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บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการทบทวนความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและนาเสนอ
กรณีศึกษาจากชุมชน ซึ่งสะท้อนว่านโยบายระดับชุมชนท้องถิ่นนั้นสามารถเกิดขึ้นได้
ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน โดยต้องสอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขของชุมชน
นั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของภาครัฐ ส่วนนโยบายเป็น
เรื่องที่ไม่เฉพาะเจาะจงอาจเกี่ยวข้องกั บภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ ได้ เช่นนี้ นโยบาย
สาธารณะจึ งเป็ นแนวทางปฏิ บั ติ งานของรั ฐที่ ตั ดสิ นใจให้ มี การกระท าหรื องดเว้ น
การกระท าอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ซึ่ งต้ องพิ จารณาอย่ างรอบคอบ เนื่ องจากส่ งผลต่ อ
ประชาชนโดยรวม ทั้งยังต้องประกาศให้รับรู้โดยทั่วไปอีกด้วย ในขณะที่กระบวนการ
นโยบายสาธารณะทั้งการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกันในลักษณะของวงจรนโยบาย อย่างไรก็ตาม การมี
ส่ ว นร่ ว มและพลั ง ความร่ ว มมื อ ทั้ ง จากชุ ม ชนและรั ฐ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ใน
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ความสาเร็จและยั่งยืน
กระนั้ น ความรู้ เชิงทฤษฎี ของนโยบายสาธารณะดั งกล่ าวข้างต้ นจะไม่ มี
คุ ณค่ าอั นใดเลย หากไม่ มี การน าไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ในทางปฏิ บั ติ โดยเฉพาะ
ในบริ บ ทของการจั ดการชุ ม ชน ซึ่ ง คาดหวั ง ให้ ค นในชุ ม ชนสามารถขั บ เคลื่ อ น
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กระบวนการนโยบายได้ด้วยตนเอง ในที่สุดก็จักนาพาชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนจัดการ
ตนเองต่อไป
คาสาคัญ : นโยบายสาธารณะ วงจรนโยบาย การพัฒนาชุมชน
Abstract
This article aimed to review theoretical knowledge of public
policy and present the case studies of community which revealed local
policy should be formulated from both top-down and bottom-up and
should also appropriated with the context and condition of each
community. Public policy is a matter specifically for the state sector
while the policy is not specific as it can be related to the state sector
or the private sector. Thus, public policy is a practice of the state to
decide to do or not to do something, and in doing this, the state needs
to consider carefully because it can affect people as a whole. The
state also needs to make known among people the public policy
process is it policy formulation, implementation, and evaluation; they
are all connected in a policy cycle. Moreover, participation and
collaboration between community and state are an important factor
to drive public policy for success and sustainability.
However, theoretical knowledge on public policy mentioned
above will be worthless if, in practice, it is not utilized, especially in
the context of community management in which people in the
community are expected to be able to operate the policy process by
themselves. Eventually, this will lead the community to being a selfmanaged community.
Keywords: Public Policy, Policy Cycle, Community Development
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บทนา
“นโยบาย” เป็นหลัก และวิธีก ารซึ่งถือเป็ นแนวดาเนินการ ในขณะที่
“สาธารณะ” หมายถึ ง เพื่ อ ประชาชนทั่ ว ไป (The Royal Institute of Thailand,
2013) ดังนั้น “นโยบายสาธารณะ” ตามความหมายของสองคาดังกล่าวจึงหมายถึง
หลักและวิธีการที่เป็นแนวดาเนินการเพื่อประชาชนหรือคนหมู่มาก ทั้งนี้นโยบาย
สาธารณะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ในสมัยก่อน
อาจเรียกว่า “กฎ ระเบียบ หรือกติกาของชุมชน” ซึ่งหัวหน้าชุมชนเป็นผู้กาหนด
ขึ้นมาเพื่อให้สมาชิก ของชุมชนได้ยึดถือและปฏิบัติตาม อันจะนามาสู่ความสงบ
เรี ย บร้ อ ยของชุ ม ชน หากไม่ มี ก ฎระเบี ย บแล้ ว มนุ ษ ย์ ย่ อ มอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งไม่ มี
ความสุข เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์รักที่จะทาในสิ่งที่สร้างความสุขให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือขัดแย้งกับผู้อื่น
ได้ ทั้ ง นี้ ก ฎ ระเบี ย บ หรื อ กติ ก าของชุ ม ชนเหล่ า นั้ น ถื อ เป็ น นโยบายสาธารณะ
หรือนโยบายในภาษาพูด กระนั้น หากกล่าวถึงนโยบายก็มักไม่เฉพาะเจาะจงว่านโยบาย
ที่กล่าวถึงนั้นจะเกี่ ยวข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชน แต่หากใช้นโยบายสาธารณะ
