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ความหมายของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องที่มีมานานกอนตั้งแตกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ไมใชเรื่องใหมที่เพิ่งเกิดขึ้น จากที่ในสมัยกอนทุกชุมชนจะมีเหมืองฝายซึ่งผูใชน้ําทุกคนจะมีสวนรวมตั้ง
แตคิดวาจะมีการเอาน้ําไปที่ไหน แตละคนจะไดน้ําคนละเทาไร แลวก็สรางกติกาขึ้นมา จะมีการแบงกัน
วาใครจะไดน้ําปริมาณเทาไร โดยจัดทําทางน้ําสงน้ําขึ้นมาเพื่อสงน้ําเขาไปในพื้นที่ของแตละคน ซึ่ง
หลักการเหมืองฝายนี้เริ่มมีมาเปน 1,000 ปแลว แตลักษณะหรือรูปแบบการทําอาจไมใชรูปแบบใน
ปจจุบันแตอาจมีการพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน และกฎหรือกติกาที่กลุมหรือสังคมตั้งขึ้นมา
ก็เพื่อบังคับหรือควบคุมการใชน้ําของสมาชิก เพราะหากไมมีกติกาหรือกฎแลวจะทําใหเกิดการแยงน้ํา
กัน ฉะนั้น เรื่องการมีสวนรวมจึงจัดวาเปนเรื่องของความพยายามรวมกัน ทุกคนที่มารวมกันทําลวนตาง
มีผลประโยชนรวมกัน การมีสวนรวมไมใชเรื่องเหมืองฝายอยางเดียว แตการมีสวนรวมไดเขาไปทุก
สวนของสังคม เชน การขนทรายเขาวัด เปนตน
การมีสวนรวมมาจากความคิด 2 แงมุม ไดแก
1) การมีสวนรวมเพื่อจะเปนการลดตนทุน แบงเบาภาระ ซึ่งเปนการมีสวนรวมที่รัฐตองการ
เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
2) การมีสวนรวมตามแนวคิดของความเปนธรรม ใหประชาชนมีสวนรวม เพื่อประชาชนจะ
ไดมีโอกาสไดแสดงความเห็น และเปนการใหอํานาจแกประชาชน
ความหมายของการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาตามที่สวนใหญเขาใจกัน คือ กระบวนการที่มีผู
มีสวนไดสวนเสียมีโอกาส มีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผน อยางไรก็ดี การมีสวนรวมไมได
หมายความวา ถามีประชาชนไมเห็นดวยก็จะดําเนินโครงการไมได แตการมีสวนรวมเปนกระบวนการ
ที่กอใหเกิดการตอรองและการชดเชยที่สมเหตุผล
ประโยชนของการมีสวนรวม
1) ลดตนทุน ลดความเสี่ยง จากการศึกษาของธนาคารโลกพบวา โครงการที่ประชาชนมีสวน
รวมจะลดตนทุนได 10 -15% ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนเปนคนในพื้นที่ ประชาชนจะทราบปญหา มีขอมูล
ที่เที่ยงตรง

**

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2) ลดความขัดแยงในอนาคต เชน โครงการราศีไศล เปนโครงการที่ทําโดยกรมสงเสริมพลัง
งาน สรางโครงการโดยไมมีการทํา EIA ไมทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เนื่องจากเห็นวาพื้นที่
