไดเปด
โอกาสใหแกบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิเขารวมประชาพิจารณ โดยหลักศาลก็ยอมเพิกถอน (quash)  
การวินิจฉัยส่ังการของฝายปกครอง ไดมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ในป ค.ศ. 1971 และมีการ
ปรับปรุงคร้ังหลังสุดในป ค.ศ. 1992 ดังนั้นในปจจุบันจึงใช The Tribunals and Inquires Act 1992  
กฎหมายฉบับนี้ไดจัดต้ังสภาแหงคณะกรรมการข้ึน เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงคณะกรรมการพิเศษ
ในฝายปกครองในเร่ืองขององคประกอบและวิธีพิจารณา โดยกําหนดใหสภาแหงคณะกรรมการ
ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 10-15 คน ท่ีไดรับการแตงตั้งจาก Lord Chancellor สมาชิกสวนใหญ
จะมาจากขาราชการเกาสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือนักกฎหมาย ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะเปนผูท่ีมี
ประสบการณในเร่ืองคณะกรรมการพิเศษท้ังหลายมาเปนอยางดี อํานาจของสภาแหงคณะกรรมการ
บัญญัติอยูในมาตรา 11(1)(C) ของ The Tribunals and Inquiries Act 1992 ซ่ึงใหสภาคณะกรรมการ
วินิจฉัยมีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิเศษท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายและให
ความเห็นในปญหาท่ีเกิดจากการไตสวนสาธารณะ นอกจากนี้มาตรา 9 ของกฎหมายฉบับนี้ยัง
กําหนดให Loard Chancellor ปรึกษากับสภาแหงคณะกรรมการเพ่ิมออกกฎเกณฑเกี่ยวกับการไต
สวนสาธารณะ ซ่ึงจากอํานาจดังกลาวไดมีการกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการไตสวนสาธารณะข้ึนใน
หลายเร่ือง เชน The Compulsory Purchase by Non Ministerial  Acquiring Authorities (Inquiries 
Procedure) Rules 1990, The Public Libraries (Inquiries Procedure) Rules 1992 และ The Town 
and Country Planning (Inquiries Procedure) Rules 1992 เปนตนสวนอํานาจของสภาคณะกรรมการ
วินิจฉัยในการควบคุมตรวจสอบการไตสวนสาธารณะน้ัน หากมีการเสนอปญหาท่ีเกิดจากการ 
ไตสวนสาธารณะมายังสภาคณะกรรมการวินิจฉัย สภาคณะกรรมการวินิจฉัยจะมีอํานาจในการให
คําปรึกษาเทานั้น38 ซ่ึงโดยสวนใหญแลวสภาคณะกรรมการวินิจฉัยจะพิจารณาปญหาที่เกิดจากการ
ไตสวนสาธารณะในเร่ืองของความลาชาในการอุทธรณการวางแผน (planning appeal) พยาน 
หลักฐานท่ีไดจากการรับฟงในการไตสวนสาธารณะ คาฤชาธรรมเนียม  เปนตน  

                                                 
38  บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ.  (2537).  ระบบการควบคุมการฝายปกครองในประเทศอังกฤษ.  หนา 56. 
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   4.5.3 การตรวจสอบโดยผูตรวจการรัฐสภา สําหรับฝายปกครอง (Parliamentary 
Commissioner for Administration หรือ PCA.) 
 รัฐสภาอังกฤษไดตั้งผูตรวจการรัฐสภาสําหรับฝายปกครอง (PCA.) ข้ึน เพื่อใหระบบ
การควบคุมฝายปกครองมีประสิทธิภาพ โดยเลียนแบบผูตรวจการรัฐสภา หรือ Ombudsman ของ
ประเทศสวีเดน โดยไดมีการตราพระราชบัญญัติผูตรวจการรัฐสภาสําหรับฝายปกครองข้ึนในป ค.ศ. 
1967 (Parliamentary Commissioner Act 1967) โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี
1 เมษายน ค.ศ. 1967 ซ่ึงนับเปนชาติมหาอํานาจชาติแรกท่ีจัดต้ังสถาบันนี้ข้ึน PCA ไดรับการแตงต้ัง
จากพระมหากษัตริยตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี และอยูในตําแหนงไปจนกวาจะอายุครบ
เกษียณคือ 65 ป แตอาจถูกถอดถอนไดถาปรากฏวาความประพฤติไมดี หรือรัฐสภามีมติใหถอด
ถอนสําหรับผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง PCA. คนแรกไดแก Sir Edmund Compton39 กฎหมาย
มิไดบัญญัติคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งไว แตในทางปฏิบัติมักจะแตงตั้งจากผูท่ีมิใช
สมาชิกรัฐสภา ไมสังกัดพรรคการเมือง เปนผูมีความรูและความประพฤติดี หลังจากไดรับการ
แตงต้ังแลว PCA จะเปนผูแตงต้ังเจาหนาท่ีในสํานักงานของตน 
 อํานาจหนาท่ีของ PCA. กําหนดไวโดยบัญชีทายพระราชบัญญัติซ่ึงประกอบดวยรายช่ือ
สวนราชการเกือบท้ังหมดและหนวยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานอิสระ (quango) จํานวน
หนึ่ง บัญชีดังกลาวอาจเพิ่มเติมไดโดยกฤษฎีกา (Order in council) ซ่ึงก็ไดมีการแกไขเพิ่มเติมให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงสวนราชการเสมอ เปนท่ีนาสังเกตวา ศาล รัฐสภา ราชการ สวน
ทองถ่ิน กิจกรรม สาธารณสุข และตํารวจไมอยูภายในเขตอํานาจนี้ เหตุผลประการหน่ึงก็คือ PCA.  
เปนเคร่ืองมือของรัฐสภา ซ่ึงเสริมหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีตอรัฐสภา ดังนั้น PCA. จึง
ตรวจสอบไดแตเร่ืองท่ีอยูในอํานาจของรัฐมนตรี ซ่ึงก็คือราชการสวนกลาง (The Crown) เทานั้น 
 ดังนั้น PCA. จะไมรับเร่ืองท่ีควรจะเปนของศาล หรือ Tribunal เร่ืองเก่ียวกับความ 
สัมพันธระหวางประเทศ การดําเนินคดีแพง คดีอาญา การอภัยโทษ การใหตําแหนงขุนนางหรือ
เคร่ืองราชอิริยาภรณ สัญญาหรือการพาณิชย การบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนและ
ทหาร ในการนี้ PCA.  มีดุลพินิจเต็มท่ีจะพิจารณาถึงเขตอํานาจของตนเอง ซ่ึง PCA. ไดวางแนวทาง
ท่ีจะไมรับเร่ืองรองเรียนบางประเภท เชน เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ magistrates (ศาลทองถ่ิน) หรือ
เร่ืองเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย เปนตน 
 ภารกิจของ  PCA. คือ  ดํา เนินการสอบสวนเก่ียวกับความอยุติธรรมท่ีเกิดจาก  
“maladministration” เชน ความไมเปนกลาง ประมาทเลินเลอ ลาชา ไมใชกฎหมายอยางจริงจัง
                                                 

39  ยงยุทธ  แสงรุงเรือง.  (2526).  รูปแบบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  หนา 65. 
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ปฏิบัติตอราษฎรไมเหมาะสม ใชอํานาจตามอําเภอใจ เปนตน รัฐสภาไดจงใจใชศัพทเทคนิค
ดังกลาว  ซ่ึงมีความหมายกวางๆ โดยเนนถึงลักษณะความบกพรองในวิธีการทํางานของเจาหนาท่ี  
เพื่อใหเห็นวาเร่ืองความเหมาะสมของดุลพินิจไมใชหนาท่ีของ PCA. รัฐสภาหวังวา PCA. จะสราง
นิยามศัพทดังกลาวใหชัดเจนข้ึน โดยการวินิจฉัยเปนรายคดี (case work) ซ่ึงในท่ีสุด PCA. โดย
ความเห็นชอบของกรรมาธิการวิสามัญ  ก็ไดขยายขอบเขตของนิยามดังกลาวไปถึงคําวินิจฉัยส่ังการ
ท่ีเลว (bad decision) ซ่ึงเปนเร่ืองของดุลพินิจ แตอยางไรก็ตาม PCA. ไมอาจเร่ิมการสอบสวนเอง  
การสอบสวนทุกเร่ืองเร่ิมจากคํารองเรียนของประธานที่เสนอผานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยคํา
รองเรียนนั้นระบุให PCA. เปนผูทําการสอบสวน คํารองเรียนจะทําโดยบุคคลธรรมดาหรือกลุม
บุคคลก็ได แตตองไมใชเจาหนาท่ีของรัฐ หรือเจาหนาท่ีขององคกรที่จัดต้ังข้ึนเพื่อบริการสาธารณะ  
หรือเจาหนาท่ีทองถ่ิน ผูรองเรียนตองเปนผูไดรับความเดือดรอนดวยตนเอง การรองเรียนแทบจะทํา
ไดเม่ือมีเหตุจําเปนเทานั้น เร่ืองท่ีรองเรียนตองไมนานกวา 12 เดือน นับแตวันท่ีรูถึงเหตุจําเปน
เทานั้น แตถามีเหตุผลพิเศษ PCA. ก็อาจรับดําเนินการไดการสอบสวนจะดําเนินการเปนความลับ  
และตองใหโอกาสแกหนวยงานที่ถูกรองเรียนไดช้ีแจงดวย ในการดําเนินการสอบสวน PCA. มี
อํานาจในการสอบปากคํา เรียกพยานบุคคลมาสืบ เขาถึงเอกสารขอมูล หรือขอใหจัดทําเอกสารและ
คําช้ีแจง  อํานาจดังกลาวเปนเชนเดียวกับศาลสูง (High Court) PCA. มีอํานาจเขาถึงความลับใดๆ  
เวนแตท่ีเปนความลับของคณะรัฐมนตรี ถา PCA. เขาถึงความลับเกี่ยวกับความม่ันคง รัฐมนตรีอาจ
แจงให PCA. ไมเปดเผยขอมูลท่ีตนทราบมาได เม่ือสอบสวนเสร็จ PCA. จะรายงานผลการ
สอบสวนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเจาของเร่ืองทราบ  และเสนอรายงานตอกรรมาธิการวิสามัญ  
ซ่ึงกรรมาธิการนี้มีบทบาทอยางมากในการสนับสนุนการทํางานของ PCA. รายงานของ PCA. จะ
ไดรับการเสนอตอไปยังรัฐสภากอนท่ีจะเผยแพรตอสาธารณะชน40 
 ดังนั้น เม่ือมีการไตสวนสาธารณะข้ึนแลวประชาชนเห็นวา กระบวนการดังกลาว
เปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือประชาชนไมไดรับความเปนธรรม ประชาชนก็สามารถใช
สิทธิรองเรียนตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยระบุให PCA. เปนผูทําการสอบสวนเร่ืองดังกลาวได  
ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน และเม่ือ PCA. ทําการไตสวนแลวก็จะทําคําแนะนําเสนอในรายงานให
รัฐสภาทราบ  และพิมพรายงานดังกลาวเผยแพรแกประชาชน เพื่อใหสมาชิกรัฐสภาหยิบยกซ่ึง
อภิปรายซักฟอกรัฐบาล และใชมติมหาชนของส่ือมวลชนและประชาชนกดดันใหมีการแกไขปญหา
นั้นๆ41 

                                                 
40  มุขเมธิน  กล่ันอนุรักษ.   (2538).  Ombudsman : ศึกษาเปรียบเทียบและแนวทางในการจัดต้ังใน

ประเทศไทย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  หนา 59-61.   
41 PP  Craig, Administrative Law.  pp. 282. 
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   4.5.4 การพิจารณาทบทวนโดยศาล (Judicial Review) 
 หลักกฎหมายปกครองท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ “จะตองมีการควบคุมไมใหการกระทํา
ขององคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองขัดตอกฎหมายโดยองคกรตุลาการที่มีความเปนอิสระจากองคกร
เจาหนาท่ีฝายปกครองและองคกรนิติบัญญัติ” กลาวคือ เจาหนาท่ีจะมีอํานาจส่ังการใหประชาชน
กระทําการ หรือละเวนไมกระทําการอยางหน่ึงอยางใด ตอเม่ือมีบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึน
โดยองคกรฝายนิติบัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดแจง และจะตองใชอํานาจนั้นภายในกรอบท่ีกฎหมาย
กําหนด42 
 ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการจัดการไตสวนสาธารณะกอนกระทําการใดๆ เชน 
การจัดทําผังเมือง การประกาศเขตเมืองใหม การเวนคืนท่ีดิน ศาลอาจเพิกถอนการกระทําใดๆ ท่ีเกิด
จากการกระทําเกินขอบอํานาจไดใน 2 ลักษณะ คือ 
 1) การกระทําเกินขอบอํานาจทางกฎหมายวิ ธีสบัญญัติ  (errors of procedure or  
Procedural ultra vires) ศาลอังกฤษเห็นวาการท่ีเจาหนาท่ีละเลยไมปฏิบัติตามรายละเอียดข้ันตอน
ของกระบวนการไตสวนสาธารณะท่ีบัญญัติไวในกฎเกณฑตางๆ มีผลใหการกระทําดังกลาวเกิน
ขอบอํานาจ เพราะเปนเง่ือนไขบังคับ (mandatory requirement) ท่ีรัฐสภากําหนดใหเจาหนาท่ีตอง
ดําเนินการเพื่อประโยชนในการคุมครองบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิดังนั้นศาลจะเพิกถอนคําส่ัง 
คําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีในกรณีตอไปนี้ เม่ือไมแจงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกอนการไตสวนสาธารณะ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว แจงขอเท็จจริงผิดพลาด ไมเปดโอกาสใหคูกรณีแสดงและคัดคาน
พยานหลักฐาน รัฐมนตรีวินิจฉัยส่ังการโดยไมพิจารณารายงานของผูตรวจสอบ รัฐมนตรีไมให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ หรือเหตุผลท่ีใหนั้นไมครบถวนและเพียงพอ เปนตน 
 2) การกระทําท่ีขัดกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (breach of the principles of  
natural justice) กรณีท่ีปรากฏชองวางในกระบวนการไตสวนสาธารณะ ศาลมักจะอางหลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติ วาเปนหลักกฎหมายท่ัวไปที่เจาหนาท่ีตองนําไปใช ในกรณีท่ีไมมีบทบัญญัติ  
โดยตีความวารัฐสภามีเจตนารมณบัญญัติใหเปนเง่ือนไขท่ีเจาหนาท่ีตองปฏิบัติตาม เหตุนี้หลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติจึงถูกนํามาใชเพ่ือเสริมบทบัญญัติของกระบวนการไตสวนสาธารณะ ดังนั้น
ศาลจึงอาจเพิกถอนการกระทําของเจาหนาท่ีท่ีขัดกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติวา “กระทํา
การเกินขอบอํานาจ”43 

                                                 
42 สมยศ  เช้ือไทย  และวรพจน   วิศรุตพิชญ.  (2527, กันยายน).  “แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย.”  วารสารนิติศาสตร, ปที่ 14, ฉบับที่ 3.  หนา 59-60.  
43 สุมาลี  อึ้งตระกูลไทย.  เลมเดิม. หนา 54-55.  
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 การไตสวนสาธารณะจะปรากฏอยูในกฎหมายตางๆ ของประเทศอังกฤษ ก็เพื่อใช
กระบวนการดังกลาวเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการจัดใหมีการพิจารณาท่ีเปนธรรมตอผูคัดคาน
กอนท่ีจะมีการตัดสินข้ันสุดทายในบางประเด็นท่ีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐท่ีกระทบตอสิทธิ หรือ
ผลประโยชนของประชาชนในการดําเนินโครงการตาง ๆ เชน การวางผังเมือง การเวนคืนท่ีดิน การ
จัดต้ังสถานีผลิตไฟฟา หรือการกอสรางทางหลวง เปนตน เหตุผลสําคัญท่ีกฎหมายตางๆ ของ
ประเทศอังกฤษกําหนดใหมีการไตสวนสาธารณะกอนท่ีจะมีการออกคําส่ังทางปกครอง หรือการ
ดําเนินโครงการตางๆ ของรัฐท่ีกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ก็เพื่อใหกระบวนการไต
สวนสาธารณะเปนกลไกหนึ่งในการคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ นอกจากนี้การนํากระบวนการดังกลาวมาใชยังเปนหนทาง
หนึ่งในการแกไขปญหาความขัดแยงตางๆ ท่ีมักจะเกิดข้ึนในสังคมไมวาจะเปนความขัดแยงระหวาง
รัฐกับปจเจกชน ปจเจกชนกับปจเจกชน หรือสวนกลางกับสวนทองถ่ินอีกดวย จากเหตุผลขางตนจึง
สงผลใหกระบวนการไตสวนสาธารณะเปนท่ียอมรับ และใชกันอยางแพรหลายในประเทศอังกฤษ  
หลังจากที่ไดทําการศึกษากระบวนการการไตสวนสาธารณะในประเทศอังกฤษ จะพบวา กระบวน 
การไตสวนสาธารณะในประเทศอังกฤษแตกตางกับการจัดทําประชาพิจารณในประเทศไทยหลาย
ประการ เชน กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง
ท่ีจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือการใหขอมูลขาวสารกอนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเปนตน ดังนั้น ผูเขียนจะไดนํากระบวนการไตสวนสาธารณะในประเทศ
อังกฤษมาเปรียบเทียบกับการจัดทําประชาพิจารณในประเทศไทย  เพื่อวิเคราะหแนวทางการจัดการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชา-พิจารณท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยในบทตอไป 
 
3.5 วิวัฒนาการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทําประชาพิจารณของประเทศไทย 
 การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง และการปกครองถือเปน
สวนสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนอกเหนือจากการแสดง
เจตนาจํานงเลือกบุคคลใหทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายของรัฐในฐานะเปนฝายนิติบัญญัติ และ
ฝายบริหารแลวประชาชนยังอาจมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินการของ
องคกรตางๆ ของรัฐซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 สังคมไทยมีความต่ืนตัวอยางกวางขวางในการมีสวนรวมในการปกครองและการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยเฉพาะสิทธิประชาพิจารณในมาตรา 5944 กรณีท่ีเกิดปญหาความ 
 
                                                 

44 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 59. 
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ขัดแยงจากการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นหากการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม
ขนาดใหญท่ีประชาชนขาดการรับรูขอมูลขาวสาร ขาดการรวมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนขาดการ
มีสวนรวมการตัดสินใจแลว มักนําไปสูเหตุการณการตอตาน คัดคาน ท้ังนี้เปนเพราะมีโครงการ
พัฒนาประเทศของรัฐหลายโครงการท่ีไดละเมิดสิทธิของชุมชน45 ใชทรัพยากรธรรมชาติไมคุมคา
และปราศจากการคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสภาวะส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต  
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม สงผลใหเกิดความแตกแยกของประชาชนในชุมชน
ระหวางกลุมท่ีใหการสนับสนุน และกลุมคัดคานโครงการของรัฐจนเหตุการณบานปลายเปนปญหา
สังคมซ่ึงเปนปญหาท่ีซับซอน และยากตอการแกปญหา และจากการที่กระบวนการแกปญหาของรัฐ
ขาดประสิทธิภาพมีลักษณะการแกปญหาแบบวิธีดั้งเดิมคือ การแกไขปญหาในเชิงรับขาดการ
แกปญหาในเชิงรุกใหเกิดความลาชาในการคล่ีคลายปญหา ขณะเดียวกันกลุมผูคัดคานก็อาจใชการ
ประทวงสรางความกดดัน หรือใชความรุนแรง เพื่อใหรัฐบาลสนใจแกไขปญหาดังกลาวเปนผลให
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ตองหยุดชะงักลงนํามาซ่ึงความสูญเสียของประเทศอยาง
มหาศาล  ดังนั้นนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน รัฐบาลจึงตระหนักถึงปญหาดังกลาวและไดมีการ
พัฒนาหลักเกณฑในการที่จะเปดชองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใน
การบริหารประเทศมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวไดมีการพัฒนารูปแบบอยางตอเนื่องตลอดมา
จนกระท่ังถึงปจจุบัน 
 
