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นโยบายสาธารณะที่ดบีนฐานเสรีภาพและจริยธรรม 
   รศ.ดร.ทิพาพร    พิมพิสทุธิ์ 

บทนํา 
 เสรีภาพเปนแนวคิดบนฐานธรรมชาติหรือธรรมะที่ทําใหคนในสังคมสามารถคิด ตัดสินใจ 
ปฏิบัติและเขารวมทางการเมอืงไดดวยแนวทางของปจจเจกบุคคลที่แตกตางกัน ทําใหสังคม
สามารถพัฒนาความรูและปญญาได ขณะเดียวกันความรูและปญญามีความสําคัญตอหลักเสรีภาพ
ของสังคมที่จะทําใหสังคมอยูรวมกนัอยางเปนสุขทําใหสังคมมีพลังเพราะสังคมคิดเเปน ปฏิบัติได
บนฐานของความรูและปญญา พลังปจเจกจะหลอมรวมเปนพลังรวม เปนพลังขับเคลื่อนทางสังคม
บนฐานของจรยิธรรม พลังรวมไมใชอํานาจเพื่อใชเปนกลไกในการแสวงหาผลประโยชนทางการ
เมืองแตเปนพลังทางจริยธรรมเพื่อสังคมโดยรวม 
 ดังนั้นการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีจะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมทาง
การเมืองที่ใหเสรีภาพแกผูคนในสังคมไดมีสวนรวมทางการเมือง มีกระบวนการขับเคลื่อนทาง
สังคมจากประชาชนที่มีความรูและปญญาเพื่อประโยชนของสังคมเปนหลัก 
 บทความนี้มวีตัถุประสงคคือวิเคราะหกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีคือ
กระบวนการอยางไรและในสังคมไทยมีปญหาอยางไรบนฐานคิดดานเสรีภาพ อํานาจและจรยิธรรม 
วิเคราะหกรณศีึกษาของการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดแีละทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ในการเมืองไทย 
 

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 
 มีฐานคิดดังนี ้
 นโยบายเกิดขึน้เพื่อการแกปญหาในสังคม สรางสังคมที่เปนสุขบนฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงตองอยูบนฐานของความรูนําและพัฒนาสังคมใหมีคุณธรรม 
มีจิตสํานึกรวมคิด รวมทําและรวมแกปญหาของสังคม สวนใหญปญหาจะนํานโยบาย นโยบายจะ
นําปญหาในสงัคมที่ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตและคณุคาของมนุษยมากกวามูลคาทางวัตถุ 
คํานึงถึงทุนทางสังคมที่มีอยูทั้งผูรู ปราชญ องคกร วัฒนธรรมเปนตน 
 นโยบายไมแกปญหาแตสรางปญหา ในยุคที่รัฐบาลรวมอํานาจจะกําหนดนโยบายที่สราง
เสถียรภาพทางการเมือง สรางการพัฒนา ความเจริญเตบิโตทางวัตถุ จํากัดการมีสวนรวมทางการ
เมือง จํากัดหลักนิติธรรม คุณธรรมและความโปรงใส จํากดัในมิติความรู การสรางและพัฒนา
คุณภาพ จริยธรรมและจิตวญิญาณในระดบัรากแกวที่จะรวมแกปญหาสังคมจากแนวความคิดและ
ปรัชญาพื้นฐานของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบบัที่ 1 – 7 แมวาไดมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดของการมีสวนรวมและคนเปนศนูยกลางของการพัฒนาในฉบับที่ 8 เปนตนมาก็
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ตาม แตความยากจนยังคงเปนปญหามาจนถึงปจจุบัน นโยบายที่ผานมากวา 40 ป ไมสามารถ
แกปญหาในระดับพืน้ฐานระยะยาว 
 หลายโครงการที่นักวิชาการรวมคิดรวมทําและพยายามหาแนวทางแกปญหาเมื่อกวา 20 ป
ที่ผานมา คือ โครงการพัฒนาลุมแมน้ํากลอง ซ่ึงมีอาจารยปวย  อ๊ึงภากรณ อาจารยเสนห  จามริก 
ม.ร.ว.อคิน  รพีพัฒน ตลอดจนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหิดล และเกษตรศาสตร 
รวมบูรณาการความคิดในการสรางตนแบบการพัฒนาแบบพึ่งตนเองในระดับรากแกวแตเปน
โครงการที่มีฐานความคิดกาวหนา นักการเมืองและขาราชการตามไมทนัในบริบทของสังคม
ขณะนัน้ จึงถูกมองเปนภาพลบและตองยุติโครงการในที่สุด  โครงการที่ดีถูกกําหนดขึ้นเพื่อปองกัน
ปญหาในสังคม แทนที่จะตามแกปญหา มกัประสบปญหาในสังคมไทย อยางไรก็ตามโครงการนี้มี
คุณคาตอการเรียนรูของนักวชิาการรุนหลังในกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนระดับราก
หญา หากโครงการดังกลาวเกิดความตอเนือ่งตั้งแต 20 กวาปที่ผานมา ในทุกชุมชนระดับรากหญา 
สังคมไทยจะมีรากฐานที่เขมแข็งทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สุขภาวะ ส่ิงแวดลอม และ
การเมืองที่ยั่งยนื 