ก็ มั ก เฉพาะเจาะจงว่ าเป็ นนโยบายที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ภาครั ฐหรื อ รั ฐ เป็ น ผู้ ก าหนด
( Ruangvit, 2007; Suphachai, 2011; Sombat, 2011; Thanyawat, 2012; Samrit
and Anurat, 2012; Mayuree, 2013)
เช่นนี้ นโยบายสาธารณะจึงหมายถึงกิจกรรมของรัฐที่ดาเนินการเพื่อให้
บรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ โดยเป็ นกระบวนการที่ มี ขั้ นตอนและมี ความ
ต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ คนหมู่ ม ากหรื อ ประชาชน ฉะนั้ น นโยบาย
สาธารณะจึง เป็นเรื่องสาคัญที่ผู้ที่เกี่ย วข้องกั บการก าหนดนโยบายต้องศึก ษาทา
ความเข้าใจข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับประเทศ
หรือ ระดับท้ องถิ่น อัน เป็ นผลสืบ เนื่อ งจากการกระจายอ านาจรั ฐสู่ ท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 ซึ่งการกระจายอานาจดังกล่าวทา
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความสาคัญต่อ ประเด็นนโยบายสาธารณะมากขึ้น
เนื่องจากแต่ละชุมชนท้องถิ่นย่อมมีบริบทและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
โดยประมวลความรู้ ที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาในด้ า นส านั ก คิ ด อั น เป็ น ต้ น แบบของ
การศึ ก ษาด้ า นนโยบาย ประเภทและตั ว แบบของนโยบายสาธารณะ และ
กระบวนการกาหนดนโยบายในแต่ละขั้นตอน แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
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รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้เหล่านี้กับกรณีศึกษาด้านนโยบายสาธารณะระดับชุมชน
ท้องถิ่นที่น่าสนใจจากชุมชนบางเหรีย ง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา อันเป็น
ชุมชนที่ใช้เป็นสนามวิจัยในรายวิชาที่ผู้เขียนรับผิดชอบทั้งในด้านการพัฒนาชุมชน
และการจัดการชุมชน อีกทั้งยังสะท้อนนานาทัศนะจากนักวิชาการที่หลากหลายใน
ประเด็นว่าด้วยปัจ จัยที่ ทาให้การขับเคลื่อนนโยบายเหล่านั้นประสบความสาเร็จ
และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่านโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน โดยต้องสอดคล้องกับบริบท
และเงื่อนไขของชุมชนนั้น ๆ ด้วย
นโยบายสาธารณะ สานักคิด ประเภท และตัวแบบที่จาเป็นต้องรู้
การศึกษานโยบายสาธารณะนั้น Patcharee and Theeraphat (2015)
ย้าว่าต้องทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ย วกั บ สานัก คิดที่เป็นต้นแบบของการศึก ษา
นโยบายสาธารณะก่อน โดยได้จาแนกสานักคิดของนโยบายสาธารณะออกเป็น
สานักนโยบายศึกษาและสานักวิเคราะห์นโยบาย อันมีแนวทางการศึกษาที่แตกต่าง
กั น อยู่ ห ลายประเด็น กล่ าวคื อ สานั ก นโยบายศึก ษา ให้ ค วามส าคัญ กั บ ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนนโยบาย ไม่มีผู้รับบริการเป็นเป้าหมาย ให้ความสนใจในทฤษฎี
มาก เน้ น ที่ ก ระบวนนโยบายและการก าหนดนโยบาย และเผยแพร่ ค วามรู้ ใ น
รูปเอกสารวิชาการ จึงมีกลุ่มผู้อ่ านหลักเป็นนักวิชาการ ในขณะที่สานักวิเคราะห์
นโยบาย ให้ความสาคัญกับความรู้ในกระบวนนโยบาย มีผู้รับบริการเป็นเป้าหมาย
ให้ความสนใจในทฤษฎีน้อย เน้นที่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเผยแพร่ความรู้ใน
รูปรายงานผลการปฏิบัติงาน จึงมีกลุ่มผู้อ่านหลักเป็นผู้ปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ได้ว่า เมื่อมีแนวทางการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน จึงทาให้มแี นวคิดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะแตกต่า งกั น ด้ว ย ซึ่ งก็ เป็ น ผลดีใ นแง่ ของการเติม เต็ ม ความรู้
โดยเฉพาะเมื่อนาจุดเด่นของแต่ละสานักคิดมาใช้อภิปรายข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะในภาพรวม
ในขณะที่ประเภทของนโยบายสาธารณะนั้น มักนิยมกล่าวถึงประเภท
ของนโยบายสาธารณะตามแนวคิดของ Fred M. Frohock เนื่องจากเข้าใจได้ง่าย
กว่า อันได้แก่ นโยบายบังคับ นโยบายกระจายทรัพยากร นโยบายจัดสรรทรัพยากร
ใหม่ นโยบายสะสมทุน และนโยบายทางจริยธรรม แม้ว่าหากพิจารณาที่การรับรู้
ของคนในสังคมโดยทั่วไปแล้ว มักเข้าใจประเภทของนโยบายสาธารณะที่แบ่งตาม
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กิจกรรมของรัฐตามแนวคิดของ Thomas R. Dye ซึ่งรับรู้ได้จากสื่อต่าง ๆ อีกทั้งยัง
มีลักษณะใกล้ตัวมากกว่าการแบ่งตามแนวคิดอื่น ๆ กระนั้น ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบคิด
ใหญ่ของ Fred M. Frohock อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ Thomas R. Dye ยังได้เสนอ
ตัวแบบของนโยบายสาธารณะไว้อย่างน่าสนใจ อันได้แก่ ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบ
กระบวนการ ตัวแบบกลุ่ม ตัวแบบระบบ ตัวแบบชนชั้นนา ตัวแบบหลักเหตุผล และ
ตัวแบบส่วนเพิ่ม (Table 1)
Table 1 Notion and model of public policy
Model
Institutional
model
Process
model
Group
model
System
model
Elite
model

