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บทคัดยอ 
นโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมในภาคประชาชนในปจจุบันของประเทศไทยประสบ

ความสําเร็จในหลายโครงการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทดลองสรางวงจรนโยบายตามลักษณะ        
ของนโยบายศาสตร โดยสรางรูปแบบที่ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแกขั้นตอนเมื่อเกิดปญหา  
นโยบาย ทางเลือกในการแกปญหาหรือการกอตัวนโยบาย การตัดสินทางเลือกหรือการกําหนด
นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ ผลลัพธนโยบาย การประเมินผลนโยบาย หรือความสําเร็จของ
นโยบาย และการยอนกลับของนโยบาย แลวนําวงจรนโยบายดังกลาวมาวิเคราะหกับกรณี
ปรากฏการณจริงในสังคมไทย รวม 5 กรณี คือ กลุมฮักเมืองนาน จ. นาน โครงการศึกษาฟนฟู         
และจัดการลุมน้ําแมตาชาง จ. เชียงใหม โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน จ. เชียงราย กลุมวนเกษตร
บานนาอีสาน จ. ฉะเชิงเทรา การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล จ.ตรัง ซึ่งผลการศึกษาพบวา        
นโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมที่สรางโดยภาคประชาชนสามารถเทียบเคียงไดกับวงจรนโยบาย
ของนโยบายศาสตรที่ประสบความสําเร็จในภาครัฐมาแลวเปนอยางดีและปจจุบันนโยบายสาธารณะ 
ที่ดําเนินการแบบนี้สามารถเปนแบบอยางที่สามารถนําไปใชประกอบเปนแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมในภาคประชาชนในพื้นที่อื่นได  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป คือ การเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาที่ไมประสบ
ผลสําเร็จเปนเพราะขาดขั้นตอนของวงจรนโยบายตามนโยบายศาสตรหรือไมเพราะอะไร 

 
ABSTRACT 

Environmental public policies in the people sector, are currently developed in 
Thailand as a successful program in many projects.  In this research a Policy Cycle 
has been developed according to policy science to analyze community-based 
environmental policy developed by members of a particular community.  The   
Public Policy Cycle is composed of seven steps which the researcher synthesized 
from many theoretical concepts.  There are policy problem, policy formation,   
policy formulation, policy implementation, policy outcome, policy evaluation and 
policy feedback which have been used to analyze five specific community-based 
environmental policy cases of Hak Muang Nan Group; Nan Province, Mae Ta Chang 
Drainage Basin Project; Chiang Mai Province, Thai-German Upland Development 
Project; Chiang Rai Province, Wana Kaset Banna Isan Group; Chachoengsao 
Province, and Coastal Resource Administration; Trang Province.  The result can 
explain the policy cycle theory that has ever been successful in the government 
sector.  Currently this public policy in the people sector can be a good type for    
other new public policies in the people sector. 

The suggestion for a next research is the study of other unsuccessful public 
policies in people sector.  Is it because of following the policy cycle, or not ,and 
why? 



บทนํา 
คําวานโยบายสาธารณะไดมีการใหคําจํากัดความมาก    

มาย แตสวนใหญเปนการใหคําจํากัดความถึงการใหนโยบาย
จากภาครัฐลงสูภาคสาธารณะหรือภาคประชาชนเสมอ (Dye, 
2004; Easton, 1960; Anderson, 1979; Donald, & Carl, 
1975) 

แตนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมในภาคประชาชน 
ในที่นี้จะหมายถึงนโยบายที่เกิดขึ้นมาจากสวนลางของ
สังคมหรือจากความตองการประชาชนเพื่อการจัดการสิ่ง-
แวดลอม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนโดยชุมชน
และเพื่อชุมชนเอง โดยการจัดการและกําหนดเปนนโยบาย
ในทองถิ่นที่กระทํารวมกัน เห็นชอบรวมกัน โดยอาจไมได
เรียกวาเปนนโยบาย แตความจริงนี่คือนโยบายในภาคประ-
ชาชนที่แทจริงที่ไมทําใหขัดกับหลักการของกฎหมายหลัก
ซึ่งแตกตางจากการจัดการโดยนโยบายที่มาจากภาครัฐหรือ
ภาคราชการ (Lindblom & Woodhause, 1993; มูลนิธิฮัก
เมืองนาน. 2544; พิศิษฐ  ชาญเสนาะ. 2549) 

ในปจจุบันการเกิดขึ้นมาของนโยบายสาธารณะสิ่ง-
แวดลอมภาคประชาชนตามที่กลาวมานี้มีการกําเนิดมาก
ขึ้นในทุกภาคของประเทศ ทั้งนี้เพราะเปนนโยบายที่ภาค
ประชาชนในทองที่นั้นๆ รวมมือกันคิด รวมมือกันทําและ
ดําเนินการผลักดันจนเปนรูปธรรม ตลอดจนขยายเครือขาย
ความรวมมือและความรูมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถที่จะ
เรียกไดวาเกิดขึ้น และปรากฏอยู จนถึงปจจุบันเปนเวลา 
นานหรือนานมาก การดํารงอยูและการขับเคลื่อนอาจยิ่งมี
มากขึ้นหรือเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อสอดรับไดกับกระแสของ
โลกปจจุบันไดดีเชนนโยบายสาธารณะของกลุมฮักเมือง
นาน นโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 
จ.ตรัง นโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอมและการปองกันแกไขยาเสพติดของ
โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน และนโยบายสาธารณะ
โครงการศึกษาฟนฟูและจัดการลุมน้ําแมตาชาง เปนตน 

ผลของการวิจัยการเกิดและเติบโตของนโยบายชนิดนี้
จะเปนแนวทางในการสรางความรูความเขาใจการกําหนด
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสิ่งแวดลอมที่มีแนวทาง 
ตรงกับความตองการของประชาชน จนประสบความสําเร็จ
และทําใหเกิดการแกไขสิ่งแวดลอมและการดํารงอยูของ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนตอคนหมูมากอยาง
ยั่งยืน คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น ไดอาศัยอยูทาม 

กลางสิ่งแวดลอมที่ดี ไมมีมลพิษ กอใหเกิดการพัฒนา
นโยบายสาธารณะสิ่งแวดลอมในโอกาสตอไป 

 
วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคในการศึกษาการศึกษานโยบายสาธารณะ 
ดานสิ่งแวดลอมในภาคประชาชนเปรียบเทียบกับนโยบาย
ศาสตรใน 5 กรณีศึกษาเปนการวิเคราะหการเกิดกระบวน 
การนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมในภาคประชาชน
โดยการเปรียบเทียบกับทฤษฎีการเกิดวงจรนโยบายใน
นโยบายศาสตร 

 
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

การศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะดาน
สิ่งแวดลอมในภาคประชาชนมีขอบเขตและวิธีการศึกษา
ดังนี้ 