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเปนกระบวนการทางสังคม ผูคนในสังคมตองมีสวน
รวม มองเห็นปญหา ขับเคลื่อนใหสังคมเหน็เปน ปญหามหาชน เพื่อใหรัฐเขามาแกไขโดยกําหนด
เปนนโยบายทีต่อบสนองความตองการและปญหาของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง กระบวนการ
ดังกลาวจะเกิดขึ้นในระบบการเมืองแบบเปด รัฐไมผูกขาดอํานาจขาราชการ ตองทํางานและอดทน
ในการรับรูความตองการและความหลากหลายในความคิด ผูเกี่ยวของในการวิเคราะหนโยบายและ
ตัดสินนโยบายตองตั้งอยูบนฐานความรูและปญญาที่เปดกวาง เห็นความสําคัญของสิทธิมนุษยชน 
ความเปนธรรม ความเสมอภาคเทาเทยีมกนั แมผูมีสวนไดเสียเปนคนกลุมนอยตองใหความเปน
ธรรมและเอื้ออาทรตอกลุมคนเหลานั้น ไมอางประโยชนคนสวนใหญบนภาระและความทกุข
ทรมานตลอดชีวิตของคนสวนนอย 
 ดังนั้นกระบวนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของชุมชนเปนขอมูลที่บงบอกถึงปญหาในสังคม
ที่นักวเิคราะหและผูกําหนดนโยบายตองศกึษาใหลึกและรูจริงมากกวาเพียงรับรูเทานัน้  
กระบวนการทางสังคมเปนเพียงรูปแบบ เนื่องจากถูกจาํกัดดวยอํานาจรัฐและระบบราชการ เมื่อมี
การปฏิรูปทางการเมืองและมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76 ที่กําหนดให
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย มีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยการถายโอนภารกจิ
และงบประมาณใหทองถ่ินในป พ.ศ. 2535 จํานวน 25% และป พ.ศ.2539 จํานวน 35% ของ
งบประมาณทัง้หมด แตในทางปฏิบัติจะถูกจํากัดอํานาจในการใชงบประมาณ โดยกระบวนการและ
ขั้นตอนตาง ๆ ที่ถูกกําหนดจากอํานาจรัฐสวนกลางและระบบราชการตลอดจนขอบังคับในการ
แกปญหาของทองถ่ินอาจขัดกับกฎหมายหรือนโยบายของหลายกระทรวง เชน ปญหามลภาวะที่เกดิ
จากโรงงานอตุสาหกรรมในชุมชน เปนตน 
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 แนวคดิธรรมาภิบาลนํามาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาครัฐในประเทศกําลังพัฒนา จากการ
ผลักดันแนวความคิดดังกลาวของธนาคารโลก ชวยใหกระบวนการพฒันาตองทําดวยความ
รอบคอบมากขึ้น อยางไรกต็าม หลักธรรมาภิบาลเกิดขึน้เพียงรูปแบบ แตวัฒนธรรมและแนวคิด
หลักธรรมาภิบาลมิไดเกิดขึน้ในกระบวนการทางนโยบาย ดังจะเห็นจากหลักธรรมาภิบาลของ
กระทรวงมหาดไทยจะถูกกําหนดโดยกฎ ระเบียบและระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย
มากกวาการสรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นกระบวนการธรรมาภิบาลที่ไมเปนไปอยางถูกตอง สังคมจะไมมคีวามสงบสุข ดงัจะ
เห็นจากกรณนีโยบายการแกปญหาภาคใตในปจจุบัน  การเมืองไทยแมวาจะมีการปฏิรูปเกิดขึ้นก็