โครงการมีไมถึง 80,000 ไร เมื่อทําไปแลวก็ไมมีการตรวจสอบพื้นที่วาพื้นที่นั้นเปนของใคร เคยมีการทํา
กิจกรรมอะไรหรือไม อยางไร พอทําโครงการเสร็จจึงเกิดผลกระทบและความขัดแยงกันเกิดขึ้นมากมาย
3) ไดทางออกที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
4) ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของโครงการและมีความผูกพันกับทองถิ่น
5) รัฐไดรับขอมูลจากทองถิ่นที่เที่ยงตรง
6) รัฐไดรับความเชื่อถือจากประชาชน และสื่อมวลชน
ความขัดแยงถือวาเปนตนทุนสังคมอยางหนึ่ง เชน ถาจะสรางถนนแตมีประชาชนอยูคน
หนึ่งที่ไมยอมยายออก แมจะเอารถแบคโฮไปจอเตรียมจะสรางแลวก็ตามแตเขาไมยอมออกถนนที่สราง
มาเกือบเสร็จก็ไมเสร็จ ตองยืดไปอีก และการตองยืดเวลาออกไปอีกก็เปนตนทุนอยางหนึ่ง แตหากกอน
จะสรางถนนมีการประชุมชาวบานทุกคนกอนเพื่อขอความเห็นจากประชาชน หากประชาชนบางคนไม
ยอมแตคนสวนใหญยอมและเห็นดวยแลว ความตองการทางสังคมจะหวานลอมใหประชาชนสวนนอย
คนนั้นยินยอมยายออกไป แตขณะเดียวกันการมีสวนรวมไมไดหมายความวา ประชาชนที่ตองยายออก
ตองมารับตนทุนตามลําพัง แตรัฐตองพยายามลดผลกระทบใหต่ําที่สุด รัฐบาลตองมีการชดเชยที่เหมาะ
สม
ปญหาปจจุบันที่รัฐสรางเขื่อนไมได เพราะการสรางเขื่อนเปนการทําใหประชาชนที่อยูใต
เขื่อนไดผลประโยชนขณะที่ประชาชนที่อยูเหนือเขื่อนเดือดรอน ตัวอยาง การสรางเขื่อนแกงเสือเตนที่
คาดวาจะรับน้ํา 1,000 ลานลูกบาศกเมตร ทําใหคนเปนแสนคนที่ลุมแมน้ํายมดานลาง ( ดานจังหวัด
สุโขทัย ) ไดผลประโยชน จากการมีน้ําดีขึ้นก็จริง แตเกิดปญหาที่ทําใหประชาชนเปนพันคนที่อยูดาน
บนเขื่อนขาดรายได ไรที่อยู ถารัฐสามารถหาวิธีการชดเชยรายไดใหเขาตามที่ควรจะเปน ก็จะทําให
ประชาชนสวนที่เดือดรอนไมตอตานโครงการดวย เชน อาจใหประชาชนมีหุนเปนเจาของเขื่อน ไดผล
ประโยชนจากการถือหุน มีรายไดตลอดไป ประชาชนสวนที่เดือดรอนก็จะมีความมั่นคงและมีความเปน
เจาของโครงการ
ในอดีตปญหาที่พบจากการยายคนออกพื้นที่เพื่อสรางเขื่อนนั้นก็มีใหเห็นคือ ประชาชน
อุทยานแมปง บานกอหนองกอจอก จังหวัดลําพูน เปนประชาชนที่ถูกยายมาจากเขื่อนภูมิพล และจากการ
ศึกษาพบวา คนที่ถูกยายจากเขื่อนในที่สุดจะกลายเปนคนจน และความรูสึกนี้ก็ไดสะสมกันมาทําใหชวง
หลังพวกที่ถูกยายจากเขื่อนตางๆ กลายเปนนักประทวงมืออาชีพ เพราะการชดเชยที่ผานมาไมเปนธรรม
แกคนเหนือเขื่อน
ฉะนั้นหากเทศบาลมีโครงการและใหประชาชนเขามามีสวนรวมแลวจะทําให
1) เทศบาลทราบวาจุดไหนควรทําหรือไมควรทําอะไร
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2) เมื่อประชาชนมีสวนรวมแลว จะทําใหคนสวนนอยเห็นความสําคัญหรือยอมรับความ