1.  เปนการศึกษาและวิเคราะหจากเอกสาร (Docu-
ment Analysis) ถึงประวัติการกอต้ัง การดําเนินงาน ผูผลัก 
ดัน ผูมีสวนรวม ใชหลักการหรือเครื่องมืออะไรเปนสําคัญ 
ตลอดจนผูสานตอนโยบายที่ เกิดขึ้นจนเปนนโยบาย
สาธารณะดานสิ่งแวดลอมในภาคประชาชน 

2.  มีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
ผูนําหรือปราชญชาวบานที่เปนที่ยอมรับในสังคมของการ
สรางนโยบายสาธารณะและสังคมภายนอกกับการกําหนด
และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมภาค
ประชาชนในปจจุบันโดยการสัมภาษณครูบาสุทธินันทน  
ปรัชญาพฤทธิ์ นายพิศิษฐ  ชาญเสนาะ นายชัยพันธ  ประภา
สะวัต นายชบ  ยอดแกว และ ร.ต.ต.วิชัย  สุริยุทธ ผูใหญ
วิบูลย  เข็มเฉลิม และนายเลี่ยม  บุตรจันทา 
 
กรอบความคิดของการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอมในภาคประชาชนจะใช
การศึกษาและวิเคราะหวงจรนโยบายสาธารณะซึ่งประ- 
กอบดวย 

1. ปญหานโยบาย (Policy Problem) หมายถึงการเกิด 
ขึ้นของปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดยเกิดขึ้นในสังคม
นั้นๆ ไมวาจะเกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐหรือเกิดขึ้นจาก
การใชทรัพยากรธรรมชาติจากภาคประชาชนเองอยาง
ฟุมเฟอย 



2. การกอตัวนโยบาย (Policy formation) เมื่อประ-  
ชาชนเห็นสภาวะแวดลอมถูกทําลายไปเชนนี้จึงกอใหเกิด 
มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาสิ่ง-
แวดลอมโดยกระบวนการเสวนา การพูดคุย ถกเถียง และ
วิเคราะหรากเหงาของปญหาจนเกิดกระบวนการเรียนรู   
ซึ่งก็คือการสรางเวทีสาธารณะรวมกัน 

3. การกําหนดนโยบาย (Policy formulation) เปนการ
พยายามที่จะกําหนดการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อลด
ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติและนํา
วิถีชีวิตดั้งเดิมกลับมาและดีขึ้นโดยกําหนดเปนทางเลือก
เพื่อการปฏิบัติ 

4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation) 
เปนการปฏิบัติจริงตามกรอบที่ไดกําหนดไวซึ่งอาจมีความ
หลากหลายและเกื้อหนุนกัน 

5. ผลลัพธนโยบาย (Policy Outcome) เปนการมองดู
ผลที่ไดจากการดําเนินการรวมกันหลังการปฏิบัติ 

6. การประเมินผลนโยบาย (Policy evaluation) เปน
การประเมินผลที่ไดรับกลับมาเปนผลลัพธวาคุมคาตอการ
ลงทุนลงแรงที่ไดกระทําลงไปหรือไม ดีหรือเลวอยางไร 

7. การยอนกลับของนโยบาย (Policy Feedback) เปน
การตอยอดเพื่อสรางเปนวงจรนโยบายใหมที่มีเปาหมาย
และคุณคาสูงมากขึ้นกวาเดิม 

จากนั้นนํามาวิเคราะหนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวด-
ลอมที่เกิดขึ้นในภาคประชาชน 5 กรณีไดแก 

1.  กลุมฮักเมืองนาน 
2.  โครงการฟนฟูและจัดการลุมน้ําแมตาชาง 
3.  โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน 
4.  กลุมวนเกษตรบานนาอีสาน จ ฉะเชิงเทรา 
5.  กลุมการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล จ.ตรัง 
 

ผลการวิจัย 
เมื่อนําผลการศึกษาทั้งหมดมาทําการวิเคราะหระหวาง

กรณีศึกษา 5 กรณีกับวงจรนโยบายสาธารณะจะไดผล   
การวิจัยดังนี้ 

 
กลุมฮักเมืองนาน 

1. ปญหานโยบาย ปญหานโยบายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้  
ที่เดนชัดคือการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากการใหสัมปทานตัดไมของรัฐในอดีต

โดยมีการมองเห็นจากผูนําบางคน เชน พระครูพิทักษนันท-
คุณและชาวบานบางกลุมซึ่งหลายๆ คนมีความคิดคลายกัน
ต้ังแตเริ่มตนในป 2518 และคิดเหมือนกันวาปญหาทาง 
ดานสิ่งแวดลอมเมื่อเกิดขึ้นทําใหหลายอยางเปลี่ยนไป ไม
เหมือนเดิม และเปนสิ่งที่เลวลงกวาเดิม เชน เมื่อปาไมหมด 
พ้ืนที่กลายเปนเขาหัวโลน น้ําก็หายไป พืชพันธุธัญญาหาร
หรือสัตวปาหายไปจากพื้นที่ ถาปญหานี้ยังปรากฏมีอยู 
และไมไดรับการบําบัดหรือแกไขก็จะทําใหมีผลกระทบ 
ตออาชีพซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร เมื่อน้ําไมมีหรือหายาก 
เกษตรกรรมก็ดําเนินการไปไมไดดี ผูคนเริ่มอพยพยายถิ่น
เพื่อหางานในเมืองทํา หมูบานขาดคนที่มีกําลังสําคัญ เชน
คนหนุมคนสาวที่คอยดูแลหมูบาน ในหมูบานมีแตเด็กและ
คนชรา (มูลนิธิฮักเมืองนาน, 2544) 

2. การกอตัวนโยบาย ทานพระครูพิทักษนันทคุณ ผูนํา
ทานหนึ่ง พยายามออกเผยแพรเรื่องราวการอนุรักษปาให 
แกชาวบาน โดยสอดแทรกไปกับการเผยแพรธรรมะ ทําให
มีโอกาสไดพบปะกับกลุมแกนนําชาวบานอื่นๆ และกลุม
องคกรตางๆ ที่มีแนวคิดในการสรางกิจกรรมอนุรักษสิ่ง-
แวดลอมในพื้นที่ เพราะมองเห็นวาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความผูกพัน
ซึ่งกันและกันอยางแยกไมออก  มีความคิดฟนฟูปาไม 
แหลงน้ํา พันธุสัตวน้ํา เปนตน จึงทําใหเกิดแนวรวมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  และเริ่มมีการติดตอ
สัมพันธกันในดานตางๆ 

3. การกําหนดนโยบาย กลุมฮักเมืองนานมีการกําหนด
แนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในรูปแบบตางๆ โดยเริ่ม
จากกลุมคนที่เปนแกนนํา แลวขยายไปยังคนกลุมอื่นๆ เชน
กลุมอนุรักษปาชุมชน กลุมอนุรักษพันธุสัตว กลุมเกษตรยั่ง 
ยืน กลุมเยาวชน เครือขายธุรกิจชุมชน และเครือขายพระ- 
สงฆ ซึ่งคนในแตละกลุมจะกําหนดใหมีกิจกรรมที่เกี่ยว 
ของกับการแกไขสิ่งแวดลอมและกําหนดใหดําเนินการ
ตามทางเลือกของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ดวย 