ตาม แตกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจากประชาชน ชุมชนในทองถ่ินยังถูกจาํกัดดวย
อํานาจรัฐ ระบบราชการและวัฒนธรรมขาราชการที่ฝงรากลึกมายาวนาน จนสามารถสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบขาราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แทนวฒันธรรมทาง
การเมืองแบบชาวบานที่สรางจิตวิญญาณของการมีสวนรวมและประโยชนชุมชนเปนสําคัญ 
กระบวนการทางสังคมในการพัฒนานโยบายสาธารณะทีจ่ะใหผูคนในสังคมมีสวนรวมขับเคลื่อน
เชิงนโยบายจึงเกิดขึ้นเพียงรูปแบบ 
 ปจจัยขับเคล่ือนโยบายสาธารณะ ในกระบวนการเชิงนโยบายดังกลาวมีปจจัยหลาย
ประการ คือเวทีนโยบายสาธารณะ การประชุมสัมมนา และที่สําคัญคือ ส่ือมวลชนซึ่งเปนกลไก
สําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนประเด็นปญหาเชงินโยบายใหสังคมไดเรียนรู รวมแสดงความคิดเห็นใน
การแกปญหาเปนการสรางกระบวนการเรยีนรูเชิงนโยบายใหกวางขวางในสังคม ชวยเปดกวางใน
เชิงปญญาและจิตวิญญาณที่รวมรับรูปญหาของสังคมที่มีความหลากหลายและสลับซับซอนใน
ปจจุบัน 
 นักการเมืองสามารถสรางเครื่องมือเชิงนโยบาย เชน จดหมายขาวสําหรับทองถ่ินเพื่อสราง
ความรูและการเรียนรูประเดน็ปญหาสําคัญในทองถ่ิน ระดับจังหวัดจนถึงระดับชาติ เพื่อเปน
แนวทางในการแกปญหาและผลักดันนโยบายในระดับตาง ๆ รวมกันกบัองคกรอื่น ๆ ในทองถ่ิน
อยางบูรณาการ 
 ในเชิงทฤษฎีจะเหน็วากระบวนการการพฒันานโยบายเปนการกระบวนการมีสวนรวมของ
กลุมคนหลากหลายในสังคมมีสวนไดสวนเสียจากนโยบาย เปนกระบวนการบงบอกถึงปญหาใน
สังคม เปนกระบวนการขับเคลื่อนที่สําคัญทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มกีารจัดองคกร 
การบริหาร ตลอดจนมีองคความรูและขอมูลที่สามารถผลักดันเปนนโยบาย 
 บทบาทจํากัดของสื่อมวลชน ฝายการเมืองและนักวิชาการ ทําใหเกดิปญหาในเชิงนโยบาย
การมีสวนรวมเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะอยางกวางขวางโดยฝายตาง ๆ จะทําใหขอมูล 
ขอเท็จจริง คุณคา คานิยม ผลประโยชนและขอจํากดัเชิงนโยบายไดนํามาศึกษา วิเคราะห อยาง
กวางขวางทําใหเกิดความชัดเจน จนเปนทีย่อมรับของสังคม ปญหาความขัดแยงเชิงนโยบายจะมี
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นอยลงเมื่อนโยบายถูกกําหนดและถูกนาํมาปฏิบัติ แตในทางตรงกันขามนโยบายถูกหมกเม็ด 
บิดเบือน ความขัดแยงจะตามมา เชน ปญหาทอแกส ไทย – มาเลเซียผานอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
และปญหาทอแกสที่จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน 
 ความเปนกลางของคานิยมในกระบวนการเชิงนโยบายเกิดขึ้นยากจนตองมีเหตุผล ขอมูล
ขอเท็จจริงของฝายตาง ๆ ประกอบการวิเคราะหนโยบายและจากเหตผุลดังกลาวจะทําใหการ
ตัดสินใจเลือกนโยบายเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม ผูมีสวนไดเสียยอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึน้
อยางรอมชอม เนื่องจากมีความเกื้อกูลชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ คนสวนนอยไดรับความเหน็ใจ 
ชวยเหลือเพื่อใหดํารงชวีิตอยูไดอยางมีความสงบสุข ความเปนธรรมชาติเกิดขึ้น ปญหาที่จะตอตาน
โครงการจะลดนอยลง แตในทางปฏิบัติ คนสวนนอยตองเปนผูเสียสละ และแบกรับภาระไปตลอด
ชีวิตจนถึงรุนลูกหลาน ขอมูลในดานผลกระทบจากโครงการไมเปดเผยและไมมีความชัดเจน ทําให
รูสึกไมไววางใจนโยบายของรัฐ นําไปสูความขัดแยงระหวางรัฐกับชาวบาน ดังจะเหน็ไดจาก
โครงการเขื่อนปากมูล เขื่อนแกงกรุง เขื่อนน้ําโจน และกรณีของโรงงานไทยแลนดแทนทาลัม 
จังหวดัภเูก็ต เปนตน 
 กระบวนการพัฒนานโยบายตั้งอยูบนพืน้ฐานธรรมะ จึงจะทําใหบานเมืองสงบสุขหาก
กระบวนการดงักลาวเปนกระบวนการที่ไมเปนไปอยางถูกตอง ไมมีธรรมะ สังคมจะไมมีความสงบ
สุข ดังนั้นระดบัความสุขของสังคมที่เกดิขึน้บงบอกถึงระดับความถกูตองและระดับการมีธรรมะ
ของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ  กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ไมมีฐาน
จริยธรรม สังคมจะไมมีความสงบสุข นโยบายสาธารณะในสังคมปจจบุันไมไดนําไปสูการสราง
สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดังจะเห็นไดจากนโยบายการเปลี่ยนสภาพการพนันของหวยใตดนิที่
ผิดกฎหมายเปนหวยบนดินที่ถูกกฎหมาย นับวาเปนนโยบายที่สรางความเสื่อมถอยทางจริยธรรม 
สังคมที่มีธรรมะเปนเครื่องยดึเหนีย่วถึงจะมีความชอบธรรม การใชอบายมุขเพื่อสรางความเอื้อ
อาทร ความเมตตากรุณาแกคนจนไมใชความเมตตา ไมมัน่คงและไมยั่งยืน 
 กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี ควรคํานึงถึงบริบทของสังคม ทุนทางสังคม 
ทางเลือกในการแกปญหา วธีิการแกปญหาของชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรอืความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในสังคมเชนการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาอยางรวดเรว็ และภัยพิบัติเปนตน 
 ปจจัยเหลานี้นกัวิชาการและขาราชการที่เกีย่วของกับนโยบายสาธารณะไมใหความสําคัญ
มากนัก แตจะใหความสําคญัตอนโยบาย และมาตรการทางนโยบายมากกวาซึ่งปจจยัเหลานี้มี
ความสําคัญตอการกําหนดนโยบายดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1: ตัวแบบกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี(ลุมน้าํปะเหลียน) 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิสัมพันธระหวาง
นโยบายกับประชาชน 