Rational
model

Notion
The political institution of the state is the center of
policy, including preparations, approval,
announcement and implementation of policies. When
setting policies, people must follow.
Policy procedures include identifying problems,
defining policy proposals, approval of policy,
implementation of policies and policy evaluation.
Policy is a balance between various groups in society.
If any group that has a great influence will have an
advantage. Because the policy often tends to follow
the demands of such groups.
System components include the environment, what is
imported, the process of changing, the policy, the
results of service and the direction of reversing.
In society, there are usually two groups of people. The first
group is a small group, but has power. And the second group
is a large group, but without power. Therefore, only the first
group of people is responsible for allocating resources to
society.
The policy implementation will be based on the
rationale, including setting goals and resources that
require predictions and calculations and comparing
the net benefits of each alternative.
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Table 1 (Continue)
Model
Incremental
model

Notion
The policy is a continuation of past activities that have
changed little existing policies.

Source: Ruangvit (2007); Suphachai (2011); Sombat (2011); Thanyawat
(2012); Samrit and Anurat (2012); Mayuree (2013)
ด้วยเหตุที่ตัวแบบของนโยบายสาธารณะมีฐานคิดที่แตกต่างกัน จึงเป็น
ที่แน่นอนว่าตัวแบบแต่ละตัวแบบย่อมมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันด้วย ฉะนั้น
การศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น เหล่านี้ จึงมีความสาคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกตัวแบบนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับปัญหา รวมถึงการกาหนดนโยบาย
ที่สามารถแก้ปัญหาได้ (Table 2)
Table 2 Strengths and weaknesses of model of public policy
Model
Strengths
Weaknesses
Institutional model
Easy to understand, study and Focus on the structure without
analyze the relationship
considering the behavior of the
between institutions.
institution. Thus, causing errors
easily.
Process model
Emphasizing the steps and
Focus on steps and relationships
behavior of policy formulation,
of each step too. Until ignoring
which behaviorists often use.
the content of the policy.
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Table 2 (Continue)
Model
Strengths
Group model
Reflecting the democratic
political system in which
people have the freedom to
join.
System model
Consider the policy
formulation in a systematic
manner and pay attention to
the relevant environment.
Elite model
Reflecting the rule by a small
group of people, which is the
elite in society.
Rational model
Pay attention to complete
information and sufficient
resources, including rational
thinking.

Weaknesses
Considered the policy as a result
of the bargaining of the group.
By overlooking the authority to
decide the policy.
The relationship between each
element may not be in a straight
line plane.
Ignoring the importance of
participation in the policy setting
process.
Reasoning is not always true in all
cases.
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Table 2 (Continue)
Model
Strengths
Incremental model
Easy and convenient in
practice due to the extension
of the original policy.

Weaknesses
Does not help develop
creativity.

Source: Ruangvit (2007); Suphachai (2011); Sombat (2011); Thanyawat (2012); Samrit
and Anurat (2012); Mayuree (2013)