4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ กลุมฮักเมืองนานมีการ
ดําเนินการนํานโยบายไปปฏิบัติมากมายหลายรูปแบบ การ
ปฏิบัติมีความเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เชน กลุมอนุรักษพันธุ
สัตวน้ํา เริ่มจากไดจัดกิจกรรมสืบชะตาแมน้ําเปนการประ-
ยุคพิธีกรรมทางศาสนามาใชกับการจัดการแมน้ํา กลุมเครือ 
ขายพระสงฆ มีบทบาทดานการเผยแพรศาสนาและจริย-
ธรรม เชน โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน โครงการพระ-



ธรรมทายาท และการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใน
เรื่องการบวชปา ปลูกปา การสรางผืนปาชุมชนการสืบ
ชะตาแมน้ํา การทอดผาปาพันธุปลา การกันเขตอภัยทาน 
เปนตน (มูลนิธิฮักเมืองนาน, 2544) 

5. ผลลัพธนโยบาย หลังจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง กลุมฮักเมืองนานพบวา สิ่งแวดลอม
ไดรับการฟนฟู มีผลที่ดีตอหมูบาน ชุมชนอยางชัดเจน เชน 
มีปลาในพื้นที่อนุรักษเพิ่มมากขึ้น ปาไดรับการดูแลและ
ฟนฟูมากขึ้น ประชาชนมีอาชีพดั้งเดิมกลับมา ประชาชน
ในแตละกลุมมีการเรียนรูและจัดการดวยตัวประชาชนเอง
จนเกิดประชาคมตําบล ประชาคมอําเภอ และประชาคม
จังหวัด ในการรวมพลังสรางสรรค เมืองนานใหเปนเมืองที่
นาอยู และมีสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

6. การประเมินผลนโยบาย จากผลลัพธที่ไดเมื่อนํา  
มาประเมินจะพบวา เมื่อดําเนินการแลวมีผลลัพธที่ดีคุมคา
ตอการลงทุนทั้งแรงกายและสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น ยังมี
ผลตอแรงใจจนเกิดเปนกิจกรรมตางๆ ที่มีผลประโยชนตอ
ชุมชน นับเปนมิติใหมของการเรียนรูที่ไดคนพบในชุมชน
วาชุมชนเปนสถาบันทางสังคมที่มีกลไกทุกสวนที่สามารถ
ดํารงอยูไดอยางอิสระและเกื้อกูลตอกันหลังจากระบบ
นิเวศไดรับการแกไขดีขึ้นจากคนในชุมชน กลาวคือ ใน
ชุมชนจะมีองคประกอบของบุคลากรที่หลากหลายความ 
สามารถ เชน ผูรูดานสมุนไพร หมอ ชางเทคนิค ผูนําดาน
การปกครอง ทรัพยากร มีฐานการผลิต มีความมั่นคงทาง 
ดานอาหาร วัฒนธรรม ประเพณี มีระบบชลประทาน 
(เหมืองฝาย) มีศิลปวัฒนธรรม มีผูนําที่หลากหลาย มีภูมิ
ปญญา มีความออนนอมตอสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ มี
กฎระเบียบ วิธีการจัดการ และมีตําราหรือชุดความรูดาน
ตางๆ ที่ไดมีการปรับประยุกตตามความเหมาะสมตาม    
ยุคสมัยและจากประสบการณการทํางานรวมกับชุมชน   
ในหลายๆ พ้ืนที่ ไดมีการเคลื่อนไหว 

7. การยอนกลับของนโยบาย เมื่อประสบความสําเร็จ
ในระดับหนึ่งการสรางวงจรนโยบายใหมก็เกิดขึ้นและ
พัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง ปจจุบันกลุมฮักเมืองนานได
พัฒนาสูความยั่งยืนไปเปนมูลนิธิฮักเมืองนานโดยมีวัตถุ 
ประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งแก
คนเมืองนานโดยไมแบงแยกเผาพันธุ เช้ือชาติ ศาสนา 
(มูลนิธิฮักเมืองนาน, 2544) โดยเนนการมีสวนรวมของ
องคกรชุมชนทองถิ่น และดําเนินการเพื่อสาธารณะประ-

โยชน หรือมีสวนรวมกับองคกรอื่นๆ เพื่อสาธารณะ
ประโยชน ตลอดจนมีการสรางคนรุนใหมเพื่อสานตอ
นโยบาย 

 
โครงการฟนฟูและจัดการลุมน้ําแมตาชาง 

1. ปญหานโยบาย ปญหานี้เริ่มตนมาจากการขัดแยง
การใชทรัพยากรน้ําของคนเหนือน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ปจจุบันเกิดการขาดแคลนน้ําและการแยงกักเก็บน้ําไวใช
เปนการสวนตัว แตเมื่อมีการวิเคราะหแลวพบวาเบื้องลึก
ของปญหาก็คือ สิ่งแวดลอมที่เสียหายถูกทําลายจนน้ําแม
ตาชางไมเพียงพออีกตอไป  ซึ่งนั่นก็คือการเกิดปญหา
นโยบาย โดยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินและรูปแบบการผลิตของคนพื้นที่ 

2. การกอตัวนโยบาย ภายหลังมีคณะกรรมการประ- 
สานงานประชาชนเพื่อทองถิ่น (คปถ.), ศูนยชาติพันธ
ศึกษา นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน มาดําเนินการจัด
เวทีการแลกเปลี่ยน วิเคราะห “ปญหาน้ําแหง” รวมกับ
ชุมชนทั้งลุมน้ําแมตาชางทําใหมีการสรางเวทีการแลก 
เปลี่ยนวิเคราะหปญหาระหวางชุมชนทั้งตอนบน ตอน 
กลาง และตอนลาง ทําใหไดเห็นถึงปญหารวมกัน จึงเกิด
ความตระหนักที่ตองแกไขปญหารวมกัน 

3. การกําหนดนโยบาย  หลังจากนั้นมีการสรรหา
กรรมการจากทุกภาคสวน รวมทั้งชาวบานเองเปนผูรวมกัน
หาความรู สรางองคความรูรวมกันเพื่อกําหนดนโยบายใน
การทํางานรวมกัน โดยมีพ่ีเลี้ยงจากกลุมภายนอกที่เขามา
เริ่มตนใหเปนที่ปรึกษา นอกจากนี้ ยังมีการขอการสนับ 
สนุนจากสถาบันกองทุนวิจัยแหงชาติ (สกว.) เนนการ 
ศึกษาจากชาวบาน หรือเรียกกันวา “นักวิจัยชาวบาน” จน
เปนผลสําเร็จ มีการแลกเปลี่ยนความรู มีการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ หลังจากนั้นมีการสราง
กิจกรรมที่สรางกระบวนการศึกษา คือ การจัดประชุมระดับ
ตําบล และการจัดเวทีประชุมระดับหมูบาน 56 หมูบาน มี
ตัวแทนมาจากกลุมผูใชน้ําที่มีความแตกตางทางดานสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การสรางองคกรชุมชนใน การจัดการ
น้ําครั้งนี้ ทุกคนมีสวนรวม ในการจัดองคกร คือ การจัดรูป 
แบบหรือโครงสราง องคกรชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
มีการแบงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละกลุม
หรือแตละคน มีการวางแผนการดําเนินงาน แกไขปญหา 



