มิติใหมการสื่อสารการมีสวนรวมของประชาชน : ถึงเวลาเปลี่ยนวิธีคดิ ... ปรับวิธีการ
เยาวลักษณ โหตรภวานนท
กระแสการมีสว นรวมของประชาชนในสังคมไทยปจจุบันเติบโตอยางตอเนื่องและเขมขนขึ้นทุกขณะ
การพัฒนาโครงการใหญตางๆ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตของผูคนในสังคม ชุมชน ไมสามารถ
จัดการแบบเดิมๆ ที่ภาครัฐเปนผูนําการแกไขตามลําพังตอไปไดอีกแลว จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม สภาพความเปนอยู การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของสังคม สงผลใหปญหามีความละเอียดออนและ
ซับซอนมากขึ้น ตลอดจนภาคประชาชนตืน่ ตัว ตื่นรู ใหความสําคัญกับการเขาไปรับรูรับทราบขอมูลโครงการ
ตางๆ และใหความสนใจกับความเปนไปในการกําหนดทิศทางการพัฒนาบานเมืองและวิถีชวี ิต โดยไดลุกขึ้น
รวมกลุม รวมคิด รวมปฏิบัติการ และสื่อสารใหภาครัฐ ตลอดจนสาธารณชนไดรับรูรับทราบมาอยางตอเนื่อง ใน
หลากหลายรูปแบบผานชองทางตางๆ ไมวา จะเปนการคัดคาน การเรียกรอง การชุมนุม การฟองรองภาครัฐ
ฯลฯ โดยตางแสดงออกถึงความตองการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสังคม ดวยตองการ
เห็นการเปลีย่ นแปลงในวิถชี ีวิตที่เชื่อวาจะดีกวา เหมาะสมกวา ซึ่งนับเปนพัฒนาการใหมที่เกิดขึ้นของการมีสวน
รวมของประชาชนที่เขมแข็ง อันจะสงผลใหการสื่อสารการมีสวนรวมของประชาชนทั้งภาครัฐและภาคสวน
ตางๆ ตองเปลี่ยนไป
กรณีที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนที่ชุมชนใชสิทธิและอยากมีสวนรวมในการแกไขปญหา
และเปน
ประเด็นทีก่ ลาวถึงกันอยางกวางขวางมากที่สุดจนกลายเปนเรื่องระดับชาติในขณะนีไ้ มพนเรื่องที่ ศาลปกครอง
ระยองมีคําพิพากษาใหทองทีม่ าบตาพุดและพื้นที่บริเวณใกลเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ และศาลปกครองกลาง
ใหระงับการดําเนินการโครงการ 76 โครงการของพื้นทีม่ าบตาพุด บานฉาง จังหวัดระยอง สงผลใหตองชะลอ
การขยายและกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใหม เพื่อกําหนดแนวทางและกระบวนการตัดสินใจอนุมัติกอสราง
โรงงานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67
มาตรา 67 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กําหนดใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากร และสุขภาพ จะตองทําการศึกษาและประเมินผล
กระทบดานคุณภาพสิ่งแวดลอมและดานสุขภาพกอน สงผลใหกอนดําเนินโครงการ ตองดําเนินการตาม
ขั้นตอน ที่ประกอบดวย การจัดใหมกี ระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเปดโอกาสใหองคกร
อิสระไดแก ผูแ ทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ กับผูแทนสถาบันอุดมศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรหรือดานสุขภาพ ไดเขารวมใหความเห็นประกอบ
เมื่อกอนการพัฒนาถือเศรษฐกิจเปนธงนํา ตอมามีการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดลอม จนกําหนดไวใน
กฎหมายวา การอนุมัติโครงการที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองทํา EIA (Environmental Impact
Assessment : การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) และลาสุดก็เห็นวา EIA ที่ใชกนั มาไมเพียงพอกับการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาดาน
สุขภาพมากขึน้ เกิดเปน HIA (Health Impact Assessment : การประเมินผลกระทบดานสุขภาวะหรือสุขภาพ)
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การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปนกระบวนการทีป่ ระชาชนและผูที่เกี่ยวของหรือ
ผูมีสวนไดเสีย มีโอกาสไดเขารวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา เสนอแนวทางแกไข ในประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมดําเนินการ รวมการแกไขปญหา และรวมในกระบวนการตัดสินใจ ประโยชนที่
ภาครัฐจะไดรบั ในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมนัน้ นอกจากจะเปนการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายแลว
ยังเปนสรางความชอบธรรมของการเปนองคกรที่ดีมีความโปรงใส ชวยใหการตัดสินใจมีความรอบคอบเปนการ
เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ และสอดรับกับปญหาและความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทีส่ ําคัญทําให