จะเห็นได้ว่า ตัวแบบแต่ละตัวแบบมีมุมมองที่ดูเหมือนจะแตกต่างกั น
ซึ่ง แต่ละตัวแบบนั้นก็มีทั้งจุด เด่นและจุดด้อย แต่เมื่อพิจ ารณาให้ดีแล้ว มุมมอง
ของแต่ ล ะตั ว แบบต่ า งเป็ น แนวทางที่ ผู้ ก าหนดนโยบายต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ทั้ ง สิ้ น
ทั้งนี้เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะที่ครอบคลุมสภาพเงื่อนไขต่าง ๆ ทางสังคม ดังทีไ่ ด้
กล่าวมาแล้วว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมของรัฐที่ส่งผลต่อคนหมู่มาก
หรือ ประชาชน โดยมี ก ารดาเนินการอย่างเป็นขั้น เป็นตอนและมี ความต่ อเนื่อ ง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ ฉะนั้น ตัวแบบเริ่มต้น
ของนโยบายสาธารณะตามความหมายนี้คือ ตัวแบบสถาบัน ซึ่งมีรัฐเป็นศูนย์กลาง
ไม่ว่ารัฐในที่นี้จะเป็นหน่วยงานในระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น กระนั้น ตัวแบบ
นี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นกรณี ที่ รั ฐ เป็ น ผู้ ก าหนดเท่ า นั้ น แต่ ยั ง สามารถน าแนวคิ ด นี้
มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายจากล่างขึ้นบนได้อีกด้วย โดยเฉพาะผู้นาชุมชน
ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากการก าหนดนโยบายย่ อ มต้ อ งมี
โครงสร้างเช่นกัน นอกจากนี้ ตัวแบบสถาบัน ยังเป็นตัวแบบที่เข้าใจง่าย แม้จะมี
จุดด้อยตรงที่ไม่สนใจพฤติกรรมของสถาบันหรือขาดการติดตามประเมินผล กระนั้น
จุด ด้ อยนี้ ก็ ส ามารถนาจุ ดเด่ น ของตัว แบบอื่ น ๆ มาเติ มเต็ มได้ เนื่ อ งจากแต่ ล ะ
ตัวแบบย่อมเสนอแนวคิดในการปรับปรุงจุดด้อยของกระบวนการกาหนดนโยบาย
ในแต่ละช่วงเวลา
นอกจากนี้ การกาหนดนโยบายสาธารณะจาเป็นต้องมีระบบตามแนวคิด
ตั ว แบบระบบ ซึ่ ง ไม่ อ าจละเลยต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ โดยต้ อ งมี
กระบวนการที่ตัวแบบกระบวนการได้อธิบายไว้ นั่นคือ พิจารณาถึงปัญหา นามาสู่
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การกาหนดข้อเสนอนโยบาย ผ่านการอนุมัติเห็นชอบอย่างถูกต้อง แล้วจึงนาไป
ปฏิบัติ โดยต้องมีการประเมินผลด้วย อันถือเป็นการอุดช่องโหว่ของตัวแบบสถาบัน
ดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ทั้ ง นี้ ก ารก าหนดนโยบายใด ๆ ยั ง ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง กลุ่ ม คน
ในสั ง คม ซึ่ ง การน าแนวคิ ด ของตั ว แบบกลุ่ ม และตั ว แบบชนชั้ น น ามาพิ จ ารณา
ประกอบนั้นถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากตัวแบบกลุ่มให้ความสาคัญกับ
ความสมดุลระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมและการมีส่วนร่วม
ในขณะที่ตัวแบบชนชั้นนาก็สามารถนามาใช้เป็นแนวคิดเสริมในประเด็น
นี้ได้ เนื่องจากตัวแบบชนชั้นนาให้แนวคิดที่ว่ากลุ่มคนในสังคมมีสองกลุ่ม นั่นคือ คน
กลุ่มน้อยที่มีอานาจมากและคนกลุ่มใหญ่ที่มีอานาจน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ความเป็นจริงของการปกครองที่ดาเนินไปโดยคนกลุ่มน้อยในสังคม อย่างไรก็ตาม
หากกระบวนการกาหนดนโยบายพิจารณาในมุมมองของแนวคิดนี้ในมุมกลับที่เป็น
ด้านบวก ย่อมเป็นประเด็นชวนคิดต่อว่าแล้วต้องกาหนดนโยบายอย่างไร เพื่อให้
เกิดความสมดุลระหว่างกลุ่มคนเหล่านี้ แม้ว่าตัวแบบชนชั้นนาจะมีจุดด้อยตรงที่ไม่
สนใจการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แต่ช่องโหว่ นี้ก็ สามารถเติมเต็มจาก
ตัวแบบกลุ่มได้ เนื่องจากตัวแบบกลุ่มให้ความสาคัญกั บการมีส่วนร่วมตามหลัก
ประชาธิ ป ไตย โดยให้ เ สรี ภ าพแก่ ป ระชาชน นั่ น คื อ มองว่ า กลุ่ ม คนทางสั ง คม
สามารถเป็นผู้ร่วมกาหนดนโยบายได้
อนึ่ ง การก าหนดนโยบายใด ๆ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ แ นวคิ ด ตามตั ว แบบ
หลักเหตุผลด้วย เนื่องจากการกาหนดนโยบายหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ต้องมีเหตุผลบน
พื้นฐานข้อมูลที่มีอย่างเพียงพอ เห็นได้ชัดว่าตัวแบบนี้ช่วยสะกิดผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
กาหนดนโยบายให้มีเหตุผลและแสวงหาข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างรอบด้านก่อนที่จะ
กาหนดนโยบาย ในขณะเดียวกันการกาหนดนโยบายนั้น ใช่ว่าต้องสร้างแต่นโยบาย
ใหม่เสียทั้งหมด ซึ่งตัวแบบส่วนเพิ่มจะช่วยทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้หันกลับมาพิจารณา
ทบทวนและประเมินนโยบายเดิมที่มีอยู่และปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้จากจุดด้อยของตัวแบบส่วนเพิ่มที่ว่าไม่ได้ช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์นั้น ผู้เขียนเห็นว่าจุดด้อยนี้จ ะเป็นจริง ก็ต่อ เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกั บ
การกาหนดนโยบายไม่มีการกาหนดนโยบายใด ๆ ที่เป็นนโยบายใหม่ที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจ จุบัน และเลือกที่จะดาเนินนโยบายเช่นเดิมต่อเนื่องด้วยการ
ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย โดยปราศจากระบบ กระบวนการ และเหตุผล รวมถึงการ
พิจารณาเงื่อนไขของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
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จากที่กล่าวมาในประเด็นตัวแบบต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าการกาหนดนโยบาย
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากในสังคมนั้น ไม่อาจเลือกใช้ตัวแบบใดตัวแบบ
หนึ่งเพียงลาพัง แต่ต้องบูรณาการแนวคิดของตัวแบบแต่ละตัวแบบมาพิจารณาร่วม
ด้วย โดยต้องพิจารณาทั้งจุดเด่นและจุดด้อย กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ตัวแบบแต่ละ
ตัวแบบนั้นสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ อันจะทาให้ได้นโยบายสาธารณะที่ มี
ความครอบคลุม และสามารถสร้างความสมดุ ลระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม
อันจะนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย (Figure 1)
-Emphasizing the balance between -There are two groups of
-Must have a process, step by
step and with continuity

people in society and participation people in society; small group
according to democratic principles but high power and large group
but low power
-Directing rule by a small group
of people

Group model

-Must be a system.
-Relevant

Process
model

environment is
important

Balancing between
people in society
and participation

Elite model
How to balance
between these
two groups?

Have a process,
step by step

Public policy
System
model

-State-centered
policy formulation
-Must have a policy
structure

Must be
completed on
the database
Rational
Consider the
and resources
model
existing policy to
sufficiently
be in line with
the current
situation
-Complete
information and
Incremental
resources sufficiently
model
-Rational thinking