และดูแลรักษาสายน้ํา มีการรวมกันทํากิจกรรมการแกไข
ปญหารวมกัน และมีการรางระเบียบ กติกา ขอ บังคับของ
องคกร (คณะกรรมการศึกษาฟนฟูและจัดการลุมน้ําแม
ตาชาง, 2547) 

5. ผลลัพธนโยบาย พบวานโยบายสาธารณะโครงการ
ฟนฟูและจัดการลุมน้ําแมตาชางมีผลที่ดีตอหมูบาน ชุมชน
อยางชัดเจน สิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูตามที่ต้ังเปาหมาย
เอาไว ผลที่ไดเกิดการรวมตัวของชุมชนอยางชัดเจน สราง
ความสมานฉันทไมแบงชาติพันธุ มีการสรางองคความรู
หลากหลาย และในที่สุดผลลัพธนโยบายที่ไดมา คือ ชุมชน
ที่อาศัยลุมน้ําแมตาชางไดรวมกันรางกฎกติกาที่นํามาใชใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตลุมน้ําแมตา 
ชาง ซึ่งถึงแมมิใชกฎหมายที่ออกโดยรัฐแตในแวดวงของ
ผูใชประโยชนจากลุมน้ําแมตาชางถือวามีความศักดิ์สิทธิ์ที่
ทุกคนจะตองยอมปฏิบัติตาม เพราะถูกรางขึ้นมาดวยมือ
ของชุมชนตางๆ เอง 

6. การประเมินผลนโยบาย เมื่อมีการประเมินผลที่ได 
รับพบวา นโยบายประสบความสําเร็จและกําลังขยายผล
เพิ่มขึ้นมีการสนองตอบของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น จากปญหาสิ่งแวดลอมที่เคยเกิดขึ้นมากอนหนานี้ หยุด
การทะเลาะเบาะแวง เลิกแบงชาติพันธุ ทั้งในพื้นที่ตนน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดกิจกรรมที่หลาก 
หลายที่ชุมชนพยายามสรางการมีสวนรวมในการจัดการน้ํา
จนปจจุบันน้ําทุกหยดถูกนํามาใชประโยชนอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย 

7. การยอนกลับของนโยบาย มีการปรับปรุงนโยบาย
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของ
ประชาชน และสามารถปฏิบัติไดอยางชัดเจน ตลอดจนมี
การสงเสริมเพิ่มเติมการปฏิบัติและกิจกรรมใหดียิ่งขึ้น 
เขมขนมากขึ้น หรือเนื่องจากมีความรูทั้งที่เปนประโยชน
จากภูมิปญญาเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม 

 
โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน 

1. ปญหานโยบาย นโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอม
ภาคประชาชนที่นี่เริ่มจากการเกิดปญหาทางดานยาเสพติด
มากอน (นเรศ  สงเคราะหสุข, 2541) แตเมื่อมีการศึกษา
มากขึ้นก็พบวา ปญหายาเสพติดถูกพัฒนามาจากปญหา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายอยางหนัก
จนประชากรในชุมชนหมดหนทางในการทําอาชีพ เงิน

หมด ชีวิตทอแท ประชาชนทิ้งถิ่น และที่สุดยาเสพติดเขา
มาแทนที่ มีทั้งการเสพและเปนแหลงซื้อขาย นี่ก็คือการเกิด
ปญหานโยบาย 

2. การกอตัวนโยบาย หลังจากนั้นเมื่อโครงการเริ่ม
ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด ก็เริ่มมีแนวทางแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมควบคูกันไป โดยมีผูเกี่ยวของ ไดแก 
ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวของ ผูนําหรือกลุมผูนําในและนอก
พ้ืนที่ เชน นักพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมันรวมกันระดมสมอง 

3. การกําหนดนโยบาย โครงการนี้เกิดขึ้นจากความ
เช่ือที่วา การเรียนรูที่แทจริง จะเกิดจากการปฏิบัติและการ
สรุปบทเรียนอยางตอเนื่อง ความรวมมือเกิดขึ้นระหวาง
ผูนําชาวบานกับนักพัฒนาของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-
เยอรมันในรูปแบบของการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวม 
กัน (นเรศ  สงเคราะหสุข, 2541) โดยมีหลักการสําคัญ    
คือ หลักการมีสวนรวมของประชาชน การพึ่งตนเอง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนติดตามและประเมิน 
ผลแบบมสีวนรวม 

4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ ดําเนินงานโดยใชยุทธ-
ศาสตรการพัฒนาแบบองครวม ควบคูไปกับกระบวนการ
ทํางานอยางมีสวนรวม (นเรศ  สงเคราะหสุข, 2541) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งในระดับหมูบาน หนวยงาน
อื่นๆ ที่ เกี่ยวของ ทั้งนี้ในชวงระยะเวลา 17 ปที่ผานมา
โครงการฯ ไดมีการพัฒนาแนวคิดดานการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย อันเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในกระบวนการ
ดําเนินงาน 

5. ผลลัพธนโยบาย พบวา โครงการนี้สามารถฟนฟู
สิ่งแวดลอมขึ้นมาใหม ปาไมเพิ่มขึ้นเพราะการมีสวนรวม
ในการปลูกปา ลดการทําไรเล่ือนลอย มีการเรียนรูและ
จัดการดวยตัวประชาชนเอง และเมื่อมีการรวมกลุมและ
สรางสิ่งแวดลอมขึ้นมาใหมจนมีอาชีพ มีงาน มีรายได การ
รวมกลุมก็สามารถผลักดันปญหายาเสพติดใหลดนอยถอย
ลงเปนอันมาก และแทบจะหมดไป ในที่สุดเกิดผลลัพธ
เปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไว 

6. การประเมินผลนโยบาย โครงการพัฒนาที่สูงไทย-
เยอรมันในจังหวัดเชียงราย ไดรับการประเมินผลสําเร็จทั้ง
กระบวนการและผลกระทบทั้งหลายที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะภาคประชาชนอยางแทจริง ทั้งในดานการปอง 
กันยาเสพติดที่จะเขามาในพื้นที่และราษฎรมีงานทํา มีการ
ขยายผลเพิ่มขึ้น มีการสนองตอบของประชาชนที่มีคุณภาพ



ชีวิตที่ดีขึ้น จากปญหาสิ่งแวดลอมที่เคยเกิดขึ้นมากอนหนา
นี้ เชน มีพ้ืนที่ปาไมเพิ่มขึ้น ราษฎรอพยพกลับบานเกิดมาก
ขึ้น 