3.6 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ประเทศไทยภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เม่ือป พ.ศ. 2475 
ในทางวิชาการถือวาเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน ท่ีมีผูแทนราษฎรทําหนาท่ีเปนตัวแทนของ
ประชาชน ในการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงประชาชนไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินการ 
ของรัฐในการพัฒนาประเทศท่ีมีโครงสรางในการกําหนดนโยบาย วางแผนและกระบวนการในการ
ตัดสินใจในการบริหารราชการแบบรวมศูนยอํานาจ ซ่ึงเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวง ทบวง กรมตางๆ โดยมีกฎหมายกําหนดอํานาจ
หนาท่ี ท่ีมีลักษณะเปนการควบคุมและส่ังการ  
 ท่ีผานมารัฐบาลตัดสินใจดําเนินการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ กอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชน โดยท่ีประชาชนไมมีสวนรวมในการตัดสินใจของรัฐ และไมทราบขอมูล 
 
                                                 

45 เสนห จามริก.(25445, มกราคม )   “สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 47   
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ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงการ กอใหเกิดการชุมนุมประทวงตอตานโครงการของรัฐในหลายๆ โครงการ
ทําใหมีการหาวิธีการที่จะแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐ ท่ีเปน
ผูรับผิดชอบโครงการจึงไดมีแนวความคิดท่ีจะนําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงเปน 
การนําเอาแนวคิด วิธีการ และรูปแบบของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของตางประเทศท่ี
เรียกวา “Public Hearings” มาใชในกรณีโครงการทางดวนสวนแยกอุรุพงษ-ราชดําริ ชุมชน บาน
ครอบครัว ซ่ึงขณะนั้นเรียกวา “การไตสวนสาธารณะ” และนับวาเปนตนแบบท่ีนําไปสูการสราง
หรือพัฒนา การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเวลาตอมา ซ่ึงไดมีการออกมาเปนระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2548 
และตาม มาดวยการรางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ… 

 “รัฐ” ในทางรัฐศาสตรประกอบดวยอาณาเขต พลเมืองและอํานาจอธิปไตย ผูใชอํานาจ
อธิปไตย ผูใชอํานาจอธิปไตยก็เรียกวา “รัฏฐาธิปตย” (Sovereignty) ซ่ึงแตละรัฐก็มีพฤติกรรมการ
ใชอํานาจ และโครงสรางท่ีมีความแตกตางกันไปตามลักษณะขององคประกอบการบริหารภายใน
ของแตละประเทศ ถาใชอํานาจตัวกลางคนเดียวก็เรียกวา “เผด็จการ” บางประเทศก็เปนหมูคณะ
หรือเฉพาะสมาชิกพรรคเทานั้นท่ีไดใชอํานาจในการปกครองประเทศท่ีเหลือเปนเพียงผูถูกปกครอง
เทานั้น นอกจากประเทศเหลานี้ก็เปนรัฐท่ีมีรัฐธรรมนูญกําหนดการใชอํานาจรัฐ แตท้ังนี้ก็มิได
หมายความวารัฐท่ีมีรัฐธรรมนูญจะมีรัฐบาลเปนประชาธิปไตยไปเสียท้ังหมด แตอยางนอยรัฐบาล
เหลานั้นก็มีขอจํากัดการใชอํานาจอยูบางตามรัฐธรรมนูญ46 

 ในประเทศตะวันตกท่ีมีโอกาสพัฒนาเปล่ียนแปลงสังคมเศรษฐกิจไปอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับการปรับปรุงระบบการเมืองและกฎหมายใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้น  
มาตรการประชาพิจารณนับเปนวิวัฒนาการลาสุดของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ท่ีเสริมเพิ่มเติม
ข้ึนมาเคียงคูกับประชาธิปไตยแบบผูแทนที่ไมอาจใชมาตรการทางเมืองควบคุมอํานาจดุลพินิจ     
อันจําเปนของฝายบริหารไดอยางเทาทันบนเสนทางของการพัฒนาการนี้ มีตัวอยางนาสนใจอันควร
แกการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อหาบทเรียนในการนํามาตรการน้ีมาใชในประเทศอยูประการหน่ึง คือ 
การเปรียบเทียบระหวางระบบของประเทศท่ีมีวัฒนธรรมทางกฎหมาย  แบบภาคพื้นยุโรปและแบบ
แองโกล-อเมริกันสําหรับประเทศในระบบภาคพ้ืนยุโรป เชน ฝร่ังเศสหรือเยอรมันนั้นแตเดิมก็ได
ฝากภาระการควบคุมการกระทําของฝายปกครองไวกับการตรวจสอบของ “ศาลปกครอง” เปน
สําคัญ ศาลปกครองของประเทศเหลานี้จะแยกท้ังบุคลากร และโครงสรางศาลออกจากศาลยุติธรรม 
อันเปนศาลในคดีอาญา หรือคดีแพงจัดเปนศาลเฉพาะทางท่ีสามารถผสานวิธีคิดทางกฎหมายเขากับ
ความซับซอนเปนจริงในทางบริหาร จนเกิดเปนการควบคุมในสวนเนื้อหาของการใชอํานาจไดใน
                                                 

46  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ.   (2552).  สังคมกับกฎหมาย.  หนา 31. 
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ระดับหนึ่ง จนแมแตในสวนท่ีเปนอํานาจดุลพินิจ ศาลปกครองเชนของฝร่ังเศสก็ไดสรางหลัก
กฎหมายท่ัวไปข้ึนควบคุมตรวจสอบโดยเฉพาะได47 
 ตอมาเม่ืออํานาจดุลพินิจท่ีฝายนิติบัญญัติมอบใหฝายบริหารนั้นมีมากข้ึนซับซอนข้ึน 
สงผลกระทบไดกวางไกลหลากหลายข้ึน ประเทศในระบบน้ีจึงไดริเร่ิมมาตรการประชาพิจารณ
ข้ึนมาเพื่อเสริมเพิ่มเติมกับการควบคุมตรวจสอบของศาลปกครองท่ีมีอยู โดยพัฒนาการเชนนี้การใช
มาตรการประชาพิจารณของประเทศเหลานี้ จึงเปนไปในลักษณะจํากัด ไมถือเปนมาตรการท่ัวไป
นํามาใชโดยเลือกสรรตามท่ีเห็นวาจําเปน และมาตรการเดิมใชควบคุมไดไมเพียงพอ ดานการปรุง
แตงนั้นก็ไมนําเทคนิคทางกฎหมายมาใชอยางเต็มท่ี มีการปรุงแตงนั้นก็ไมนําเทคนิคทางกฎหมายมา
ใชอยางเต็มท่ี มีการปรับปรุงใหเขากับความจําเปนทางบริหารอยูหลายประการ 
 สวนประเทศในระบบแบบแองโกล-อเมริกัน เชน อังกฤษหรืออเมริกานั้นไมมีระบบ
ศาลปกครองเปนศาลเฉพาะทางเหมือนเชนภาคพื้นยุโรป คดีปกครองจะเปนภาระสวนหนึ่งของศาล
ยุติธรรมดวยเปนเหตุใหไมมีการพัฒนากฎหมายปกครองข้ึนโดยเฉพาะเจาะจงคงมีแตการตรวจสอบ
ในสวนขอบเขตอํานาจของฝายปกครอง โดยไมอาจเขาควบคุมอํานาจดุลพินิจโดยใกลชิดเหมือน
ระบบภาคพื้นยุโรป ดวยสภาพเชนนี้ประเทศเหลานี้จึงไดเนนการควบคุมของตนไปท่ี “กระบวนการ”  
ใชอํานาจเปนสําคัญ มาตรการประชาพิจารณจึงถูกนํามาอยางแพรหลายเปนหลักและมีการปรุงแตง
เทคนิคทางกฎหมายสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของอเมริกาท่ีไมมีระบบกรรมการรับอุทธรณการ
ตัดสินใจทางปกครองมาเสริมระบบศาลเหมือนเชนประเทศอังกฤษ ทําใหตองพึ่งพา และพัฒนา
มาตรการนี้ไปซับซอนกวาประเทศอังกฤษ จนในท่ีสุดก็ไดเร่ิมผอนคลายเพราะเห็นวาในหลายกรณี
จะทําใหการตัดสินใจน้ันยืดเยื้อไมสมประโยชนแกฝายใด นอกจากทนายความ หรือนักกฎหมาย
เทานั้นจึงไดหันมาใชหันมาใชวิธีท่ีไมเปนทางการ เชน การเจรจาตกลงมากข้ึนเร่ือยๆ โดยมีหนทาง
กฎหมายเปนมาตรการสุดทายในท่ีสุดตัวอยางของประเทศเหลานี้ใหความรูท่ีตรงกันอยูประการ
หนึ่งก็ คือ มาตรการควบคุมการกระทําการปกครองนั้นเปนมาตรการท่ีตองอาศัยการผสมผสานท้ัง
ทางการเมือง และกฎหมาย ในทางกฎหมายเองตองมีการควบคุมท้ังในสวนเนื้อหา และการบวนการ 
บรรดามาตรการท้ังหลายในสังคมไทยปจจุบันไมวาจะเปนมาตรการทางการเมือง เชน คณะกรรมการ 
รับเร่ืองราวรองทุกขทางรัฐสภาก็ดี หรือเปนมาตรการทางกฎหมาย เชน การตั้งศาลปกครอง การ
ออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครอง หรือมาตรการประชาพิจารณเหลานี้ จึงหาไดซํ้าซอน
กันแตอยางใดไม ตัวอยางในทางเทคนิคท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงก็คือการบัญญัติกฎหมาย กรณี
ของอังกฤษนั้น รัฐสภาจะกําหนดใหมีการประชาพิจารณเปนเร่ืองๆ ไปโดยบัญญัติไวในกฎหมาย
                                                 

47 ทัฬห  คุณวัฒน.  (2543).  กระบวนการจัดทําประชาพิจารณของรัฐไทย ศึกษากรณี โครงการกอสราง
โรงไฟฟาบอนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ.  หนา 21. 
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เฉพาะเร่ืองนั้น สวนอเมริกาและเยอรมันจะบัญญัติไวเปนกฎหมายกลางถึงแนวทาง ขอกําหนดให
ปฏิบัติตางๆ จากนั้นจึงอางอิง หรือกําหนดใหการใชอํานาจตามกฎหมายใดตองใชมาตรการนี้ตอไป 
ทําใหเกิดการพัฒนาหรือทิศทางท่ีเปนเอกภาพไดไมตองอาศัยการพัฒนาท่ียาวนานเหมือนเชน
อังกฤษ48 
 ในสวนของประเทศไทยภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
เม่ือป พ.ศ. 2475 ในทางวิชาการถือวาเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีมีผูแทนราษฎรทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนของประชาชน ในการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงประชาชนไมมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
การดําเนินการของรัฐ ในการพัฒนาประเทศท่ีมีโครงสรางในการกําหนดนโยบายวางแผน และ
กระบวนการในการตัดสินใจในการบริหารราชการแบบรวมศูนยอํานาจซ่ึงเปนหนาท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวง ทบวง กรมตางๆ โดยมีกฎหมาย
กําหนดอํานาจหนาท่ี ท่ีมีลักษณะเปนการควบคุมส่ังการ 

 เทาท่ีผานมารัฐบาลตัดสินใจดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ กอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชน โดยท่ีประชาชนไมมีสวนรวมในการตัดสินใจของรัฐและไมทราบขอมูล
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงการกอใหเกิดการชุมนุมประทวงตอตานโครงการของรัฐในหลายๆ โครงการ
ทําใหมีการหาวิธีการที่จะแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐ ท่ีเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ จึงไดมีแนวความคิดท่ีจะนําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเปน 
การนําเอาแนวคิด วิธีการและรูปแบบของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของตางประเทศท่ี
เรียกวา “Public Hearings” มาใช ในกรณีโครงการทางดวนสวนแยกอุรุพงษ-ราชดําริ ชุมชน บาน
ครัว  ซ่ึงขณะน้ันเรียกวา “การไตสวนสาธารณะ” และนับวาเปนตนแบบท่ีนําไปสูการสราง หรือ
พัฒนาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเวลาตอมา  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 59 ไดกําหนดใหการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน เปนสิทธิข้ันพื้นฐานเปนคร้ังแรกซ่ึงจะตองมีการตราเปนพระราชบัญญัติให
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของประเทศไทย 
มีปรากฏอยูในกฎหมายตางๆ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 จึงตองมีการศึกษาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอยูกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

                                                 
48 แกวสรร  อติโพธิ.   (2543).  ประชาพิจารณ: มาตรการการยุติขอขัดแยงในการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม.  หนา 27-29.   

DPU



 
 

85 

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีภายหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
 
3.7 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอยูกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนถูกนํามาบัญญัติไวในกฎหมายเปนคร้ังแรก            
โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 17 และมาตรา 18                  
ท่ีกําหนดใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยเปด
โอกาสใหประชาชนคัดคาน กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ชนิดใด ซ่ึงไมมีปญหาในทางปฏิบัติ ตอมามีการบัญญัติกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนไวในพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517  มาตรา 27 กําหนดวากอนท่ี
คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางจะกําหนดใหทองท่ีใดเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน คณะกรรมการจัด
รูปท่ีดินกลาง หรือผูซ่ึงคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางมอบหมายจะตองสอบถามความสมัครใจรับ
ของเจาของท่ีดินทุกรายในทองท่ีนั้นเสียกอน ปรากฏไดดําเนินการเพียงคร้ังเดียวเนื่องจากมีปญหา
ในทางปฏิบัติ ตอมาในป พ.ศ. 2518 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมีแนวโนมท่ีชัดเจนข้ึน 
เม่ือพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19  และมาตรา  33  ไดกําหนดใหสํานักผังเมือง 
หรือเจาพนักงานทองถ่ินแลวแตกรณี จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีๆจะมี
การวาง และจัดทําผังเมืองกอนท่ีจะมีการวาง และจัดทําผังเมืองในทองท่ีดังกลาวแตก็ยังมิไดมีการ
กําหนดรูปแบบในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวอยางชัดเจน กฎหมายท้ัง 3 
ฉบับนี้ก็ไดมีการนําเอาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใชอยางจํากัด ทําใหไมไดรับความ
สนใจจากท้ังประชาชน และสวนราชการ เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย จึงขอนําเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีอยูกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท้ัง 3 ฉบับ 
โดยมีรายระเอียดดังตอไปนี้ 
 ก.  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 251149 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เปนกฎหมายท่ีกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศไทย โดยกอนท่ีจะประกาศใชกฎหมาย
ฉบับนี้ก็มีผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลายชนิดท่ีผลิตข้ึนไดภายในประเทศ แตเนื่องจากยังมิไดมีการ 
 
                                                 

49  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511, 2511, 31 ธันวาคม . 
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กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนท่ีแนนอน และเหมาะสมทําใหมีการแขงขันกันลด
ราคาดวยการทําคุณภาพของสินคาใหต่ําลง เปนเหตุใหประชาชนขาดความนิยมเช่ือถือ และยังอาจ
เกิดอันตรายแกประชาชนตลอดจนกอใหเกิดความไมม่ันคงในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซ่ึง
เปนผลเสียแกเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวรัฐสภาจึงไดตรากฎหมายฉบับนี้
ข้ึนมากําหนดมาตรฐาน เพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือความปลอดภัย หรือเพื่อ
ปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชน หรือแกกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ50 เม่ือพิจารณากฎหมายฉบับนี้แลว จะพบวาไดบัญญัติเร่ืองการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนไวในมาตรา 17 และมาตรา 18 วากอนท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะ
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐานแลว สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชนิดนั้นเสียกอน จึงนับไดวากฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายฉบับแรกของ
ประเทศไทยท่ีไดบัญญัติเร่ืองการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเอาไว 
 ผลของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คือ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ไดบัญญัติถึงผลของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวในมาตรา 18 
วาหลังจากการรับฟงการแถลงคําคัดคานแลว คณะกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะนํา แถลง
คัดคานของผูคัดคานมาประกอบการพิจารณาวาจะกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว
หรือไม แลวทําคําวินิจฉัยไปใหผูคัดคานทราบ นอกจากน้ีมาตรา 19 ของกฎหมายฉบับนี้ยังเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมท่ี
ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการชุดดังกลาว สามารถอุทธรณคําวินิจฉัยตอรัฐมนตรี  
วาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดภายในสามสิบวันนับแตวันปดประกาศสําเนาคําวินิจฉัย ณ 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2540) ได
บัญญัติเร่ืองศาลปกครองไวในหมวด 8 ศาล สวนท่ี 4 ศาลปกครองมาตรา 276 ถึงมาตรา 280 และได
มีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 แลว ดังนั้นหากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม สามารถใชสิทธิตามมาตรา 4951 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยเสนอคดีตอศาล
ปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวได 
 

                                                 
50  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511.   
51  พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542. 
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  ข. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 251752  
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เปนกฎหมายที่บัญญัติข้ึน         
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนา และสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 
และมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน โดยการดําเนินการจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเสียใหม เพ่ือให
ท่ีดินทุกแปลงไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคโดยท่ัวถึง และ
เพื่อใหเกษตรกรไดมีท่ีดินของตนเองสําหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงจะมีผลชวยใหฐานะ
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ และของเกษตรกรม่ันคงข้ึน ท้ังนี้กฎหมายฉบับนี้บัญญัติเร่ืองการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนไวในมาตรา 27 วา หากในจังหวัดใดยังไมมีพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตโครงการปฏิรูปท่ีดิน เม่ือคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางเห็นสมควรจัดใหท่ีดินในทองท่ีใดใน
จังหวัดนั้นเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลาง หรือผูซ่ึงคณะกรรมการจัด
รูปท่ีดินกลางมอบหมายจะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงเปนเจาของท่ีดิน    
ทุกรายในทองท่ีนั้นเสียกอน 
 ผลของการรับฟงความคิดเห็น ภายหลังจากท่ีไดมีการรับฟงความคิดเห็น โดยการ
สอบถามความสมัครใจจากเจาของท่ีดินทุกราย ในทุกทองท่ีท่ีกําหนดไว กฎหมายฉบับนี้บัญญัติถึง
ผลของการรับฟงความคิดเห็นไวในมาตรา 28 วา  หากเจาของท่ีดินยินยอมใหดําเนินการจัดรูปท่ีดิน
เกินกึ่งหนึ่ง ของบรรดาเจาของท่ีดินท้ังหมด รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดทองท่ีท่ีจะ
สํารวจเปนเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน 
 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ประกาศใชเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 
พ.ศ. 2519 แตไดมีการออกระเบียบกรมท่ีดิน วาดวยการปฏิบัติงานจัดรูปท่ีดิน พ.ศ. 2519 เม่ือวันท่ี 
16 มิถุนายน พ.ศ. 2519 จะเห็นวาหนวยงานของรัฐไมมีความพรอม ท่ีจะปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว รวมท้ังประชาชนสวนใหญไมยินยอมใหมีการจัดรูปท่ีดิน แมวารัฐบาลจะเห็นวามี
ประโยชนในระยะยาว  
 ค.  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 251853 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ไดถูกตราข้ึนเนื่องจากกฎหมายเดิม คือ กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง และผังชนบทไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ประกอบกับไดมีการพัฒนาทั้งใน 
ดานเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองท่ีตางๆ ไดทวีความ

