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บทที่ 1

บทนำา

  “แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำารับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด” ฉบับนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อนำาไปสู่การสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในการทำางานร่วม

กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำาเนินโครงการที่ยื่นขอคำา

รับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

ซึ่งมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทำาหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์และ

กลั่นกรองโครงการ รวมทั้งให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริหารองค์การ ก่อนที่จะให้ความ

เห็นชอบ และออกหนังสือรับรองโครงการ (Letter of Approval, LoA) ให้กับผู้พัฒนา

โครงการในประเทศไทย

  โครงการที่ยื่นขอคำารับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดจะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม  การลงทุน  การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแก่ชุมชนใน

ท้องถิ่นที่โครงการตั้งอยู่ โดยมีดัชนีชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ 4 ดัชนีหลัก คือ 

หมวดดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวดดัชนีด้านสังคม หมวดดัชนีด้าน

การพัฒนาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี และหมวดดัชนีด้านเศรษฐกิจ

 ในหมวดดัชนีด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ี

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้ความสำาคัญ กล่าวคือ ก่อนและ

หลังดำาเนินโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด ผู้พัฒนาโครงการควรจัดให้มีกระบวนการปรึกษา

หารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder consultations) 
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โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการด้วยคำาอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย (Non-technical 

Project Design Document)  จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมท้ังจัดทำารายงานการประชุมการจัดกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนเพ่ือรับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ(Public Participation Report)

 นอกจากนี้ผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดยังต้องจัดทำาเอกสารประกอบ

โครงการ (Project Design Document, PDD) เพื่อนำาเสนอรายละเอียดโครงการตามรูปแบบที่

คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board of Clean Development 

Mechanism, CDM EB) กำาหนดไว้  ซึ่งข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ 

Comments) เป็นหัวข้อหนึ่งที่ผู้พัฒนาโครงการต้องดำาเนินการ  โดยจะต้องระบุถึงวิธีการรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

และแนวทางในการปรับปรุงโครงการ รวมถึงการชี้แจงของผู้พัฒนาโครงการเมื่อได้รับข้อคิด

เห็นดังกล่าว

  อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดโอกาสให้มีการรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ยื่นขอคำารับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่

สะอาดในประเทศไทยนั้นยังมีข้อจำากัด และผู้พัฒนาโครงการดำาเนินการไปในทิศทางที่

หลากหลาย  นอกจากนั้นยังพบว่า ในหลายกรณี ผู้พัฒนาโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หลังจากที่ได้มีการตัดสินใจในส่วนของการออกแบบ

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของโครงการไปแล้ว หรือแม้ในบางกรณีผู้พัฒนา

โครงการจัดประชุมชี้แจงก่อนพัฒนาโครงการ แต่ก็พบว่าผู้พัฒนาโครงการไม่ได้นำาข้อคิดเห็น

ของประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขหรือปรับปรุงโครงการ ซึ่งในกรณีเหล่านี้อาจนำา

ไปสู่ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างผู้พัฒนาโครงการและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินโครงการ
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 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำาคู่มือฉบับนี้ขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในสังคมไทย อันจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development) ต่อไป

 1.1 กระบวนการจัดทำาคู่มือ

  ในการจัดทำาเอกสารวิชาการเรื ่อง   “แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ

ที่ยื ่นขอคำารับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด” ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำาเริ ่ม

ต้นจากการสำารวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยครอบคลุมเนื ้อหาที ่เกี ่ยวข้องใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) แนวคิดทฤษฎี

เกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) กรณีศึกษา หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัด

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม

ในต่างประเทศ และกรอบแนวทางการดำาเนินงานขององค์การสหประชาติ  3) กฎหมาย

ที่เกี ่ยวข้องกับสิ ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา

พิจารณ์ พุทธศักราช 2548 และ 4) คู ่มือว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริบท

สังคมไทย ตลอดจนรายงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ผู ้พัฒนา

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดเสนอต่อองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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 หลังจากสำารวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง คณะผู้จัดทำาได้ทำาการ

ลงพื้นที ่ศึกษาภาคสนามและพัฒนาคู่มือฉบับร่าง ต่อมาได้ดำาเนินการจัดประชุมกลุ่ม

ย่อยและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที ่ เกี ่ยวข้องเพื ่อนำาข้อมูลมาปรับปรุง

คู ่มือฉบับร่าง จนท้ายที่สุดนำามาสู่คู่มือฉบับนี้  

  1.2  ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน

 จากการสำารวจและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า กระบวนการสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความตื่นตัวระดับโลกในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นให้

สาธารณชน (Public)  ผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ (Decision Makers) และกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholder Groups) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น

ต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจ การวางแผนการดำาเนินงาน และนโยบายต่างๆ ร่วมกัน 

 

 อย่างไรก็ตามหากจำาแนกกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาในระยะ

เวลากว่าทศวรรษของสังคมไทย ตามข้อเสนอของ Arnstein (1995:358-373, อ้างใน 

สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) 

ซึ่งแบ่งลำาดับขั้นของการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ลำาดับขั้นกว้างๆ คือ (1) ขั้นพื้นฐาน คือ มี

วัตถุประสงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชน (ประชาชนเข้าร่วมรับรู้ร่วมกัน) (2) ขั้นกลาง คือ มี

ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและคำาปรึกษา แต่ยังไม่มีอำานาจในการตัดสินใจ และ (3) ขั้น

สุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีอำานาจในการตัดสินใจและดำาเนินการ

  ผลปรากฏว่าการดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยยังอยู ่

ในขั ้นพื ้นฐานและขั ้นกลางคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เท่านั ้น เหตุผลประการสำาคัญสืบเนื ่องมาจากมุมมอง และความเข้าใจที ่ผู ้ปฏิบัติงานมี
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ต่อ “กระบวนการมีส่วนร่วม” ที่ยังค่อนข้างจำากัด ประกอบกับไม่มีแนวทางหรือหลักปฏิบัติ

ในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีความชัดเจนเพียงพอ ทำาให้รูปธรรมของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนลดทอนเหลือเพียงรูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อแจ้งข้อมูลให้

ทราบ หรือเปิดโอกาสให้มีการซักถามในที่ประชุมช่วงสั้นๆ ก็ถือว่าได้เปิดโอกาสให้ประชาชน

ชนมีส่วนร่วมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งที่จริงๆ แล้วกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น

มีหลายระดับ ประกอบด้วยองค์ประกอบ หลายขั้นตอน และมีลักษณะเป็น “กระบวนการ” 

โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง หรือขั้นตอนหนึ่ง

ของกระบวนการเท่านั้น

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าในปัจจุบันการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะยัง

มีข้อจำากัดอยู่มาก แต่หลายภาคส่วนในสังคมก็ยังคงเห็นความสำาคัญของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่เพียงแต่เป็นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความขัด

แย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้พัฒนาโครงการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ การมีส่วนร่วม

ยังเป็น กระบวนการที่ช่วยลดความล่าช้าและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง

และการเผชิญหน้า

 

  นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นกระบวนการพัฒนาภาคประชา

สังคมและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภาค

ประชาชนเองที่มีความตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ที่กระทบถึงชีวิตและชุมชน

ของตนเอง ในปัจจุบัน คำาถามสำาคัญที่ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกำาลังเผชิญร่วมกันคือ ทำาอย่างไร

จึงจะสามารถก้าวข้ามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการไม่มีส่วนร่วมไปสู่การมีส่วน

ร่วมรับรู้ข้อมูล จากระดับการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลไปสู่การมีส่วนร่วมให้ข้อมูล ให้คำาปรึกษา 

และก้าวไปสู่ระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำาเนินการในท้ายที่สุด
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 1.3 กรอบคิดของคู่่มือ 

         คู่มือฉบับนี้ จัดทำาขึ้นภายใต้กรอบคิดที่ว่า “การมีส่วนร่วม” มีความหมายมากกว่า 

“การจัดประชุมที่เป็นรูปธรรม” หากแต่เป็นการให้ความสำาคัญกับกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง

และสามารถใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย  และไม่ได้เน้นที่การหาข้อสรุปว่าเสียงส่วนใหญ่ของ

ผู้เข้าร่วมประชุม ”เห็นด้วย” หรือ ”ไม่เห็นด้วย” กับโครงการ  หากแต่ให้ความสำาคัญกับการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  รวมทั้งพูดคุยถึงประเด็นที่เป็นข้อ

กังวล ข้อสงสัย และปัญหาต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อนำาไปสู่การหาแนวทางแก้ไข

ข้อกังวลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ

         ในการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมจึงจำาเป็นต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมใน

ลักษณะที่เป็นกระบวนการ 4 ลำาดับขั้นต่อเนื่องกัน ได้แก่  

 (1)   การให้ข้อมูลแก่ประชาชน คือ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูล

ต่างๆ ของโครงการ โดยไม่ได้หมายความเพียงแค่การให้ข้อมูลเฉพาะในวันที่จัดประชุม

เท่านั้น แต่หมายรวมถึง การให้ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของโครงการในช่วงก่อนการจัด

ประชุม เพื่อนำาไปสู่การแสดงความคิดเห็นร่วมกันในลำาดับต่อไป

 (2)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คือ การเปิดช่องทางหรือโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ 

           (3)   การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา คือ การนำาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมาพิจารณา และปรับปรุงโครงการเพื่อลดผลกระทบหรือปัญหาที่จะตามมา

 (4) การพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน คือ การค้นหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้พัฒนา

โครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการสร้างช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

เข้าถึงโครงการในอนาคต เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง และนำาไปสู่การอยู่ร่วมกัน

ระหว่างโครงการและชุมชน
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 กรอบการดำาเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นกรอบสำาคัญที่นำาไปสู่การสร้างและพัฒนา 

“แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่

อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำารับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด” 

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้าง “คู่มือเชิงปฏิบัติการ” มากกว่าที่จะเป็น “คู่มือเชิงหลักการ” 

และวางอยู่บนสภาพการณ์ที่เป็นจริงของชุมชนรอบโครงการและลักษณะเฉพาะของโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาดแต่ละโครงการ
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1ปรับปรุงจาก สมาคมนานาชาติเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ้างใน เจมส์ แอล. เครย์ตัน. คู่มือ

การมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม. ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

(บรรณาธิการแปลเรียบเรียง), 2551.

ภาพที่ 1 กรอบการพิจารณากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม1 

1. การให้ข้อมูล
 2. รับฟังความ

    คิดเห็น

4. พัฒนาข้อตกลง

   ร่วมกัน

3. มีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหา



  1.4  คู่มือและการนำาไปใช้

 ข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน 

  สิ่งสำาคัญสำาหรับคู่มือฉบับนี้ คือ การผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริงในการดำาเนินโครงการที่ยื่นขอคำารับรองเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด ดังนั้นในการ

จัดทำาคู่มือและนำาคู่มือไปใช้จำาเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกันประการหนึ่งว่า กระบวนการ

สร้างการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงแค่การจัดประชุม แต่ยังหมายรวมถึงการให้ชุมชนรอบโครงการ

เป็นสนามสร้างการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาการดำาเนินโครงการ อย่างไรก็ตามลักษณะดัง

กล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก  การจัดประชุมท่ีผ่านมาเป็นเสมือนเคร่ืองมือเดียวท่ีใช้ในกระบวนการ

น้ี ท้ังๆ ท่ีในความเป็นจริงการจัดประชุมบางคร้ังไม่ได้สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

เสมอไป     

 การจัดทำาคู่มือในครั้งนี้ จึงให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนากระบวนการมี

ส่วนร่วมนอกห้องประชุม โดยอาจอยู่ในรูปของ “กระบวนการก่อนจัดประชุม” ซึ่งผู้พัฒนา

โครงการจำาเป็นอย่างยิ่งต้องเข้าใจและรู้จักชุมชน เพื่อนำาข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนสร้างการ

มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพต่อไป และ “กระบวนการหลังการจัดการประชุม” ซึ่งผู้พัฒนา

โครงการจะต้องสานต่อกระบวนการมีส่วนร่วมโดยให้ข้อมูลย้อนกลับสู่ชุมชนในช่องทางที่

ตกลงร่วมกัน รวมทั้งอาจมีการตั้งคณะกรรมการร่วม หรือการเปิดช่องทางให้มีการสื่อสาร

ระหว่างโครงการและผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต

  ลักษณะของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

  โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดมีเป้าหมายสำาคัญเพื่อลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้การพัฒนาโครงการที่ลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำาลังพัฒนาได้รับผลตอบแทนในทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้น 

โดยมีคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Executive Board of Clean 

Development Mechanism, CDM EB) ทำาหน้าที่พิจารณาและอนุมัติโครงการ รวมไปถึง

8



ให้การรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reductions, 

CERs) หรือคาร์บอนเครดิต ลักษณะของโครงการท่ีย่ืนขอคำารับรองจึงมีความหลากหลาย 

เช่น โครงการอุตสาหกรรมพลังงาน โครงการพลังงานทดแทน โครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า 

โครงการจัดการมูลสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์ ดังนั้นผลกระทบจากการดำาเนินโครงการท่ีส่ง

ผลต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมจึงมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ ขนาด

ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงจำานวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ย่อมมีความแตกต่าง

กัน

  การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการท่ี

ยื่นขอคำารับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด อาจมีลักษณะการดำาเนินงานที่แตก

ต่างกัน คู่มือฉบับนี้จึงจำาแนกลักษณะของโครงการ โดยคำานึงถึงระดับของผลกระทบจาก

การดำาเนินโครงการที่ส่งผลต่อชุมชน  ผู ้พัฒนาโครงการสามารถพิจารณาผลกระทบ

โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

  1. โครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน คือ โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

ในหลากหลายมิติ เช่น สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย ความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชน สำาหรับโครงการในลักษณะนี้ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมีหลายประเด็นที่

ผู้ดำาเนินโครงการต้องคำานึงถึง โดยเฉพาะประเด็นสำาคัญ คือ การลงพื้นที่ศึกษาชุมชน เพื่อ

ค้นหาว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงคือใคร ทัศนคติเบื้องต้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

โครงการเป็นอย่างไร ประเด็นและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ เนื่องจาก

แต่ละโครงการอยู่ท่ามกลางบริบทชุมชนที่แตกต่างกัน บางโครงการอาจจำาเป็นต้องจัดการ

ประชุมมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้  
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  2. โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน คือ โครงการที่ผู้พัฒนาโครงการมั่นใจว่า 

โครงการของตนเองนั้นไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน   แต่ถึงกระนั้นทาง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กำาหนดให้ผู้พัฒนาโครงการ

จำาเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำาเนินโครงการ 

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะเกิดขึ้น แม้ว่า

จะไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบก็ตาม 

  อย่างไรก็ตามการดำาเนินงานกับชุมชน พึงต้องระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีสูตรสำาเร็จใดๆ

ในการทำางานกับคน เน่ืองจากผู้คนในแต่ละพ้ืนท่ีล้วนมีลักษณะเฉพาะท่ีผูกโยงกับบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม  แม้ว่าเราจะเรียกคู่มือเล่มน้ีว่าเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติการ แต่มิได้หมายความ

ว่าเป็นพิมพ์เขียวที่ใช้ได้กับทุกกรณี (One-size-fits-all) หากแต่เป็นเสมือนเครื่องนำาทางที่

ต้องอาศัยความละเอียด ความใส่ใจ และความตั้งใจจริงของผู้พัฒนาโครงการ จึงจะทำาให้

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง อันจะนำาไปสู่โครงการที่มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับ

ชุมชนอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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แผนภาพที่ 1: ภาพรวมของกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เสนอรายงานต่อ อบก.

พิจารณาผลกระทบของโครงการ

โครงการทีอ่าจมีผลกระทบตอ่ชมุชน โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

จัดทำารายงาน

หลังจัดประชุม

- วิเคราะห์ผลการประชุม

- นำาผลมาปรับปรุงโครงการ

ประเมินตนเอง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 

 

ก่อนจัดประชุม

- ระบุขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบ

- ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- วางแผนและเตรียมการจัดประชุม

- ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การประชุม

จัดประชุม

- ลงทะเบียน

- ดำาเนินการประชุม

- ประเมินผลการประชุม
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บทที่ 2 

กระบวนการดำาเนินงานสำาหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

 สำาหรับโครงการท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมีหลาย

ประเด็นท่ีผู้ดำาเนินโครงการต้องคำานึงถึง โดยเฉพาะ การลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชน เพ่ือค้นหาว่าผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงคือใคร ทัศนคติเบ้ืองต้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการเป็น

อย่างไร ประเด็นและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ เน่ืองจากแต่ละโครงการอยู่

ท่ามกลางบริบทชุมชนท่ีแตกต่างกัน จึงจำาเป็นต้องศึกษาข้อมูลเป็นรายกรณีและวางแผนการ

จัดประชุมให้เหมาะสม 

  การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำาหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน มีขั้นตอนดำาเนินการดังแผนภาพที่ 2
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ไม่ผ่าน

เสนอรายงานต่อ อบก.