7. การยอนกลับของนโยบายสาธารณะภาคประชาชน
สิ่งที่ไดจากการวิเคราะห ไดแก มีการปรับปรุงนโยบายใหม 
เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของประ-
ชาชนในทองถิ่น มีการสงเสริมเพิ่มเติมการปฏิบัติและ
กิจกรรมใหดียิ่งขึ้นเขมขนมากขึ้น หรือเนื่องจากมีความรู
ทั้งที่เปนประโยชนจากภูมิปญญาเดิมและเทคโนโลยีสมัย 
ใหม (นเรศ  สงเคราะหสุข, 2541) 

 
กลุมวนเกษตรบานนาอีสาน จ. ฉะเชิงเทรา 

1. ปญหานโยบาย ปญหาเริ่มแรกของที่นี่ คือ คนอยาก
รวย มีเงินใชสอย และมีชีวิตที่สุขสบาย นายเลี่ยม  บุตรจัน-
ทา ผูนําและสมาชิกในเครือขาย จึงไดลงมือทํางานอยาง
หนักเปดปาใหม และใชระบบเกษตรเชิงเดี่ยวรวมกับ
เกษตรเคมี แตผลที่ตามมา  ก็คือ ปาถูกทําลาย  สภาพ- 
แวดลอมเสียไป น้ําเริ่มหาย สุขภาพทรุดโทรมจากการใช
สารเคมีอยางหนัก ติดหนี้เพราะผลิตผลราคาตกต่ํา เปนหนี้
นอกระบบ และใชเหลาเปนเครื่องปลอบใจ 

2. การกอตัวนโยบาย เมื่อนายเลี่ยมและพรรคพวกได
พบกับผูใหญวิบูลย  เข็มเฉลิม ผูมีความคิดในกระบวนทัศน
ใหม คือ เปลี่ยนความคิดกระบวนทัศนของความยากจนใน
แบบเดิม คือ ตอง “ไมมีความยากจนในหมูคนขยัน” มาเปน 
“ไมมีความยากจนในหมูคนพึ่งตัวเอง” ซึ่งเปนกระบวน
ทัศนที่แตกตางจากเดิมอยางสิ้นเชิง กอใหเกิดทางเลือกใน
การแกปญหา โดยผานกระบวนการเสวนา การพูดคุยถก- 
เถียงกับผูใหญวิบูลยและเพื่อนรอบขางหลายครั้งหลายหน
จนเกิดความเขาใจชีวิตและรากเหงาของปญหาตนเอง 

3. การกําหนดนโยบาย กลุมวนเกษตรบานนาอีสาน    
จ ฉะเชิงเทรา มีการกําหนดนโยบาย นั่นคือ แนวทางแกไข
ปญหาความยากจน หรือเมื่อเกิดแนวคิดที่วาถาใชแนวทาง 
การวางชีวิตแบบพอเพียงและเลิกใชแนวคิดเพื่อหวังรวย
เพยีงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ ชุมชนบานนาอีสานเริ่ม
ดําเนินการรวมกันตั้งแตตัวผูนํา ก็คือ นายเลี่ยม  บุตรจันทา
และชุมชนบานนาอีสาน โดยดําเนินชีวิตการเกษตรแบบปา
เพื่อการเกษตรกรรม หรือเรียกวา วนเกษตร ปลูกทุกสิ่งที่ 
 

กินไดและกินทุกสิ่งที่ปลูก ไมกูหนี้ยืมสิน ไมใชสารเคมี 
ไมใชเงินฟุมเฟอย สรางบัญชีชีวิต มีการอนุรักษปา (ปา
ชุมชน) ซึ่งเชื่อมโยงกับธนาคารตนไม เปนการเรียนรูคุณ 
คาของปาในแบบใหมโดยใชภูมิปญญาดั้งเดิมที่มีในชุมชน
และภายนอกชุมชน นอกจากนี้ ยังมีธนาคารปลา มีแนวคิด
ในการกําหนดเขตอนุรักษพันธุปลาเปนเขตหวงหามจับ
สัตวน้ํา ตอมาไดมีการพัฒนาแหลงเพาะพันธุปลาใหเปน
แหลงทองเที่ยว 

5. ผลลัพธนโยบาย หลังจากนั้นเมื่อในการวิเคราะห
ดานผลลัพธนโยบาย พบวา ชุมชนบานนาอีสานมีขอสรุป 
ที่ตรงกันวา สิ่งที่มีคุณคาสูงที่สุด คือ วิถีเศรษฐกิจแบบพึ่ง 
ตนเอง มิใชมีความหมายเพียงการหายจน มีกิน เทานั้น แต
คือ การที่คนในครอบครัวทั้งหมดหันหนาเขาหากัน มี
ความสุขใจจากการที่มีอะไรก็ปรึกษาชวยกันคิด ชวยกัน
แกไขอยางรวมใจพรอมเพรียง ความสัมพันธที่ดีขึ้นดัง 
กลาว ก็สงผลกลับไปใหการจัดการเกิดประสิทธิภาพ เนื่อง 
จากไดรับความรวมมือ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีการเรียนรูในขั้นตอนตางๆ ความยากจนในมิติทางวัตถุจึง
สามารถจัดการอยางรวดเร็ว เกินความคาดหมาย 

6. การประเมินผลนโยบาย  ในการประเมินผล
นโยบาย หรือความสําเร็จของนโยบาย จะพบวา นอกจาก
ชุมชนบานนาอีสานจะสามารถรักษาสิ่งแวดลอมไวไดแลว 
ชุมชนยังฟนฟูวัฒนธรรม และคิดสรางประเพณีใหมๆ บาง 
อยางควบคูกันไป เชน การทําบุญใหปลาที่ถูกเบื่อตาย มี
เด็กเกิดใหม 1 คน จะตองปลูกตนไม 20 ตน นอกจากนี้ 
ยังใหความสําคัญกับการใชปุยชีวภาพ และฟนฟูการเลี้ยง
ควาย เพื่อใชในการผลิตเปนการลดตนทุนและรักษาสมดุล
ของสิ่งแวดลอม คิดจัดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และผลิตสินคาทดแทนการนําเขา เชน ผงซักฟอก แชมพู 
ยาสีฟน น้ําดื่ม เปนตน 

7. การยอนกลับของนโยบาย พบวา มีการปรับปรุง
นโยบายใหม เพื่อใหสอดคลองกับวิ ถี ชี วิต  ประเพณี 
วัฒนธรรมของประชาชน โดยจะพบวาชุมชนบานนาอีสาน
มีกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอม
โดยภาคประชาชนเองเพิ่มขึ้นอีกหลายประการตลอดจนมี
การสงเสริมใหเยาวชนในพื้นที่มีการเรียนรูและตอยอด
ความรูและจัดตั้งเปนกลุมและชมรมตางๆ มีศูนยการเรียนรู
เปนเครือขายในการสงเสริมและเผยแพรความรูมากขึ้น 

 



กลุมการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล จ.ตรัง 
จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ติดชายฝงทะเลอันดามัน พ้ืนที่

ตลอดชายฝงเปนที่ ต้ังของชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก   
หรือประมงพื้นที่บาน จํานวน 65 หมูบาน มีจํานวนประ- 
ชากรประมาณ 50,000 คน มีแนวชายฝงยาวประมาณ 119 
กิโลเมตร เปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศที่ละเอียดออน สลับซับซอน อาทิ ปาชายเลน 
หญาทะเล และปะการัง (พิศิษฐ  ชาญเสนาะ, 2549) 