                                                 
 52  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517, (2517, 18 กันยายน). 
 53  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518,. 
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หนาแนนยิ่งข้ึน มาตรการ และโครงการท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับสภาวะ
ปจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหมใหสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพทองท่ี54 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ นับวาเปนกฎหมายท่ีนาํกลไกของกฎหมายปกครองมาบัญญัตไิว 
เชน สิทธิยื่นฟองตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารการ
ผังเมืองสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการอุทธรณ55 แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้น 
คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 แกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2518 ไดบัญญัติเร่ืองศาลปกครองไวในหมวด 8 มาตรา 212 โดยมี
สาระสําคัญวา “ศาลปกครองจะต้ังข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ” แตในขณะนั้นยังมิไดมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองข้ึน ดังนั้นจึงยังไมสามารถนําบทบัญญัติมาตรา 70 วรรคสามของ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาใชบังคับไดเนื่องจากมาตรา 70 วรรคสามตอนทายกําหนด
วา “ในกรณีท่ียังมิไดมีการจัดต้ังศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มิใหนําความในวรรคน้ีมาใชบังคับ” 
แตในปจจุบันประชาชนสามารถใชสิทธิตามมาตรา 70 วรรคสามของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ได เนื่องจากไดมีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง และ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แลว ดังนั้นหากประชาชนไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการอุทธรณสามารถใชสิทธิยื่นฟองตอ
ศาลปกครองได นอกจากตัวอยางขางตนแลว กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดกลไกควบคุมการใชดุลย
พินิจของฝายปกครองไวอีกดวย เชน การกําหนดใหมีคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม เพื่อใหคําปรึกษา
และความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมท่ีสํานักผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถ่ินวาง และจัดทําข้ึน56 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายฉบับนี้ นับไดวาเปนกฎหมายท่ี
กลาวถึง กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนชัดเจนกวากฎหมาย 2 ฉบับขางตน โดย
บัญญัติใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยการรับฟงขอคิดเห็นไว 2 กรณี คือ การรับฟง
ขอคิดเห็นของประชาชนในการวาง และจัดทําผังเมืองรวมตามมาตรา 19 วรรคสอง57 และ “มาตรา 
19 บัญญัติวาเม่ือสํานักผังเมืองจะวาง และจัดทําผังเมืองรวมของทองท่ีใดใหสํานักผังเมืองแจงให   
เจาพนักงานทองถ่ินของทองท่ีนั้นทราบ และใหเจาพนักงานทองถ่ินนั้นมาแสดงความคิดเห็นตอ

                                                 
 54  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518.   
 55  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 70 วรรคสาม. 
 56  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 21 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 
 57  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 
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สํานักผังเมืองดวยในการวาง และจัดทําผังเมืองรวมใดใหสํานักผังเมือง  หรือเจาพนักงานทองถ่ิน
แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบแลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง เม่ือรับ
ฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะมีการวาง และจัดทําผังเมืองรวมนั้นในการรับฟง
ขอคิดเห็นนี้จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมประชุมตามความเหมาะสมก็ได
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา  การประชุม และการแสดงขอคิดเห็นใหกําหนดโดย
กฎกระทรวง” 
 การรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนสําหรับการวาง และจัดทําผังเมือง เฉพาะตามมาตรา 
3358 บทบัญญัติท้ัง 2 มาตราขางตน สามารถสรุปสาระสําคัญไดวาเม่ือสํานักผังเมืองจะวาง หรือ
จัดทําผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะของทองท่ีใดแลว สํานักผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถ่ิน
แลวแตกรณี จะตองจัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ และจัดการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็น
ของประชาชนในทองท่ีท่ีจะมีการวาง และจัดทําผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะ สวนหลักเกณฑ
วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็นใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาวจึงมีการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 19 คือ กฎกระทรวงฉบับท่ี 315 (พ.ศ. 2540)59 และ
มาตรา 33 คือ กฎ- กระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2519)60 
 ผลของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กฎกระทรวงฉบับท่ี 315 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ขอ 12 ไดกําหนดถึงผลของการรับฟงขอคิดเห็น
ไววาใหผูดําเนินการจัดประชุม ซ่ึงก็คือกรมการผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี นํา
ขอคิดเห็นของผูมีสิทธิแสดงขอคิดเห็นของคณะท่ีปรึกษาผังเมืองไปประกอบการพิจารณา และ
จัดทําผังเมือง หรือทบทวนผังเมืองท่ีไดวางและจัดทําข้ึนไวแลวกอนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการ    
ผังเมืองพิจารณาตามกฎหมายท้ังสามฉบับขางตนคือ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2511 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518 ไดบัญญัติเร่ืองการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแสดงใหเห็นวาในการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนนั้น ไดมีการบัญญัติรับรองไวในกฎหมายมานานแลว คือ ตั้งแต พ.ศ. 2511 แตยังไม
พบวามีกฎหมาย หรือระเบียบฉบับใดบัญญัติเร่ืองการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธี

                                                 
 58 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, มาตรา 33. 
 59 กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา, เลม 114 ตอนที่ 22 (วันที่ 20 มิถุนายน 2540). 
 60 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา, เลม 93 ตอนที่ 104 (วันที่ 24 สิงหาคม 2519). 

DPU



 
 

90 

ประชาพิจารณไวจนกระท่ังในป พ.ศ. 2539 จึงมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ซ่ึงระเบียบฉบับนี้ไดถูกนํามาใชเปน
แนวทางในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ จนกระท่ังป พ.ศ. 
2548 จึงไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน 
 ง.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา-
พิจารณ พ.ศ. 2539 
  1) แนวความคิดและความเปนมาของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 ภายหลังจากท่ีไดมีการจัดทําไตสวน- 
สาธารณะ ในกรณีบานครัวทําใหประชาชนไดเห็นตัวอยาง เห็นผลของการจํากัดอํานาจดวย
มาตรการการไตสวนสาธารณะ เปนเหตุผลักดันใหเกิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับ
ฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ซ่ึงปรากฏอยูในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ซ่ึงมีนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนนายกรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภาเม่ือวันพุธท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2538 ดังนี้ 
   1.1)  การมีสวนรวมของประชาชน 
   1.2)  สงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็นในปญหาสําคัญของชาติท่ีมีขอโตเถียง
หลายฝาย โดยวิธีประชาพิจารณเพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐในการดําเนินงาน 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงได
แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา เปนประธานกรรมการมีนาย
โภคิน พลกุล เปนรองประธานกรรมการคนที่ 1 และนายลิขิต ธีรเวคิน เปนรองประธานกรรมการ
คนท่ี 2 โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ 
  (1) จัดทําแผนพัฒนาการเมืองใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รวมท้ังเสนอแนวทาง และวิธีการปฏิรูป
การเมืองตอคณะรัฐมนตรี 
 (2) พิจารณาแนวทางการดําเนินการแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 
211 
 (3) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหกฎหมายท่ีไมสนองตอบบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ แลวดําเนินการยกราง หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือกําหนด
แนวทางปฏิบัติตางๆ ใหสนองตอบบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเพ่ือใหการปฏิรูปการเมือง
เปนไปอยางรอบคอบมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองจึงไดแตงต้ังอนุกรรมการ เพ่ือ
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ดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองไดกําหนดไว โดยในสวนของการ
ดําเนิน การตามคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังและวิธีปฏิบัติตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิรูป
การเมืองโดยมีนายโภคิน พลกุล เปนประธานอนุกรรมการ 
 คณะอนุกรรมการชุดนี้ไดพิจารณาศึกษา เร่ืองการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (Public 
Hearings) แลวจึงเห็นสมควรจัดทํารางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ เพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานตามโครงการของรัฐในเร่ือง
สําคัญท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สังคม ชุมชน หรือท่ีมีผลกระทบอ่ืนๆ ซ่ึงอาจนําไปสูขอโตแยง
หลายฝาย และไดนําเสนอคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองพิจารณาแลวเห็นชอบดวย 
 ภายหลังการประกาศใช “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539” ตั้งแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 แลวไดมีการ
ดําเนินการรองรับระเบียบดังกลาวในดานตางๆ พอสรุป ดังนี้ 
 การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชา-พิจารณ และ
คณะทํางานเพ่ือยกรางหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกลาว 
 ตามท่ีระเบียบดังกลาว ไดกําหนดไวไนขอ 4 ใหมี “คณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวย
ประชาพิจารณ” ประกอบดวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธานมีกรรมการโดยตําแหนง
จํานวน 4 คนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีก 4 คน นายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา) ไดมี
คําส่ังท่ี 83/2539 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2539 แตงต้ังบุคคลดังตอไปนี้เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 1) นายลิขิต ธีรเวคิน 
 2) นายประณต นันทิยกุล   
 3) นายเสรี วงศมณฑา 
 4) คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช 
 คณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณไดมีคําส่ังท่ี 1/2539 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2539 แตงต้ังคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่งโดยมีนายสุธี สุทธิสมบูรณ เปนประธานคณะทํางาน 
และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต) กับคุณหญิงชดชอย 
โสภณพนิช เปนท่ีปรึกษาคณะทํางานเพ่ือพิจารณายกรางหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีประชา-พิจารณ 
พ.ศ. 2539 เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณพิจารณา และจัดทําคูมือการ
ดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตลอดจนปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษามอบหมาย 
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 คณะทํางานดังกลาวขางตนไดจัดทํารางประกาศคณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชา
พิจารณ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณชนโดยวิธีประชาพิจารณและ
หัวขอการจัดทําคูมือการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 3/2539 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2539 ซ่ึงคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ไดพิจารณาแลว ไดมี
มติมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางประกาศ และหัวขอการจัดทําคูมือ
ดังกลาวแลวจัดต้ังระเบียบฯ รางประกาศฯ และหัวขอการจัดทําคูมือฯไปใหสวนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของพิจารณาเสนอขอคิดเห็น เพื่อนํามาประมวลขอมูลประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงใหสมบูรณและชัดเจนยิ่งข้ึนซ่ึงฝายเลขานุการฯ ไดดําเนินการแลว61 
มีสาระสําคัญของประกาศ ดังนี้62 
 1)  การจัดทําขอมูลเบ้ืองตน 
 2)  การแตงต้ังและประชุมคณะกรรมการของประชาพิจารณ 
 3)  วิธีการประชาพิจารณ 
 4)  การจัดทํางานประชาพิจารณ 
 5)  คาใชจายในการประชาพิจารณ 
  2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 มีสาระสําคัญดังนี้ 
   2.1) ผูท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล และดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 กําหนดให
มีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี้ 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ ประกอบดวย63กรรมการ 10 คน 
 1)   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 
 2)   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 3)   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 4)   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 5) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

                                                 
 61  ชาญชัย  แสวงศักด์ิ.  (2540).  ประชาพิจารณ.  หนา 30.  
 62  คะนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม.  (2544). กฎหมายและนโยบายเร่ืองธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอกระบวนการดานสิ่งแวดลอม.  หนา 132. 
 63  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 4. 
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 6)  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ 
 7)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิส่ีคนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย 2 คน สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน สมาชิกหรือเจาหนาท่ีหรือท่ีปรึกษาพรรค
การเมืองอีกสองคน 
 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ64 
 1) กํากับดูแลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณใหเปนไปโดย
เรียบรอย และกําหนดหลักเกณฑวิธีการทําประชาพิจารณ 
 2) วินิจฉัยหรือตอบขอหารือตามท่ีกําหนดในระเบียบนี้ 
 3) จัดทํารายงานประจําป สรุปผลการทําประชาพิจารณตามที่ไดรับรายงานจากคณะ 
กรรมการประชาพิจารณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี65 
 คณะกรรมการประชาพิจารณ66 เปนคณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึนโดยรัฐมนตรี ผูวา
ราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะมีการแตงต้ังเปนรายโครงการประกอบดวย 
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสามคน ประธานกรรมการ และ
กรรมการตองไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการของรัฐในเร่ืองนั้น กรรมการอยางนอยหนึ่งในสาม
ใหตั้งจากผูท่ีมิไดเปนขาราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประชาพิจารณ67 
 1)  กําหนดสถานท่ี และเวลาในการทําประชาพิจารณ 
 2)  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของรัฐท่ีจัดใหมีประชาพิจารณ 
 3) ประกาศใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีประสงคจะแสดงความคิดเห็น ผูแทนหนวยงาน
ของรัฐตลอดจนผูชํานาญการมาลงทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดตองไมนอยกวา 15 วัน ในกรณี
จําเปนใหแตงต้ังท่ีปรึกษาได 
 4) นัดวันประชุมคร้ังแรกโดยแจงใหบรรดาผูลงทะเบียนไวแลวทราบ 

                                                 
 64  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 5. 
 65  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 20. 
 66  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 12. 
 67  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 13-14. 
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 5) นัดวันประชุมคร้ังแรกใหกําหนดประเด็นท่ีจะมีประชาพิจารณและปดประกาศ
ประเด็นดังกลาว พรอมท้ังวัน เวลา ท่ีจะประชุมคร้ังตอไปใหประชาชนทราบ 
 6)  ใหผูแทนหนวยงานของรัฐแถลงขอเท็จจริง และความเห็นเกี่ยวกับโครงการของรัฐ68

กอนแลว จึงใหผูชํานาญการ หรือท่ีปรึกษาแถลงตอจากนั้นจึงใหผูมีสวนไดเสียแถลง เม่ือเสร็จส้ิน
แลวคณะกรรมการประชาพิจารณจะกําหนดใหฝายใดแถลงช้ีแจง หรือซักถามกอนหลังก็ได และจะ
เปดใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นดวยก็ได 
 7) ทํารายงานประชาพิจารณสรุปขอเท็จจริงและผลของการประชาพิจารณ 
   2.2) ผูท่ีริเร่ิมหรือขอใหมีการจัดทําประชาพิจารณ ผูท่ีริเร่ิมใหมีหรือขอใหมีการ
จัดทําประชาพิจารณมี 3 กรณีโดยในกรณีแรก รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นควรใหบริการจัดประชาพิจารณ กรณีท่ีสองผูมีสวนไดเสียขอใหมีการจัด
ประชาพิจารณโครงการรัฐท่ีไดมีการดําเนินการไปแลว และกรณีท่ีสามหนวยงานของรัฐเห็นควรให
มีการจัดประชาพิจารณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 กรณีท่ีหนึ่ง ผูมีอํานาจเห็นควรใหมีการจัดประชาพิจารณ ซ่ึงผูมีอํานาจในท่ีนี้ หมายถึง 
ผู มี อํ านาจในหนวยงานน้ันๆ แลวแตกรณี  เชน รัฐมนตรีสําหรับราชการสวนกลาง ผู ว าราชการ 
จังหวัดสําหรับขาราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สําหรับขาราชการของกรุงเทพมหานครเห็นวาการดําเนินงานตามโครงการของรัฐเร่ืองใดซ่ึง
หนวยงานของรัฐในสังกัดจัดใหมีข้ึนอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม อาชีพ ความ
ปลอดภัย วิถีชีวิต หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกชุมชน หรือสังคม และอาจนําไปสูขอโตเถียง
หลายฝาย จึงสมควรใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย หนวยงานของรัฐ และบุคคล
อ่ืนๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐตอไป69 
 กรณีท่ีสอง ผูมีสวนไดเสียขอใหมีการจัดประชาพิจารณ โครงการรัฐท่ีไดมีการดําเนิน
โครงการไปแลว ซ่ึงผูมีสวนไดเสียเห็นวาโครงการท่ีดําเนินการไปแลวมีผลกระทบเชนเดียวกับ
กรณีท่ีหนึ่ง และตองการใหมีการจัดทําประชาพิจารณ ดังนั้นตองมีการทําหนังสือไปยังหนวยงาน
ของรัฐ เพื่อสอบถามหรือขอคําช้ีแจงกอน หากหนวยงานมิไดตอบ หรือช้ีแจงเปนหนังสือภายใน 30 
วัน หรือครบ หรือช้ีแจงแลวแตผูมีสวนไดเสียยังไมพอใจ และมีความประสงคจะโตแยงหรือคัดคาน
การดําเนินงานตามโครงการดังกลาวในบางสวนหรือท้ังหมดก็ใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอรัฐมนตรี 

                                                 
 68 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.2539 
ขอ 15. 
 69 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.2539 
ขอ 7. 
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ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงหนวยงานของรัฐดังกลาวสังกัดแลวแต
กรณี เพ่ือขอใหมีประซาพิจารณจากนั้นผูมีอํานาจแลวแตกรณี พิจารณาวาการทําประชาพิจารณจะ
เปนประโยชนตอการประชาสัมพันธการตรวจสอบเหตุผล และความจําเปน หรือการแกไขปญหา
ในการดําเนินงานตามโครงการรัฐก็อาจส่ังใหมีประชาพิจารณ70 
 กรณีท่ีสาม หนวยงานของรัฐเห็นวามีการจัดใหมีจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ตามโครงการของรัฐใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพ 
มหานครแลวแตกรณี พิจารณา กล่ันกรอง หรือตรวจสอบขอเท็จจริงแลวจึงส่ังใหประชา-พิจารณใน
กรณีท่ีเห็นควร71 
   2.3) การจัดทําประชาพิจารณ เม่ือรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครส่ังการใหมีการจัดทําประชาพิจารณแลว โดยในการจัดใหมีประชาพิจารณ
อาจมีข้ึนระหวางข้ันตอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการของรัฐ การพิจารณาทางเลือกอ่ืนท่ี
เหมาะสม การศึกษาผลกระทบดานตางๆ หรือในระหวางข้ันตอนใดก็ไดกอนท่ีรัฐจะตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการของรัฐ72 จากน้ันผูมีอํานาจดังกลาวตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการประชาพิจารณ
โครงการของรัฐในเร่ืองนั้น73 เพื่อกําหนดเวลา สถานท่ี ในการทําประชาพิจารณ โดยคํานึงถึงความ
สะดวกของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย74 นอกจากน้ีคณะกรรมการประชาพิจารณยังตองมีการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และประกาศใหผูมีสวนไดเสียท่ีประสงคจะเสนอความเห็น และ
ผูแทนหนวยงานของรัฐ ตลอดจนผูชํานาญการมาลงทะเบียนไวกับคณะกรรมการประชาพิจารณ
ภายในเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวา 15 วัน รวมท้ังนัดวันประชุมคร้ังแรกใหบรรดาผูลงทะเบียน
ทราบ75 หลังจากท่ีมีการจัดประชาพิจารณแลว ใหคณะกรรมการประชาพิจารณจัดทํารายงานประชา