จัดทำารายงาน

ก่อนจัดประชุม

- ระบุขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบ

- ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- วางแผนและเตรียมการจัดประชุม

- ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การประชุม

จัดประชุม

- ลงทะเบียน

- ดำาเนินการประชุม

- ประเมินผลการประชุม

หลังจัดประชุม

- วิเคราะห์ผลการประชุม

- นำาผลมาปรับปรุงโครงการ

ประเมินตนเอง

ผ่าน

จำาเป็นต้องมีการลงพื้นที่

ศึกษาชุมชน

ร่วมกันกำาหนดช่องทางเข้าถึง

โครงการในอนาคต

นำาผลการประชุมมาปรับปรุง

โครงการและจัดทำารายงาน

ตามข้อกำาหนด

แผนภาพที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

      สำาหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน
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 2.1 ขั้นตอนเตรียมการก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 

 ขั้นที่ 1 ระบุขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบ

 ขั้นที่ 2 ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการ

 ขั้นที่ 3 วางแผนและเตรียมการจัดประชุม

 ข้ันท่ี 4 ให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

 โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและเทคนิควิธีดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

 ขั้นที่ 1  ระบุขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบ

  การระบุขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่

จำาเป็นต้องพิจารณาเป็นลำาดับแรก โดยการดำาเนินการในเบื้องต้น ผู้พัฒนาโครงการสามารถ

ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น ใช้แผนที่ 1 : 50,000  หรือใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต เช่น Google Earth และฐานข้อมูล

ของหน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบสภาพทางภูมิศาสตร์ และ

เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ เพื่อระบุขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น ในระยะอย่าง

น้อย 2 กิโลเมตร จากแนวรั้วโครงการ ทั้งนี้ ระยะทางที่กำาหนดนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้อง

ต้น ในการกำาหนดขอบเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบและการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้

พิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเป็นหลัก

  นอกจากน้ีการระบุขอบเขตจะต้องพิจารณาเง่ือนไขอ่ืนประกอบเพ่ิมเติมเป็นรายกรณี 

เช่น ลักษณะเฉพาะของโครงการว่าเป็นโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาดประเภทใด อาทิ 

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล อาจส่งผลกระทบในเร่ืองควัน หรือฝุ่นละออง ขณะท่ีโรงงานผลิต

ก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสียและมูลสัตว์ อาจส่งผลกระทบในเร่ืองเสียงดังและมลภาวะทางอากาศ

  ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
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  ขั้นที่ 2  ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการ

  หลังจากทราบขอบเขตพื้นที่ศึกษา ขั้นตอนต่อไปคือการระบุประเภทของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียจากโครงการ  โดยลงพื้นที่เพื่อทำาการศึกษาภาคสนาม ทำาความรู้จักสภาพพื้นที่

จริง และศึกษาการกระจายตัวของชุมชน  เพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่เป็นกลุ่ม

ทางการ หรือไม่เป็นทางการ ซึ่งจะทำาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชุมชน กลุ่มองค์กรในท้อง

ถิ่น และเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมในพื้นที่ที่ศึกษา รวมทั้งทำาการสำารวจความคิดเห็น

เบื้องต้นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้การสัมภาษณ์ เพื่อจัดเตรียมประเด็นสำาหรับการ

ประชุม

  สำาหรับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกระบวนการน้ัน  อย่างน้อยต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกกลุ่ม  และเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน หรือผู้สนใจท่ัวไปเข้ามามีส่วนร่วมได้

เช่นกัน
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 คุณสามารถไปถามใครได้บ้าง?

 ผู้นำาชุมชน (กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโส ผู้ที่คนในชุมชนเคารพนับถือ)

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล (นายกฯ สมาชิก)       

 กรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มประชาคม (ระดับหมู่บ้าน ตำาบล)

 โรงเรียน (ผู้อำานวยการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน)

 องค์กรทางศาสนา (พระสงฆ์ กรรมการวัด บาทหลวง กรรมการมัสยิด)

 โรงพยาบาล สถานีอนามัย กลุ่มอสม. (ผู้บริหาร รพ. แพทย์ พยาบาล)

 กลุ่มกิจกรรมในชุมชน เช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ผู้นำา สมาชิก)

 ร้านค้า พ่อค้าแม่ค้าในตลาด สมาชิกในชุมชน คนทั่วไปในพื้นที่ ฯลฯ

  * ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงผู้ที่สามารถให้ข้อมูลในเบื้องต้น อาจมีบุคคล หรือกลุ่มอื่นๆ

   นอกเหนือจากนี้ ซึ่งคนเหล่านี้อาจแนะนำาให้ไปถามหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อไปอีกได้
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ใครบ้างที่คุณอาจจะหาเจอ? ใครบ้างที่ควรได้รับเชิญเข้ามามีส่วนร่วม?

 

 บุคคลหรือครัวเรือนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

 องค์กรและสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่น องค์กรชาวบ้าน องค์กรชุมชน วัด โรงเรียน   

   สถาบันการศึกษา สถานีอนามัย โรงพยาบาล ฯลฯ

 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในระดับท้องถิ่น และส่วนกลาง)

 องค์กรสังเกตการณ์ ฝ่ายที่เป็นกลาง เช่น สื่อมวลชน นักวิชาการ

 กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย และผู้สนใจโครงการ (ทั้งในและนอกชุมชน)

* การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเปิดที่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจตกสำารวจ สามารถเข้ามามี       

   ส่วนร่วมได้ตลอดกระบวนการ
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ใครคือกลุ่มผู้เสียประโยชน์และกลุ่มผู้ได้ประโยชน์?

  กลุ่มผู้เสียประโยชน์จากโครงการ เช่น ผู้สูญเสียที่ดินทำากิน ผู้เดือดร้อนจากการ

ประกอบอาชีพ ผู้สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาวะด้านต่างๆ กลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับการ

คำานึงถึงมากที่สุด และกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องให้น้ำาหนักมากที่สุด สำาหรับกลุ่มผู้ได้

รับประโยชน์ คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้านบวกจากโครงการ เช่น ลูกจ้างโครงการ หน่วย

ราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คุณควรจะไปถามอะไรบ้าง?

  ให้ความสำาคัญกับประเด็นที่เป็นความสนใจ ข้อกังวลใจของคนในชุมชนในพื้นที่ที่

อาจได้รับผลกระทบ อาจเป็นการสอบถามโดยยกตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้น ตัวอย่างประเด็นคำาถาม

ที่ควรถามในการลงพื้นที่ เช่น ถ้ามีโรงงานมาตั้งในชุมชนคิดว่าจะเป็นอย่างไร มีความเห็น

อย่างไร คิดว่ามีข้อดีหรือข้อกังวลใจเรื่องใดบ้าง คิดว่าส่งผลต่อชุมชนอย่างไร คิดว่าคนกลุ่ม

ไหนจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ คิดว่าโรงงานกับชุมชนจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร ฯลฯ

  เหตุผลสำาคัญในการวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้จะทำาให้มีหัวข้อและประเด็นในการจัด

ประชุม เป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลของผู้พัฒนาโครงการแก่ประชาชน ตอบข้อ

ซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการหาแนวทางแก้ไขผลกระทบและความกังวลใจที่เกิดขึ้น



 

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน: ข้อมูลจากการศึกษาชุมชน ข้อมูลทางสังคมของพื้นที่ 

และรายชื่อบุคคลและตัวแทนของกลุ่มที่จะเชิญเข้าร่วมประชุม 

  ขั้นที่ 3   วางแผนและเตรียมการจัดประชุม

  ในขั้นตอนนี้ ผู้พัฒนาโครงการวางแผนการจัดประชุม และจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 

หัวข้อและเนื้อหาการประชุม โดยคำานึงถึงรูปแบบการจัดประชุม วิธีการนำาเสนอข้อมูล ระยะ

เวลาการประชุม สถานที่ บุคลากร เอกสารและสื่อประกอบการประชุมที่เหมาะสม 

 รูปแบบการจัดประชุม 

  รูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เหมาะสมคือ การประชุม

ระดับชุมชน (community meeting) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

จากโครงการ เช่น ใช้สถานที่ของวัด  โรงเรียน  หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ในชุมชนเป็นสถาน

ที่จัดประชุม โดยผู้พัฒนาโครงการส่งตัวแทนของโครงการมาอธิบายให้ที่ประชุมรับทราบถึง

ลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งตอบข้อซักถาม 

  ในกรณีที่โครงการส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายกลุ่มและมีจำานวนมาก 

จำาเป็นต้องใช้เทคนิคในการระดมการมีส่วนร่วมหลายวิธีผสมผสานกัน เช่น การประชุมกลุ่ม

ย่อย (Focus Group) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

  วิธีการนี้เป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายเฉพาะประเด็นหรือเฉพาะกลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วม

จำานวนไม่มาก (กลุ่มละประมาณ 5-20 คน) ผู้เข้าร่วมทุกท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง

และสามารถให้ข้อมูลในประเด็นเฉพาะนั้นได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง ผู้ดำาเนินการประชุมจะ

ต้องคอยควบคุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายออกนอกประเด็น ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องชี้แจงประเด็น

การดำาเนินการกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจประเด็นร่วมกัน นอกจากนี้ผู้ดำาเนินการการประชุม

ต้องควบคุมประเด็นและความทั่วถึงของการแสดงความคิดเห็น และในการดำาเนินการกลุ่มอาจ

จะมีผู้ช่วยเพื่อจดบันทึก หรือ เขียนประเด็นต่างๆ ลงกระดาษฟลิปชาร์ท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตาม

ประเด็นได้ทัน 

 การประชุมกลุ่มย่อย ค่อนข้างยืดหยุ่นเรื่องวิธีและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะผู้เข้าร่วม 

ประเด็นการประชุม ในช่วงสุดท้ายผู้ดำาเนินการหรือผู้ช่วยสรุปผลจากการประชุมโดยระบุว่า

เป็นข้อเสนอของทั้งกลุ่มไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง วิธีการนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประเด็น 

ทำาให้ได้เนื้อหาที่ตรงและลึก หรืออาจได้ข้อเสนอใหม่ๆ ที่หลากหลาย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

 

  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ทัศนคติ ร่วมกันระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข ที่สำาคัญผู้จัดต้องกำาหนด

ทิศทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นและขอบเขตของการอภิปราย รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกผู้เข้า

ร่วมที่มีความรู้หรือเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะอภิปราย ยิ่งกว่านั้นต้องมีคณะทำางานที่สามารถดำาเนิน

การให้ความเห็นเพ่ือนำาไปสู่ข้อสรุปในตอนท้ายด้วย  นอกจากน้ีการดำาเนินการอาจจะมีการสร้างตุ๊กตา

หรือยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนจริง เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 



วิธีการนำาเสนอข้อมูล

  วิธีการนำาเสนอข้อมูลท่ีผู้จัดการประชุมสามารถเลือกใช้ได้มีอยู่หลายวิธีเช่น 

Powerpoint  ส่ือวีดีทัศน์ หรือใช้การทัศนศึกษาสถานท่ีจริงหรือโครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียง

กัน (Field Trip and Study Tours)  วิธีการน้ีเป็นการจัดให้ผู้มีส่วนร่วมและผู้เช่ียวชาญเย่ียม

ชมพ้ืนท่ีท่ีจะมีการดำาเนินการจริง ในระหว่างการเดินทางอาจจะมีการบรรยายให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมท้ังสร้างบรรยากาศในการอภิปรายท่ีลึกซ้ึงต่อไป

  ระยะเวลาการประชุมที่เหมาะสม 

  การจัดประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน โดยคำานึงถึงความสมดุลระหว่าง 

3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาในการนำาเสนอเนื้อหาโดยผู้พัฒนาโครงการ ช่วงเวลาในการอภิปราย

ซักถามและการตอบข้อซักถาม และช่วงเวลาในการพัฒนาข้อตกลงร่วมกันและค้นหาช่อง

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการในอนาคต
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การทัศนศึกษา (Field Trip and Study Tours)

  ขั้นตอนนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ กรณีที่สถานที่จัดประชุมอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่โครงการ 

หรือผู้เข้าร่วมบางกลุ่มยังมีข้อมูลที่จำากัดเรื่องของโครงการ วิธีการนี้เป็นการจัดให้ผู้มีส่วนร่วม

และ ผู้เชี่ยวชาญได้ไปยังพื้นที่ที่จะมีการดำาเนินการจริงในระหว่างทางอาจจะมีการบรรยายให้

ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างบรรยากาศการอภิปรายที่ลึกซึ้ง

ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าโครงการจะใช้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบใด ควรมีการลงพื้น

ที่ศึกษาภาคสนามร่วมด้วยเพื่อให้มีชุดประสบการณ์ร่วมกัน แต่การใช้วิธีการนี้เพียงวิธีการ

เดียวไม่เพียงพอเพราะเป็นเพียงการไปเยี่ยมชมอย่างฉาบฉวยเพียงครั้งเดียวจึงไม่สามารถ

ทำาให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและรอบด้านได้ ควรใช้ควบคู่กับวิธีการอื่น  ซึ่งขั้นตอน ตั้งแต่

เริ่มต้นจนถึงขั้นนี้อาจใช้เวลาช่วงครึ่งวันเช้า



  การจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร และเอกสารและสื่อประกอบการประชุม

  จัดเตรียมสถานที่จัดการประชุม โดยคำานึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

 • จำานวนของผู้เข้าร่วมประชุม

 • ความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม

 • ความเหมาะสมของสถานที่ เช่น ภาพลักษณ์และความเป็นกลางของสถานที่ 

 จัดเตรียมบุคลากรผู้ดำาเนินการประชุม และวิทยากร โดยคำานึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

  • รูปแบบการประชุม

 • ขนาดของการประชุม

 • หัวข้อของการประชุม

  โดยผู้ดำาเนินการประชุมไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะ

เป็นกลาง เปิดกว้าง พร้อมท้ังทำาหน้าท่ีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมอย่าง

ทั่วถึง และที่สำาคัญผู้ดำาเนินการประชุมไม่ควรเป็นผู้ที่มีอำานาจในการตัดสินใจหรือชี้นำาเนื้อหา

การประชุม

 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม แบบประเมินผลการประชุม โดยเอกสารเหล่าน้ี 

จะต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี

 • สามารถเข้าใจได้ง่าย 

 • หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง

 จัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยคำานึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ลักษณะของกลุ่มคนที่เข้าร่วม

 • ประเด็นและหัวข้อของการประชุม
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  ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน :  กำาหนดการและเนื้อหาที่จะนำาเสนอในการประชุม 

สถานที่จัดประชุม วิทยากร และผู้ดำาเนินการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสื่อที่

ใช้ในการจัดประชุม

  ข้ันท่ี 4 ให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

  การดำาเนินงานในขั้นนี้มีขั้นตอนย่อยที่ต้องเตรียมการและมีประเด็นสำาคัญที่ต้อง

คำานึงถึง ดังต่อไปนี้

 • จัดทำาข้อมูลรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วมประชุม 

เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยให้ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างน้อย 10 วัน

 • เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวชุมชน ผู้นำาชุมชน 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการและเชิญกลุ่มคนที่มีความสนใจและ

ประสงค์เข้าร่วมการประชุม

 • เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม โดยคำานึงถึงวิธีการที่เหมาะสมกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม เช่น ในกรณีที่สามารถระบุตัวบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ให้ใช้

จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ พร้อมแนบกำาหนดการประชุมและใบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

และมีการติดตามผลด้วยว่าได้รับเอกสารเชิญเข้าร่วมประชุมหรือไม่  

 • สรุปจำานวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม และในกรณีท่ีผู้ตอบรับไม่ถึงเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

ให้หาวิธีการแก้ไข เช่น ใช้วิธีการโทรติดต่อเชิญเป็นรายบุคคล การลงพื้นที่ไปเชิญผู้เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง การเชิญกลุ่มอื่นเพิ่มเติม 

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : เอกสารหลักฐานการเชิญประชุมต่างๆ และรายชื่อ

ของผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและผู้ตอบรับการประชุม
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  2.2  ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  การจัดประชุมเป็นขั้นตอนที่สำาคัญต่อจากการเตรียมการประชุม เพราะถึงแม้ว่า

จะมีการเตรียมการอย่างดี แต่หากไม่สามารถดำาเนินการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ

เป็นไปตามกรอบระยะเวลา รูปแบบการดำาเนินการประชุม และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเตรียม

ไว้ในกำาหนดการ อาจทำาให้การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ประสบผลสำาเร็จ 

หรือไม่สามารถทำาให้ประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง นอกจาก

น้ันการจัดประชุมยังครอบคลุมถึงการกำาหนดช่องทางและกลไกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

โครงการได้ในอนาคต ซ่ึงทำาให้การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

โดยมีข้ันตอนต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

  ขั้นที่ 1  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

 ขั้นที่ 2  ดำาเนินการประชุม 

 ขั้นที่ 3  ประเมินผลการประชุม

 แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด เทคนิควิธีดำาเนินการ และข้อสังเกต ดังนี้

 ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำาคัญ ซึ่งจะทำาให้ทราบว่าการจัดประชุมในครั้งนี้สามารถ

ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตามที่วางแผนไว้ในตอนต้นหรือไม่ และเป็นด่าน

แรกที่สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม จึงควรให้ความสำาคัญกับท่าที การวางตัวที่เป็นมิตร 