Have a system to
consider the
environment
Policy
structure

Institutional
model

-Extend the original policy

Figure 1 Model of public policy and fulfillment of policy formulation
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กระบวนการนโยบายสาธารณะ ต้องเป็นขั้นเป็นตอนทีม่ ีความต่อเนื่อง
การศึ ก ษากระบวนการนโยบายสาธารณะจะช่ ว ยท าให้ เ ข้ า ใจถึ ง
โครงสร้ างการพั ฒนานโยบายสาธารณะได้ ง่ ายขึ้ น โดยแบ่ งเป็ นขั้ น ตอนต่า ง ๆ
อั น ได้ แ ก่ การก าหนดนโยบาย เป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ ของกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ โดย Ruangvit (2007) อธิบายว่าเมื่อกาหนดนโยบายได้แล้วก็จะนาไปสู่
การน านโยบายไปปฏิบั ติจ ริง ต่อ ไป เช่น นี้ จึง ต้อ งท าความเข้า ใจกั บ ผู้ที่ ก าหนด
นโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง และประเภทของการกาหนดนโยบายด้วย อีกทั้งยังต้อง
ตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่าแม้ว่าในกระบวนการกาหนดนโยบายจะมีฐานคิดที่ว่า
ทุกอย่างเป็นไปอย่างเปิดเผย ประชาชนหรือตัวแทนมีส่วนผลักดันการตัดสินใจและ
การกาหนดนโยบาย กระนั้น ยังมีระเบียบวาระอีกประเภทหนึ่งที่คนส่วนน้อย ซึ่งมี
อานาจเหนือรัฐเป็นผู้ผลักดัน แต่กลับมีผลในทางนโยบาย เรียกว่า “ระเบียบวาระ
ซ่อนเร้น” ด้วยเหตุนี้ ระเบียบวาระซ่อนเร้นจึงเป็นตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย
เนื่องจากมีคนที่ได้รับผลประโยชน์เพียงด้านเดียวหรือมีคนที่อ้างความเป็นตัวแทน
แต่ก็ไม่ใช่ตัวแทนที่แท้จริง จะเห็นได้ว่า การกาหนดนโยบายสาธารณะเป็นขั้นตอน
สาคัญที่รัฐได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม รวมไปถึง
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในสังคม การนานโยบายไปปฏิบัติ
หลังจากที่ผู้มีอานาจตัดสินใจได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกแล้ว Thanyawat (2012)
อธิบายว่าทางเลือกดังกล่าวนั้นก็จะถูกนาไปปฏิบัติโดยผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ซึ่งต้องจัดทาเป็นแผน
แผนงาน โครงการ และกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของนโยบายที่ได้
ก าหนดไว้ เช่ น นี้ การน านโยบายไปปฏิ บั ติ จึ ง เป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ ที่ ท าให้ สิ่ ง ที่
ฝ่ายการเมืองตัดสินใจถูกนาไปปฏิบัติ ซึ่งการนานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ นั้น อาจ
ประสบความส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวก็ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ อั น ได้ แ ก่
ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ระดับความร่วมมือระหว่าง
ผู้กาหนดนโยบายและผู้นานโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะของหน่วยงานที่นานโยบายไป
ปฏิบัติ ความพอเพียงของทรัพยากรที่จัดสรรให้กับหน่วยปฏิบัติ การประสานระหว่าง
หน่วยงาน มาตรการควบคุ มและประเมินผล และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
การประเมิ นผลนโยบาย เมื่ อนโยบายสาธารณะถู กน าไปปฏิ บั ติ แล้ วระยะหนึ่ ง
Thanyawat (2012) เน้นย้าว่าจาเป็ นต้ องมีการประเมิ นผลเพื่อให้ ทราบถึงผลการ
ดาเนินการตามนโยบายว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคประการใดบ้าง นโยบายดังกล่าวควร
จะดาเนินการต่อหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประการใด ฉะนั้น การประเมินผล
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นโยบายสาธารณะจึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ โดยต้องเข้าใจถึงเกณฑ์ในการประเมินผล ซึ่งมีอยู่หลายเกณฑ์ด้วยกัน
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เกณฑ์ได้ทุกเกณฑ์ในการประเมินผล
โดยทั่ วไปแล้วผู้ประเมิ นผลมั กเลือกใช้ เพี ยงเกณฑ์ ใดเกณฑ์ หนึ่ งและใช้
เกณฑ์อื่น ๆ มาประกอบเพื่อแสดงว่าการประเมินผลนั้นให้ความสาคัญในเรื่องใด ทั้งนี้
เมื่อนานโยบายไปปฏิบัติแล้วระยะหนึ่งย่อมต้องมีการประเมินผลนโยบายเพื่อประกอบ
การตัดสินใจของผู้มีอานาจตัดสินใจว่าจะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับนโยบาย ไม่
ว่าจะเป็นการปรับปรุงนโยบาย การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการยุตินโยบาย โดยนัย
นี้ การประเมินผลนโยบายถือเป็นกระบวนการวัดผลการนานโยบายไปปฏิบัติเพื่อที่จะ
นาผลที่วัดได้มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้กาหนดไว้
ซึ่งการประเมินผลเป็นขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการนโยบาย โดยเกณฑ์ที่นามาใช้
ในการประเมิ นผลนโยบายก็ มี หลายเกณฑ์ ด้ วยกั น ซึ่ งก็ เป็ นประโยชน์ ส าหรั บใช้
ประเมินผลนโยบายที่มีความแตกต่างกัน นั่นเอง
อนึ่ ง กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ กล่าวมาข้างต้ น ทั้ งการก าหนด
นโยบาย การนานโยบายไปปฏิบั ติ และการประเมินผลนโยบาย (Figure 2) ล้วนมี
ความเชื่ อมโยงกั นในลั ก ษณะที่ เรี ย กว่ า “วงจรนโยบาย” ซึ่ งก็ จะเวี ย นกลั บเป็ น
กระบวนการเช่นนี้อีก แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามปัจจัยนาเข้าหรือบริบท
แวดล้อมทางนโยบายที่แตกต่างกัน (Sopharat and Nittaya, 2015) (Figure 3)

Policy formulation
Related factors
-Policy maker
-Types of policy
formulation
-Hidden agenda

Policy evaluation
Related factors
-Criteria for
evaluating policies
-Improvement,
change and policy
termination

Policy implementation
Related factors
-Organizations and people
involved in implementing
policies
-Policy implementation process
-Factors that influence the
success or failure of
implementing policies

Figure 2 Process of public policy
Source: Fischer et al (2007); Ruangvit (2007); Thanyawat (2012)
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Policy environment: politics, economy, society and culture
Input