ชุมชนสูนโยบาย 

นโยบายสูชุมชน 

ภูมิปญญา 

วิถีชีวิตชุมชนและจิตสํานึก 

ทางเลือกสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

ความเสี่ยง 

กระบวนการนโยบายและผูนํา 

สภาพแวดลอมนโยบาย 

ประเด็นนโยบาย 

มาตรการ 

ประชาชน นโยบาย 

-สถาบัน 
-องคกร 
-คน 
-มาตรการ 



 6

กรณีศึกษาการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี 
ศึกษากรณีการจัดการและการใชประโยชนปาชายเลน  ปาสาคูในลุมน้ําปะเหลียน  

จังหวัดตรงั โดยนายพิศิษฐ  ชาญเสนาะ  
เปนโครงการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนในเขตระบบนิเวศปาชายเลนและปาสาคู  

ใหชาวบานสามารถสรางชุดความรูของตนเอง  เชน  ความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศของปาชายเลนหรือ
ปาสาคูตามแตกรณี  ความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากร  และระบบการจัดการทรัยพากร
ของชุมชน  เปนตน 

มีกระบวนการการเคลื่อนไหวของชาวบานสามารถสรางระบบการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนทั้งในระบบนิเวศปาชายเลนและระบบนิเวศปาสาคู  สรางระเบียบกฎเกณฑในการเขาถึงและ
ใชประโยชนจากทรัพยากร  การควบคุมใหสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ ชุมชนสามารถสราง
กระบวนการนําทรัพยากรมาใชประโยชนในดานตาง  ๆ  เชน  เศรษฐกจิชุมชน  ความมั่นคงดาน
อาหาร  ยารักษาโรค  การจัดการน้ํา  เกิดองคกรชุมชนและเครือขายในการฟนฟูจัดการ และใช
ประโยชนจากทรัพยากร  เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวของชาวบานที่สามารถผลกัดนัใหเกดิแผน
ชุมชนในการฟนฟู  จดัการ  และใชประโยชนทรัพยากร  และผลักดันใหองคกรปรหิารสวนทองถ่ิน
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกําหนดเปนแผนขององคกรหรือหนวยงานในการสนับสนุน
ขบวนการเคลือ่นไหวฟนฟู  จัดการ  และใชประโยชนในทรัยพากรดังกลาวของชุมชน 
 ในดานความรู ทําใหเกดิการเรียนรูและการมีสวนรวมในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยนื  การเรยีนรูในชุมชน  และใชปาสาคูเหน็วงจรชีวติในปาสาคู  เห็นคณุคาในปาสาคแูละปาชาย
เลนทีจ่ะจดัการทรัพยากรในปาสาคูใหเกดิประโยชนในชุมชน  พรอมใหเด็กเขาไปศกึษาและ
ตระหนกัในสิง่แวดลอมในชมุชนและความหลากหลายในปาสาคูโดยใหศึกษาวิจยัเกีย่วกับปาสาคู
และจําแนกแยกแยะชนดิพืชพรรณในปาสาคูและทดลองการขยายพนัธุในกระบวนการวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ   

มีการศึกษาทรพัยากรสาหรายบานแตะหรํา ม. 5 ต. กันตังใต อ. กันตัง จ. ตรัง โดย
สถาบันการศึกษา เชนนักศกึษาจากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร แกนนําชุมชน กลุมเยาวชน กลุม
ผูหญิงบานแตะหรํา ศึกษาวจิยัเร่ืองสาหรายบานแตะหรํา โดยรวมกันเกบ็ขอมูลพื้นฐาน วงจรชวีิต 
การใชประโยชนและตรวจวดัสภาพน้ําในบริเวณที่มีสาหราย จดัทําเปนเอกสารขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับการใชประโยชนและระบบนิเวศที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของสาหราย 

สรางความรู ความเขาใจ ในการจัดการปา เพื่อกําหนดใหมีกิจกรรมการจัดทําแนวเขตที่
ชัดเจนและการฟนฟูปาชายเลนชุมชนเปนหลัก การทบทวนกฎระเบียบและเขตพื้นทีป่าชายเลน
ชุมชน   มีการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน เพื่อหาแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียนประถมศึกษา 6 โรงเรียน และการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาใน
โรงเรียนในพืน้ที่เปาหมาย เกิดแนวทางในการจัดกจิกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนเปาหมาย
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ไดแก โรงเรียนบานทุงตะเซะพัฒนา โรงเรียนบานแหลม โรงเรียนบานแตะหรํา โรงเรียนบานหิน
คอกควาย  โรงเรียนบานหัวควน  โรงเรียนวัดวารีวง 

ชุมชนมีสวนรวมในการคนหาความรูภูมิปญญาและรวบรวมองคความรูพันธุชนิดปลาน้ํา
จืด ในคลองลาํชาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถวิเคราะหปญหาและผลกระทบตอการลด
ปริมาณของสัตวน้ําและรวมกันนําเสนอแนวทางการอนรัุกษฟนฟูสัตวน้ําในคลองในระดับตําบล
เกิดการขยายผลจากความรูในระดับชุมชนสูตําบลใกลเคียง 