และความเป็นกันเองของผู้รับการลงทะเบียน  โดยดำาเนินการดังนี้
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 • ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม โดยแสดงรายละเอียดชื่อ – สกุล ที่อยู่ หน่วยงานที่

สังกัด รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

 • แจกเอกสารประกอบการประชุมพร้อมแบบประเมินการประชุม โดยมีการจัดเรียง

เอกสารตามลำาดับหัวข้อการประชุม เพื่อให้สามารถหยิบได้สะดวก

  ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน :  เอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งระบุถึงจำานวนผู้

เข้าร่วมประชุม ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหน่วยงานที่สังกัด

 ขั้นที่ 2 การดำาเนินการประชุม

  การดำาเนินงานในขั้นตอนนี้ให้ความสำาคัญกับ ผู้ดำาเนินประชุมในแต่ละช่วง และรูป

แบบการดำาเนินการ โดยแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการบันทึกในรูปแบบวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือ

เทปบันทึกเสียง และดำาเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้
 

 • ผู้ดำาเนินการประชุมแนะนำาตัวและคณะผู้พัฒนาโครงการ

 • ผู้ดำาเนินรายการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม ขั้นตอนและรูปแบบของการ

ประชุม และต้องเน้นว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสำาคัญในการประชุม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้า

ร่วมตระหนักว่าตนเองไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับฟังเท่านั้น 

 • ผู้พัฒนาโครงการนำาเสนอภาพรวมของโครงการ  รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน

อย่างรอบด้าน โดยวิธีการนำาเสนอจะต้องคำานึงถึงคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ควรใช้

ภาษาวิชาการที่ยากเกินไป 

 • เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ รวมทั้ง

เสนอช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการในอนาคต
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  ในกรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมจำานวนมาก หรือโครงการมีความซับซ้อน การดำาเนินการในข้ันน้ี

อาจแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโดยคำานึงถึงประเด็นท่ีต้องการระดมการมีส่วนร่วม เช่น แบ่งตามอาชีพ 

แบ่งตามท่ีอยู่อาศัย หรือแบ่งตามความสนใจของผู้เข้าร่วม ซ่ึงวิธีการอาจทำาได้โดยวิธีประชุมกลุ่ม

ย่อย (Focus Group) หรือการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามแผนท่ีเตรียมไว้

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : บันทึกการประชุมโดยละเอียด บันทึกในรูปแบบ

วีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง  

  ขั้นที่ 3  ประเมินผลการประชุม  สามารถทำาได้ 2 ขั้นตอน คือ 

 • ขั้นตอนที่ 1 การประเมินจากแบบสอบถามที่เตรียมไว้ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม อาทิเช่น การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับ

จากการประชุม ความชัดเจนของการนำาเสนอและการจัดประชุม 

 • ขั้นตอนที่ 2 การประเมินจากคณะทำางานที่รับผิดชอบในการจัดประชุม และนำา

ข้อมูลทั้งสองไปดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน :  แบบประเมินที่สมบูรณ์ของผู้เข้าร่วมการประชุม 

พร้อมทั้งเอกสารการสรุปประเด็นจากการประชุม 

 2.3  ข้ันตอนหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  การดำาเนินงานในช่วงหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นมีประเด็นสำาคัญท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การสรุปประเด็นท่ีได้จากการ

จัดการประชุม รวมไปถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีท่ีการจัดการประชุมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กำาหนด เช่น จำานวนผู้เข้าร่วมไม่ครบจำานวนท่ีต้ังไว้ นำาผลท่ีได้จากการจัดประชุมมาปรับปรุงการดำาเนิน

โครงการ  และจัดทำารายงานกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือ

สะท้อนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ สำาหรับในส่วนน้ีมีข้ันตอนดังน้ี
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  ขั้นที่ 1  วิเคราะห์และประเมินผลการจัดประชุมและจัดเตรียมช่องทาง

           การมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต

 ขั้นที่ 2  นำาผลที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงการดำาเนินโครงการ

 ขั้นที่ 3  จัดทำารายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความ 

  คิดเห็นของประชาชน

 แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและวิธีการดังต่อไปนี้

  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และประเมินผลการจัดประชุม

 ขั้นตอนนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลที่ได้จากการประชุม รวมทั้ง

ค้นหาแนวทางในการดำาเนินการต่อไปหากการประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมี

ประเด็นสำาคัญที่ต้องดำาเนินการวิเคราะห์ ดังนี้

 จำานวนคนที่เข้าร่วมประชุม 

 ในการดำาเนินงานหลังประชุม สิ่งสำาคัญประการแรกที่จะต้องทำาการวิเคราะห์ คือ 

จำานวนคนที่เข้าร่วมประชุมมาจากคนกลุ่มใดบ้าง สะท้อนความเป็นตัวแทน  (representative) 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้หรือไม่ โดยผู้จัดการประชุมควรแยกแยะประเภทของผู้เข้า

ร่วมประชุม และประเมินว่าในแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผู้เข้าร่วมประชุมมากน้อย

เพียงใด เช่น หากประเมินจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดแล้วพบว่า สัดส่วนของกลุ่มผู้ได้หรือเสีย

ประโยชน์จากโครงการที่เข้าร่วมประชุมมีน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ก่อนที่จะจัดทำารายงาน

การมีส่วนร่วมของประชาชน อาจจัดทำาการประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เฉพาะกลุ่มที่มี

จำานวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมาย
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 ผลที่ได้รับจากการประชุม 

 หลังจากจัดประชุมและได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มแล้ว ผู้

จัดการประชุมจะต้องวิเคราะห์ผลของการจัดประชุม โดยอาจเริ่มจากการวิเคราะห์ว่าผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานของโครงการ รวมทั้งความเข้าใจของผู้

เข้าร่วมประชุมที่มีต่อโครงการและเนื้อหาต่างๆที่นำาเสนอในการประชุม  เพื่อสะท้อนว่าผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจในตัวโครงการมากน้อยเพียงใด หากพบว่าระดับความเข้าใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการน้อย หรือ มีความคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง ควรมีการ

จัดประชุมหรือใช้วิธีการอื่นเพื่อชี้แจงและทำาความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง 

 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วมประชุม 

 นอกจากการวิเคราะห์ระดับความเข้าใจในข้อมูลที่โครงการทำาการชี้แจงแก่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียแล้วนั้น ประเด็นสำาคัญที่ต้องทำาการวิเคราะห์ คือ การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ เช่น การแสดง

ความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานต่างๆ การซักถามเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน 

รวมไปถึงการตอบข้อซักถามและมาตรการดำาเนินงานต่างๆ ในส่วนที่ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งข้อ

สังเกตหรือซักถาม

  การประเมินทัศนคติและระดับการยอมรับโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  การวิเคราะห์ในระดับสุดท้าย คือ การประเมินทัศนคติ และระดับการยอมรับของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีต่อโครงการ ซ่ึงข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูลท่ีนำามา

วิเคราะห์ เช่น การใช้แบบประเมินท่ีได้จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุม หรือการใช้ข้อมูลจากแบบ

สังเกตการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำาข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงการดำาเนินงานของโครงการต่อไป   

  ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : รายงานวิเคราะห์และสรุปผลท่ีได้จากการจัดการประชุม 
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 ขั้นที่ 2  นำาผลที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงการดำาเนินโครงการ และจัดเตรียม

           ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต

 ในข้ันตอนน้ีเป็นการนำาผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้จากการจัด

ประชุม มาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการต่อไป ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงสำาคัญท่ีแสดงให้เห็น

ถึงการนำาข้อคิดเห็นและส่ิงท่ีประชาชนตระหนักหรือกังวลมาใช้ในการปรับปรุงโครงการ รวมท้ัง

การกำาหนดช่องทางท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานของโครงการต่อไปได้ 

ซ่ึงมีรายละเอียดของการดำาเนินงานดังน้ี

 • ดำาเนินการแก้ไขและปรับปรุงการดำาเนินโครงการตามข้อเสนอที่ได้จากการประชุม 

โดยคำานึงถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ดังนี้

 1. ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อโครงการ ผู้พัฒนา

โครงการควรทำาการส่งเสริมหรือขยายผลให้ดียิ่งขึ้น และถ่ายทอดข้อมูลโครงการให้แก่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

 2. ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจ มีข้อสงสัย หรือยังแสดง

ทัศนคติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อโครงการ ผู้พัฒนาโครงการควรสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งควรมีการกำาหนดมาตรการควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามผลกระทบ

ไม่ให้เกิดปัญหา หรือจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมการมีส่วนร่วมอีกครั้ง

 3. ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่อโครงการ ผู้พัฒนา

ควรค้นหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการเพื่อลดผลกระทบทางลบให้ลดลงและ

ดำาเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมการมีส่วนร่วมอีกครั้ง
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 • จัดเตรียมช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต ตามข้อตกลงที่ได้

จากการประชุม เช่น การจัดตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 

รวมทั้งนำาเสนอข้อมูลการดำาเนินงานของโครงการในแต่ละขั้นตอน และข้อมูลที่ได้จากการจัด

ประชุมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่องทางเหล่านั้นด้วย

 • นำาข้อสรุปที่ได้จากการประชุมเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบตามช่อง

ทางที่ตกลงร่วมกัน

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน :  ข้อมูลเปรียบเทียบการดำาเนินโครงการก่อนและหลัง

การจัดประชุม ช่องทางการมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต

 ขั้นที่ 3  จัดทำารายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟัง 

           ความคิดเห็นของประชาชน 

 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยเป็นการจัดทำารายงานกระบวนการมีส่วนร่วม

และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็น

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการจัดการประชุม ขั้น

ตอนการจัดการประชุม และขั้นตอนหลังการจัดประชุม 

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : รายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัด

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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2.4  รูปแบบการนำาเสนอรายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุม    

     รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำาหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

  หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 3 ช่วง ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่คาดว่าจะได้รับ

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่

ยื่นขอคำารับรองเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด คือ รายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด รูปแบบการนำาเสนอรายงานสำาหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนมี

เค้าโครงเนื้อหาและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

  1.1  ประเภทของโครงการ

  1.2  ขนาดของโครงการ

  1.3  ที่ตั้งของโครงการ

 2. ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ

  3.1 ประเภทและจำานวนชาวบ้านผู้เสียประโยชน์จากโครงการ 

       (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

  3.2 ประเภทและจำานวนชาวบ้านผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 

        (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

  3.3 องค์กรท้องถิ่น และ กลุ่มกิจกรรมในชุมชน 

  3.4 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

  3.5 กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย และผู้ที่สนใจโครงการ (ทั้งในและนอกชุมชน) 
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  4. รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน

  4.1 จำานวน และประเภทของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 

  4.2 ผลที่ได้รับจากการจัดประชุม เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  

       การดำาเนินงานของโครงการ, ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีต่อ 

       เนื้อหาที่นำาเสนอในการประชุม

  4.3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อโครงการ เช่น คำาถามและข้อ 

       กังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการ ทัศนคติและการยอมรับที่มี 

       ต่อโครงการ

  4.4 ข้อเสนอแนะและข้อตกลงร่วมจากการประชุม

 5. การนำาผลการประชุมไปใช้ในทางปฏิบัติ

  5.1 เปรียบเทียบแนวทางการดำาเนินงานของโครงการก่อนและหลังการ 

        ประชุม

  5.2 แนวทางการจัดทำาช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต

 6. ภาคผนวก

  6.1 เอกสารสรุปรายละเอียดของโครงการที่ส่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ  

                         ผู้เข้าร่วมประชุม

  6.2 เอกสารและหลักฐานการเชิญประชุมต่างๆ

  6.3 รายชื่อของผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและผู้ตอบรับการประชุม

  6.4 กำาหนดการและหัวข้อการประชุม

  6.5 บันทึกการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม

  6.6 เอกสารประกอบการประชุม

  6.7 แบบประเมินผลการประชุม

  6.8 สำาเนาบันทึกวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง
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รายการประเมินตนเองของผู้พัฒนาโครงการสำาหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

คำาอธิบาย :

  รายการประเมินตนเองนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อ

ชุมชนใช้สำาหรับตรวจสอบขั้นตอนการดำาเนินงานของตนเองในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ซึ่งกำาหนดเป็น 7 ขั้นตอน โดยพิจารณาการดำาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอน  รายละเอียดการดำาเนินการ                                              

      

   1   มีการลงพื้นที่สำารวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบ    

   2   นำาผลที่ได้จากการสำารวจไปวางแผนจัดประชุม

       2.1 นำาผลที่ได้จากการสำารวจชุมชนไประบุกลุ่มผู้มี

 ส่วนได้ส่วนเสียโดยครอบคลุมทุกกลุ่มของ

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

       2.2 นำาผลที่ได้จากการสำารวจชุมชนไปกำาหนดประเด็น

 ที่ใช้ในการประชุม   

       2.3 นำาผลที่ได้จากการสำารวจชุมชนไปกำาหนดรูปแบบ

 การประชุม   

   3   มีการให้ข้อมูลโครงการก่อนการจัดประชุม

       3.1 มีการให้ข้อมูลโครงการเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย   

       3.2 มีการให้ข้อมูลโครงการแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ทุกกลุ่ม 

ดำาเนินการ  ไม่่ได้

ดำาเนินการ

เหตุผล/

 ข้อชี้แจง
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 ขั้นตอน    รายละเอียดการดำาเนินการ    ดำาเนินการ  ไม่่ได้

ดำาเนินการ
เหตุผล/

 ข้อชี้แจง

 4   มีการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมอย่างทั่วถึง 

 5   การจัดการประชุม

       5.1 มีการนำาเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายและใช้สื่อที่เหมาะสม

 กับผู้เข้าร่วม
   

           5.2 มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม

  ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเพียงพอ   

        5.3 มีการกำาหนดช่องทางในการเข้าถึงโครงการ

  ในอนาคต   

        5.4  มีการประเมินผลการประชุม  

 6  มีการวิเคราะห์และนำาผลที่ได้จากการประชุม

       ไปปรับปรุงโครงการ  

 7  เผยแพร่ข้อสรุปผลการประชุมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      รับทราบในช่องทางที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย
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บทที่ 3  

กระบวนการดำาเนินงานสำาหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

  แม้ว่าโครงการที่ยื่นขอคำารับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดบางโครงการ

จะไม่มีผลกระทบต่อชุมชน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ก็ได้

กำาหนดให้ผู้พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดทุกโครงการจำาเป็นต้องมีการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในพื้นที่รอบโครงการได้มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ และรู้สึกว่าตนเอง

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เกิดขึ้น 

  การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สำาหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนมีกระบวนการคล้ายกับโครงการที่อาจมีผลกระทบ

ต่อชุมชน แต่โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนนั้นมีขั้นตอนย่อยและรายละเอียดที่น้อยกว่า  

โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังแผนภาพที่ 3 
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จัดทำารายงาน

ก่อนจัดประชุม

- ระบุขอบเขตพื้นที่รอบโครงการ

- ระบุและคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม 

- วางแผนและเตรียมการจัดประชุม

- ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การประชุม

จัดประชุม

- ลงทะเบียน

- ดำาเนินการประชุม

- ประเมินผลการประชุม

หลังจัดประชุม

- วิเคราะห์ผลการประชุม

- นำาผลมาปรับปรุงโครงการ

ประเมินตนเอง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 

 

เสนอรายงานต่อ อบก.

แผนภาพที่ 3 : 

กระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำาหรับโครงการท่ีไม่่มีผลกระทบต่อชุมชน



 3.1  ขั้นตอนเตรียมการก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

  ขั้นที่ 1  ระบุขอบเขตพื้นที่รอบโครงการ

  ขั้นที่ 2  ระบุและคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม

  ขั้นที่ 3  วางแผนและเตรียมการจัดประชุม

  ขั้นที่ 4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และ 

   เชิญผู้เข้าร่วมประชุม

 แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดและเทคนิควิธีดำาเนินการดังต่อไปนี้

 ขั้นที่ 1   การระบุขอบเขตพื้นที่รอบโครงการ

 ในการระบุขอบเขตพื้นที่ของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ ให้พิจารณาจากขอบเขต

พื้นที่ในระยะอย่างน้อย 1 กิโลเมตรจากแนวรั้วโครงการ ทั้งนี้ ระยะทางที่กำาหนดนี้เป็น

เพียงแนวทางเบื้องต้น ในการกำาหนดขอบเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบและการระบุผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียให้พิจารณาจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเป็นหลัก

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : ขอบเขตพื้นที่รอบโครงการ

 

 ขั้นที่ 2 การระบุและคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุม

 ในการระบุผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น พิจารณาผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทน 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชน โดยพิจารณาจากข้อมูลทางราชการที่ระบุถึงผู้อยู่อาศัยหรือผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ที่ดินในระยะ 1 กิโลเมตรจากแนวรั้วโครงการ และตัวแทนจากกลุ่มหรือหน่วยงาน

ในพื้นที่ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : รายช่ือบุคคลและตัวแทนของกลุ่มท่ีจะเชิญเข้าร่วมประชุม 
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 ขั้นที่ 3   วางแผนและเตรียมการจัดประชุม 