เห็นของคนสวนใหญ
3) รัฐตองพยายามชดเชยใหคนสวนนอยใหเปนธรรม และที่สําคัญที่สุดถารัฐหรือองคกร
ทองถิ่นทําโครงการโดยการถามหรือทําประชาพิจารณกอนหรือใหประชาชนมีสวน
รวมแลวองคกรทองถิ่นนั้นก็จะไดรับความเชื่อถือจากประชาชนและจากสื่อ
ตัวอยางที่ แคนาดา ที่มีการสราง Shopping Complex ขนาดใหญมากแหงหนึ่ง ตนทุนในการ
สราง 7,000 พันลานบาท เจาของเปนคนจีนฮองกงที่มาลงทุนในแคนาดา กอนทําไดมีการทําประชา
พิจารณถึง 250 ครั้ง (ถาเปนในไทยคงเลิกทําโครงการไปแลว) ในที่สุดประชาชนสวนใหญเห็นดวยและ
ไดทางออกที่ดี
ประชาคม คือ ประชาชนที่มีจุดหมายรวมกันที่จะทําเพื่อสวนรวม และประชาคมจะเปนพลัง
สําคัญในการดูแลกิจกรรมวากิจกรรมนั้นจะสามารถบรรลุผลตามเปาหมายได ประชาคมเปนเจาของพื้น
ที่ ไมมีการโยกยายเหมือนกับเจาหนาที่หรือตัวแทนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือจังหวัด หาก
แผนงานของเทศบาลไดรับความเห็นชอบจากประชาคม ถาประชาคมเขมแข็งผูนําหรือผูบริหารที่เปลี่ยน
ใหมไปตามการเลือกตั้งก็ไมสามารถเปลี่ยนแผนหรือโครงการที่ประชาคมเห็นชอบไดเลย
ชองทางของการมีสวนรวม แบงเปน
1) โดยการจัดการของรัฐ หรือการมีสวนรวมในการวางแผนแบบเปนทางการ
ที่ผานการการวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนลักษณะของการวางแผนแบบโตะจีน เนื่องจาก
มีการออกไปสํารวจประชาชนแตละภูมิภาคมาวาตองการอะไร แลวมาประชุมกันโตะกลมจํานวน 1,000
โตะ โตะละ 10 คน รวมแลวประมาณหมื่นคนเศษ และก็คลอดออกมาเปนแผนพัฒนาฯ 8 แตการทําแผน
ที่ดีนั้นตองมีที่มาที่ไปกอน ไมใชจะถามประชาชนอยางเดียววาประชาชนตองการอะไร การทําแผนตอง
มีการรวบรวมขอมูล วามีขอมูลอะไร ปญหาความเปนมาเปนอยางไร ทางเลือกที่จะพัฒนามีอะไรบาง
และทางเลือกเหลานี้แตละทางเลือกมีผลแตกตางกันอยางไร แลวจึงจะใหประชาชนเปนผูเลือกทางเลือก
เอง เชนเดียวกับเทศบาลตําบล เมื่อมีการจัดประชาคมแลวตองมีการตั้งกรอบแนวทางการพัฒนาดวยวา
จะใหเปนไปทางใด ไมใชรับขอเสนอจากประชาชนมาทุกคนทุกความเห็นมาทําได จะทําใหความเห็นที่
ไดมากระจัดกระจายไปหมด ตองมีการจัดหมวดหมูและจัดลําดับความสําคัญ เรียงปญหาใหประชาชน
ตกลงกันวาปญหาใดสําคัญกวากันและตองเรงแกไขกอน
เครื่องมือที่เทศบาลขนาดใหญตองการและเปนสิ่งสําคัญคือ Citizen Survey ( บางทีเรียก
Poll แต Poll เปนการสํารวจความเห็นที่มีคําถามจํากัด ) หรือการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนวา
ตองการหรืออยากไดอะไร เชน หากเชียงใหมตองการทํากระเชาขึ้นดอยสุเทพ ก็ควรมีการสํารวจความ
เห็น ( Citizen Survey ) เพื่อจะไดความเห็นจากประชาชนวาควรจะทํากระเชาหรือไม
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เชนเดียวกับกรณีที่รัฐตองการทําแผนพัฒนาฯ 9 โดยเนนการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งตองมี
การสํารวจความเห็นประชาชนกอนวาประชาชนเห็นวาการทองเที่ยวมีผลดีไหม ตองการสงเสริมการ
ทองเที่ยวหรือไม หลักการทําแผนการทองเที่ยวในแผนฯ 9 นี้ไดออกไปสํารวจความเห็นของประชาชน
3,000 คน วาประชาชนมีความรูสึกวาการทองเที่ยวจะกอใหเกิดผลประโยชนที่เปนบวกหรือลบกับ
ประชาชน พบวา จากการสํารวจความเห็นของประชาชนและประชาชนเห็นดวยนั้นเนื่องจากประชาชน
เห็นวาการสงเสริมการทองเที่ยวนั้นจะเปนการทําใหทองถิ่น จังหวัด ประเทศชาติไดชื่อเสียง และภูมิใจที่
ประเทศมีชื่อเสียง ซึ่งตางจากนักการเมืองและผูบริหารเห็นวาการทองเที่ยวจะทําใหเกิดรายได ดังนั้น
ประชาชนมีความคิดเกี่ยวกับผลประโยชนของนโยบายการทองเที่ยวเปนนามธรรมมากวานักการเมือง
ประชาชนเห็นวาผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการทองเที่ยวคือ การกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน นั่นคือ
ประชาชนเห็นวาพอมีการทองเที่ยวแลวคนที่รวยก็จะรวยขึ้นแตคนที่จนอยูก็ไมไดรวยขึ้นมากเทาๆ กับ
คนรวย
ฉะนั้นหากเทศบาลจะมีการจัดการบริหารการทองเที่ยวในเทศบาล เทศบาลตองมีการจัดการ
บริหารที่ใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม ตองคิดเพิ่มวาเมื่อมีการจัดการทองเที่ยวแลวคนที่จะมีรายได
เพิ่มขึ้นหรือรวยขึ้นจะเปนใคร
และผลจากการทํา Citizen Survey จากประชาชนนั้น สุดทายก็สรุปความเห็นประชาชน
วาหากรัฐบาลจะมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวแลวประชาชนเห็นวามีผลประโยชนสุทธิเปนบวก จึงทํา
ให ททท. มีฐานเสียงในระดับประชาชนที่ใหการสนับสนุนใหมีการทองเที่ยว
2) การมีสวนรวมในการวางแผนอยางไมเปนทางการ
ประชาชนอาจมีการจัดประชุมกันเองในกลุมของตนและแสดงความเห็นผานสื่อ หรือหาก
ประชาชนมีหัวหนาหรือผูนําก็อาจจัดเปน work shop
การเดินขบวนอยางสันติ จัดเปนการมีสวนรวมอยางหนึ่ง และถือเปนสิทธิของคนไทยที่จะ
ทําได
มีการทํารายการวิทยุ เชน วิทยุทองถิ่น หรือสถาบันวิชาการองคกรเอกชนอิสระ ( NGOS )
เชน ชาวเขาจะมีองคกรเอกชนอิสระใหการสนับสนุนและเขมแข็งมาก
บุคคลที่ควรมีสวนรวม
ใครควรมีโอกาสไดมีสวนรวมกรณีการทําโครงการ ( สรางเขื่อน ถนน ฯลฯ ) คนที่มีสวนรวม ได