โครงการไดรับการยอมรับและรวมมือจากประชาชนและชุมชนที่เกีย่ วของ
สมัยกอนการมีสวนรวมของประชาชนอาจจะอยูในรูปทีห่ นวยงานจัดกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในแตละโครงการที่คาดวาจะมีผลกระทบประชาชนเทานั้น บทบาทของประชาชนที่มตี อการตัดสินใจ
ในโครงการอยูในระดับที่ต่ํา ความสัมพันธระหวางหนวยงานและประชาชนไดสิ้นสุดพรอมไปกับโครงการ แต
นับจากนีไ้ ปการพัฒนาโครงการใดๆ หากภาคประชาชนในพืน้ ที่และในภาพรวมไมเห็นชอบก็จะไมสามารถ
ดําเนินโครงการตอไปได การมีสวนรวมของประชาชนกับรัฐเปนสิทธิ ที่ตองเคารพสิทธิประชาชนและชุมชน
เปนเรื่องผูกพันที่ทุกองคกรของรัฐตองปฏิบัติตาม เพราะฉะนัน้ แนวทางการดําเนินการที่มิอาจละเลยคือ การมี
สวนรวมของประชาชน ตั้งแตรวมคิดโครงการ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน รวมแกปญหา
และรวมประเมินผล ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
ในอดีตทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจไมคอยใหความสําคัญในเรื่องของการสื่อสารขอมูล
กับการมีสวนรวมของประชาชนเทาที่ควร จึงเปนมิติใหมการสื่อสารการมีสวนรวมของประชาชน ที่ทุกภาคสวน
ตองเปลี่ยนแนวคิด ตอจากนีไ้ ปตางตองตระหนัก ใสใจและดําเนินการตามขอกฎหมายอยางเครงครัด ตอง
ยอมรับและปรับใหประชาชนไดเขามามีสว นรวมในการเสนอแนะความคิดเห็น รวมปฏิบัติงาน และการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการจัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยหันมาพิจารณา ทั้งดาน
นโยบาย ดานโครงสรางองคกร ดานการรับรูของบุคลากรในหนวยงาน การสื่อสารทําความเขาใจในการใช
เครื่องมือการมีสวนรวมของประชาชน มีการเรียนรู และปรับตัว จะตองหาวิธีถายทอดใหเขาใจไดงาย และ ตอง
หาแนวทางที่จะเพิ่มชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารใหเขาถึงประชาชน ตลอดจนการใหความรูและขอมูล
ตางๆ เพื่อสรางความเขาใจของประชาชนใหมากยิ่งขึน้
อาทิ การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นประชาชนแนวทางปฏิบัติตองถือหลักธรรมาภิบาล รับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนใหทั่วถึง เพื่อจะไดขอมูลที่ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง ตองเปนเวทีของประชาชน
ขนานแท เปนอิสระใหประชาชนแสดงความคิดเห็น ผานขอมูลพื้นฐานที่ถูกตองทั้งบวกและลบ ขอมูลที่
ประชาชนไดรบั ตองชัดเจนและเขาใจ เพื่อนําขอเท็จจริงไปไตรตรอง อยาใหเกิดเหตุการณตามที่โจษขานกัน
เชน การรับฟงความคิดเห็นประชาชนแบบเทียมๆ ไมมีไดมีการตั้งเวทีจริงหรือตั้งเวทีจริงก็ไปเกณฑคนทองถิ่นที่
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ภายใตสถานการณใหมการปฏิบัติงานสื่อสารมีบทบาทและเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาสังคมใน
ยุคปจจุบันจึงตองประยุกตแนวคิดใหตอบรับการมีสวนรวมของประชาชน ที่กอใหเกิดเรียนรูของทุกฝายใน
สังคมอยางกวางขวาง จึงเปนโอกาสสําหรับโครงการขนาดใหญอีกหลายแหง ที่เขาแถวเตรียมดําเนินการจะได
กลับไปทบทวน แมวาการดําเนินการตามขอกฎหมายอยางเครงครัด อาจจะทําใหเสียเวลาเสียงบประมาณ แตก็
คงจะไมมากหากเมื่อเทียบกับความสุขที่ยงั่ ยืนของชุมชนในพืน้ ที่ และความจริงใจในการแกไขปญหาจะนําสู
ความสมานฉันท นับเปนนิมิตหมายอันดีที่ทุกภาคสวนของไทยจะไดปรับตัวและพัฒนาไปสูความยั่งยืนอยาง
แทจริง
เชื่อวาสังคมไทยไดพัฒนามาถูกทางแลว จนกระบวนการสรางสรรคใหเกิดวัฒนธรรมรูปแบบใหมที่เอื้อ
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย แตภายใตการเติบโตยุคเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทั น สมั ย รวดเร็ ว การสื่ อ สารข อ มู ล ผสมผสานเข า กั บ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รู ป แบบต า งๆ ไม ว า จะเป น การใช
อินเตอรเน็ต วิทยุและโทรทัศนผานดาวเทียมตรงตอผูชม การสงขอความสั้นผานโทรศัพท VDO Link, PhoneIn เปนตน ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก สิ่งที่ทาทายนักการสื่อสารตอไปก็คือ ทํา
อยางไรใหการมีสวนรวมของประชาชนเติบโตและเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพ ผูไดรับผลประโยชนเปนผูไดรับ
ผลกระทบอยางแทจริง มิใชเปนการปกปองผลประโยชนของกลุมคนเพียงบางกลุม
……………………………………………….
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