1. ปญหานโยบาย ที่ผานมาชายฝงทะเลอันดามันเกิด
ปญหานโยบายทางดานสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นกับคนใน
พ้ืนที่ มีผลกระทบตอสังคมอยางมาก สิ่งแวดลอมและชาย 
ฝงถูกทําลาย สัตวน้ํารอยหรอและถูกทําลายเปนอยางมาก 
ปาสาคูชายฝงถูกบุกรุกเพราะการใชทรัพยากรอยางทิ้งๆ 
ขวางๆ มือใครยาวสาวไดสาวเอา รวมทั้งมีการลักลอบการ
จับสัตวน้ําจากคนถิ่นอื่นที่ใชเครื่องมือจับสัตวน้ําขนาด
ใหญและจับสัตวน้ําทุกขนาดและชนิด 

2. การกอตัวนโยบาย เริ่มมีผูนําหรือกลุมผูนําเกิดความ
ตระหนักและพยายามที่จะมีการกําหนดแนวทางแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป รักษาสิ่งแวดลอมไมใหถูก
ทําลายไปมากและทรัพยากรถูกใชอยางทิ้งๆ ขวางๆ นอก 
จากนี้ ยังมีสมาคมหยาดฝน จ.ตรัง ซึ่งเปนองคกรพัฒนา
เอกชนขนาดเล็กไดมองเห็นวิกฤติการณทะเลไทยและ    
ปาชายเลนเสื่อมโทรมนี้ ไดยื่นมอืเขาชวยเหลือ 

3. การกําหนดนโยบาย มีการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนหลากหลายอาชีพ มีเวทีสาธารณะเพื่อสรางการ
ตัดสินใจเพื่อการเลือกวิถีทางหรือแนวนโยบายที่เหมาะสม 
ต้ังอยูบนหลักจริยธรรมหรือคุณธรรมที่สําคัญอยางยิ่งตอ
คานิยมของสังคมนั้นๆ มีความพอเพียงและมีความสามารถ
ของการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายภายใตเงื่อนไขของ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในพื้นที่และมีตอผูมีสวนได  
สวนเสียในพื้นที่ มีการตอบสนองและเติมเต็มความตอง   
การของประชาชนกลุมตางๆ (พิศิษฐ  ชาญเสนาะ, 2549) 

4. นํานโยบายไปปฏิบัติ มีการกระตุนเตือนใหมีการ
ประชุมหาสภาพของปญหา ปรึกษาหารือกัน และรวมกับ
นักวิชาการ องคกรตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน 
เสริมสรางใหประกอบอาชีพตางๆ เริ่มมีการทํางานเปน 
“ไตรภาคี” เรียกรองทวงสิทธิอันพึงมีพึงไดตางๆ กระทั่ง
เกิดการทํางานเปน “จตุภาคี” และ “เบญจภาคี” ขึ้นมา
กระทั่งไปสูระดับจิตสํานึก เชน การเกิดกระบวนการ “คน

กูทะเล” ขึ้นมา โดยใช “พะยูน” เปนธงนํา คนรักพะยูนเขา 
ใจพะยูนก็ตองทําใหพะยูนมีชีวิตอาศัยอยูได ตองดูแลหญา
ทะเล ทําประมงที่ออนโยน เมื่อเห็นวาหญาทะเลสัมพันธ
กับปาชายเลน ก็ตองดูแลฟนฟูปาชายเลนไมใหถูกทําลาย 

5. ผลลัพธนโยบาย หลังจากที่มีการดูแลฟนฟูในที่สุด
ทรัพยากรชายฝงและปาชายเลนก็ฟนฟูจากการดูแลโดย
ชุมชนในชวงระยะเวลากวา 10 ป ที่สุดไดขยายออกมาเปน
พ้ืนที่ปาชายเลนชุมชนตามแนวชายฝงทะเลหลายแหง 
ปจจุบันสมาคมรวมกับชุมชนไดมีการรณรงคการรักษา
ทรัพยากรชายฝงอยางจริงจังและตอเนื่อง ทําใหประสบ
ความสําเร็จ จากหมูบานหนึ่งขยายสูหมูบานหนึ่ง จนเกิด
เปนเครือขายองคกรชาวประมงพื้นที่ 7 หมูบานเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติขึ้นในป 2533 นอกจากนี้ยังได 
มีการประสานความรวมมือไปยังเครือขายประมงพื้นบาน 
13 จังหวัดภาคใต จนเกิดเปนเครือขายระดับภูมิภาคคือ 
“สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต” (พิศิษฐ ชาญเสนาะ, 
2549) 

6. การประเมินผลนโยบาย พบวาหลังจากการมีการจัด 
การชายฝงอยางเปนรูปธรรม ผลปรากฏวามีความสําเร็จ
มากมาย ทรัพยากรธรรมชาติชายฝงกําลังกลับคืนมา นอก-
จากนี้ ยังมีโครงการเพิ่มเติม เชน เพื่อดูแลรักษาคุณคาปา
สาคูของลุมน้ําปะเหลียนซึ่งเปนตนน้ําไหลสูชายฝงตรัง  
ใหเปนมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดตรัง  

7. การยอนกลับของนโยบาย ผลจากความรวมมือใน
การดําเนินงานของทุกฝายสงผลใหชุมชนไดรวมตัวกันเปน
เครือขาย มีกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรอยางตอเนื่อง 
ทั้งดานชุมชน กลุมผูหญิง และเยาวชน รวมทั้งองคกร
เครือขายทั้งภาครัฐและประชาชนที่หันมาใหความสําคัญ 
และเกิดการผลักดันใหเกิดการตระหนักถึงคุณคาของการ
อนุรักษ นําไปสูกระบวนการสาธารณะและเปนแนวทาง
ในการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันอยางยั่งยืน    
ของลุมน้ําตางๆ ในพื้นที่ภาคใต 

นอกจากนี้ ทางโครงการยังมีการมองและปฏิบัติตาม
แนวทางการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมตามแนวทาง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยองคกร ชุมชนที่เขมแข็ง ไดรับ
การสนับสนุนที่ถูกตอง เกิดจิตสาธารณะ ชาวบานลุกขึ้นมา
ปกปองปา เปนปาชุมชนที่รักษาโดยชาวบาน เพราะสุดทาย
แลวคําตอบที่วา “เงินทองเปนของมายา ขาวปลาเปนของ
จริง” นั้น มีความยั่งยืน (พิศิษฐ  ชาญเสนาะ, 2549) 



ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกรณีศึกษาตางๆ กับวงจรนโยบาย 
กรณีศึกษา ปญหานโยบาย การกอตัวนโยบาย การกําหนดนโยบาย การนํานโยบาย  