                                                 
 70 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 8. 
 71 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 9. 
 72 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 11 วรรค 1. 
 73 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 12 
 74 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 13 วรรค 1. 
 75 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 14. 
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พิจารณภายใน 45 วัน นับแตวันส้ินสุดการประชุมประชาพิจารณแลว จึงสงรายงานใหแกผูส่ังการ
ใหมีประชาพิจารณ และคณะกรรมการท่ีปรึกษาประชาพิจารณดวย นอกจากนี้คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาตองจัดทํารายงานประจําป สรุปผลการทําประชาพิจารณตามที่ไดรับรายงานจากคณะ 
กรรมการประชาพิจารณพรอมท้ังขอสังเกต หรือขอเสนอแนะเสนอคณะรัฐมนตรีปละคร้ัง ผลท่ีได
จากประชาพิจารณใหหนวยงานของรัฐรับขอสรุป และขอเสนอแนะท่ีไดจากประชาพิจารณไป
พิจารณาดวย โดยใชเปนแนวทาง หรือขอมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐในการดําเนินงานตาม
โครงการ แตมิใชการตัดสินใจเด็ดขาดท่ีจะตองดําเนินการตามนั้น 
   2.4) การประชาสัมพันธการจัดใหมีประชาพิจารณ ใหคณะกรรมการประชา
พิจารณดําเนินการ เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย และผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลในเร่ืองท่ีจะมีการ
ประชาพิจารณโดยการปดประกาศลวงหนากอนวันลงทะเบียนไมนอยกวา 30 วัน นอกจากนี้จะตอง
มีการประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศนในทองท่ีท่ีมีการประชาพิจารณ
รวมท้ังโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันของทองถ่ินกอนการลงทะเบียนจัดทําประชาพิจารณอยาง
นอย 7 วัน เม่ือไดมีการลงทะเบียนแลว คณะกรรมการประชาพิจารณจะตองแจงใหผูลงทะเบียน
ทราบถึงประเด็นท่ีจะประชาพิจารณ การแบงกลุมผูเขารวมประชาพิจารณและชวงเวลาของการ
ประชาพิจารณของกลุมตางๆ ภายหลังวันลงทะเบียนไมเกิน 7 วัน จากนั้นใหกลุมผูมีสวนไดเสียแจง
รายช่ือตัวแทนของกลุมตอคณะกรรมการประชาพิจารณภายใน 15 วัน ภายหลังวันลงทะเบียน 
รวมท้ังคณะกรรมการประชาพิจารณตองรวบรวมเอกสารโครงการ ท่ีจะจัดใหมีการประชาพิจารณ 
และแจงนัดวันประชุมประชาพิจารณใหผูลงทะเบียนทราบไมนอยกวา 30 วันจากวันลงทะเบียน 
   2.5) วิธีการประชาพิจารณ เม่ือมีการส่ังการใหมีการจัดทําประชาพิจารณแลว 
ในวันจัดทําประชาพิจารณใหประธานท่ีประชุมประชาพิจารณดําเนินการตามลําดับดังนี้ เร่ิมจากให
ผูแทนหนวยงานของรัฐแถลงขอเท็จจริง และความเห็นเกี่ยวกับโครงการตามประเด็นท่ีกําหนดไว 
จากนั้นจึงใหผูชํานาญการ หรือท่ีปรึกษาแถลง และใหผูมีสวนไดเสีย หรือตัวแทนของผูมีสวนได
เสียท่ีไดลงทะเบียนไวแลว แถลงตามประเด็นการประชาพิจารณท่ีกําหนดไว เม่ือเสร็จส้ินแลว
คณะกรรมการประชาพิจารณจะกําหนดใหฝายใดแถลงช้ีแจง หรือซักถามกอนหลังก็ได และจะเปด
โอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นดวย โดยคณะกรรมการประชาพิจารณตองคํานึงถึงขอ
โตเถียงของทุกฝาย ตลอดจนผลกระทบในดานตางๆ และใหดําเนินการดวยความยืนหยุน สุจริต 
และเปนธรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐท่ีชัดเจน และถูกตองตรงตามหลัก
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วิชาการ และสภาพความเปนจริงมากท่ีสุด76 หลังเสร็จส้ินการประชาพิจารณแลว คณะกรรมการ
ประชาพิจารณจะจัดประชุมลงมติในประเด็นที่มาทําการประชาพิจารณ 
   2.6) คาใชจายในการจัดทําประชาพิจารณ ใหเบิกจายจากหนวยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบโครงการท่ีจัดใหมีการทําประชาพิจารณ โดยใหรวมถึงคาใชจายในการประชาสัมพันธ 
การเตรียมเอกสาร และคาใชจายอ่ืนๆตามระเบียบของทางราชการ 
   2.7) ผลของการทําประชาพิจารณใหหนวยงานของรัฐนําขอสรุปและ
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการจัดทําประชาพิจารณ ไปพิจารณาใชเปนแนวทาง หรือขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐ77 
 
3.8 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีบทบัญญัติรับรองกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนไวในมาตรา 59 ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง 
และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินกอนการ
อนุญาต หรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตน หรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ี
กฎหมายบัญญัติ” ซ่ึงทําใหตองมีการจัดทํากฎหมายโดยตราเปนพระราชบัญญัติใหเปนไปตาม
บทบัญญัติใน ม. 59 เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดินกอนท่ีจะ
ตัดสินใจออกกฎหมาย ดําเนินนโยบาย ดําเนินการโครงการของรัฐ อนุมัติ อนุญาต จะตองจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเสียกอน 
 แนวความคิดในการบัญญัติเร่ืองการจัดทําประชาพิจารณไวในรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับไดวาเปนรัฐ- 
ธรรมนูญฉบับแรก ท่ีไดมีการบัญญัติ เร่ืองการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ 
โดยในข้ันตอนของการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จากรายงานของคณะ 
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 2 อังคารท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2540 ระบุถึงการรับรอง และ

                                                 
 76 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 14 (5). 
 77 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 
2539 ขอ 21. 
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คุมครองเสรีภาพของประชาชนตอการใชอํานาจรัฐใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ท้ังควรจัดสรร
อํานาจระหวางรัฐกับประชาชนเสียใหมใหเกิดสมดุลมากยิ่งข้ึน การถวงดุลการใชอํานาจรัฐก็คือ 
การใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบการเมืองการปกครอง โดยมีหลักการการแกปญหาเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมในระบอบการเมือง คือ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในระบอบการเมืองมาก
ข้ึนโดยรับรองสิทธิท่ีจะขอใหมีการจัดประชาพิจารณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐท่ีอาจมี
ผลกระทบตอความเปนอยูของชุมชนตามมาตรา 5978 เลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดเสนอรางของคณะกรรมาธิการในเร่ืองประชาพิจารณ “บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับคําช้ีเเจงขอมูล 
และเหตุผลจากหนวยงานราชการหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกอนการอนุญาตหรือการดาํเนนิ
โครงการ หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม และสุขภาพอนามัยหรือสวนได
สวนเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตน หรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ือง
ดังกลาวท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
 คณะทํางานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญช้ีแจงวารางมาตรานี้ เปนเร่ืองประชา
พิจารณซ่ึงจะเปนกรณีท่ีรัฐกําลังจะดําเนินการใด หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดกระทําการใด และการ
นั้นอาจกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมฯลฯ บุคคลท่ีจะถูกผลกระทบมีสิทธิไดรับการชี้แจงจาก
หนวยงานของรัฐ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น นอกจากนั้นท่ีมีคําวา “สวนไดสวนเสียสําคัญอ่ืน
ใด” ก็เพื่อใหขยายถึงกรณีอ่ืนนอกจากส่ิงแวดลอม เชนนี้การท่ีจะมีการออกกฎกระทรวง กําหนด
พิกัดศุลกากรก็นาจะมีสิทธิแสดงความเห็นได ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเห็นชอบตามท่ี
เลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอและตอมาการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นชอบใหยายคําวา “คํา
ช้ีแจง” ไปหลังคําวา “ขอมูล” และเพิ่มเติมคําวา “หรือราชการสวนทองถ่ิน” ดังนี้ 
 “มาตรา 59 บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินกอนการอนุญาต หรือการดําเนิน
โครงการ หรือกิจกรรมใด ท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตน หรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ในเร่ืองดังกลาว ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ” 
 

                                                 
 78 สุนีย  มัลลิกะมาลย.  (2545).  รัฐธรรมนูญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพิทักษรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  หนา 181. 
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 1) พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.254279 
 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 นับเปนกฎหมายฉบับแรกภายหลังท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใชบังคับแลวท่ีบัญญัติเกี่ยวกับการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนไวในมาตรา 19 (9) ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทมี
หนาท่ีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการที่จะมีการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปน
หุนของบริษัท อยางนอยในกรณี ท่ีจะมีการกําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของ
รัฐวิสาหกิจ สวนท่ีจะโอนใหแกบริษัทท่ีจะจัดต้ังข้ึน และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 
หรือกรณีการกําหนดพนักงานท่ีจะใหเปนลูกจางของบริษัทตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ทุนรัฐวิสาหกิจกําหนด หรือกรณีจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาจํากัด หรืองดสิทธิพิเศษของบุคคล 
ทรัพยสิน หรือสิทธิของบุคคลท่ีมีอยูเดิมตามกฎหมายท่ีกอตั้งรัฐวิสาหกิจ หรือรางพระราชกฤษฎีกา
ท่ีกําหนดอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนหรือใหบริษัทท่ีเปล่ียนจากรัฐวิสาหกิจคงมีอํานาจสิทธิ หรือ
ประโยชนเพียงเทาท่ีจําเปนแกการดําเนินงานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม การจัดใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 นั้นไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยประกาศใน

                                                 
 79 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 19 บัญญัติวา “คณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัท
มีหนาที่เสนอแนะรายละเอียดเก่ียวกับบริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นโดยการเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัท
น้ัน ตามหลักการและแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามมาตรา 13 (1) ทั้งน้ี โดยใหดําเนินการดังตอไปน้ี 
  1) กําหนดกิจการ สิทธิ หน่ึงความรับผิดและสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแกบริษัท 
ที่จะจัดต้ังขึ้นและสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 
  2) กําหนดพนักงานท่ีจะใหเปนลูกจางของบริษัท 
  3) กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจํานวนหุนและมูลคา
ของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตางๆที่เปนสวนของผูถือหุน 
  4) กําหนดช่ือของบริษัท 
  5) กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท รายช่ือกรรมการบริษัทและผูสอบบัญชีในวาระเริ่มแรก 
  6) จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
  7) จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 
  8) จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดเง่ือนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจในกรณีมีการโอนกิจการ 
  9) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งตองมีการรับฟงความคิดเห็นในเรื่องตาม (1) (2) (7) (8) 
  10) พิจารณาเรื่องอื่นๆตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมอบหมาย” 
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ราชกิจจานุเบกษา อยางไรก็ดีขณะน้ียังไมไดมีการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
เร่ืองนี้อยางเปนทางการแตอยางใด80 

 2) รางพระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ…81 
 ความเปนมาในการจัดทํารางพระราชบัญญัติวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ…. 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติเร่ืองการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไวในมาตรา 59 ซ่ึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาว ไดกําหนดให 
“กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ดังนั้นเพื่อใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 59 รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ จึงไดขอใหทบวงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการยกราง
พระราชบัญญัติวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเรียบรอยแลว รองนายกรัฐมนตรี นาย
พิชัย รัตตกุล ไดมีคําส่ังใหนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอคณะกรรมการนโยบาย และ
ประสานงานการดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญพิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป    
โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและประสานงานการคําเนินการใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 คณะกรรมการฯไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว
และไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ… ตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจ
พิจารณาโดยรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี และหนวยงานราชการ ท่ีเกี่ยวของไปประกอบการ
พิจารณาแลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งซ่ึงในปจจุบันรางพระราชบัญญัติวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ… จึงอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะ 
กรรมการกฤษฎีกามีเหตุผลวาการใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนหลักการท่ี
สําคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันจะทําใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการเรื่องตางๆ ไดตรงความตองการที่แทจริงของประชาชน และโดยท่ีมาตรา 59 ของ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง เหตุผล ตลอดจน
แสดงความเห็นของตนกอนท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน
จะอนุญาต หรือส่ังการใหดําเนินโครงการ หรือกระทําการท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

                                                 
 80  เฉลิมชัย  หิรัญญะสิริ.  (2543).  การประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539.  หนา 89-90. 
 81 ตุลาลักษณ  อาจสมบุญ. เลมเดิม.  หนา 60-64. 
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สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ินตาม
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 1. ประเภทของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน มี 2 ประเภท คือ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบเปนทางการและการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนแบบไมเปนทางการ 
  1.1 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบไมเปนทางการมี 2 กรณี คือ 
   1.1.1 หนวยงานของรัฐจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนท่ีจะ
ตัดสินใจพิจารณาอนุญาต หรือดําเนินการโครงการของรัฐ หรือกิจกรรมนั้นซ่ึงมีผลกระทบตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับบุคคล หรือ
ทองถ่ินหนวยงานของรัฐจะตองเปดเผยขอมูล คําช้ีแจงและแสดงเหตุผล เพื่อใหประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบไดรับทราบใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนให
เหมาะสมกับลักษณะโครงการหรือกิจกรรมซ่ึงมีวิธีการดังตอไปนี้ 
 1)  การสัมภาษณรายบุคคล 
 2)  การรับฟงความคิดเห็นทางโทรทัศน 
 3)  การสํารวจความคิดเห็น 
 4)  การแสดงความคิดเห็นโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5)  การพบปะแบบไมเปนทางการ 
 6)  การสนทนากลุมยอย 
 7)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 8)  การประชุมระดมท่ีปรึกษา 
 9)  การอภิปรายสาธารณะ 
 10)  การประชาพิจารณ 
  11)  วิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 หนวยงานของรัฐท่ีจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะตองเผยแพร
ขอเท็จจริงใหแกประชาชนดังตอไปนี้ 
 1) สาระสําคัญของการดําเนินการ 
 2) สถานท่ี วิธีการ ข้ันตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
 3) เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ 
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 4)  ผลกระทบของการดําเนินการท้ังผลดีและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมาตรการแกไข
ในกรณีท่ีมีผลเสีย 
 5)  บทวิเคราะหความคุมคาของโครงการเม่ือพิจารณาจากผลกระทบท้ังผลดีและผลเสีย 
 6)  รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจะเพียงพอใหเขาใจลักษณะการดําเนินการ 
 ประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนายงานของรัฐจะตองรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน มีดังตอไปนี้ 
 1)  กรณีท่ีออกกฎหมายกําหนดใหมีการรับฟงความเห็นของประชาชน 
 2)  กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 3)  กรณีอ่ืนที่มีผลกระทบตามลักษณะหรือขอบเขตท่ีกําหนดในกฎ กระทรวง 
 การประชาสัมพันธการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหหนวยงานของ
รัฐท่ีจะจัดใหมิการรับฟงความคิดเห็น ประกาศใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบใหทราบวาจะจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็น วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา และสถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน
ท่ีเพียงพอแกการท่ีประชาชนจะเขาใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นได และแจงใหคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเห็นทราบ 
 ผลของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เม่ือการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนเสร็จส้ินลง หนวยงานของรัฐตองเปดเผยผลการแสดงความคิดเห็นใหประชาชน
สามารถตรวจสอบได และหนวยงานของรัฐตองนําผลของการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณา ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาจําเปนตองดําเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรมตอไปโดยมี
มาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบตามท่ีประชาชนแสดงความคิดเห็น หรือไดทําความเขาใจกับ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจนเห็นชอบโครงการ หรือกิจกรรมนั้นใหหนวยงานของรัฐประกาศ
แสดงความจําเปน และเหตุผลท่ีสมควรใหดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น และระบุ วัน เวลา 
สถานท่ี เพื่อใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบมีวิธีแสดงความคิดเห็น คัดคานการดําเนินการโครงการ 
หรือกิจกรรมภายในกําหนดเวลาที่ไมนอยกวา 15 วัน ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวไมมีการยื่นคัดคาน
ใหถือวาโครงการ หรือกิจกรรมนั้นไดรับฟงความคิดเห็นแลว 
   1.1.2 ประชาชนผูไดรับผลกระทบเขาช่ือรองขอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนพิจารณาส่ังใหหนวยงานของรัฐ ดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 
  1.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบเปนทางการ 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีนี้เกิดข้ึนจากการท่ีหนวยงานของรัฐ  
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น และประกาศแสดงความจําเปนตองดําเนินโครงการหรือกิจกรรม 

DPU



 
 

103 

และประชาชนท่ีไดรับผลกระทบไดใชสิทธิแสดงความเห็นคัดคานการดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรม กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ     
การท่ีหนวยงานของรัฐจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 1) ใหอธิบดีศาลปกครองช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจศาลทองท่ีท่ีจะดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรม แตงต้ังคณะผูรับฟงความคิดเห็นจากบัญชีรายช่ือของคณะกรรมการที่ปรึกษาการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและใหหนวยงานของรัฐแจงการดําเนินการใหคณะกรรมการท่ีปรึกษา
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทราบ 
 2) ใหคณะผูรับฟงความคิดเห็น พิจารณากําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็นใหเหมาะสม
กับสภาพของโครงการหรือกิจกรรม หรือลักษณะของการคัดคาน จากขอมูลของโครงการ และ
รายละเอียด คําคัดคาน 
 3) ใหคณะผูรับฟงความคิดเห็น ประกาศวิธีการขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น กําหนด
ประเด็นปญหาท่ีจะรับฟงความคิดเห็น กําหนดตัวแทนผูไดรับผลกระทบท่ีจะเสนอขอคิดเห็น 
รวมถึงขอมูลท่ีจําเปนของโครงการหรือกิจกรรม 
 4) ใหคณะผูรับฟงความคิดเห็น จัดทํารายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น สงใหแก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น หนวยงานของรัฐและประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได 
 3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
  3.1 ความเปนมาในการจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 มีปญหาในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ  
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐบาล และประชาชนกับประชาชน เพื่อแกปญหา
เหลานี้และเพื่อเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน  รวมท้ังเพื่อเปนแนวทางในการให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการของรัฐอยางกวางขวาง  คณะรัฐมนตรีมีมติลงวันท่ี  31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ...ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและใหดําเนินการตอไปได และไดออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาใชบังคับใช
เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
  3.2 สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 
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   3.2.1 ผูท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล และดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 กําหนดผูท่ี
รับผิดชอบในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ 
    1)  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
         สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีกํากับดูแลสงเสริม
สนับสนุนชวยเหลือและแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบนี้ 
    2)  หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐ  มีหนาท่ีดังนี้ 
      เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับโครงการของรัฐ 
      ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยกําหนดวิธีการ
ประกาศรายละเอียดการรับฟงความคิดเห็น  
     กําหนดมาตรการปองกัน แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบเพิ่มข้ึนตามความเหมาะสม 
   3.2.2 ผูริเร่ิมใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กอนเร่ิมดําเนินโครงการ 
    1) หนวยงานของรัฐ แบงออกเปนสองกรณีคือ กรณีท่ีหนวยงานของรัฐ
มีหนาท่ีตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และกรณีท่ีเปนดุลยพินิจของหนวยงาน
ของรัฐกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน กอนเร่ิม
ดําเนินโครงการ ถาโครงการของรัฐมีผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวม กรณีท่ีเปน
ดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐท่ีจะใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แตเปนหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับโครงการของรัฐ 
    2) ผูมีสวนไดเสียรองขอใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอ
รัฐมนตรี ผูวาราชการจังหวัด  หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีเปน
ผูรับผิดชอบโครงการของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในโครงการท่ีหนวยงานของรัฐมี
ดุลยพินิจท่ีจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
   3.2.3 วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีหลายวิธี ซ่ึงหนวยงานของรัฐ
อาจใชวีการอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้82  
    1) การสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 
     1.1) การสัมภาษณรายบุคคล 

                                                 
82 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 9. 
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     1.2) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพท โทรสาร   
ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
     1.3) การเปดโอกาสใหประชาชนเขามารับขอมูล  และแสดงความ
คิดเห็นตอหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
     1.4)  การสนทนากลุมยอย 
    2)  การประชุมปรึกษาหารือ  ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 
     2.1) การประชาพิจารณ 
     2.2)  การอภิปรายสาธารณะ 
     2.3)   การและเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
     2.4)   การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     2.5)  การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือมีสวน
ไดเสีย 
    3) วิธีอ่ืนที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
   3.2.4 การเผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับโครงการของรัฐ 83 
    หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐ ตองจัดใหมีการ
เผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวกับโครงการของรัฐแกประชาชน ขอมูลเกี่ยวกับโครงการอยางนอยตอง
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
    1) เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
    2) สาระสําคัญของโครงการ 
    3) ผูดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 
    4) สถานท่ีท่ีจะดําเนนิการรับฟงความคิดเห็น 
    5) ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
    6) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนแกประชาชนท่ีอยูอาศัย หรือประกอบอาชีพ
อยูในสถานท่ีท่ีดําเนินโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังมาตรการปองกัน  
แกไข หรือเยียวยา ความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกลาว 
    7) ประมาณการคาใชจาย  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนิน
โครงการของรัฐเอง  ใหระบุท่ีมาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้น 
 