การใชปาสาคูเปนแหลงเรียนรู ในการศึกษาระบบนิเวศปาสาคู ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พันธุพืช พันธุสัตว สรางหลักสูตรทองถ่ินเกี่ยวกับปาสาคูเพื่อใชในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียน
ไดทราบถึงคุณคาของปาสาคู โรงเรียนบานไรหลวงใชปาสาคูเปนแหลงเรียนรู มีการทําหลักสูตร
ทองถ่ินที่มีเนื้อหา สาคู  รวบรวม สรางองคความรู เพื่อใหความรู ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ 
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

สําหรับกระบวนการทางสังคม ชาวบานไดเกิดความเรียนรูจากการเขารวมกลุมและเกิด 
การรวมตัวทีจ่ะตอสูกับ อบต.ที่จะขุดลอกปาสาคูเพื่อใหน้ําไหลสะดวกเพื่อแกปญหาในพื้นทีแ่ต
ชาวบานไมเหน็ดวย จึงเกิดการตอตานมีผลใหอบต.ตองจดัการพื้นที่ปาสาคูตามความตองการของ
ชุมชนที่ตองการใหเขามาชวยดูแล  ปรับแตง  สาง  ปาสาคูใหสะดวกในการไหลของน้ํา 

ชุมชนขยายความคิดในการขับเคลื่อนใหอบต.และสวนราชการเขามารวมมือกับชุมชนและ
สมาคมหยาดฝนเพื่อผลักดนัใหเกิดนโยบายระดับจังหวดัและขยายกจิกรรมไปสูเศรษฐกิจพอเพยีง
โดยใหความรูในเรื่องเกษตรอินทรียปลอดสารพิษเพราะปญหาการปรับเปลี่ยนอาชีพเอาพื้นที่นาไป
ปลูกเปนสวนยางพาราดวยปจจัยของราคา  ยางทําใหเกดิการยกรองทําสวน  ยาง  และมีการขยาย
ปลูกปาลมซึ่งสงผลตอระบบการใชน้ําเกดิขึ้นของชุมชน 

จัดประชุมผูมสีวนเกีย่วของ (stakeholder) ทั้งหนวยงานภาครัฐ เชน คณะกรรมการจงัหวัด
บูรณาการ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดั
ตรัง  อบต. สํานักงานคณะอนุกรรมการจัดการลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 รวมกับองคกร
ชุมชนในพืน้ที ่ชมรมอนุรักษทรัพยากรปาตนน้ํา ชมรมอนรัุกษปาสาคู เครือขายปาชายเลน เพื่อ
สรางความเขาใจในนโยบายสาธารณะ และรวมกนัจัดทําแผนชุมชนในการจัดการทรพัยากรโดย
ชุมชน เพื่อการผลักดันการจดัการทรัพยากรธรรมชาติสูนโยบายสาธารณะ เชื่อมประสานกับผูวา
ราชการจังหวดับูรณาการ (ผูวา CEO) เพื่อกําหนดนโยบายสาธารณะอนุรักษปาสาค ู

สรางเครือขาย เกิดกลุมตางๆขึ้นตามธรรมชาติในชุมชนอยางหลากหลาย กลุมที่เกดิขึน้เพื่อ
เรียนรูในเรื่องตางๆ กลุมที่เกดิขึ้นเพื่อนําทรพัยากรมาใชประโยชนในลักษณะตางๆ ทั้งเครือขายใน
ระดับพื้นที่ เชนระดับชุมชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวดั  เครือขายตามฐานทรัพยากร เชน เครือขาย
เกี่ยวกับปาชายเลน เครือขายเกีย่วกับปาสาคู เครือขายที่เชื่อมกับกลุมคนอื่นๆเชนคนชั้นกลางใน
เมือง โรงเรียน และองคกรทางราชการอื่นๆ โดยอาศัยการจัดเวทกีารแลกเปลี่ยนและการแสวงหา
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ทางออกในการแกปญหาตางๆรวมกัน กระทั่งการปฏิบตัิกิจกรรมรวมกัน เปนแนวทางของการสราง
เครือขาย 