ไปปฏิบัติ 
ผลลัพธนโยบาย การประเมินผลนโยบาย การยอนกลับ

นโยบาย 
กลุมฮักเมือง
นาน 

รัฐไดใหสัมปทานปาไม
แกบริษัทตางๆ ตนไม
ขนาดใหญหายไป พื้นที่
สวนใหญกลายเปนเขา
หัวโลน เกิดความแหง
แลง การเกิดกษัยการ
ของดิน มีผลกระทบตอ
วิถีชีวิตและอาชีพ  
เกิดผูนําและกลุมผูนํา
มองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น 

กลุมมองเห็นวาวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชุมชน 
คนกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความผูกพัน
ซึ่งกันและกันอยางแยก 
ไมออก มีความพยายาม
แกไขปญหาทางดาน
สิ่งแวดลอม และความ
ตองการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้นพรอมกับการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

กลุมเริ่มสรางการมีมติ
รวมกันในการทํางาน 
เพื่อใหเกิด 
กลุมอนุรักษปาชุมชน 
กลุมอนุรักษพันธสัตว 
กลุมเกษตรยั่งยืน ฯลฯ 

กลุมออกเผยแพร
เรื่องราวการอนุรักษ
ปาใหแกชาวบาน  
มีเวทีสาธารณะ 
เพื่อสรางการตัดสินใจ 
เลือกวิถีทาง หรือ
แนวนโยบาย 
ที่เหมาะสม เชน  
มีการจัดพิธีบวชปา
ชุมชน มีการกําหนด
เขตจับสัตวน้ํา 

สิ่งแวดลอมไดรับ
การฟนฟู 
ประชาชนมีอาชีพ
ดั้งเดิม มีการ
เรียนรูและจัดการ
ดวยตัวประชาชน
เอง เกิดการขยาย
เครือขายเชื่อมโยง
กันในเนื้อหา
ตางๆ และมี
สิ่งแวดลอม 
ที่ยั่งยืน 

มีความสําเร็จ 
ทั้งกระบวนการ 
มีกฎระเบียบ วิธีการ
จัดการ และมีตําราหรือ
ชุดความรูดานตางๆ ที่
ไดมีการปรับประยุกต
ตามความเหมาะสม
สามารถลดผลกระทบ
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน
อดีต และเกิดนโยบาย
สาธารณะภาคประชาชน
อยางแทจริง 

กลุมฮักเมืองนาน
พัฒนาสูความ
ยั่งยืนไปเปน
มูลนิธิฮักเมือง
นาน มีการสราง
โครงการ 
เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค
มากมาย 

โครงการ
ฟนฟู และ
จัดการลุมน้ํา
แมตาชาง 

เริ่มตนมาจากการ
ขัดแยงการใชทรัพยากร
น้ําของคนเหนือน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา
สงผลใหชาวบาน 
มีความเดือดรอน 
ทั้งลุมน้ํา 

ภายหลังมีคณะกรรมการ
ประสานงานประชาชน
เพื่อทองถิ่น มีการสราง
เวทีทําใหไดเห็นถึง 
ปญหารวมกัน เกิดความ
ตระหนักที่ตองแกไข
ปญหารวมกัน มีการ
ผลักดันใหเกิด

มีการผลกัดันใหเกิด
คณะกรรมการศึกษา 
ฟนฟู และจัดการลุม
น้ําแมตาชาง โดยมีพี่
เลี้ยงจากกลุมภายนอก
เปนที่ปรึกษา  
เนนการศึกษาจาก
ชาวบาน หรือเรียกกัน

มีกิจกรรมที่ชุมชน
พยายามสรางการ 
มีสวนรวมในการ
จัดการน้ํา มีเวทีสราง
ความเขาใจ เวที
อบรม เวทีสัมมนา
เครือขายน้ํา ฯลฯ  
มีการใชทรัพยากร

เกิดการรวมตัว
ของชุมชนอยาง
ชัดเจน ไมแบง
ชาติพันธุ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน เกิด
ความเห็นใจ  
เกิดการจัดรูป

มีการสนองตอบของ
ประชาชนที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นจากปญหา
สิ่งแวดลอมทําใหเกิด
กิจกรรมที่หลากหลาย 
มีสวนรวมในการ
จัดการน้ําเปนอยางดี 

มีการสงเสริม
เพิ่มเติมการปฏิบัติ
และสรางกิจกรรม
ใหดียิ่งขึ้น เขมขน
มากขึ้น 



กรณีศึกษา ปญหานโยบาย การกอตัวนโยบาย การกําหนดนโยบาย การนํานโยบาย  
ไปปฏิบัติ 

ผลลัพธนโยบาย การประเมินผลนโยบาย การยอนกลับ
นโยบาย 

คณะกรรมการศึกษา 
ฟนฟู และจัดการลุมน้ําแม
ตาชาง 

วา “นักวิจัยชาวบาน” แบบแบงปน มีการ
รวมกันทํากิจกรรม
การแกไขปญหา
รวมกัน และมีการราง
ระเบียบ กติกา ขอ 
บังคับขององคกร 

โครงสราง องคกร
ชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร 
มีการรางระเบียบ 
กติกาขององคกร 

โครงการ
พัฒนาที่สูง
ไทย-เยอรมัน 

เกิดปญหาทางดาน 
ยาเสพติดมากอน  
แตเมื่อมีการศึกษามาก
ขึ้น ก็พบวาปญหา 
ยาเสพติดถูกพัฒนามา
จากปญหาสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลายอยางหนัก
ชุมชนหมดหนทาง 
ในการทําอาชีพ 

มีแนวคิดการพัฒนา
ทางดานสิ่งแวดลอม 
เขาไปเพื่อทําใหเกิด
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ยั่งยืนเพื่อสรางอาชีพ 
จากนั้นมีการกําหนด
แนวทางปญหา
สิ่งแวดลอมอยางเปน
รูปธรรมโดยการระดม
สมอง 

มีการกําหนดนโยบาย
โดยใชหลักการมีสวน
รวม การพึ่งตนเอง 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในรูปแบบของ
การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน 

ดําเนินงานโดยใช
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาแบบองครวม
ทํางานอยางมีสวน
รวม พัฒนาแนวคิด
ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
เรียนรูแบบหลายทาง 

สามารถฟนฟู
สิ่งแวดลอมขึ้นมา
ใหม ประชาชนมี
อาชีพที่เคยปฏิบัติ
กลับมา ยาเสพติด
หายไปหรือลดลง
จนเห็นไดชัด 

นโยบายประสบ
ความสําเร็จ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ทั้งในดานการปองกัน
ยาเสพติดและราษฎรมี
งานทํา ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เคย
เกิดขึ้นมากอน 

มีการปรับปรุง
นโยบายใหม
เพื่อใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิต 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ของประชาชน
โดยเฉพาะชาวเขา 

กลุม 
วนเกษตร
บานนาอีสาน    
จ. ฉะเชิงเทรา 

ไมไดเริ่มตนจากปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอม 
แตเปนปญหาของคน 
ที่อยากรวยมีเงินใชสอย 

มีความคิดการเปลี่ยน
กระบวนทัศนของ 
ความยากจนวาไมมีความ
ยากจนในหมูคนพึ่งตัวเอง
ซึ่งเปนกระบวนทัศนใหม 