แก
ผูไดรับผลกระทบโดยตรง ผูที่อยูในพื้นที่โครงการ ผูที่ยายออก ผูสูญเสียที่ดิน ผูที่ทํามาหา
กินเหมือนเดิมไมได ซึ่งบุคคลตางๆ เหลานี้เทศบาลตองเขาไปพบและแจงใหเขามามีสวนรวมตามขั้น
ตอนตางๆ เพื่อจะใหเขามามีสวนรวม เพื่อใหเกิดความเปนธรรม นั่นคือ ประเทศไทยจะพัฒนาโดยที่คน
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อื่นลําบากไมได เพราะการพัฒนาควรทําใหมีการพัฒนาไปดวยกันหมด คนที่พัฒนาแลวไดประโยชน
ตองเอาประโยชนบางสวนของตนมาชดเชยใหคนที่เสียผลประโยชน
คนที่ไดผลกระทบทางออม เชน มีการสรางถนนหรือคันคลองแลวทําใหเด็กนักเรียนเดิน
ทางไปโรงเรียนไมได แตตองเดินทางออมไปถึง 3 กิโลเมตร
หนวยราชการที่เกี่ยวของ เพราะหนวยงานจะไดทราบและเห็นวาเทศบาลกําลังทําอะไรอยู
และเทศบาลเองก็จะไดทราบวาหนวยงานอื่นจะทําอะไร เพื่อใหแผนหรือโครงการประสานและตอเนื่อง
กันได
ธุรกิจเอกชน เพราะถามีถนนดีขึ้นเอกชนก็ไดผลประโยชนมีการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือมีผล
กระทบทางลบก็ได
กลุมผูผลิต
เจาของทุน ( เจาของเงินกู )
ธนาคารโลกไดใหคํานิยามของคําวา "ผูมีสวนไดสวนเสีย" ไวกวางมาก แมแตผูที่มีความรูสึกวา
เปนผูมีสวนไดสวนเสียก็ถือวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียดวย ฉะนั้นในการสรางเขื่อนใหญๆ ที่ประเทศลาว
เองจึงตองมีการเชิญ องคกรเอกชน และองคกรระหวางประเทศอื่นๆ มากมายเขามารวมประชุมดวย
ระดับของการมีสวนรวมสาธารณะ จะตองมีการจัดระดับของการมีสวนรวมกันเปนขั้นๆ ไป กอนที่จะ
ใหมีใครเขามามีสวนรวมจะตองมีการ
1) รวบรวมหาขอมูล วาใครจะเปนผูไดรับผลกระทบมากที่สุด หรือรุนแรงที่สุด เชน จะทํา
ถนนก็ตองมีการรวบรวมวาถนนที่จะสรางนั้นจะตัดผานที่ของใครบาง กอนที่จะทําโครงการอันดับแรก
ตองกระจายขาวใหประชาชนหรือคนที่ไดรับผลกระทบทราบกอนแตเนิ่นๆ อยาใหประชาชนตกใจวา
เมื่อโครงการมาถึงแลวเขาตองยายบาน โดยเขาไมมีโอกาสหรือเวลาคิดหาทางขยับขยาย หรือหาทางออก
วิธีการตอรอง เขาจะตองหาทางสูตาย เทศบาลตองกระจายขาวและทําใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบรู
ตัวและทําใหเขามีความรูสึกวาเทศบาลอยูขางเขา และจะชวยเหลือเขาเหลานั้น ทําใหเขาเปนผูเสียสละ
และมีผูดูแล ไมใชใหเขารูสึกวาเขาเปนผูเสียสละฝายเดียวแตคนอื่นๆ ไดประโยชน แลวคอยดําเนินตาม
ขั้นตอนตอไป
2) การกระจายขอมูล ปญหาการสรางเขื่อนที่ผานมาคือ เจาของโครงการไมใหขอมูลแกประชา
ชนอยางครบถวน นอกจากนี้ การทํารายงาน EIA สวนใหญไมไดมาจากการสํารวจที่แทจริง เปนการทํา