  ในขั้นตอนนี้ ผู้พัฒนาโครงการวางแผนการจัดประชุม และจัดเตรียมข้อมูลโครงการ 

หัวข้อและเนื้อหาการประชุม โดยคำานึงถึงรูปแบบการจัดประชุม วิธีการนำาเสนอข้อมูล ระยะ

เวลาการประชุม สถานที่ บุคลากร เอกสารและสื่อประกอบการประชุมที่เหมาะสม  

 รูปแบบการประชุมที่เหมาะสมยังคงเป็นการจัดประชุมในระดับชุมชน โดยหัวข้อ

และเนื้อหาการประชุมในกรณีโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนอาจมีรายละเอียดและ

ความซับซ้อนน้อยกว่าในกรณีของโครงการที่อาจมีผลกระทบของชุมชน การจัดประชุม

เน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ โครงการมีส่วนร่วมรับรู้ ซักถาม ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อ

โครงการ และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เกิดขึ้น ตลอดจนร่วมกันกำาหนดช่อง

ทางเข้าถึงโครงการในอนาคต

 การจัดเตรียมการประชุมสำาหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนดำาเนินการโดย

มีข้อควรพิจารณาดังนี้ 

  จัดเตรียมสถานที่  การคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมต้องคำานึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

  • จำานวนของผู้เข้าร่วมประชุม

  • ความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม

  • ความเหมาะสมของสถานท่ี เช่น ภาพลักษณ์และความเป็นกลางของสถานท่ี 

 จัดเตรียมบุคลากรผู้ดำาเนินการประชุม และวิทยากร โดยคำานึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

  • รูปแบบการประชุม

  • ขนาดของการประชุม

  • หัวข้อของการประชุม

 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการประชุม แบบประเมินผลการประชุม
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ผู้พัฒนาโครงการจะต้องจัดเตรียมรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยมี

ลักษณะสำาคัญดังนี้

  • สามารถเข้าใจได้ง่าย 

  • หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง

 จัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยคำานึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

  • ลักษณะของกลุ่มคนที่เข้าร่วม

  • ประเด็นและหัวข้อของการประชุม

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : กำาหนดการและเนื้อหาที่จะนำาเสนอในการประชุม 

สถานที่จัดประชุม วิทยากรและผู้ดำาเนินการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสื่อที่ใช้

ในการจัดประชุม 

 ขั้นที่ 4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ การประชาสัมพันธ์การจัดประชุม และ

          การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

 การดำาเนินงานมีขั้นตอนที่ต้องเตรียมการและประเด็นสำาคัญที่ต้องคำานึงถึง คือ

  • จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งข้อมูล

ดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  

  • เชิญผู้เข้าร่วมประชุมโดยคำานึงถึงวิธีการที่เหมาะสม เช่น ในกรณีที่

สามารถระบุตัวบุคคลได้ ให้ใช้จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ พร้อมแนบกำาหนดการประชุม 

เอกสารที่ให้ข้อมูลโครงการ และใบตอบรับเข้าร่วมประชุม นอกจากนั้น ผู้พัฒนาโครงการ

อาจใช้วิธีการเชิญประชุมผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น หอกระจายข่าว ผู้นำาชุมชน วิทยุชุมชน 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น    

  • สรุปจำานวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม 
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 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : เอกสารหลักฐานการเชิญประชุมต่างๆ และรายชื่อ

ของผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุม

 3.2  ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การลงทะเบียนผู้เข้า

ร่วมประชุม การดำาเนินการประชุม และการประเมินผลการประชุม โดยแต่ละขั้นตอนมีราย

ละเอียด ดังต่อไปนี้

 ขั้นที่ 1  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

 สิ่งที่ต้องดำาเนินการมีดังนี้

  • บันทึกการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดของผู้เข้าร่วม

ประชุม เช่น ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หน่วยงานที่สังกัด รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

  • แจกเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมพร้อมแบบประเมินการประชุม โดย

มีการจัดเรียงเอกสารตามลำาดับหัวข้อการประชุม เพื่อให้สามารถหยิบได้สะดวก 

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน :  เอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถระบุถึง 

จำานวน ที่อยู่และหน่วยงานที่สังกัด 

 

 ขั้นที่ 2  ดำาเนินการประชุม

 ในการดำาเนินการประชุมนั้น  แต่ละขั้นตอนของการประชุมจะต้องมีการบันทึกการ

ประชุมในรูปแบบของวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง 

 โดยมีขั้นตอนการดำาเนินงานดังต่อไปนี้ 

  •  ผู้ดำาเนินการประชุมแนะนำาตัว และแนะนำาคณะผู้พัฒนาโครงการ 

  •  ผู้ดำาเนินรายการช้ีแจงวัตถุประสงค์การประชุม ข้ันตอนและรูปแบบของ
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การประชุม 

  •  ผู้พัฒนาโครงการนำาเสนอภาพรวมของโครงการ  รวมทั้งผลที่จะเกิด

ขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

  •  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อ

โครงการ รวมทั้งเสนอช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการในอนาคต

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : บันทึกการประชุมโดยละเอียด สำาเนาบันทึกวีดีทัศน์ 

ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง

 ขั้นที่ 3  ประเมินผลการประชุม  

 การประเมินผลการประชุม ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  

  • ขั้นตอนที่ 1  คือ การประเมินจากแบบสอบถามที่เตรียมไว้ โดยให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เช่น การประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่

ได้รับจากการประชุม ความชัดเจนของการนำาเสนอและการจัดประชุม 

  • ข้ันตอนท่ี 2  คือ การประเมินจากคณะทำางานท่ีรับผิดชอบการจัดประชุม 

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน :  แบบประเมินผลจากผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้ง

เอกสารสรุปประเด็นของคณะทำางานที่รับผิดชอบการจัดประชุม 

 3.3  ขั้นตอนหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 การดำาเนินงานในช่วงหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 

ดังต่อไปน้ี
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 ขั้นที่ 1  วิเคราะห์และประเมินผลการจัดประชุม

 ขั้นตอนนี้คือการนำาข้อมูลที่ได้จากการประชุม ทั้งแบบประเมินผล ข้อสังเกต และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ มาประมวลผลการประชุม โดยวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุมที่

มีต่อโครงการและเนื้อหาต่างๆที่นำาเสนอในการประชุม  เพื่อสะท้อนว่าผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ

ในตัวโครงการมากน้อยเพียงใด และประเมินทัศนคติ และระดับการยอมรับของผู้เข้าร่วม

ประชุมที่มีต่อโครงการ 

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : รายงานวิเคราะห์และสรุปผลท่ีได้จากการจัดการประชุม 

 ขั้นที่ 2  นำาผลที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงการดำาเนินโครงการและจัดเตรียม  

           ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต

 ในขั้นตอนนี้เป็นการนำาผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการจัด

ประชุม มาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการต่อไป เช่น ในกรณีที่ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้า

ร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังมีข้อสงสัยในการดำาเนินโครงการ ผู้พัฒนาโครงการจะต้องวิเคราะห์

ว่า ข้อสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด หากมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนในตัวข้อมูลที่ได้

รับ ผู้พัฒนาโครงการจะต้องหาวิธีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การจัดทำาเอกสารชี้แจง หรือ 

การจัดประชุมให้ข้อมูลใหม่ แต่หากข้อสงสัยเกิดขึ้นจากแผนการดำาเนินงานของโครงการ ผู้

พัฒนาโครงการต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการและอาจจัดประชุมหรือใช้วิธีการอื่นเพื่อชี้แจงและ

ทำาความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง

 นอกจากนั้นผู้พัฒนาโครงการต้องจัดเตรียมช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในอนาคต ตามข้อตกลงที่ได้จากการประชุม และเผยแพร่ข้อสรุปผลการประชุมให้กับผู้เข้า

ร่วมประชุมตามช่องทางที่ตกลงร่วมกัน

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : ข้อมูลเปรียบเทียบการดำาเนินโครงการก่อนและหลัง
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การจัดประชุม ช่องทางการมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต 

 ขั้นที่ 3  จัดทำารายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟัง  

           ความคิดเห็นของประชาชน

 ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดทำารายงานกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการจัดการประชุม ขั้นตอนการจัดการประชุม 

และขั้นตอนหลังการจัดประชุม

 ผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน : รายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัด

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 3.4  รปูแบบการนำาเสนอรายงานการจดักระบวนการมสีว่นรว่มและการจดัประชมุ  

      รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำาหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 3 ช่วง ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่คาดว่าจะได้รับ

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ

ที่ยื่นขอคำารับรองเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาด คือ รายงานการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม

และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการกลไกการพัฒนา

ที่สะอาด  สำาหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน รูปแบบการนำาเสนอรายงานการจัด

กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีเค้าโครงเนื้อหาและเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อหลักดังต่อไปนี้
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 1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