เกิดแนวคิดการใชชีวิต
แบบพอเพียง  
กระจายความเสี่ยง  
ไมใชสารเคมีควบคุม
รายจาย ไมฟุงเฟอ 

จัดตั้งศูนยการเรียนรู 
สามารถชวย
แกปญหาเศรษฐกิจ
ชุมชนไดในระดับ
หนึ่งเกิดองคความรู

มีวิถีเศรษฐกิจ
แบบพึ่งตนเอง 
คนในครอบครัว
ทั้งหมดหันหนา
เขาหากันมีการ

ชุมชนบานนาอีสาน
สามารถรักษา
สิ่งแวดลอมและฟนฟู
วัฒนธรรม ควบคูกันไป 
ตนไมเพิ่มขึ้น มีการ

มีการสงเสริม
เพิ่มเติมการปฏิบัติ
และกิจกรรมใหดี
ยิ่งขึ้น เขมขน 
มากขึ้น สรางผูนํา



กรณีศึกษา ปญหานโยบาย การกอตัวนโยบาย การกําหนดนโยบาย การนํานโยบาย  
ไปปฏิบัติ 

ผลลัพธนโยบาย การประเมินผลนโยบาย การยอนกลับ
นโยบาย 

รักษาสิ่งแวดลอมให
ดําเนินไปตามครรลอง
ของอาชีพ นั่นคือ  
ทําเกษตรและอยูปา
รวมดวยกัน 

ในดานตางๆ เชน 
การจัดการปาชุมชน 
มีการปลูกสมุนไพร 
ผักพื้นบาน  
พัฒนาแหลง
เพาะพันธุปลาฯลฯ 

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการ
เรียนรูในขั้นตอน
ตางๆ 

เลี้ยงควายเพิ่มขึ้น 
สอดคลองกับชีวิต
ชนบทในธรรมชาติ 

เยาวชนใหม 
ใหมีวิสัยทัศน 
ใหพึ่งตนเอง 
ไดอยางยั่งยืน 
สงเสริม เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุม 
การจัดการ
ทรัพยากร
ชายฝงทะเล 
จ.ตรัง 

สิ่งแวดลอมถูกทําลาย 
ปาชายเลน ปาสาคูถูก
บุกรุกและเสื่อมโทรม 
ทรัพยากรถูกใชอยาง
ทิ้งๆ ขวางๆ 

เกิดความตระหนักชุมชน 
เริ่มเขาไปปกปอง  
ดูแล รักษา ปาชายเลน 
ในรูปแบบตางๆ เพราะ
เกี่ยวของกับปญหาการ
ดํารงชีวิตของชาวประมง
ชาวบาน และมีสมาคม
หยาดฝนเขามาชวย 

สมาคมหยาดฝน 
ไดเริ่มกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะการเรียนรู
การฟนฟูดูแลปาชาย
เลน ใชความรูจากภูมิ-
ปญญาและเครือขาย
เขามารวมกัน  

เริ่มทํางานเปน 
“ไตรภาคี” “จตุภาคี”
และ “เบญจภาคี” เกิด
กระบวนการตางๆ ใน
การรักษาสิ่งแวดลอม
และฟนฟู 

เกิดความรูเรื่อง
การจัดการ
สิ่งแวดลอม 
เกิดการขยายตัว
จากหมูบานหนึ่ง
สูหมูบานอื่น 
เกิดเปนเครือขาย 

การดําเนินงานสงผลให
ชุมชนไดรวมตัวกัน 
เปนเครือขาย 
มีกิจกรรมในการจัดการ
ทรัพยากรอยางตอเนื่อง 
นําไปสูกระบวนการ
สาธารณะ 

มีการพัฒนาถึง 
ขั้นการเรียนรูหรือ
แสวงหาความรู
จากหลายทิศทาง
และพัฒนาตาม
แนวทาง 
“เศรษฐกิจ
พอเพียง” 



บทสรุป 
นโยบายสาธารณะสิ่งแวดลอมภาคประชาชนโดยสรุป

สามารถเทียบเคียงไดกับการเกิดกระบวนการของนโยบาย
ในนโยบายศาสตรทั้งที่นโยบายเหลานี้ เกิดขึ้นเองตาม 
ความตองการของประชาชนที่อยูในระดับลางขึ้นไปอยาง
แทจริง ถึงแมวาโครงการเหลานี้แรกเริ่มจะไมไดเรียกวา
เปนนโยบายสาธารณะเหมือนกับนโยบายในภาครัฐ แตก็ 
มีกระบวนการเกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอนปญหานโยบาย จากนั้น
เขาสูทางเลือกในการแกปญหาหรือการกอตัวนโยบาย แลว
ตอไปยังการตัดสินทางเลือกหรือการกําหนดนโยบาย จนถึง  
การนํานโยบายไปปฏิบัติ และเกิดเปนผลลัพธของนโยบาย 
จากนั้นมีการประเมินผลนโยบาย หรือดูความสําเร็จของนโยบาย 
และที่สุดก็มาถึงการยอนกลับของนโยบายเพื่อพัฒนาใหสูง 
ขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกับวงจรนโยบาย 

 
บรรณานุกรม 
คณะกรรมการศึกษาฟนฟูและจัดการลุมน้ําแมตาชางและ

สถาบันเพื่อสิทธิชุมชน. (2547). เสียงจากลุมน้ําแม
ตาชาง. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับ- 
สนุนการวิจัย. 

นเรศ  สงเคราะหสุข. (2541). จากแนวคิดสูการปฏิบัติ 
เสี้ยวหนึ่งของประสบการณการพัฒนาแบบมีสวน
รวมบนพื้นที่สูง. เชียงใหม: สํานักพิมพเชียงใหม. 

พิศิษฐ  ชาญเสนาะ. (2549). ประสบการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ ดานการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล       
จ.ตรัง. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. 

มูลนิธิฮักเมืองนาน. (2544). โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย
ศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม. 
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิฮักเมืองนาน. 

อรศรี  งามวิทยาพงศ. (2546). กระบวนทัศนและการจัด    
การความยากจนในชนบทของรัฐในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-8 พ.ศ. 2504-
2544, วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาการบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Anderson, J. E. (1979). Public Policy-Making. 2nd ed. 
New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Donald, S. V. M., and Carl, E. V. H. (1975). “The Policy 
Implementation Process: A Conceptual Framework” 
Administration & Society 64, 12: 439-447. 

Dye, R. T. (2004). Understanding Public Policy, Engle-
wood Cliffs, NJ: Prentice–Hall.  

Easton, D. (1960). The Political System. New York: 
American Philosophical Association,  

Lindblom, C. E., and Woodhause, E. J. (1993). The 
Policy-Making Process. 3rd ed. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice–Hall. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  สุวานิช สําเร็จการศึกษา
Ph.D. in Population Education, Mahidol University,  M.S. 
in Geology from New Mexico Institute of Mining and 
Technology, USA, B.Sc. in Geology from Chiang Mai 
University และ B.Sc. in Public Administration, Sukhothai 
Thammathirat Open University. 