                                                 
83 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 7. 
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   3.2.5 การประชาสัมพันธการรับฟงความคิดเห็น84 หนวยงานของรัฐจะตอง
ประกาศใหประชาชนทราบ วาจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน วิธีการรับฟงความ
คิดเห็น ระยะเวลา และสถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแกการท่ีประชาชนจะเขาใจ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นได โดยใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ
และสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐ เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน กอนเร่ิมดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
   3.2.6  การจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหหนวยงานของ
รัฐจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบ ภายใน 15 
วัน นับแตวันเสร็จส้ินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
   3.2.7 โครงการของรัฐท่ีไมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบนี้85  
    1) โครงการของรัฐท่ีกฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือผูมีสวนไดเสียไวเปนการเฉพาะ 
    2) โครงการของรัฐท่ีเร่ิมดําเนินการไปแลว กอนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช
บังคับ  ไมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 อยางไรก็ดีหนวยงานของรัฐกอนท่ีจะตัดสินใจพิจารณาอนุญาต หรือดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมเม่ือหนวยงานของรัฐสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นใหนํามาประกอบการพิจารณา
ความจําเปนของโครงการ หรือกิจกรรม มาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน ความคุมคาของประโยชนสาธารณะและทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับโครงการ หรือกิจกรรม
ของท่ีรัฐดําเนินการเองใหเปนภาระของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรมนั้นให
ตกเปนภาระของผูขออนุญาตหรือผูมีสิทธิดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม ถาหนวยงานของรัฐไมจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็น หรือไมดําเนินการจัดใหมีขอเท็จจริงตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหผูมีสวน
ไดเสียมีสิทธิฟองตอศาลปกครองเพ่ีอบังคับใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตองตามข้ันตอนท่ี
กฎหมายกําหนดไว 
 
 
 

                                                 
84 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 11. 
85 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 14. 
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3.9 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 
 หลังจากไดมีการกอรัฐประหารเมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 จนทําใหมีการยกเลิก
การใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 และตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 
ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนระบุไวในมาตรา 67 แหงรัฐธรรมนูญ 
โดยมีบทบัญญัติดังน้ี 
 “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม  
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีจะไม
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง
ตามความเหมาะสม 
 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ัง
ทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคกรอิสระ 
ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาว 
 สิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัตินี้ยอมไดรับความ
คุมครอง” 
 จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดวางหลักเกณฑใหมีการ
จัดทํากระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเหมือนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ในการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ผูบัญญัติรัฐธรรมนูญมี
เจตนารมณในการจัดทําใหมีหลักเกณฑเหมือนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แต
ไดมีการตัดคําวา “ท้ังนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกเพื่อใหสามารถใชสิทธ์ิไดทันทีโดยไมตองมี
กฎหมายมารองรับในการใชสิทธ์ิ 
 แตในปจจุบันเรามีเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนพ.ศ. 2548 เปนแนวทางในการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยไมมีสภาพ
บังคับใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตาม เพราะเปนเพียงระเบียบภายในของฝายบริหารที่มี
หนังสือเวียนไปยังหนวยงานตางๆ ของรัฐ ขอความรวมมือใหนําไปปฏิบัติตาม และระเบียบสํานัก
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นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548 ยังมีปญหาในเร่ืองโครงการ
ท่ีตองจัดการรับฟงความคิดเห็น เพราะไมไดระบุไวใหชัดเจน วามีโครงการแบบไหนบางท่ีตอง
จัดทําการรับฟงความคิดเห็น ทําใหหนวยงานของรัฐบางหนวยงานตองออกประกาศกระทรวง เพื่อ
กําหนดวาโครงการแบบไหนบางท่ีตองจัดทําการรับฟงความคิดเห็น เชน กระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี
ออกประกาศกระทรวง เม่ือวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2552 เร่ือง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อุตสาหกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยออกตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีไดบัญญัติวาการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํา
มิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ัง
ไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวย ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาวซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวนี้ยังไมมีกฎหมายกําหนด
รายละเอียดในการดําเนินการไวดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารงาน และปองกันผลกระทบตอ
ประชาชน รวมท้ังอํานวยความสะดวกแกผูประสงคจะประกอบการอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงออกประกาศใหโครงการหรือกิจกรรม ตามท่ีระบุในบัญชีทายประกาศ ซ่ึงมีอยู 8 
โครงการตามบัญชีทายประกาศกระทรวง เชน โครงการทําเหมืองแรตะกั่ว และสังกะสี โรงไฟฟา
นิวเคลียร เปนตน  
             จะเห็นไดวา เม่ือมีการนําบทบัญญัติมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาใช โดยหนวยงานของรัฐท่ีแตละหนวยงานของรัฐกําหนดหลักเกณฑเอง ก็อาจมี
ปญหาในการนํามาใชคือ ไมเปนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ผูเขียนจึงเห็นวาควรมีการ
ออกกฎหมายในรูปแบบกฎหมายหลัก คือ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดยออกพระราชบัญญัติ
การรับฟงความคิดเห็นออกมาบังคับใช จะทําใหหนวยงานของรัฐมีกฎเกณฑกลางในการจัดทําการ
รับฟงความคิดเห็น เพื่อใหการรับฟงความคิดเห็นเปนไปในแนวทางเดียวกันและมาตรฐานเดียวกัน 
ทําใหไมมีปญหาอีกตอไป                        
               การทําประชาพิจารณ ซ่ึงเปนหนึ่งในกระบวนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (Public 
Hearings) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง ในการจัดทํา
โครงการท่ีมีผลกระทบตอชุมชน สุขภาพ อนามัย และส่ิงแวดลอม ทําใหการจัดทําโครงการตางๆ
ดําเนินไปได จึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ
ไทยในอนาคต  
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บทที่ 4 
สภาพปญหาและแนวทางแกไขการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

โดยการประชาพิจารณ 
 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
2548 นั้นกําหนดข้ึนมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมถึงการเปนแนวทางใหประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินโครงการของรัฐอยางกวางขวางแตเนื่องจากระเบียบฉบับนี้ไดกําหนดไวใน
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยประชา
พิจารณ พ.ศ. 2539 จึงทําใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณท่ีใชกันอยู
ในประเทศไทยเกือบ 10 ปตองส้ินสุดลง การมีสวนรวมทางการเมือง (political participation) เปน
ท้ังเปาหมายและกระบวนการทางการเมือง กลาวคือ การมีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมายสําคัญ
ของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย ท้ังนี้เพราะการมีสวนรวมทางการเมืองเปนดัชนี
ช้ีวัดท่ีสําคัญประการหน่ึงของระบอบประชาธิปไตย สังคมจะมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูง
หรือนอยพิจารณาไดจากระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน กลาวคือ สังคมที่มีสวน
รวมทางการเมืองสูง ยอมมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูง ในทางตรงกันขามถาสังคมใดมีระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองนอย แสดงวาสังคมนั้นมีระดับความเปนประชาธิปไตยนอยตามไปดวย 
 ในสังคมประชาธิปไตยถือวาประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการวิพากษวิจารณการ
กระทําของรัฐบาลไดท้ังในดานสนับสนุนและคัดคาน อาจกระทําโดยการเขียน และการโฆษณา
เผยแพรท้ังปวง การแสดงออกของบุคคลหรือกลุมบุคคล ดวยการวิพากษวิจารณการกระทําของ
รัฐบาลท้ังในเร่ืองนโยบายและการบริหารงาน คือ เปนการแสดงออกซ่ึงการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนบทความเพ่ือประชาชนในการเขียน
บทความตีพิมพเผยแพรดวยการพูด การอธิปรายและการใหสัมภาษณ เพื่อวิพากษวิจารณการกระทํา
ของรัฐบาลไดอยางเสรี แตจะตองกระทําดวยความสรางสรรคและมีเหตุผล ในระบอบประชาธิปไตย 
ถือเปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีจะตองสงเสริมใหประชาชนมีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น
ในทางการเมือง การวิพากษวิจารณโดยประชาชนเปนเสมือนกลไกควบคุมและตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐบาลและเปนกลไกที่ชวยเสริมใหประสิทธิภาพในการบริหารของระบบราชการให
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สนองความตองการของประชาชนอยางเสมอภาค ท้ังนี้ผูเขียนมีความเห็นวาการกระทําของรัฐบาล
นั้นยอมกอใหเกิดประเด็นของการพูดคุย หรือการถกเถียงทางการเมือง กลาวคือ เม่ือประชาชนเขา
มามีสวนรวมจะพัฒนาไปสูความรู ความเขาใจและมีผลตอการตัดสินใจของตนวาจะเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยตอการกระทําของรัฐบาล ถาไมเห็นดวยอาจพัฒนาไปสูการมีสวนรวมท่ีมีระดับสูง
ข้ึน การขารวมการเรียกรองในทางการเมือง เปนตน       
 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนเวลาตอเนื่องตลอดมาท่ีสังคมไทยไดตระหนักถึงการ
สงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
รัฐบาลในการบริหารประเทศ ไมวาจะเปนการออกกฎหมาย การออกคําส่ังหรือการดําเนินโครงการ
ใดๆของรัฐซ่ึงการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในปจจุบันท่ีมีการวิพากษวิจารณกันมาโดยตลอด
นั่นก็คือ การประชาพิจารณ ดังท่ีกลาวมาแลววา สังคมไทยไดรูจักคําวา “ประชาพิจารณ” เปนคร้ัง
แรกในป พ.ศ. 2539 โดยมีการออกระเบียบสํานักนายกวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดย
วิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 แตอยางไรก็ตาม ระเบียบดังกลาวยังคงมีขอบกพรองอยูหลายประการ  
ดวยสาเหตุดังกลาวทางรัฐบาลจึงไดมีการผลักดันใหมีการประกาศใชระเบียบฉบับใหมเพื่อแก 
ปญหาความบกพรองน้ัน จนกระท่ังในปจจุบันไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ข้ึน โดยสอดรับกับหลักการที่ปรากฏอยูใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นในการบริหารงานของรัฐบาลมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ดี ผูเขียนมีความเห็นวา ระเบียบ
สํานักนายกนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ยังคงมีขอ 
บกพรองอยูหลายประการ ดังนี้ 
 
4.1 ปญหาเก่ียวกับการรับรูขอมูลขาวสารในการทําประชาพจิารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 4.1.1 ปญหาเร่ืองการรับรูขอมูลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 ตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
2548 ไดระบุไวในมาตรา 11 คือ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตอง
ประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียด
อ่ืนท่ีเพียงพอแกการท่ีประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งใหปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ
หนวยงานของรัฐและสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐ และใหประกาศในระบบเครือขาย
สารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบนี้ดวย     
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 จะเห็นไดวาการท่ีระเบียบสํานักนายกใหมีการประกาศไวเชนนั้น เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย 
ผูคัดคาน ตลอดจนประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะจัดทําการรับฟงความคิดเห็นกอน
เร่ิมกระบวนการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือจะไดมีขอมูลท่ีจะใชพิจารณาถึงขอดี ขอเสีย ของโครงการ
ดังกลาว และนํามาใชเปนขอมูลในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ถึงแมวาระเบียบสํานัก
นายกจะไดบัญญัติในเรื่องการประกาศ วาตองประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ
หนวยงานของรัฐและสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐ และใหประกาศในระบบเครือขาย
สารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบนี้ดวย แตประชาชนผูท่ี
เกี่ยวของ หรือผูท่ีมีสวนไดเสีย มีผลกระทบกับการจัดทําโครงการอาจจะไมไดรับขอมูล หรือไมรู
เร่ืองเกี่ยวกับการจัดทําโครงการได เนื่องจากประชาชนในประเทศไทยน้ัน ไมคอยไดติดตาม
ขาวสารของทางราชการ และไมคอยไดติดตามขาวสารทางส่ือตางๆสักเทาไร เนื่องจากประชาชน
ตองทํางาน โดยเฉพาะประชาชนตามตางจังหวัดมีอาชีพสวนใหญไปในการทําไร ทํานา ประชาชน
จึงไปอยูท่ีไร ท่ีนา อาจทําใหอยูหางไกลจากสถานท่ีราชการ หรือท่ีไร ท่ีนานั้น อยูหางไกลสถานท่ี
จะทําโครงการ ทําใหไมทราบถึงประกาศการจัดทําโครงการการรับฟงความคิดเห็น ท่ีมีการประกาศ
ไวตามสถานที่ราชการและสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐ อีกท้ังท้ังท่ีไร ท่ีนาของประชาชน
ตามตางจังหวัดไฟฟาก็ยังไมเขาถึง การติดตามขาวสารทางทีวีหรือวิทยุ หรือตามส่ือตางๆ ก็จะ
เปนไปอยางยากลําบากทําใหไมรูรายละเอียดของการจัดทําโครงการตางๆ อีกท้ังการประกาศใน
ระบบเครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบนี้ ก็อาจเปน
การประกาศขอมูลขาวสารท่ีไมไดผลนักดังท่ีกลาวมา ถาการประกาศนั้นไมไดระบุใหสงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะจัดทํา สงทางไปรษณียใหแกประชาชนผูมีสวนไดเสีย 
หรือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดทําโครงการ เพราะการจัดสงขอมูลทางไปรษณียจะทําให
ประชาชนผูมีสวนไดเสีย หรือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดทําโครงการไดรับรูขอมูลท่ีดีกวาการ
ประกาศตามรูปแบบอ่ืนๆ เนื่องจากประชาชนจะไดรับขอมูลขาวสารถึงบาน และถึงมือของ
ประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดทําโครงการแนนอน 
 การท่ีประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดทําโครงการท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพและอนามัยอยางรายแรง ไมไดรับรูขอมูลของการจัดทําโครงการ
ดังกลาว เปนการขัดตอสิทธิข้ันพื้นฐานของไทยท่ีรับรองกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน คือ สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร คือประชาชนจะตองไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการตางๆของรัฐ รัฐตองใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ผลกระทบตอประชาชน เพื่อท่ีประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดทํา
โครงการจะไดมีความรูเกี่ยวกับโครงการของรัฐเทาเทียมกันกับเจาของโครงการ เพื่อจะไดแสดง
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ความคิดเห็นไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และประชาชนผูมีสวนไดเสียหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการตองมีสิทธิท่ีจะไดรูขอมูลขาวสาร คือการไดรับขอมูลขาวสารนั้น ตองสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสาร และเอกสารที่องคกรหรือหนวยงานใดยึดถือไว สิทธิดังกลาวนี้ไมจําเปนตองกําหนด
ครอบคลุมไปทุกๆ เร่ืองแตอาจใชกับขอมูลเบ้ืองตนท่ีจําเปนเม่ือไดรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของการ
ดําเนินโครงการตางๆของรัฐ รัฐหรือหนวยงานของรัฐตองเปดเผยขอมูล 
 การเขาถึงขอมูลขาวสารและขอมูลขาวสารของราชการท่ีมอบใหแกประชาชนนั้น 
นับวาเปนจุดเร่ิมตนของการใหประชาชนไดมีโอกาสในการมีสวนรวมดวย เนื่องจากขอมูลขาวสาร
จะบอกถึงโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ความจําเปน ความสําคัญท่ีจะตองมีโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น ทําใหประชาชนไดรับรูขอมูลในเร่ืองโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีจะจัดทําโครงการ 
เม่ือประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารแลวจะไดรวมคิด รวมคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ความ
จําเปนและความตองการที่ตองใหมีโครงการหรือกิจกรรมนั้น พรอมท้ังจะไดไปเขารวมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจกรรม หรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจจะไดนําไป 
ใชประกอบการตัดสินใจ 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการรับฟงความคิดเห็นมีความสําคัญมาก ถาการดําเนิน
เนินโครงการของรัฐไมมีการแจงขอมูลขาวสารท่ีดีใหประชาชนไดรับรู หรือทําใหประชาชนไม
ทราบถึงการจัดทําโครงการ ระยะเวลา สถานท่ี  และไมทราบถึงขอมูลของโครงการหรือกิจกรรมท่ี
ท่ีจัดทํา ทําใหประชาชนท่ีจะเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นไมทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเร่ือง
การจัดทําการรับฟงความคิดเห็น ก็จะทําใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธี
ประชาพิจารณท่ีจัดข้ึนนั้น ไมบรรลุวัตถุประสงค เนื่องจากไมสามารถรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนไดอยางแทจริง จะมีเพียงหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของเจาของโครงการท่ีจัดทํา
เทานั้นท่ีจะแสดงความคิดเห็น เพราะไดรูวามีการจัดทําโครงการ และไดทําการศึกษาขอมูล ตลอด 
จนรายละเอียดของโครงการมาแลว 
 ในตางประเทศการประกาศหรือการแจงขอมูลขาวสารก็ไดมีการกําหนดไวใหสงทาง
ไปรษณีย เชน ประเทศอังกฤษ ในการไตสวนสาธารณะท่ีตราโดย LORD CHANCELLOR โดยการ
ปรึกษากับ THE COUNCIL ON TRIBUNAIS กอนนั้น จะเห็นไดวาเกณฑในเร่ืองการไตสวน 
สาธารณะ เชน THE TOWN AND COUNTRY PLANNING (Inquiry Procedure) RULE 1992  
เปนตน ไดกําหนดหลักเกณฑในการใหขอมูลขาวสารกอนการไตสวนสาธารณะมีสาระวา  
ผูตรวจสอบ ซ่ึงเปนผูท่ีรัฐมนตรีกําหนดแตงต้ังใหทําหนาท่ีจัดการไตสวนสาธารณะในเร่ืองนั้นๆ 
จะตองประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปวาจะจัดใหมีการไตสวนสาธารณะ โดยเนื้อหาท่ี
ตองแจงประกอบดวยเร่ือง วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะจัดใหมีการไตสวนสาธารณะ การประกาศดังกลาว
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ใหทําโดยการประกาศหนังสือพิมพอยางนอย 1 ฉบับท่ีจําหนายในทองถ่ินนั้น และจัดทําหนังสือ
แจงการไตสวนสาธารณะใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยจัดสงเอกสารดังกลาวทางไปรษณีย และปด
ประกาศหนังสือแจงการไตสวนสาธารณะในสถานท่ีท่ีเห็นชัดเจนในทองถ่ิน  
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการรับรองกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไว 
ในเร่ืองสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร โดยประชาชนตองไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ
ของรัฐกอนประชาชนจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ซ่ึงมีการรับรองสิทธิดังกลาว
ในกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ (National Environment Policy Act 1969) หรือ 
NEPA ระบุชัดเจนวาขอมูลดานส่ิงแวดลอมตองเปดเผยใหเจาหนาท่ีภาครัฐและประชาชนรับทราบ
กอนการตัดสินใจ  ประกอบกับระเบียบวาดวยการปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาตาม NEPA เรียกโดยยอวา CEQ’s Regulations ท่ีไดวางกรอบกระบวนการในการตัดสินใจ
ของหนวยงานรัฐท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไว โดยหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองปฏิบัติให
เปนไปตามกระบวนการดังกลาว ซ่ึงหลักการสําคัญของกฎหมายดังกลาว คือเม่ือหนวยงานรัฐบาล
กลาง (Federal Agency) เสนอออกกฎหมาย (Legislation) หรือเสนอกระทําการหลัก (Major 
Federal actions) ซ่ึงรวมถึงการอนุมัตินโยบายแผนงานโปรแกรมหรือโครงการพิเศษตางๆ ท่ีอาจ
สงผลกระทบอยางสําคัญตอคุณภาพส่ิงแวดลอม กระบวนการตัดสินใจของหนวยงานรัฐจะตอง
เปนไปตามแนวทางของ CEQ’s Regulations ซ่ึงตราข้ึนเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ หนวยงานรัฐตองจัดแจงคําประกาศเกี่ยวกับ
กระบวนการรับฟงท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการตามกรอบกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอม
แหงชาติและตองจัดใหเอกสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอมใหแกบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับผลกระทบ
หรือมีสวนไดเสียโดยวิธีดังตอไปนี้ 
 1)  สงคําประกาศทางไปรษณียไปยังบุคคลท่ีรองขอใหจัดมีการรับฟงความคิดเห็นแบบ 
Public Hearing หรือ Public Meeting 
 2)  กรณีเปนความหวงใยระดับชาติ (National Concern) ประกาศจะตองแจงในราช
กิจจานุเบกษาสงทางไปรษณียใหแกองคกรระดับชาติท่ีสนใจในเร่ืองนั้น 
 3) กรณีการกระทํามีผลกระทบตอความหวงใยของทองถ่ิน  คําประกาศจะตองแจงไป
ยังมลรัฐ Clearing Houses ชนเผาพื้นเมืองจะตองทําตามกระบวนการแจงท่ีใชอยูในมลรัฐท่ีไดรับ
ผลกระทบและตีพิมพในหนังสือพิมพทองถ่ินท่ีมีการพิมพเผยแพรเปนประจําพรอมแจงผานส่ือ
ทองถ่ินไปยังองคกรชุมชนท่ีมีสวนไดเสียและสมาคมธุรกิจขนาดเล็กดวย รวมท้ังตีพิมพในจดหมาย
ขาวท่ีนาจะเขาถึงบุคคลผูมีสวนไดเสีย จากน้ันสงไปรษณียโดยตรงไปยังเจาของและผูครอบครอง