เกิดองคกรจัดการเรื่องตางๆขึ้นในชุมชน เพื่อทําหนาที่ในการสนับสนุนใหสมาชิกไดทํา
กิจกรรมตางๆอยางเปนระบบและสามารถเชื่อมสัมพันธกับภายนอกไดอยางมีพลัง ทั้งการเผยแพร
ความรู ความรวมมือ และการสรางปฏิบัติการตางๆใหเกิดผลทั้งในระดับชุมชน หมูบาน ตําบล และ
จังหวัด โดยเปนองคกรหรือกลุมที่มีการจัดโครงสรางและการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มี
เปาหมายของกลุมชัดเจน  เชน  กลุมผูหญิง  กลุมเครือขายลุมน้ําปะเหลียน  เปนตน เกิดการขยาย
พื้นที่การจัดการปาชายเลนชุมชนลุมน้ําปะเหลียน บานปากปรนออก และบานทุงกอ  

ผลที่เกิดขึ้นคือชุมชนฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรใน
ลักษณะตางๆ  เชน ดานเศรษฐกิจ ดานอาหาร ดานยารักษาโรค ดานที่อยูอาศัย ดานการจัดการน้ํา  
เกิดกลุมของชาวบานลักษณะตางๆขึ้นมาทําและพัฒนากิจกรรมบางเรื่องโดยตรง เชน กลุมผูหญิง
แปรรูปอาหาร กลุมจัดการน้ํา กลุมพัฒนาการใชสมุนไพร   กลุมนักเรียน  ชมรมอนุรักษปาสาคู 
คณะกรรมการปาชายเลนชุมชน คณะกรรมการแหลงอนุรักษเพาะพันธุสัตวน้ํา  

ชุมชนนําทรัพยากรมาใชประโยชนบนพื้นฐานของการพีง่ตนเองและการใชทรัพยากรแบบ
ยั่งยืน ทั้งการใชประโยชนในชีวิตประจําวนั และการใชในทางเศรษฐกจิที่ติดตอสัมพนัธกับตลาด มี
การแลกเปลี่ยนประสบกาณการทํางานระหวาง ผูหญิงบานทุงตะเซะและกลุมผูหญิงบานแตะหรํา
โดยกลุมผูหญิงบานแตะหรํา มีการศึกษาดงูาน  จากกลุมผูหญิงบานทุงตะเซะเพื่อเปนแนวทํา
กิจกรรมสงเสริมอาชีพ ผามัดยอมจากสีธรรมชาติเปนตน  
 
กรณีศึกษา: กองทุนสัจจะวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน ครูชบ  ยอดแกว 

เปนโครงการสรางและพัฒนากลุมเครือขายสัจจะวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชน  จังหวัดสงขลา เพื่อปรับกระบวนทัศนและสรางกระบวนการมีสวนรวมในนโยบาย
สาธารณะของภาคประชาชน  ภาควิชาการและภาคการเมอืง  ในกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
สัจจะวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน   ความรูเร่ืองฐานคิดสัจจะวันละ  1  บาท  เปน
แนวคดิที่ใหกลุมสมาชิกลดรายจายวันละ  1  บาท  จากการที่นักวจิัยเขาไปใหความรูเร่ืองกองทุน
สัจจะวันละ  1  บาท  ในพื้นที่ตําบลโดยรอบทะเลสาบสงขลา  โดยใชฐานเครือขายจากกลุมออม
ทรัพยหมูบาน 

การขับเคลื่อนระดับตําบลสามารถพัฒนากลุมไปไดดวยดีมีจํานวนสมาชิกกลุมระดบั 
ตําบลเกิดขึ้น  64  กลุม  จํานวนสมาชิกทั้งหมด  45,248  คน  มีจํานวนเงินกองทุนภายหลังการจัด
สวัสดิการ  15,959,693  บาท  ระดับจังหวดัมีการดําเนนิกจิกรรมการสรางเครือขายของโครงการ  โดย
จัดประชุมกลุมเครือขายกองทุนสัจจะวันละ  1  บาท ทกุวันที่  16  ของเดือน  เร่ิมครัง้ที่  1  ตั้งแต
วันที่  16  มกราคม  2548  จนถึงปจจุบัน  ที่มูลนิธิ ดร.ครูชบ – ปราณี  ยอดแกว  เปนการประชุมที่
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กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันหลายฝายในพื้นที ่ ทั้งฝายชาวบาน  เชน  สมาชิกในกลุม  
ผูนํากลุมระดบัตําบล  ฝายนักการเมืองทองถ่ิน  (อบต.,  เทศบาล ฯลฯ)  ฝายนักวิชาการมหาวิทยาลยั  
และฝายมูลนิธิ  ดร.ครูชบ-ปราณี  ยอดแกว ไดมีการประสานโดยตรงกบัผูวาราชการจังหวดัสงขลา  
ตั้งแตชวงกอนดําเนินโครงการฯ  เพื่อผลักดันใหแนวคิดสัจจะกองทนุสจัจะวันละ  1  บาท  เปน
แผนยุทธศาสตรจังหวดั 