  1.1  ประเภทของโครงการ

  1.2   ขนาดของโครงการ

  1.3   ที่ตั้งของโครงการ

 2. ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ และชุมชนรอบโครงการ

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

  3.1 ผู้อยู่อาศัย หรือครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในระยะอย่างน้อย 

      1 กิโลเมตร จากแนวรั้วโครงการ

  3.2 องค์กรท้องถิ่น กลุ่มหรือบุคคลที่สนใจโครงการ 

  3.3 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 4. รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน

  4.1 จำานวน และประเภทของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 

  4.2 ผลท่ีได้รับจากการจัดประชุม เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ  

     การดำาเนินงานของโครงการ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีต่อ  

     เน้ือหาท่ีนำาเสนอในการประชุม

  4.3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อโครงการ เช่น คำาถามและ

     ข้อกังวลเก่ียวกับ ผลกระทบจากโครงการ ทัศนคติและการยอมรับท่ีมีโครงการ

  4.4 ข้อเสนอแนะและข้อตกลงร่วมจากการประชุม
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 5. การนำาผลการประชุมไปใช้ในทางปฏิบัติ

  5.1 เปรียบเทียบแนวทางการดำาเนินงานของโครงการก่อนและหลังการประชุม

  5.2 แนวทางการจัดทำาช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต

 6. ภาคผนวก

  6.1 เอกสารสรุปรายละเอียดของโครงการที่ส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้  

       เข้าร่วมประชุม

  6.2 เอกสารและหลักฐานการเชิญประชุมต่างๆ

  6.3 รายชื่อของผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและผู้ตอบรับการประชุม

  6.4 กำาหนดการและหัวข้อการประชุม

  6.5 บันทึกการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม

  6.6 เอกสารประกอบการประชุม

  6.7 แบบประเมินผลการประชุม

  6.8 สำาเนาบันทึกวีดีทัศน์ ภาพถ่าย หรือเทปบันทึกเสียง
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  ขั้นตอน     รายละเอียดการดำาเนินการ                       ดำาเนินการ  ไม่ได้ดำาเนินการ  เหตุผล /

         ข้อชี้แจง

    1   มีการวางแผนจัดประชุม และกำาหนดกลุ่ม

        ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม   

    2    มีการให้ข้อมูลโครงการซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก่อน

         จัดการประชุมและมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง   

    3   มีการจัดการประชุมโดยเปิดโอกาส

        ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแสดง

        ความคิดเห็น ซักถาม และร่วมกัน

        กำาหนดช่องทางในการเข้าถึงโครงการในอนาคต   

    4   มีการประเมินผลการประชุม และนำาผลที่ได้

        ไปปรับปรุงโครงการ

   

    5   เผยแพร่ข้อสรุปผลการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้อง

        รับทราบในช่ี่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย 

รายการประเมินตนเองของผู้พัฒนาโครงการสำาหรับโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน

คำาอธิบาย :  รายการประเมินตนเองนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อ

ชุมชนใช้สำาหรับตรวจสอบขั้นตอนการดำาเนินงานของตนเองในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ซึ่งกำาหนดเป็น 5 ขั้นตอน โดยพิจารณาการดำาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
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บทที่ 4 

บทส่งท้าย

  ดังที่กล่าวไว้ในบทนำาแล้วว่า “ … ไม่มีสูตรสำาเร็จใดๆ ในการทำางานกับคน เนื่องจาก

ผู้คนในแต่ละพื้นที่ล้วนมีลักษณะเฉพาะที่ผูกโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม แม้ว่า

เราจะเรียกคู่มือเล่มนี้ว่าเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติการ แต่มิได้หมายความว่าเป็นพิมพ์เขียวที่ใช้ได้

กับทุกกรณี (One-size-fits-all) หากแต่เป็นเสมือนเครื่องนำาทางที่ต้องอาศัยความละเอียด 

ความใส่ใจ และความตั้งใจจริงของผู้พัฒนาโครงการ จึงจะทำาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม

ที่แท้จริง …” 

  แนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นำาเสนอในคู่มือเล่มนี้จึง

เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ามิใช่แนวทางเดียว หรือเป็นแนวทางที่สมบูรณ์แบบ

สำาหรับทุกกรณี คณะผู้จัดทำาเริ่มต้นจัดทำาคู่มือเล่มนี้จากมุมมองที่ว่า “การมีส่วนร่วม” 

เป็น “กระบวนการ” และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมิใช่เพียงแค่การจัด

ประชุมเท่านั้น ด้วยความเข้าใจพื้นฐานดังกล่าว การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในคู่มือนี้จึง

ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมนอกห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็น 

“กระบวนการก่อนจัดประชุม” และ “กระบวนการหลังการจัดการประชุม” ไม่น้อยไปกว่า 

“กระบวนการระหว่างการจัดประชุม”  

 โดยการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจำาเป็นต้องพิจารณาการ

มีส่วนร่วมในลักษณะเป็นกระบวนการ 4 ลำาดับขั้นต่อเนื่องกัน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลแก่

ประชาชน  หรือ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของโครงการก่อนที่จะมี

การจัดประชุม  2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือ การมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ  3) การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือ การนำา
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ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา และปรับปรุงโครงการเพื่อลดผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้น  4) การพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน หรือ การค้นหาข้อตกลงร่วมระหว่างผู้พัฒนา

โครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการสร้างช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

เข้าถึงโครงการในอนาคต โดยคำานึงถึงสภาพการณ์ที่เป็นจริงของชุมชนรอบโครงการและ

ลักษณะเฉพาะของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 

  คณะผู้จัดทำาขอกล่าวย้ ำาอีกครั ้งหนึ่งว่า เจตนารมณ์ของการจัดทำา “แนวทาง

การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื ่นขอคำารับรองเป็นโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด”เล่มนี ้ คือ ความริเริ ่มและมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างแท้จริงในการดำาเนินโครงการที่ยื ่นขอคำารับรองเป็นโครงการกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development)

  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำาเนินการต่างๆ ที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้คงไร้ความหมาย 

หากไม่ได้นำาไปสู่การลงมือปฏิบัติ หรือไม่ได้อยู่ในมือของผู้พัฒนาโครงการที่มีความตั้งใจจริง

ที่จะนำาไปใช้ และนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นจริงในการแก้ไขลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือมีส่วนในการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และโครงการ ซึ่งหากไม่ได้รับการตอบสนองหรือคลี่คลายอย่างเหมาะสมตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นก็

อาจบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงและยากที่จะแก้ไขในอนาคต

  ขณะท่ีสังคมไทยในปัจจุบันเร่ิมตระหนักมากข้ึนถึงความสำาคัญของกลไกการพัฒนา

ท่ีสะอาด การพัฒนาอย่างย่ังยืน การมีส่วนร่วมของประชาชน และสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรธุรกิจ หรือ CSR : Corporate Social Responsibility นับเป็นนิมิตดีสำาหรับ

สังคมไทยที่ภาคเอกชนองค์กรธุรกิจต่างๆ รวมทั้งธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างก็มีความ
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ตื่นตัวในเรื่องนี้ไม่น้อยเช่นกัน  ซึ่งสำาหรับผู้พัฒนาโครงการที่มีความห่วงใยเอาใจใส่ชีวิตผู้คน 

ชุมชน และธรรมชาติ และมีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง คู่มือนี้อาจกลายเป็น

สิ่งที่ล้นเกินหรือไม่จำาเป็นต้องมีเลยก็ได้ 

  ย่ิงไปกว่าน้ัน ด้วยเหตุท่ีวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาระดับสากลและบ่อยคร้ัง

ส่งผลกระทบข้ามพรมแดน การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาท่ี

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม จึงมิได้มีความหมายสลักสำาคัญเพียงเฉพาะ

กับโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีอยู่แวดล้อมโครงการเท่าน้ัน หากแต่ยังเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการทางสังคมท่ีมุ่งหวังผลักดันให้สังคมไทยและสังคมโลกเดินทางไปสู่ความย่ังยืน

ของธรรมชาติ สันติภาพระหว่างผู้คน และอนาคตร่วมกันของมนุษยชนรุ่นต่อๆ ไป

	 ท้ายที่สุด	หากท่านผู้ใช้งานคู่มือ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	หรือผู้ที่สนใจ	มีข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ข้อวิจารณ์	

บทเรียน	 หรือประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือนี้	 คณะผู้จัดทำายินดี

อย่างยิ่งที่จะได้รับฟังทุกความคิดเห็น	ทุกคำาวิจารณ์	ฯลฯ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับ

การปรับปรุงคู่มือฉบับนี้ในโอกาสต่อไป	และขอขอบคุณอย่างสูงล่วงหน้ามา	ณ	ที่นี้
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