Government

Output

Outcome

Need of
supporting
and
resources

Minister/
Official/
Political
consultant

Policy
statement
leading to the
development
of policy
tools

Evaluation and
follow-up
behavior

Figure 3 Policy cycle
Source: Robert (2004 cited by Sopharat and Nittaya, 2015)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองผู้กาหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่รัฐผู้นา
นโยบายไปปฏิบัติ หรือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการนานโยบายไปปฏิบัติ
ฉะนั้น การประเมินผลนโยบายจึงจาเป็นต้องเลือกเกณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ซึ่งผลการประเมินนโยบายที่ได้จะทาให้ผู้มีอานาจนาไปใช้ประกอบในการตัดสินใจ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุตินโยบายสาธารณะนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ที่สุดกับบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มิเช่นนั้น ย่อมเป็นการเสียเวลาและ
ทรัพยากรการบริหารไปโดยเปล่าประโยชน์ อย่างไรก็ตาม นโยบายสาธารณะไม่
เพีย งแต่ก าหนดโดยรั ฐส่ว นกลางเท่า นั้น หากแต่นโยบายสาธารณะยังสามารถ
ก าหนดโดยองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ มาซึ่ง นโยบายที่สอดคล้องกั บ
สภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น เช่ น นี้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง
จาเป็นต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายระดับชุมชนท้องถิ่นด้วย
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นโยบายสาธารณะระดับชุมชนท้องถิ่น ถอดบทเรียนจากชุมชนบางเหรียง
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งในด้านสานักคิด ประเภท และตัวแบบที่
เกี่ ย วข้องกั บนโยบายสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์ให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อย
ตลอดจนการเติมเติมซึ่งกันและกันของตัวแบบแต่ละตัวแบบในการนามาพิจารณา
ประกอบการกาหนดนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้จากมุมมองภาคทฤษฎีที่ส่วนใหญ่มัก
ปรากฏภาพเด่นชัดว่ารัฐเป็นผู้กาหนดนโยบายสาธารณะ แต่เมื่อมองลงมาในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น นโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่นอาจปรากฏภาพผู้กาหนด
นโยบายสาธารณะที่อาจไม่ใช่รัฐเสมอไป นั่นคือ การสะท้อนว่านโยบายสาธารณะ
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน
ดังจะขอยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะระดับชุมชนท้องถิ่นในกรณีชุมชน
บางเหรียง ตาบลบางเหรียง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถวิเคราะห์
และเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีทั้งในด้านประเภทนโยบายว่าสอดคล้องกับแนวคิด
ของนักคิดท่านใดได้บ้าง หรือการนาวงจรนโยบายของ Robert มาลองวิเคราะห์
วงจรนโยบายของชุมชนบางเหรีย งว่า จะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ชุมชนบางเหรีย งเป็น
สนามวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย ฝึ ก หั ด โดยในที่ นี้ หมายความถึ ง นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ชุ ม ช น ศึ ก ษ า ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 3 ปีก ารศึกษา 2557 ซึ่งผ่านกระบวนการ
เรีย นการสอนในรายวิชาที่ผู้เขี ย นรั บผิดชอบ อันมุ่ง เน้น ให้นัก ศึก ษาเกิ ด ปัญญา
ปฏิบัติจากห้องเรียนชุมชนได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ
โดยที่ผลงานวิ ชาการทั้ง 25 บทความในหนังสือ “สวัสดี บางเหรีย ง :
เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นปฏิบัติก ารชุมชนศึกษา ลาดับที่ 3 นั้น
เปรียบเสมือนคู่มือการเรียนรู้ชุมชนที่สามารถหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาในประเด็น
นโยบายซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม การส่งเสริมอาชีพ
การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน หรือการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน
รายละเอียดมีดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 แข่งเรือยาว การสืบทอดมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้า
Chanyanoot, Chutima and Siraprapha (2015) กล่าวถึงการแข่งเรือยาวของ
ชุมชนไว้ว่าจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 เริ่มจากชาวบ้านได้ช่วยกันจัดงานขึ้น
โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 6 บ้านเกาะน้ารอบ เทศบาลตาบลบางเหรียง และองค์การ
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บริ ห ารส่ ว นต าบลบางเหรี ย ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยในปี แ รกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลบางเหรียงสนับสนุนงบประมาณ จานวน 100,000 บาท ให้ผู้ใหญ่บ้าน
จัดการแข่งขันเรือยาวขึ้น โดยให้จัดหาเงินก่อนแล้วเขียนเช็คมาเบิกจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางเหรียง ซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจ
ในปีต่อมาองค์การบริหารส่วนตาบลบางเหรียงก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุน จานวน
200,000 บาท ทาให้การจัดการแข่งขันในปี นั้นได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอีกเช่น
เคย จากนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลบางเหรียงก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุนให้ใน