จังหวดัสงขลาเห็นชอบแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนสัจจะวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชน  เนือ่งจากเปนโครงการที่เปนหลักประกันใหประชาชน  ชุมชน  เพื่อเปนการพัฒนา
คุณภาพชวีิตทีด่ีและชวยใหชุมชนเขมแข็ง  โดยการมีสวนรวมเพื่อการเรยีนรูรวมกนั  จงึมีความเหน็
พองตองกันของทุกภาคสวนราชการในจงัหวัดสงขลาทีจ่ะขับเคลื่อน  “โครงการสัจจะวันละ  1  
บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน”  เปนนโยบายภาคใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั
สงขลาใหครอบคลุมทุกพื้นที่  โดยมีคําสั่งจังหวดัสงขลา  ที่  223/2548  ลงวันที่  19  เดือนมกราคม  
พ.ศ.  2548  และคําสั่งที่  616/2548  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2548  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนนิงาน
กองทุนสัจจะวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดกิารภาคประชาชน  จังหวัดสงขลา  ประกอบดวย  ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา  (อบจ.สงขลา)  
และไดเขารวมการดําเนนิโครงการ  โดยเสนอใหทุนสนับสนุนตําบลละ  100,000  บาท  นํารอง  50  
เกิดเครือขายและเกิดภาคีรวมอื่น ๆ   เชน  กลุมการศึกษานอกโรงเรียน  กลุมพัฒนาการจังหวดั  
องคการบริหารสวนตําบล  และกระทรวงการคลัง ซ่ึงไดเขามารวมเรียนรูในโครงการกองทุนสัจจะ 

 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในการเมืองไทย 
 จากนโยบายรฐับาลที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาคน จริยธรรม ความรูและความสุขมาก
ขึ้น คํานึงถึงความเปนธรรม สวัสดิการภาคประชาชนและบริการทางสังคมที่จําเปนอยางทั่วถึง  
สภาพัฒนฯ จะใชดัชนีช้ีวดัความสุขรวมกนัในสังคมไทยตนป 2550 ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร  5  
เร่ืองคือ คน ครอบครัว สภาพแวดลอม ธรรมาภิบาลและสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเนนคานยิม
ในสังคมและความมีมนุษยธรรม 
 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในการเมืองไทยที่ใหความสําคัญตอมิติสังคม คุณธรรม 
ความรูและบรบิทของชุมชนเปนการสรางชุมชนเขมแข็งและสังคมคุณธรรมซึ่งเปนฐานการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดแีละการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี การพัฒนาประชาธิปไตยจะไม
เกิดขึ้นจากสังคมชนชั้นกลางที่มีความรูแตเพียงอยางเดยีวเทานัน้แตจะเกิดขึ้นจากสังคมที่มีคุณธรรม
และความรูเปนพื้นฐาน 
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สรุป 
 กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ด ีขึ้นอยูกับปจจยัหลายประการ กลาวคือ 
วัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชน ที่จะสรางกระบวนการทางสงัคมในการผลักดันนโยบาย
ใหเปนทีย่อมรบัของสังคม ระบบการเมืองที่ใหเสรีภาพประชาชนโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายรัฐ และระบบราชการตองไมผูกขาดอํานาจในการกําหนดและ
ตัดสินนโยบายยอมรับความตองการที่มีความหลากหลายและแตกตางซึง่ไมใชปญหาเชิงนโยบาย 
การวิเคราะหนโยบายตองศกึษาใหลึกและรูจริงมากกวาเพียงการรับรู ความเปนธรรม ความเสมอ
ภาคเทาเทยีมกนั ตองเกิดขึน้จากนโยบายของรัฐ 