จากขอมูลทุติยภูมิ การสํารวจเปนไปในระยะเวลาอันสั้นทําใหไดขอมูลไมครบและไมถูกตอง ซึ่งตาม
จริงควรจะมีการใหแกประชาชนมีโอกาสอาน EIA โดยอาจจะนําไปไวที่หองสมุดประชาชน หรือศาลา
ประชาชน
3) การปรึกษาหรือ มีการทํา Technical hearing สําหรับโครงการขนาดใหญมากๆ เชน โครง
การเขื่อน ตองมีการตรวจสอบวาการสรางเขื่อนนั้นอยูจุดใด อยูบนรอยเลื่อนของโลกหรือเปลา การสั่น
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สะเทือนของโลกนั้นกี่ริกเตอรจึงจะทําใหเขื่อนพัง เขื่อนที่สรางใหญมากพอที่จะไมทําใหเกิดการสั่น
สะเทือนจะตองมีตนทุนเทาใด
4) การจัดประชุมในชุมชน หรือการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง
หากเทศบาลตองการใหประชาชนมีสวนรวมในบางเรื่อง เทศบาลหรือเจาหนาที่เทศบาลทุก
คนก็อาจตองเขาไปชวยทํางานดวย แตถาเราทําใหคนที่คิดวาตนเองมีโอกาสนอยหรือต่ําตอยมีความรูสึก
วาเขามีความสําคัญเทากับคนอื่นๆ คนคนนี้จะกลายเปนคนที่จะมีสวนสําคัญในการชวยทํางานของเราได
ซึ่งอาจจะมากกวาคนที่คิดวาตนเองมีความสําคัญดวยซ้ํา
หากเทศบาลจะทําแผน และประชาชนมีจํานวนมาก เทศบาลอาจจะเลือกจากตัวแทนของ
ประชาชนมาก็ได และอาจจะมีการแตงตั้งใหตัวแทนมีตําแหนงหรือทําใหเขาเกิดความรูสึกวามีความ
สําคัญ บางคนที่โครงการมีผลกระทบตอเขาคอนขางมาก เราก็ใหเขามีสวนรวมโดยเปนผูติดตามและ
ประเมินผล ใหสงตัวแทนที่พูดแลวเขาใจกันได สรุปแลว การมีสวนรวมของประชาชนจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับ ความสําคัญ ความรู ทัศนคติ ของประชาชน การทําทํางานตองมีแรงจูงใจ ดังที่นักเศรษฐ
ศาสตรมักจะเชื่อวา "คนเราทุกคนมีความเห็นแกตัว แตคนเห็นแกตัวนี้อาจสามารถรวมกันแลวทํางานที่ดี
ได ถามีการใชแรงจูงใจที่เหมาะสม"
การสรางการมีสวนรวม มีขั้นตอนดังนี้
1) ตองสรางกลุม บางทีทําไดยาก เพราะในแตละพื้นที่ไมมีกลุม และการจะมีกลุมก็ตองมีการจัด
การ กลุมใหดี ไมใหเกิดการทะเลาะกัน การสรางกลุมตองมีการออกสํารวจศึกษาความเปนมาของทอง
ถิ่นกอนดวยวาในพื้นที่นั้นๆ มีกลุมเดิมอะไรอยูหรือไม มีกลุมชาติพันธุหรือไม มีกลุมชาวเขา กลุมยอง
กลุมมง กลุมคริสต กลุมวัด กลุมอาชีพ กลุมวินมอเตอรไซค กลุมอนุรักษเมืองเกา เปนตน หากในชุมชน
ไมมีกลุมก็ตองสรางกลุม และการสรางกลุมจากขอมูลตางๆ หรือถาชุมชนนั้นไมมีกลุมจริงๆ ก็อาจสราง
กลุมขึ้นมาเองโดยการจัดกิจกรรมตางๆ ใหเกิดการรวมกัน ใหมีการทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งตองมีพื้นที่ที่
จะสามารถใชทํากิจกรรมรวมกับกลุม