ทุก ปี จนกระทั่ง องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้ความสนใจและเข้าร่วม
สนั บ สนุน งานประเพณี แ ข่ง เรื อยาวในปี ต่ อมา ซึ่ง ถื อ เป็ น การอนุ รัก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป
กรณีศึกษาที่ 2 อาหารร้อยอย่าง การต่อยอดวัฒนธรรมการรวมกลุ่ม
Thumaphorn, Yanika and Aonpreeya (2015) กล่าวถึงอาหารร้อยอย่างของ
ชุมชนไว้ว่าบ้านโคกเมืองเป็นชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทา
สวนและทาประมง ด้วยเหตุที่มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพอยู่ใกล้เคียงกัน เมื่อถึง
เวลาพักกลางวันก็มักนาอาหารมารับประทานร่วมกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
ชุมชน โดยนายอุดม ฮิ่นเซ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านโคกเมือง ได้มีแนวคิดให้นา
อาหารมาจากบ้านของตนเองเพื่อเป็นการประหยัด ทั้งยังได้รับประทานอาหาร
ร่วมกันอีกด้วย ต่อมาแนวคิดนี้ก็ได้กระจายไปสู่กลุ่ม ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งนี้
บ้านโคกเมืองถือเป็นชุมชนที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยยืนยันได้จากผลงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะรางวั ลลูก โลกสีเ ขีย ว ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2554 และการเป็ นชุมชน
ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ประจาปี 2555 จึงมักมีผู้ ที่สนใจเข้ามาศึกษา
ดูงานอย่างสม่าเสมอ ทาให้ผู้นาชุมชนเล็งเห็นโอกาสในการนาเสนออัตลักษณ์อาหาร
ร้อยอย่างให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง โดยชาวบ้านจะนาปิ่นโตมาจากบ้าน ๆ ละหนึ่ง
สายเพื่อให้อาหารมีความหลากหลายและรสชาติจะได้ถูกปากมากขึ้น ในที่สุดก็นาไปสู่
การส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวเชิงวั ฒนธรรมโดยเทศบาลต าบลบางเหรีย ง ที่ ช่ว ยสร้ า ง
รายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี
กรณีศึกษาที่ 3 เครื่อ งแกงสาเร็จรูป การสร้างอาชีพจากสิ่งใกล้ตัว
Rodchana and Jarunya (2015) ให้ร ายละเอีย ดของเครื่อ งแกงส าเร็ จ รู ปของ
ชุมชนไว้ ว่าแนวคิดการรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงในนาม “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหน้าควน” นั้น เกิดขึ้นโดยนายประดิษฐ์ นกแก้ว ที่ปรึกษากลุ่ม ได้พิจารณา
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เห็นว่าในชุมชนมักจะมีงานต่าง ๆ ซึ่งต้องซื้อเครื่องแกงตามท้องตลาด แต่ก็ต้อง
นามาปรุงแต่งรสชาติเพิ่มเติมอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ การผลิตเครื่องแกงใช้เองจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม เนื่องจากเครื่องแกงเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ทุก
ครัวเรือนต้องใช้อยู่เป็นประจา อีกทั้งภายในท้องถิ่นก็มีวัตถุ ดิบสาหรับการผลิตอยู่
มาก นอกจากนี้ ยังมีการระดมทุนภายในชุมชนผ่านการขายหุ้นให้กับสมาชิกเพื่อใช้
เป็ น ทุน ในการผลิ ต เครื่ อ งแกงออกจ าหน่า ย ถื อ เป็น การสร้า งอาชี พ เสริมให้กั บ
ชาวบ้านที่ว่างจากการกรีดยางได้อย่างน่าสนใจ
กรณี ศึ ก ษาที่ 4 มะนาวท่ อ การสร้ า งอาชี พ หลั ง วิ ก ฤตอุ ท กภั ย
Janyaphorn, Sawika and Siraphat (2015) กล่ า วถึ ง การปลู ก มะนาวท่ อ ของ
ชุมชนไว้ว่าบ้านโคกเมืองมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่ก็มักจะ
เกิดอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม เป็นประจาของทุกปี ส่งผลให้พื้นที่ภาค
เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย โดยชาวบ้านได้ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจึงจัดให้มี
การประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างชาวบ้านเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา ในที่สุดก็มีการเสนอแนวทางแก้ไข โดยให้นาพืชผักสวนครัวที่ใช้ประกอบ
อาหารทั้งมะนาว มะกรูด พริก และตะไคร้ เหล่านี้มาปลูกไว้ในท่อปูนซีเมนต์เพื่อ
ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและช่วยลดรายจ่ายในภาคครัวเรือนไปพร้อมกัน
อีกทั้งยังเริ่มผลิตน้ายาล้างจาน น้ายาซัก ผ้า และน้ายาล้างรถ โดยคาดว่าจะผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ทั้ง นี้เทศบาลตาบล
บางเหรีย งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาให้ เป็นแหล่งเรีย นรู้ให้
ชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน
กรณีศึกษาที่ 5 แก๊สชีวภาพ การสร้างความมั่นคงทางพลังงานของ
ชุ ม ชน Chayada, Soriya and Phawinee (2015) อธิ บ ายถึ ง แก๊ ส ชี ว ภาพของ
ชุมชนไว้ ว่า บ้า นโคกเมือ งถือ เป็ นชุม ชนต้น แบบด้า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาตั้ งแต่
แรกเริ่ม โดยผู้นาชุมชนได้คิดนโยบายที่จะทาให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
โดยตั้งอยู่บนรากฐานของความพอเพียง กอปรกับแก๊สหุงต้มที่ใช้ตามบ้านเรือนมี
ราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นนี้ ผู้นาชุมชนจึงได้นาเสนอโครงการผลิตแก๊สชีวภาพไปยัง
หน่วยงานภาครัฐเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณมาดาเนินการ เมื่อได้รับงบประมาณ
สนับสนุนแล้วก็รีบดาเนินงานทันที โดยเริ่มจากการเชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้กับ
ชาวบ้านในการทาแก๊สชีวภาพ ทั้งนี้ชาวบ้านที่ยื่นรายชื่อเข้าร่วมโครงการต้องมี
ความพร้อมทั้งในด้านพื้นที่ทบี่ ริเวณบ้านต้องมีความกว้างพอที่จะขุดหลุมทาบ่อแก๊ส