DPU



114 

 

ทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบหรือท่ีอยูบริเวณใกลกันและติดไวในพื้นท่ีท่ีจะมีการกระทําของรัฐ
เกิดข้ึน 
 จะเห็นไดวาการแจงการประกาศของตางประเทศไมวาจะเปนประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา การบอกกลาวดังกลาวใหทําโดยการจัดทําหนังสือแจงการรับฟงความคิดเห็นใหแก
บุคคลท่ีเกี่ยวของโดยการจัดสงเอกสารดังกลาวทางไปรษณีย ทําใหประชาชนไดรับทราบขอมูล วัน 
เวลา สถานท่ี ท่ีจะจัดทําการรับฟงความคิดเห็น สวนของประเทศไทย กําหนดใหในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความ
คิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแกการท่ีประชาชนจะเขาใจและ
สามารถแสดงความคิดเห็นได และใหปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ
หนวยงานของรัฐและสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐนั้น หรือประกาศตามเครือขายสารสนเทศ
ท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบนี้ดวย โดยไมไดมีการระบุวาใหสง
ขอมูลขาวสาร หรือแจงประกาศการจัดทําโครงการรับฟงความคิดเห็นใหแกประชาชนผูมีสวนได
เสีย หรือผู ท่ีไดรับผลกระทบจากการจัดทําโครงการวาใหสงทางไปรษณีย เหมือนกับของ
ตางประเทศ  
 ผูเขียนเห็นวาการแจง การประกาศ หรือการประชาสัมพันธการประชาพิจารณกอนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกฯ ในขอ 11 นี้ ไดกําหนดหลักเกณฑข้ึน
เพื่อประสงคท่ีจะใหประชาชนไดทราบขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของหนวยงานของ
รัฐ เพื่อท่ีจะใหประชาชนเขาใจและสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณได ยังมี
ปญหาเนื่องจากเห็นวาประชาชนยอมมีสิทธิท่ีจะเขาถึงขอมูลท้ังหลายอันอาจมีผลกระทบตอสภาพ
ชีวิตของตนเองเพื่อประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดโดยชอบ และในการประกาศ
ดังกลาวควรสงไปรษณียโดยตรงไปยังเจาของและผูครอบครองทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียท่ี
ไดรับผลกระทบหรือท่ีอยูบริเวณใกลกันเพื่อเปนการแนใจวาประชาชนผูมีสวนไดเสีย ผูคัดคาน 
และบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการหรืกิจกรรมจะไดรูวามีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น  
 อนึ่ง  เพื่อใหการแจง การประกาศคําบอกกลาววาจะเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน คําบอกกลาวนั้นจะตองกระทําข้ึนดวยถอยคําท่ีเขาใจงาย
และชัดเจน อีกท้ังจะตองระบุขอมูลตางๆ ไวโดยชัดแจงท่ีเกี่ยวกับงานหรือโครงการท่ีจะดําเนินการ
โดยปราศจากขอผิดพลาดใดๆเพื่อใหประชาชนท่ีมีสวนเกี่ยวของไดเขาใจและรับทราบขอมูลตางๆ
ท่ีเกี่ยวของกับโครงการท่ีเปดใหมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นไดอยางถูกตอง  
 ผูเขียนจึงเห็นวาควรเพ่ิมเติมขอความวาหรือบัญญัติไวในกฎหมายวา การแจงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพ และอนามัย จะตองมี
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การจัดสงเอกสารใหแกบุคคลผูท่ีไดรับผลกระทบ ผูมีสวนไดเสีย หรือผูท่ีเกี่ยวของ โดยจัดสง
เอกสารดังกลาวทางไปรษณีย  เพื่อใหใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร วัน เวลา และสถานท่ี 
ท่ีจะจัดทําการรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารในการรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว 
 4.1.2 ปญหาเร่ืองกรอบระยะเวลา ในการประกาศบอกขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 
  จากการศึกษาระเบียบสํานักนสยกรัฐมนตรีวดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 ในสวนของกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ  
จะเห็นไดวา ประสงคใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณเปน
กระบวนการที่สามารถรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดอยางแทจริง เพื่อเปนการรับรองสิทธิใน
การเขารวมกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยไดกําหนดใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณดําเนินการ ใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารกอนการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็น ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว  
ระเบียบฉบับนี้จึงไดกําหนดข้ันตอนตางๆ ในการจัดทําประชาพิจารณไวตั้งแตข้ันตอนกอนการ
จัดทําประชาพิจารณ คือ การแจงเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดของโครงการใหผูมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นหรือผูแทนทราบการกําหนดข้ันตอนในวันจัดทําประชาพิจารณ                     
 โดยระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้น ตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไดระบุไวคือ 
 “ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศใหประชาชน
ทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแกการที่
ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งใหปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของ
หนวยงานของรัฐและสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิม
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศท่ี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบนี้ดวย” 
 การประชาสัมพันธการประชาพิจารณกอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในขอ 11 นี้ ได
กําหนดหลักเกณฑข้ึนเพื่อประสงคท่ีจะใหประชาชนไดทราบขอมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการของหนวยงานของรัฐ เปนสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร ประชาชนจะตองไดรับขอมูล
ขาวสารท่ีเกี่ยวกับการดําเนินโครงการตางๆของรัฐ เพื่อท่ีประชาชนจะไดมีความรูเกี่ยวกับโครงการ
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ของรัฐเทาเทียมกันกับเจาของโครงการ เพื่อจะไดแสดงความคิดเห็นไดโดยถูกตองกับความเปนจริง 
เพื่อท่ีจะใหประชาชนเขาใจและสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณได ผูเขียน 
เห็นดวยกับหลักเกณฑดังกลาวเนื่องจากเห็นวาประชาชนยอมมีสิทธิท่ีจะเขาถึงขอมูลท้ังหลายอัน
อาจมีผลกระทบตอสภาพชีวิตของตนเองเพื่อประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดโดย
ชอบ เม่ือไดรับขอมูลแลวประชาชนก็จะไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ สุขภาพและอนามัยของคนในชุมชน แตอยางไรก็ดี
เม่ือพิจารณากรอบระยะเวลาตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ในขอ 11 นี้จะเห็นไดวา กรอบระยะเวลาดังกลาวยังคงมีกรอบระยะเวลาท่ีส้ัน
อยูในการรับรูขอมูลขาวสาร ทําใหการรับรูไมครบถวนหรือไมทราบเลย ทําใหประชาชนหรือผูมี
สวนไดเสีย ไมมีขอมูลมาวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีจะใหประชาชนรับรูขอมูลมาประกอบเพ่ือนําสูการ
ตัดสินใจ กลาวคือ ระเบียบดังกลาวกําหนดใหหนวยงานของรัฐประชาสัมพันธขอมูลกอนการ
ประชาพิจารณใหประชาชนทราบลวงหนาเพียงแค 15 วันกอนเร่ิมดําเนินโครงการ ซ่ึงระยะเวลา
ดังกลาวผูเขียนเห็นวาเปนกรอบระยะเวลาที่ส้ันเกินไปเพราะจะเปนการไปตัดสิทธิในการรับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชน โดยประชาชนตองรับรูขอมูลอยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีประชาชนรับรูขอมูลแลวจะ
ไดไปใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําโครงการท่ีมีผลกระทบตอชุมชนได สมควรท่ี
จะขยายกรอบเวลาดังกลาวออกไปอีก เพราะเวลาเพียง 15 วัน การรับรูขอมูลขาวสารจะไดรับได
นอยและไมครบถวน รวมถึงประชาชนบางคนอาจยังไมทราบเกี่ยวกับขอมูลโครงการท่ีจะจัดทํา ทํา
ใหผูเขารวมหรือผูมีสวนไดเสียไมมีขอมูลในเร่ืองดังกลาว เม่ือผูเขารวมประชุมไมมีขอมูลดังกลาว
กอสงผลใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยกระบวนการประชาพิจารณท่ีจัดข้ึน
นั้นไมบรรลุวัตถุประสงค  เพราะไมไดมีการประชาสัมพันธท่ีดีทําใหประชาชนไมสามารถรับรู
ขอมูลได โดยการประชาสัมพันธท่ีดีจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
ประชาชนจะตองไดรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับการดําเนินโครงการตางๆของรัฐเพื่อท่ีประชาชนจะ
ไดมีความรูเกี่ยวกับโครงการของรัฐเทาเทียมกันกับเจาของโครงการเพ่ือจะไดแสดงความคิดเห็นได
โดยถูกตองกับความเปนจริง และเม่ือประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของการดําเนินโครงการ
ตางๆของรัฐ ประชาชนจะไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ีเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาและตัดสินใจ 
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  การแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
 การใหขอมูลขาวสารกอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการไตสวน 
สาธารณะในประเทศอังกฤษนั้น จากการศึกษากฎเกณฑในเรื่องการไตสวนสาธารณะท่ีตราโดย 
LORD CHANCELLOR โดยการปรึกษากับ THE COUNCIL ON TRIBUNAIS กอนนั้น จะเห็นได
วาเกณฑในเร่ืองการไตสวนสาธารณะ เชน THE TOWN AND COUNTRY PLANNING (Inquiry 
Procedure) RULE 1992 เปนตน ไดกําหนดหลักเกณฑในการใหขอมูลขาวสารกอนการ 
ไตสวนสาธารณะมีสาระวา ผูตรวจสอบ ซ่ึงเปนผูท่ีรัฐมนตรีกําหนดแตงตั้งใหทําหนาท่ีจัดการ 
ไตสวนสาธารณะในเร่ืองนั้นๆ จะตองประกาศใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปวาจะจัดใหมีการ 
ไตสวนสาธารณะ โดยเนื้อหาท่ีตองแจงประกอบดวยเรื่อง วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะจัดใหมีการ 
ไตสวนสาธารณะไมนอยกวา 28 วัน นอกจากนี้เจาหนาท่ีจะตองจัดทําเอกสารลายลักษณอักษรอ่ืน
อันเปนขอเสนอท่ีตองใชในการไตสวนสาธารณะใหแกผูคัดคานเปนเวลาไมนอยกวา 28 วันกอน
การไตสวน และหากจะนําคําส่ังหรือความเห็นของกรม กอง ของรัฐมาใชในการไตสวนสาธารณะก็
จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหทราบลวงหนาเชนกัน จะเห็นไดวาในประเทศอังกฤษกําหนด
หลักเกณฑในการใหขอมูลขาวสารกอนการไตสวนสาธารณะ ทําใหผูมีสวนไดเสีย ผูคัดคาน 
ตลอดจนประชาชนทราบรายละเอียดขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับเร่ืองท่ีจัดทําการไตสวนสาธารณะ 
ทําใหผูเขารวมกระบวนการไตสวนสาธารณะมีขอมูลมาใชในการรับฟงความคิดเห็นได 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน ประชาพิจารณ
หรือ Public Hearing เปนเทคนิคอยางหนึ่งของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมีหลักการ
พื้นฐาน คือ รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
แสดงความคิดเห็นหรือโตแยงกอนท่ีรัฐหรือหนวยงานของรัฐจะตัดสินใจดําเนินกิจกรรม กําหนด
นโยบายออกกฎหมายอนุมัติ อนุญาตท่ีอาจมีผลกระทบตอสิทธิของประชาชนตามหลักการปองกัน
กอนมีการกระทําทางปกครองเกิดข้ึน โดยมีกฎหมายท่ีกําหนดใหประชาชนเขามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ  
 กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสําหรับการกระทําของรัฐท่ีมีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม กฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ (National Environment Policy Act 
1969) หรือ NEPA ระบุชัดเจนวาขอมูลดานส่ิงแวดลอมตองเปดเผยใหเจาหนาท่ีภาครัฐและ
ประชาชนรับทราบกอนการตัดสินใจ ประกอบกับ CEQ’s Regulations (40 CFR 1500-1508) ไดวาง
กรอบกระบวนการในการตัดสินใจของหนวยงานรัฐ ท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไว โดย
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามกระบวนการดังกลาวซ่ึงหลักการสําคัญของ
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กฎหมายดังกลาวคือ เม่ือหนวยงานรัฐบาลกลาง (Federal Agency) เสนอออกกฎหมาย (Legislation) 
หรือเสนอกระทําการหลัก (Major Federal actions) ซ่ึงรวมถึงการอนุมัตินโยบายแผนงานโปรแกรม
หรือโครงการพิเศษตางๆ (Sec.1508.19) ท่ีอาจสงผลกระทบอยางสําคัญตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
กระบวนการตัดสินใจของหนวยงานรัฐจะตองเปนไปตามแนวทางของ CEQ’s Regulations ซ่ึงตรา
ข้ึนเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ เชน ตอง
จัดทําคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม(Environmental Impact Statement-EIS) และรวมไวเปน
สวนหนึ่งของสํานวนทางปกครอง (Sec.1502) การตัดสินใจของหนวยงานรัฐนอกจากช้ีใหเห็นวา
ตัดสินใจอยางไรแลวยังตองแสดงทางเลือกอื่น ท่ีสําคัญยังกําหนดแนวทางการใหประชาชนเขามี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจท่ีกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย (Sec.1506.6) โดยอาจสรุปได ดังนี้ 
 1. กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกระบวน 
การตัดสินใจโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในสองลักษณะ คือ การเปดใหประชาชนแสดง
ความเห็นในรางคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกอนรับเอาคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
การเปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในขอเสนอกระทําการของรัฐ เชน รางกฎ (Draft Plan) 
กอนทําการตัดสินใจในขั้นสุดทายซ่ึงในระเบียบภายในของหนวยงานบางหนวยงานท่ีออกเพื่อ
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติและ CEQ’s 
Regulations ไดกําหมดใหในกรณีท่ีการจัดทํารางกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว
เสร็จพรอมกับขอเสนอกระทําการของหนวยงานแลวใหหนวยงานดําเนินกระบวนการ Public 
Comments ไปพรอมกันไดเลย 
 2. รูปแบบการรับฟงความคิดเห็นท่ีใชในกระบวนการตัดสินใจท่ีอาจสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนี้ในกรณีของการแสดงความเห็นตอรางคําแถลงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหใชรูปแบบ
การรับฟงเปนหนังสือ (Comment) โดยหนวยงานจะกําหนดใหมีการจัดทํา Public Hearings 
ประกอบดวยหรือไมก็ได (บางหนวยงานกําหนดใหจัดทําท้ังสองรูปแบบ) ในกรณีที่จัดใหมี Public 
Hearings ดวย Sec.1506.6 (c) (2) ของ CEQ’s Regulations กําหนดใหตองแจงคําประกาศลวงหนา
อยางนอย 15 วัน สวนกรณีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจปกติให
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายเฉพาะกิจเปนเร่ืองๆไป 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส  
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศฝร่ังเศส ถูกนํามาใชเฉพาะกับกรณีที่
หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนจะดําเนินงาน หรือโครงการใดท่ีอาจสงผลกระทบตอประชาชน
กลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึงกําหนดไวในรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 กําหนดใหตองมีการ
ประกาศการใชประโยชนสาธารณะเสียกอน และดวยเหตุนี้จึงตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
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ของประชาชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานหรือโครงการนั้น การดําเนินงานหรือโครงการท่ี
จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอาจแบงไดเปนสองกรณี คือ 
 1. การดําเนินโครงการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนเพ่ือเหตุแหงการใช
ประโยชนสาธารณะ  
 2. การดําเนินโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 โดยรวมกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามท่ีกําหนดไวในรัฐบัญญัติ 
ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 นี้ไมแตกตางจากท่ีกําหนดไวสําหรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นใน
กรณีท่ัวไปมากนัก แตอยางไรก็ตาม มีขอแตกตางในสาระสําคัญ ไดแก  
 ก) วิธีการในการแตงต้ังกรรมการรับฟงความคิดเห็น  
 การแตงต้ังกรรมการรับฟงความคิดเห็น หรือกรรมการในคณะกรรมการรับฟงความ
คิดเห็น และประธานคณะกรรมการ สําหรับการดําเนินกระบวนการพิเศษของการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนน้ี กระทําโดยประธานศาลปกครองซ่ึงมีเขตอํานาจในพ้ืนท่ีแหงชุมชนท่ีมีการ
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนน้ันต้ังอยู และมิใชผูวาราชการจังหวัด ดังเชน ในกรณี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป 
 ข) การประกาศประชาชนรับทราบวาจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 การประกาศโฆษณาดังกลาวจะตองกระทําในหนังสือพิมพเปนเวลาอยางนอย 15 วัน
กอนเร่ิมดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มิใชแตเพียง 8 วันดังเชน ในกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป 
 ค) ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
 ระยะเวลาในการรับฟงความเห็นสําหรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตามรัฐบัญญัติ 
ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 1983 จะตองไมต่ํากวา 1 เดือนแตไมเกิน 2 เดือน เวนแตกรรมการรับฟงความ
คิดเห็น หรือประธานคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นจะเห็นควรใหมีการขยายระยะเวลาดังกลาว
ออกไป ท้ังนี้ตองไมเกิน 15 วัน แตระยะเวลาสําหรับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณี
ท่ัวไปกําหนดไวเพียงไมต่ํากวา 15 วันเทานั้น 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการใหขอมูลขาวสารกอนการจัดการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน จะเห็นวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 11 กําหนดใหหนวยงานของรัฐประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกอนการ
จัดทําประชาพิจารณใหประชาชนทราบลวงหนา 15 วัน กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศฝรั่งเศสก็กําหนดใหหนวยงานของรัฐประชาสัมพันธขอมูลกอนการจัดทําประชาพิจารณให
ประชาชนทราบขอมูลขาวสารลวงหนา 15 วัน แตประเทศอังกฤษใหรัฐประชาสัมพันธขอมูล
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ขาวสารใหประชาชนทราบลวงหนากอนทําประชาพิจารณเปนเวลา 28 วัน ผูเขียนจึงเห็นวา ประเทศ
ไทยควรนําหลักเกณฑในเร่ืองของการใหขอมูลขาวสารกอนการจัดทําประชาพิจารณของประเทศ
อังกฤษมาปรับใช คือ ควรจะขยายระยะเวลาในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 11 วรรค 2 วาการใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการของรัฐ   
วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอแกการที่
ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นไดนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิม
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ควรจะระบุขยายเวลาเปนไมนอยกวา 28 วัน เพื่อท่ีจะ 
ใหประชาชนไดรูเร่ืองการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบกับธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม 
และจะไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมไดอยางครบถวน เพื่อนํามาประกอบการ
ตัดสินใจในการเห็นชอบโครงการ หรือจะคัดคานโครงการดังกลาว 
 