เทศบาลควรสรางเครื่องมือใหมๆ ไวใชในการจัดการ เชน การขายหรือแลกสิทธิ ที่เรียกวา
สิทธิการพัฒนาที่ถายโอนได ( Transferable development right ) เชน ในการสรางอาคารสูงอาจกําหนด
วาหากจะสรางอาคารเกิน 3 ชั้นตองมาซื้อหรือแลกสิทธิในการสราง สิทธินี้เทศบาลจะมอบใหแกผูที่เสีย
หายจากโครงการที่สมควรไดรับการชดเชย ผูมีสิทธิก็จะมีรายไดในภายหลัง นอกจากนี้ เทศบาลอาจหา
วิธีในการสรางหรือใหไดมาซึ่งรายได เชน ตัดถนนสายใหมขึ้นมา ( betterment tax ) ซึ่งจะทําใหพื้นที่ซึ่ง
มีถนนตัดผานมีราคาแพงขึ้น แลวเทศบาลก็สามารถเก็บภาษีพิเศษในพื้นที่นี้ได นําภาษีนี้ไปชดเชยราษฎร
ที่เดือดรอน
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เทศบาลควรมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อใหประชาชนมาพบกัน ซึ่งจะทําใหเกิดกลุมและจะสามารถ
ทํากิจกรรมรวมกันและเทศบาลเองก็จะสามารถพบปะหรือประชุมพูดคุยกับประชาชนได หากเทศบาล
ไมมีพื้นที่สาธารณะจริงๆ เทศบาลอาจจะตองไปติดตอขอพื้นที่วัดหรือโรงเรียน ซึ่งไมจําเปนตองเปน
อาคารหรือตึกใหญโต แตอาจจัดเปนสวน มีลาน มีตนไมรมรื่น มีศาลา และในการที่จะปลุกใหประชาชน
มาฟงหรือมารวมกิจกรรม เทศบาลตองฟงประชาชนกอน เพราะถาประชาชนมีสวนรวมประชาชนจะ
ตองการนําปญหามาใหเทศบาลแกปญหาใหกอน ซึ่งถาเทศบาลแกปญหาใหประชาชนไมไดทั้งหมด
อยางนอยเทศบาลออกมาแสดงความเห็นใจ เปนกําลังใจ หรือรวมทุกขรวมสุขกันก็ไดแลวประชาชนถึง
จะยอม เทศบาลตองมีความเสมอภาค และเทศบาลตองมีสวนรวมในการทํากิจกรรมนั้น
2) กิจกรรมที่จะทําใหเกิดกลุมตองมีประโยชนชัดเจน กิจกรรมตองมีความตอเนื่อง
3) รัฐบาลตองใหความรูโดยไมปดบังและหลอกลวง ตัวอยาง กรณีการวางทอกาซที่เกิดปญหา
กัน เนื่องจากเจาของโครงการไมใหขอมูลที่ชัดเจน ประชาชนเขาใจวากาซที่อยูในทอนั้นเปน
กาซเฉื่อย ประชาชนมารับทราบขอมูลภายหลังวาอาจระเบิดได ซึ่งจะทําใหประชาชนรูวาตน
เองไมมีความปลอดภัย ทําใหเกิดการตอตานแบบสุดชีวิต
4) รัฐบาลตองมีการวิเคราะหวาวาใครไดผลประโยชน ใครเสียประโยชน ( คนไทยสวนใหญมัก
จะไมบอกใครหรอกวาตนเองไดประโยชน ) รัฐบาลตองแจงใหประชาชนเขาใจอยางชัดเจนวาประชา
ชนมีความเสี่ยงขนาดไหน และขอสําคัญตองมีการชดเชยอยางเปนธรรมและตองไปตรงเวลา
5) การจะทําโครงการอะไรตองมีการคํานึงผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมใหรอบคอบและ
มีความครบถวน ตองพยายามวาตนเองเปนประชาชนเปนคนที่ไดรับผลกระทบ
********************************
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