4.2 ปญหาเร่ืองสถานะทางกฎหมายของระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคดิเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548   
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 ได
ออกโดยนายกรัฐมนตรีไดออกตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ท่ีระบุใหนายก 
รัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาท่ีในการวางกฎระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อใหการ
บริหารราชการแผนดินเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการออกระเบียบนี้ตองไมขัด
ตอกฎหมายอ่ืน เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นี้เปนเพียงกฎหมายรอง คือ กฎหมาย ท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ท่ีไดกําหนดไว ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงยอมเปนท่ีมาของกฎหมายปกครอง และมีผลใช
บังคับแกประชาชนเปนการท่ัวไป แตมีฐานะตํ่ากวาบทกฎหมายท่ีออกโดยฝายบริหารในฐานะ
รัฐบาล 
 หลักในการตรากฎและขอบเขตของกฎมีหลักเกณฑ คือ กฎท่ีออกโดยฝายบริหาร จะไม
มีบทกําหนดโทษ เพราะการออกบทบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพ ตองไดรับความเห็นชอบจากฝาย
นิติบัญญัติตองอางถึงอํานาจของกฎหมายแมบท ท่ีมอบอํานาจฉบับนั้นๆ เสมอ การตรากฎหมาย
ลําดับรองของฝายบริหารจึงถูกจํากัดอํานาจโดยกฎหมายแมบท คือพระราชบัญญัติ ดังนั้น กฎหมาย
ลําดับรองจึงไมอาจกําหนดสิทธิและหนาท่ี หรือความผิดและโทษข้ึนใหมโดยตัวเองได และฝาย
บริหารจะตรากฎหมายลําดับรองใหขัด หรือแยงกับกฎหมายแมบทไมได ถาฝายบริหารตรา
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กฎหมายลําดับรองนอกขอบเขตอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากกฎหมายแมบท หรือตราใหขัดหรือ
แยงกับกฎหมายแมบทไมได กฎหมายลําดับรองนั้นยอมเปนอันใชบังคับมิไดและศาลยอมมีอํานาจ
วินิจฉัยในกรณีนี้ 
 แมจะไมมีบทกฎหมายกําหนดขอบเขตของฝายบริหารในการตราบทบัญญัติวาง
ระเบียบบังคับประชาชนอยางแนชัด ก็ไมหมายความวาฝายบริหารจะออกบทกฎหมายไดโดยไมมี
ขอบเขตจํากัด ขอบเขตแหงอํานาจของฝายบริหารในเร่ืองนี้ยอมมีอยูตามหลักกฎหมายท่ัวไป 
เนื่องจากสภาพของอํานาจบริหารนั้นเอง เหตุท่ีบทกฎหมายท่ีออกโดยอาศัยอํานาจบริหารไมมี
อํานาจบังคับเหมือนพระราชบัญญัติ เพราะมิไดออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติ จึงทําใหขาดอํานาจ
บางอยางในการวางระเบียบบังคับไป 
 จากหลักการดังกลาว พบวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงเปนการออกมาท่ีขัดตอหลักในการตรากฎหมาย เพราะออกโดยอาศัย
อํานาจของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงสถานะดังกลาวมีสถานะ
เปนกฎ ซ่ึงการตรากฎหมายและหลักทฤษฎีเบ้ืองตน โดยการออกกฎจะตองอาศัยอํานาจกฎหมาย
แมบทหรือกฎหมายท่ีมีอํานาจสูงกวาในการออกเทานั้น การท่ีใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการออก
ระเบียบเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น โดยไมมีกฎหมายมอบอํานาจใหออกจึงเปนการไมถูกตอง 
ไมเปนไปตามท่ีกําหมายกําหนดไว คือขัดตอการตรากฎหมาย และขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะ
ตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิของประชาชนไว ในการท่ีหามดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสุขภาพ เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และผูมีสวนไดเสียกอน สิทธิดังกลาวรัฐธรรมนูญไดกําหนดไว การตรากฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธินั้น จึงตองตรากฎหมายใน
รูปแบบพระราชบัญญัติออกมาบังคับใช เพื่อรับรองสิทธิดังกลาว อีกท้ังการตราพระราชบัญญัติ
ออกมาบังคับใช เพื่อจะไดกําหนดวิธีการ หลักเกณฑ รูปแบบตางๆมาใชจะไดเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพราะพระราชบัญญัติเปน
กฎหมายท่ีสามารถบังคับใหหนวยงานของรัฐ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํารับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตองปฏิบัติตามวิธีการ หลักเกณฑ รูปแบบตางๆ ได ถาไมปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตอง
รับโทษ มีสภาพบังคับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 ท่ีเปนเพียงกฎหมายรอง ไมมีอํานาจในการบังคับ ใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ถาหนวยงาน
ของรัฐไมปฏิบัติตามก็ไมมีความผิด ไมมีบทกําหนดโทษ เพราะเปนเพียงระเบียบภายใน เปน
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หนังสือเวียนท่ีสงไปยังหนวยงานราชการตางๆ เพื่อขอความรวมมือ ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม
ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ 2548 
ไมไดกําหนดโครงการวา โครงการแบบไหน ประเภทไหนบางท่ีจะตองจัดการรับฟงความคิดเห็น 
เพียงระบุไวอยางกวางๆ วา โครงการที่ตองจัดทําการรับฟงความคิดเห็นนั้น ตองเปนกิจกรรมที่มี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือสุขภาพอนามัย ตองเปนโครงการท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรง จึงมี
ปญหาในการรับฟงความคิดเห็นวาโครงการท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรง เปนโครงการประเภทไหนที่
จึงจะถือวามีผลกระทบรุนแรง ท่ีจะตองมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น ทําใหมีปญหาในการ
ตีความวาโครงการท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตองเปนโครงการประเภทไหนบาง จึงตองมีการออก
ออกประกาศกระทรวงออกมา เพื่อกําหนดวาโครงการแบบไหนบางท่ีตองจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็น เชน กระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีออกประกาศกระทรวง เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เร่ือง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรง ท้ังดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยออกตามมาตรา ๖๗ วรรค
สองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีไดบัญญัติวาการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม และ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมี
สวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวย ผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอม หรือทรัพยากร 
ธรรมชาติ หรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาวซ่ึงบทบัญญัติ
ดังกลาวนี้ยังไมมีกฎหมายกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการไวดังนั้น เพื่อประโยชนในการ
บริหารงาน และปองกันผลกระทบตอประชาชน รวมท้ังอํานวยความสะดวกแกผูประสงคจะ
ประกอบการอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศใหโครงการ หรือกิจกรรม ตามท่ี
ระบุในบัญชีทายประกาศ ซ่ึงมีอยู 8 โครงการตามบัญชีทายประกาศกระทรวง เชน โครงการทําเหมือง
แรตะกั่ว และสังกะสี โรงไฟฟานิวเคลียร ท่ีเปนโครงการท่ีมีผลกระทบอยางรายแรง       
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีออกมาเพ่ือเปนการกําหนดหลักเกณฑของโครงการ  
ท่ีตองมีการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น แตประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมมีผลเพียงเปนการ
กําหนดแนวทางและนโยบาย ในการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติโครงการ ของหนวยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวของเทานั้น โดยเปนโครงการตามท่ีฝายบริหารกําหนด จึงเปนเพียงสวนหนึ่งไมใชท้ังหมดของ
โครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ยังมีโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง แตประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมไมไดระบุ
ไว เชน โครงการทําสนามกอลฟ โครงการถมทะเลที่นอยกวา 500 ไร  
                 เห็นไดวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
2548 ออกมาบังคับใชแตก็ไมไดมีผลบังคับอยางแทจริง เพราะเปนเพียงกฎหมายระดับรอง ไมได
เปนกฎหมายหลัก ทําใหหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของสามารถออกระเบียบ หรือประกาศกระทรวงมา 
เพื่อใชในการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นไดเองโดยออกตามอํานาจของมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทําใหไมมีการกําหนดในการทําเปนแนวทางหรือมาตรฐาน
เดียวกัน ไมเหมือนกฎหมายพระราชบัญญัติท่ีมีผลการบังคับใช ระเบียบหรือกฎกระทรวงจะออกมา
แกไขบทบัญญัติ เพื่อใหเปนไปตามความสะดวกในการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐไมได  
 การท่ีหนวยงานของรัฐออกระเบียบหรือออกประกาศกระทรวงมา เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยท่ียังไมมีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาบังคับใช ทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย เชน ทําใหมีเร่ืองตอง
พิจารณาตีความตามกฎหมายวา หนวยงานของรัฐสามารถกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการเพื่อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดหรือไม ไดมี
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จท่ี 491-493/2552) วา “เม่ือพิจารณากฎหมายท่ีใช
บังคับอยูในปจจุบัน ปรากฏวายังไมมีกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑวาโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง หมายถึงโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะอยางไร จึง
เปนหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีท่ีจะตองดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายกําหนดรายละเอียด 
เพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 
เพราะหากใหแตละหนวยงานเปนผูมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการตามมาตรา 67 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดเอง อาจสงผลใหการดําเนินการในโครงการหรือกิจกรรม
เดียวกันมีความแตกตางกัน และมีหลายมาตรฐาน ดวยเหตุผลดังกลาว แตละหนวยงานจึง ไมมี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการเอง” เห็นไดวาคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวาการออก
กฎหมายเองของแตละหนวยงานเปนการออกกฎหมายท่ีไมชอบ สมควรท่ีจะออกกฎหมาย
พระราชบัญญัติออกมาใชบังคับ  
 การท่ีหนวยงานของรัฐออกกฎเกณฑมาบังคับใชเอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 ศาลปกครองสูงสุด ก็ไดมีคําส่ังศาลในคดีคํารองท่ี 592/2552 วันท่ี 
2 ธันวาคม 2552 สรุปไดวา ผูถูกฟองคดีท้ังแปดไมมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะมีคําส่ังระงับ
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โครงการ หรือกิจการใดๆ ไดตามคําส่ังศาลช้ันตน และคําฟองของผูฟองของผูฟองคดี ก็เปนคําฟอง
ท่ีไมมีมูล และไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะนําวิธีการคุมครองตามท่ีขอมาใชบังคับ เนื่องจากยังไมมีการ
ตราพระราชบัญญัติออกมาใชบังคับ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันเปนนิติวิธีในทางนิติบัญญัติ จึงยังไมมีกฎหมายกําหนดนิยาม
ความหมายของคําวา “โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ัง
ทางดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ” ผูถูกฟองคดีท้ังแปดเปนฝายปกครองที่
จะตองกระทําการตามพระราชบัญญัติ ไมอาจอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตามมาตรา 67 ออกกฎเกณฑ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  
 จะเห็นไดวาคําส่ังศาลปกครองสูงสุด และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น มี
ความเห็นวาไมใหหนวยงานของรัฐออกกฎเกณฑมาบังคับใชเอง ถึงแมวาจะออกมาเพ่ือรับรองสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 เพราะการบังคับใชจะมีปญหาเร่ืองมาตราฐานใน
การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน เห็นวาสมควรจะตองมีการตราพระราชบัญญัติออกมา
บังคับใช 
 จากการศึกษาการรับฟงความคิดเห็นของตางประเทศ ไมวาจะเปนประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ประเทศฝร่ังเศส ประเทศแคนาดา ตางมีกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการรับ
ฟงความคิดเห็นออกมาบังคับใชกันท้ังนั้น 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาทางปกครอง 
APA 1964 (Administrative Procedure Act 1946) เปนกฎหมายท่ีกําหนดรูปแบบและกิจกรรมท่ี
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซ่ึงมีฐานะเปนกฎหมายกลาง
กําหนดใหเปนมาตรฐานข้ันตํ่า ถาหนวยงานของรัฐใดไมมีกฎหมายกําหนดใหรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ถาประสงคจะรับฟงความคิดเห็น ก็ใหนําเอารูปแบบท่ีกําหนดไวใน APA 1946 ไป
ใช ทําใหการจัดทําเปนมาตรฐานเดียวกัน และในกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
(National Environmental Policy Act 1969 หรือ NEPA) กําหนดใหหนวยงานของรัฐกระทําการใด
ท่ีอาจสงผลกระทบอยางสําคัญตอส่ิงแวดลอม กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซ่ึง
ตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาตาม NEPA 
เรียกโดยยอวา CEQ’s Regulations เพื่อกําหนดกรอบใหหนวยงานของรัฐในการกระทําการและเปน
แนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยนโยบายส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
 ประเทศฝร่ังเศส ไดมีการบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบงไดเปนสอง
กรณี คือ 1. การดําเนินโครงการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืน เพื่อเหตุแหงการใชประโยชน
สาธารณะ หรือดําเนินโครงใดๆของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเรียกกันวาการรับฟงความคิดเห็นของ
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ประชาชนในกรณีท่ัวไป และ 2.การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนท่ีอาจ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได ซ่ึงมักจะเรียกวา กระบวนการพิเศษ ของการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน  
 1. การดําเนินโครงการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืน เพื่อเหตุแหงการใช
ประโยชนสาธารณะ เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 1976 ซ่ึงใน
ปจจุบันไดมีการนําบทบทบัญญัติแหงรัฐกฤษฎีกา ดังกลาวบัญญัติไวในมาตรา R.11-4 ถึง R11-14 
แหงประมวลกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อเหตุแหงการใชประโยชนสาธารณะ 
 2.  การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่อาจสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนดําเนินโครงการ หรือโครงการท่ี
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 
1983 ประกอบรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี 23 เมษายน 1985 กฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวไดกําหนด
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นหลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆที่เครงครัดมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับ
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ัวไป  
 ในประเทศแคนาดาการทําประชาพิจารณของประเทศแคนาดาถูกระบุไวในกฎหมาย
ประชาพิจารณในกฎหมายหลัก (The Federal Inquiries Act, 1970 R.S.C)  เชนเดียวกัน จะเห็นไดวา
ในตางประเทศจะระบุกฎหมายการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวในกฎหมายหลักเพื่อจะไดมี
ผลบังคับใช เม่ือมีโครงการหรือกิจกรรมกิจกรรม ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ท้ังทางดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ การนํากฎหมายมาบังคับใชก็จะไดผล และ
เปนหลักเกณฑเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน 
 จากการศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ.2548 มีปญหาท่ีเปนเพียงกฎหมายรอง คือ กฎหมาย ท่ีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 กําหนดไว การออกระเบียบดังกลาวจึงเปนการออกมาท่ีขัดตอหลักใน
การตรากฎหมาย ไมเปนไปตามท่ีกําหมายกําหนดไว คือขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะตามท่ี
กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิของประชาชนไว การออกกฎหมายมาเพ่ือรับรองสิทธิดังกลาว
จึงตองออกกฎหมายมาในรูปแบบพระราชบัญญัติมาบังคับใช  และเม่ือนําระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาใชก็เกิดปญหาดังท่ีได
กลาวมา 
 ผูเขียนจึงเห็นวา เพื่อใหเปนเปนไปตามเจตนาของรัฐธรรมนูญในการใหประชาชนมี
สวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน และใหเปนไปตามหลักในการตรากฎหมาย ควรมีการบัญญัติเปนกฎหมายท่ี
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กําหนดรูปแบบและกระบวนการใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน คือ ออกกฎหมายระดับ “พระราชบัญญัติ” โดยใหมีฐานะเปนกฎหมายกลาง  กําหนดใหเปน
มาตรฐานข้ันตํ่า ถาหนวยงานของรัฐใดไมมีกฎหมายกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ถาประสงคจะรับฟงความคิดเห็นก็ใหนํารูปแบบท่ีกําหนดไวในกฎหมายกลางมาใชได  
ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส และแคนาดา เพื่อไมใหเกิดปญหา
ดังท่ีไดกลาวมา 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

  
 ปญหาเกี่ยวกับการประชาพิจารณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ผูเขียนไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ สภาพปญหา 
รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ สรุปได  ดังนี้ 
 
5.1 บทสรุป 
 วิวัฒนาการของการประชาพิจารณท่ีบังคับใชในประเทศไทยน้ัน พบวาการประชา-
พิจารณนั้นถือเปนข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการ
ตางๆ ของภาครัฐ กลาวคือ เม่ือหนวยงานของรัฐมีความประสงคท่ีจะดําเนินโครงการใดๆ รัฐมี
หนาท่ีท่ีจะตองใหขอมูลตางๆ อันเกี่ยวกับโครงการดังกลาวแกประชาชน ท้ังนี้เพื่อเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขาทําการศึกษาและพิจารณาถึงผลกระทบตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนรัฐมี
หนาท่ีท่ีจะตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการปรึกษาหารือถึงปญหาตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนและแนวทางในการดําเนินโครงการ วิพากษวิจารณตอโครงการเหลานั้นและภายหลังจากนั้น
รัฐก็จะนําความคิดเห็นและขอมูลตางๆ ท่ีไดรับมาจากภาคประชาชนในการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนมาประกอบการตัดสินใจ  ดําเนินโครงการเพื่อท่ีโครงการตางๆ จะไดรับการ
พิจารณาอยางรอบดานและกอใหเกิดสาธารณะประโยชนสูงสุด ประโยชนสําคัญประการหนึ่งของ
กระบวนการจัดทําประชาพิจารณคือ ทําใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารและเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจในโครงการตางๆ ท่ีรัฐจะจัดทําข้ึน รวมพิจารณาอยางรอบคอบถึงผลไดผลเสียหรือ
ผลกระทบอันจะเกิดข้ึนหลังโครงน้ันๆ ดําเนินการ ดวยเหตุนี้ประชาพิจารณจึงเปนกลไกหนึ่งท่ีจะ
ชวยแกไขปญหาความขัดแยงในโครงการตางๆ ของรัฐได เนื่องจากเปนวิธีการท่ีเนนการใชเหตุผล
และยอมรับความคิดเห็นของหลายๆฝายมาประกอบการตัดสินใจตามหลักการของประชาพิจารณมี
แนวปฏิบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1)  ประชาพิจารณตองเกิดข้ึนกอนการตัดสินใจใดๆ ของรัฐ 
 2)  ขอสรุปประชาพิจารณมีฐานะเปนขอเสนอประกอบการตัดสินใจของรัฐ 
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 3) ประชาพิจารณเปนการรับฟงท่ีตองมีลักษณะของการไตสวนซ่ึงเปนไปโดยเท่ียงตรง  
เปดเผย และยุติธรรม 
 4) ประชาพิจารณตองมีฐานะเปน “สิทธิ” ของผูเสียหายท่ีบังคับตามสิทธิไดโดย
กระบวน การยุติธรรม 
 การดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาประเทศตางๆ ของรัฐบาลไทยตามท่ีผานมาในอดีตนั้น     
สวนใหญเปนการดําเนินการของรัฐบาลฝายเดียว กลาวคือ รัฐบาลนั้นถือเปนผูท่ีมี “อํานาจ” ซ่ึง
หมายถึง “พลังแหงเจตนารมณ” ซ่ึงแสดงออกมาผานทางบุคคลตางๆ เพ่ือดําเนินการปกครองกลุม
ชนกลุมหนึ่งและเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นอยูเหนือกลุมชนโดยอาศัยกําลังและอํานาจอันถูกตอง
ตามกฎหมาย ในอดีตภายใตระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ท่ีการมีสวนรวมของประชาชน
ในการปกครองประเทศ  สามารถท่ีจะกระทําไดโดยผานผูแทนราษฎรเทานั้น  และถือวา
ผูแทนราษฎรเปนบุคคลท่ีแสดงเจตนจํานงในการปกครองประเทศ เนื่องจากเปนผูไดรับเลือกเปน
ตัวแทนจากประชาชนท้ังประเทศ ดวยเหตุดังกลาวเปนเหตุใหในการดําเนินโครงการของรัฐนั้นการ
แสดงเจตนาเพ่ือดําเนินโครงการ ยอมอาศัยการแสดงเจตนาผานทางผูแทนราษฎรเทานั้น ดวยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหการแสดงเจตนาเพ่ือสนับสนุนหรือคัดคานโครงการใดๆ ยอมท่ีจะมีลักษณะท่ี
ปราศจากการมีสวนรวมประชาชนอยางแทจริง จากเหตุนั้นจึงกอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวาง
ภาครัฐและภาคประชาชนข้ึน นับเปนอุปสรรคในการพัฒนาและดําเนินโครงการตางๆ ใหสําเร็จลง
ไดดวยดี  จนกระท่ังตอมารัฐบาลไดเล็งความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนมากข้ึนโดยจัด
ใหมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
พ.ศ. 2539 ข้ึนเพื่อสนับสนุนใหมีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการของรัฐและ
ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็ไดมีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการรับรูและตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการของรัฐมากข้ึนตามท่ีไดมีการระบุไวใน
มาตรา  59 ใหมีการนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการตัดสินใจกอนท่ีรัฐจะดําเนินการ
โครงการตางๆที่อาจมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนแตอยางไรก็ตามตอมาภายหลังระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 ก็ได
ยกเลิกไปเนื่องจากมีขอบกพรองบางประการและไดมีการประกาศระเบียบสํานักนายกวาดวยการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ใชบังคับแทนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดท้ังเปนแนวทางในการใหประชาชนมีสวน
รวมในการดําเนินโครงการของรัฐอยางกวางขวางแตอยางไรก็ตามระเบียบสํานักนายกฯ พ.ศ. 2548 
ดังกลาวยังคงมีขอบกพรองอยูหลายประการ ไดแก 
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 1)  ปญหาเร่ืองการรับรูขอมูลของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 2)   ปญหาเร่ืองกรอบระยะเวลา ในการประกาศบอกขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 
 3)  ปญหาเร่ืองสถานะทางกฎหมายของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548   
 จากการศึกษาความบกพรองของระเบียบสํานักนายกวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ดังท่ีผูเขียนไดกลาวมาแลวนั้นสงผลใหนโยบายของรัฐท่ีสงเสริมใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมืองยังไมถือวาประสบความสําเร็จอยางแทจริง ดังนั้นจาก
การศึกษาในคร้ังนี้ ผูเขียนจึงเห็นวารัฐบาลไทยจําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการประชา-
พิจารณท่ีมุงสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมากกวาท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการท่ีไดศึกษาสาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 รวมท้ังสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ผูเขียนจึงขอเสนอแนะ ดังนี้  
 1) ควรบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวา การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวา การ
ประกาศขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดท่ี
สําคัญ ตองจัดสงทางไปรษณียไปใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย หรือผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการทุกคน 
จะไดรับรูขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงครบถวน 
 2) ควรบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวา การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เวลาใน
การประกาศแจงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการจัดทําโครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอง
ประกาศใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย หรือผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการรับทราบกอน เปนเวลาอยางนอย 
28 วัน กอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย ผูท่ีเกี่ยวของกับ
โครงการจะไดมีเวลาในรับรูขอมูลขาวสาร 
 3) ควรบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการรับฟงความคิดเห็นข้ึนมาบังคับใช ในรูปแบบของ 
“พระราชบัญญัติวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ...”ข้ึนมา เพื่อใหเปนหลักเกณฑ
กลางในการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น เพื่อจะไดนํามาบังคับใชเปนแนวทางและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รัฐควรจะตองสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินโครงการตางๆ ของรัฐอยางแทจริง กลาวคือ รัฐจะตองใหขอมูลขาวสารท่ี
ถูกตองและเปนจริงทุกประการเพื่อใหประชาชนไดรับรูและตระหนักถึงปญหารวมกันและมีสวน
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รวมในการตัดสินใจซ่ึงในการเปดเผยขอมูลดังกลาว รัฐจะตองจัดใหมีการประชาสัมพันธการ
ประชาพิจารณใหประชาชนไดรับทราบอยางแพรหลายโดยผานส่ือท่ีมีผูรับชมเปนจํานวนมากโดย
จะตองเผยแพรเปนระยะเวลาท่ียาวพอสมควรซ่ึงอาจคาดหมายไดวาประชาชนสามารถท่ีจะรับทราบ
และเขาถึงขอมูลได เพื่อใหประชาชนมีเวลาเตรียมตัวและศึกษาผลกระทบจากโครงการใน
ระยะเวลาที่เพียงพอ และรัฐควรออกกฎหมายพระราชบัญญัติออกมาบังคับใช เพื่อเปนกฎหมาย
หลักในการบังคับใช เพื่อใหการรับฟงความคิดเห็นบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทําประชาพิจารณ 
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ราง 
พระราชบัญญัติ 

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ............ 

 
 

.......................................  

.......................................  

.......................................  
 

 .........................................................................................................................................
.................................................................................... 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 

 .........................................................................................................................................
.................................................................................... 

 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. .............” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลางราชการสวนภูมิภาคราชการสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และองคการมหาชนท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 “ผูไดรับผลกระทบ” หมายความวา ผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากการที่เจาหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐอนุญาต หรือส่ังการใหดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมใด 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น 
 มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎ 
กระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

DPU



140 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการรบัฟงความคิดเห็น 

 

 
 

 มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการรับฟงความคิดเห็น ประกอบดวยรองนายก 
รัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินสิบคน เปนกรรมการ ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและ
เลขานุการ 
 มาตรา ๖ ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรูความเขาใจ
ในวีการการรับฟงความคิดเห็น หรือมีความเช่ียวชาญดานความม่ันคง นิติศาสตร รัฐศาสตร 
สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร การบริหารจัดการ หรือส่ิงแวดลอม และตองไมเปน
ขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารพรรคการเมือง 
 มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 
 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีท่ีมีการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงใหผูท่ีไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงได
แตงต้ังไวแลว 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือ
ดําเนินงานตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได ท้ังนี้ ไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 
 มาตรา ๘ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ถาเปนกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียง 
ช้ีขาด 
 หามมิใหกรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเขารวมพิจารณาหรือมีมติในเร่ือง
นั้น 
 

 มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
  (๑) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) กําหนดหลักเกณฑ การรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) สอดสองดูแลเกี่ยวกับการดําเนินงารนของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) ใหคําปรึกษาแนะนําและฝกอบรมแกหนวยงานของรัฐและเอกชนในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) ใหความชวยเหลือและสนับสนุนแกหนวยงานของรัฐ และประชาชนใหมีความ
เขาใจในการรับฟงความคิดเห็น 
 (๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอคณะรัฐมนตรีอยาง
นอยปละหนึ่งคร้ัง 
 (๗) ศึกษาหรือวิจัยเพื่อการพัฒนาการใหเห็นขอเท็จจริงแกประชาชนและการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน 
 (๘) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง
อธิบาย แนะนํา ใหความเห็น หรือใหสงเอกสารท่ีเกี่ยวของมาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามท่ี
เห็นสมควร 
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 มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดภายใน
ขอบเขตแหงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการสาขาหรือ
คณะอนุกรรมการพื้นท่ี เพื่อดําเนินการแทนคณะกรรมการตามที่ไดรับมอบหมายก็ได 
 ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการจัดการรับฟงความคิดเห็น ใหคณะกรรมการจัดใหมี
บัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญเพื่อแตงต้ังเปนคณะผูรับฟงความคิดเห็น 
 การจัดทําบัญชีรายชื่อผูเช่ียวชาญตามวรรคหน่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๒ 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 
 

 มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะพิจารณาอนุญาตหรือจะดําเนินการโครางการ
หรือกิจกรรมใด ถาเปนกรณีท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
สวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับบุคคลหรือชุมชนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ ตองเปดเผยขอมูล คํา
ช้ีแจง และเหตุผล เพื่อใหประชาชนผูไดรับผลกระทบไดรับทราบ และตองปรึกษาหารือรวมกับ
ประชาชนผูไดรับผลกระทบโดยการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนท่ีจะตัดสินใจพิจารณา
อนุญาต หรือดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เวนแตมี
ผลกฎหมายอ่ืนบัญญัติการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไว โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐตองนํา
ผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการตัดสินใจพิจารณาอนุญาตหรือดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น โดยตองหลีกเล่ียงการดําเนินการท่ีจะมีผลกระทบตามวรรคหน่ึง เวนแตเปนกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนของประเทศหรือสังคมสวนรวม และมีมาตรการเพ่ือปองกันหรือเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดจากผลกระทบท่ีเหมาะสมแลว 
 บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีคณะ  
รัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการเปนกรณีเรงดวน เพื่อการรักษาความม่ันคงของรัฐ ประโยชนของ
ประเทศหรือประโยชนสาธารณะท่ีจําเปนตองดําเนินการทันที 
 มาตรา ๑๕ การอนุญาตหรือการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานของรัฐ
จะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ไดแกกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  (๒) กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  (๓) กรณีอ่ืนท่ีมีผลกระทบตามลักษณะหรือขอบเขตท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี นายรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ
เห็นสมควรจัดใหมีการปรึกษาหารทอรวมกับประชาชนผูไดรับผลกระทบในโครงการหรือกิจกรรม 
ใดนอกเหนือจากท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง ใหดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 ถาประชาชนผูไดรับผลกระทบเห็นวาการจะพิจารณาอนุญาตหรือการจะดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดของหนวยงานของรัฐมีผลกระทบตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง ซ่ึงทําใหชุมชน
ของตนไดรับความเดือดรอนเสียหาย อาจเขาช่ือรองขอตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ไดรับมอบหมาย เพ่ือพิจารณามีคําส่ังใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
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ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีการการเขาช่ือรองขอใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๑๖ โครงการหรือกิจกรรมใดที่ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีขอเท็จจริงดังตอนี้ เพื่อเผยแพรหรือใหประชาชนตรวจสอบได 
  (๑) สาระสําคัญของการดําเนินการ 
  (๒) สถานท่ี วิธีการ ข้ันตอนและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
  (๓) เหตุผล และความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ 
  (๔) ผลกระทบของการดําเนินการท้ังผลดีและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมาตรการ
แกไขในกรณีท่ีมีผลเสีย 
 (๕) บทวิเคราะหความคุมคาของโครงการเม่ือพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔) 
  (๖) รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจะเพียงพอใหเขาใจลักษณะการจัดใหมีขอเท็จจริงและการ
เผยแพรตามวรรคหน่ึง เพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติได 
 มาตรา ๑๗ ในการจัดรับฟงความคิดเห็น ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการให
เหมาะสมกับลักษณะโครงการหรือกิจกรรม โดยคํานึงถึงการสรางความเขาใจและการรับรูความ
ตองการของประชาชนผูไดรับผลกระทบอยางท่ัวถึง ตามวิธีการดังตอไปนี้ 
 (๑) การสัมภาษณรายบุคคล 
  (๒) การรับฟงความคิดเห็นทางโทรทัศน 
  (๓) การสํารวจความคิดเห็น 
  (๔) การแสดงความคิดเห็นโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (๕) การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
  (๖) การพบปะแบบไมเปนทางการ 
  (๗) การสนทนากลุมยอย 
  (๘) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  (๙) การประชุมระดับท่ีปรึกษา 
 (๑๐) การอภิปรายสาธารณะ 
 (๑๑) การประชมพิจารณ 
 (๑๒) วิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคหน่ึงใหเปนไป
ตามท่ีกรรมการประกาศกําหนด 
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 มาตรา ๑๘ เม่ือหนวยงานของรัฐแหงใดเร่ิมจะพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมใดและ
เปนโครงการหรือกิจกรรมจามมาตรา ๑๔ ใหหนวยงานของรัฐแหงนัน้พิจารณากําหนดวธีิการรับฟง
ความคิดเห็นตามมาตรา ๑๗ เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและรับฟงความคิดเห็นเบ้ืองตนของประชาชนผู
ไดรับผลกระทบ 
 ใหหนวยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง ประกาศใหประชาชนผูไดรับผลกระทบไดรับทราบ
การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงอยางนอยตองจัดใหมารประกาศในบริเวณท่ีจะอนุญาต หรือ
ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น ในประกาศดังกลาวตองมีขอความแจงใหทราบวิธีการรับฟง
ความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแกการท่ีประชาชนจะเขาใจ
สามารถแสดงความคิดเห็นได ในการนี้ คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางเพื่อเปนมาตรฐานในการ
จัดใหมีประกาศเพ่ือใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติก็ได 
 เม่ือหนวยงานของรัฐจัดใหมีการประกาศตามวรรคหน่ึงแลว ใหแจงตอคณะกรรมการ
เพื่อทราบ 
 มาตรา ๑๙ เม่ือไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ เสร็จส้ินแลว หนวยงาน
ของรัฐตองเปดเผยผลการแสดงความคิดเห็นใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๒๐ หนวยงานของรัฐตองนําผลการแสดงความคิดเห็นท่ีดําเนินการ ตามมาตรา 
๑๘ มาประกอบการพิจารณา ถาหนวยงานของรัฐเห็นวา จําเปนตองดําเนินการตามโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นตอไปโดยมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตามท่ีประชาชนแสดงความคิดเห็น
แลวหรือไดทําความเขาใจกับประชาชนผูไดรับผลกระทบจนเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมแลว 
ใหหนวยงานของรัฐประกาศแสดงความจําเปนและเหตุผลท่ีสมควรใหดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น 
 ประกาศตามวรรคหน่ึงตองระบุวันเวลาและสถานท่ี เพื่อใหประชาชนผูไดรับผล 
กระทบมีสิทธิแสดงความเห็นคัดคานการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้นไดภายในเวลาท่ี
เหมาะสมซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวัน ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวไมมีการยื่นคัดคานใหถือวา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นไดรับฟงความคิดเห็นแลว 
 คําคัดคานตองแสดงประเด็นปญหาใหเขาใจไดวาไมเห็นดวยหรือความเห็นแตกตางใน
ประเด็นใดท่ีเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
 มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีมีการยื่นคัดคานตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ 
 มาตรา ๒๒ การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการใหดําเนินการดังตอ  
ไปนี้ 
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  (๑) ใหหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงอธิบดีศาลปกครองช้ันตนท่ีมีเขตอํานาจศาลใน
ทองท่ีท่ีจะดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมน้ัน เพื่อแตงตั้งผูเช่ียวชาญจากบัญชีรายช่ือตามมาตรา 
๑๓ เปนคณะผูรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ังมีหนังสือแจงการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบดวย 
 (๒) ใหคณะผูรับฟงความคิดเห็นรวบรวมขอมูลของโครงการหรือกิจกรรมและ
รายละเอียดคําคัดคาน เพื่อนํามาพิจารณากําหนดวิธีการรับฟงความคิดเห็นใหเหมาะสมกับสภาพ
ของโครงการหรือกิจกรรม หรือลักษณะของการคัดคาน ซ่ึงตองเปนวิธีการตามท่ีกําหนดในมาตรา 
๑๗ 
 (๓) ใหคณะผูรับฟงความคิดเห็นประกาศวิธีการรับฟงความคิดเห็นโดยตองแสดง
ขอมูลท่ีจําเปนของโครงการหรือกิจกรรม ประเด็นปญหาท่ีจะมีการรับฟงความคิดเห็นการกําหนด
ตัวแทนกลุมบุคคลผูไดรับผลกระทบท่ีจะเสนอขอคิดเห็น การใหความชวยเหลือทางวิชาการแก
ประชาชน และข้ันตอนการดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 
 (๔) เม่ือดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเสร็จส้ิน ใหคณะผูรับฟงความคิดเห็นจัดทํา
รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นจัดสงใหหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการ และประกาศโดย
เปดเผยเพื่อใหประชาชนผูไดรับผลกระทบสามารถตรวจสอบได 
 ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดรายละเอียดวิธีการดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นอยางเปนทางการตามวรรคหน่ึง เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของผูเกี่ยวของได 
 มาตรา ๒๓ เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ
จากคณะผูรับฟงความคิดเห็น ใหหนวยงานของรัฐนํามาพิจารณาประกอบกับความจําเปนของ
โครงการหรือกิจกรรม มาตรการในการปองกันแกไขปญหาผลกระทบท่ีเปนข้ึน ความคุมคาของ
ประโยชนสาธารณะ และทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด กอนท่ีจะตัดสินใจพิจารณาอนุญาตหรือไดเนิน
การโครงการหรือจิตกรรมนั้น 
 มาตรา ๒๔ บรรดาคาใชจายในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นใหตกเปนภาระของ 
ผูขออนุญาตหรือผูมีสิทธิหรือผูมีสิทธิดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีนํามารับฟงความคิดกึง 
 คาใชจายตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงในฆาจายในการดําเนินการของคณะผูรับฟงความ
คิดเห็นดวยตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมดําเนินการจัดใหมีขอเท็จจริงตามเวลามาตร 
๑๖ หรือไมจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๑ ใหผูมีสวนไดเสียมีสิทธิ
ฟองตอศาลปกครองเพื่อมีคําบังคับใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตองตามข้ันตอนของ
พระราชบัญญัตินี้ได 
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ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดท้ังเปนแนวทางใน
การใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
โดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้  
 “โครงการของรัฐ” หมายความวา การดําเนินโครงการของหนวยงานของรัฐอันเปนการ
พัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให
สัมปทานหรืออนุญาตใหบุคคลอ่ืนทํา ท้ังนี้ บรรดาที่มีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ิน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถ่ินหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา ผูซ่ึงอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายโดย 
ตรงจากการดําเนินงานตามโครงการของรัฐ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง และใหหมายรวมถึงนายกรัฐมนตรี
ในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมซ่ึงไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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 ขอ ๕ กอนเร่ิมดําเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการ
ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลตามขอ ๗ ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ ๙ ดวยก็ได 
 หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
ประชาชนเปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีตามขอ ๙กอนเร่ิมดําเนินการ 
 ขอ ๖ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน
เร่ิมดําเนินการโครงการของรัฐตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง เม่ือผูมีสวนไดเสียรองขอ รัฐมนตรีสําหรับ
ราชการสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ิน หรือ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร จะส่ังหนวยงานของรัฐใหรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนกอนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว 
 ขอ ๗ ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐท่ีหนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชนอยาง
นอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
 (๑)  เหตุผลความจําเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
 (๒)  สาระสําคัญของโครงการ 
 (๓)  ผูดําเนินการ 
 (๔)  สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ 
 (๕)  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
 (๖)  ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
 (๗)  ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชนท่ีอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในสถานท่ีท่ี
จะดําเนินโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังมาตรการปองกัน แกไข หรือ
เยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกลาว 
 (๘)  ประมาณการคาใชจาย ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของรัฐ
เองใหระบุท่ีมาของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย 
 ใหหนวยงานของรัฐประกาศขอมูลท่ีตองเผยแพรแกประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบ
เครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบนี้ดวย 
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 ขอ ๘ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมี
ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
โครงการนั้นรวมตลอดท้ังความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชนดวย 
 หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูล 
แกประชาชนก็ได 
 ขอ ๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้ 
 (๑)  การสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 
  (ก) การสัมภาษณรายบุคคล 
  (ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทาง
ระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
  (ค)  การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงาน
ของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
  (ง)  การสนทนากลุมยอย 
 (๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 
  (ก)  การประชาพิจารณ 
  (ข)  การอภิปรายสาธารณะ 
  (ค)  การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
  (ง)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  (จ)  การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 
 (๓)  วิธีอ่ืนที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
 ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธี
อ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๙ จะทําใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงค
ตามขอ ๘หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได แตเม่ือดําเนินการ
แลว ใหแจงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 
 ขอ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศให
ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอ
แกการท่ีประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
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 ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของ
รัฐและสถานที่ท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึนตามระเบียบนี้ดวย 
 ขอ ๑๒ เม่ือดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีเสร็จส้ินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหนําความในขอ ๑๑ วรรคสอง มาใชบังคับ
แกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๓ เม่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดําเนินโครงการของรัฐ
โครงการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนตามขอ ๗ 
(๗) ถายังมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป หนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการ
ปองกัน แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกลาว
เพิ่มข้ึน ตามความเหมาะสมกอนเร่ิมดําเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศใหประชาชนทราบ 
 ใหนําความในขอ ๑๑ วรรคสอง มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
 (๑) โครงการของรัฐท่ีกฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือผู 
มีสวนไดเสียไวเปนการเฉพาะ 
 (๒) โครงการของรัฐท่ีเร่ิมดําเนินการไปแลวกอนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 
 ขอ ๑๕ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุน
ชวยเหลือ และแนะนําหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามระเบียบนี้ รวมท้ังใหมีหนาท่ีดังตอ  
ไปนี้ 
 (๑) จัดทําและเผยแพรแนวทางการเผยแพรขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนใหหนวยงานของรัฐทราบ โดยจะจัดใหมีการสัมมนาหรือฝกอบรมเปนคร้ังคราวดวยก็ได 
 (๒)  ศึกษาหรือวิจัยเพื่อประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหขอมูลและการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 (๓) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือ
ประโยชนในการประกาศ รวบรวม และใหบริการขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนและขอมูลเกี่ยวกับ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี้ 
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 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะเชิญผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใหขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใหขอมูล 
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะดวยก็ได 
 ขอ ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร 
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ประวัติผูเขียน 
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