106

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2562
ชีวภาพ และในด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองเป็นเงิน จานวน 500 บาท
เพิ่มเติมจากที่เทศบาลตาบลบางเหรียงได้ออกให้เป็นเงิน จานวน 5,000 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 5,500 บาท ต่อบ่อแก๊สชีวภาพ 1 บ่อ ในที่สุดก็กลายเป็น
ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
กรณี ศึ ก ษาที่ 6 ฟาร์ ม ทะเล การสร้ า งความมั่ น คงทางอาหารของ
ชุ ม ชน Natthida, Chananchida and Jirawit (2015) ได้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดของ
ฟาร์ ม ทะเลของชุ ม ชนไว้ ว่ า บ้ า นโคกเมื อ งมี พื้ น ที่ ท างด้ า นฝั่ ง ตะวั น ออกติ ด กั บ
ทะเลสาบสงขลา เดิมทีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
สัตว์น้า แต่เมื่อใช้เวทีชุมชนเพื่อประชุมจัดทาแผนหมู่บ้านแล้วพบว่าเกิ ดปัญหา
สัตว์น้าที่จับได้มีปริมาณลดลงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงร่วมกันหาวิธีเพิ่ม
พื้นที่ แหล่ง อนุ บาลสั ตว์ น้าด้ว ยการปลู ก ป่ าชายเลน ด้ว ยเหตุ นี้ องค์ก ารบริ หาร
ส่วนตาบลบางเหรีย งและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ร่วม
สนับสนุนการปลูกป่าชายเลน ต่อมาชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงได้ช่วยกั น
เสนอเรื่องในที่ประชุมเพื่อที่จะประสานงานกับกรมประมงและขอรับงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดทาฟาร์มทะเล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ.
2549 โดยมีพื้นที่ฟาร์มทะเล จานวน 320.49 ไร่ อีก ทั้งยัง ร่วมกันคิดและจัดทา
ข้อบัญญัติเกี่ ย วกั บฟาร์มทะเล โดยมีก ารผ่านร่างข้อบัญญัติสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเหรียงเพื่อให้มีข้อกาหนดในการจัดการพื้นที่ให้สัตว์น้าขนาดเล็กมี
ที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ตามฤดูกาล ทาให้สัตว์น้ามีโอกาสเจริญเติบโตต่อไป อนึ่ง
ฟาร์มทะเลถือเป็นพื้นที่เปิดในการศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และในด้านการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน
สานักคิดและตัวแบบนโยบายสาธารณะกับกรณีศึกษาชุมชนบางเหรียง
จากกรณี ศึ ก ษาของชุ ม ชนบางเหรี ย ง ทั้ ง การแข่ ง เรื อ ยาว อาหารร้ อ ยอย่ า ง
เครื่องแกงสาเร็จรูป มะนาวท่อ แก๊สชีวภาพ และฟาร์มทะเล หากนามาวิเคราะห์ถึง
ความสอดคล้องกับตัวแบบนโยบายสาธารณะต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า แต่ละนโยบายนั้น
เกิดจากการริเริ่มของผู้นาชุมชน จากนั้นจึงได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานรัฐที่
เกี่ ย วข้ อ งและร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นนโยบายต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ห ากวิ เ คราะห์ ใ นประเด็ น
สานักคิดกับนโยบายสาธารณะของชุมชนบางเหรียง ย่อมเห็นได้ว่านโยบายนั้นไม่ได้
ยึดหลัก ต้นแบบจากสานัก คิด หรือ ตัว แบบที่ก ล่า วมาข้า งต้ น ในทางตรงกั น ข้า ม
นโยบายเกิ ด จากการลองผิ ด ลองถู ก เมื่ อ ได้ ผ ลดี จึ ง แบ่ ง ปั น ความรู้ แ ล้ ว ได้ รั บ
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การสนั บสนุ นจากรัฐ ซึ่ง ต่อ มาก็ ย กระดับขึ้ นเป็นนโยบายของชุ มชนท้อ งถิ่ นที่ มี
การดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อลองวิเคราะห์ก็พอจะเห็นถึง
ความสอดคล้องในบางประเด็น กล่าวคือ การไม่ให้ความสนใจกับทฤษฎีหรือการที่
แต่ละนโยบายมีผู้รับบริการในแต่ละกลุ่มตามความสนใจและความถนัดของคนใน
ชุ ม ชน ซึ่ ง พอจะกล่ า วได้ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก วิ เ คราะห์ น โยบาย ในขณะที่
การเผยแพร่ความรู้ของแต่ละกรณีศึกษานั้น ไม่ได้เป็นไปในรูปเอกสารวิชาการตาม
สานัก นโยบายศึกษา แต่ก็มีก ารเผยแพร่ในรูปรายงานการปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่
การประเมินผลและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในแต่ล ะปี ซึ่งสอดคล้องกับสานัก
วิเคราะห์นโยบายอย่างเห็นได้ชัด
อนึ่ง ในกรณีตัวแบบนโยบายสาธารณะนั้น อาจกล่าวได้ว่านโยบายของ
ชุมชนบางเหรียงในแต่ละกรณีศึก ษาที่ก ล่าวมาไม่ได้ยึดโยงกั บตัวแบบใดตัวแบบ
หนึ่ง การกาหนดนโยบายของชุมชนไม่ได้ใช้ตัวแบบต่าง ๆ มาชี้นา แต่กรณีศึกษา
เหล่านี้ก็สามารถนามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในระดับ
ชุมชนท้องถิ่นได้ว่าจะมีความสอดคล้องกับตัวแบบใดได้บ้าง ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์แล้ว
จะเห็ น ว่ า มี ห ลายตั ว แบบที่ พ อจะอธิ บ ายแต่ ล ะกรณี ศึ ก ษาเหล่ า นั้ น ได้ นั่ น คื อ
ตัว แบบระบบ ตัว แบบหลัก เหตุ ผ ล ตัว แบบกระบวนการ ตั วแบบกลุ่ ม ตัว แบบ
ส่วนเพิ่ม และตัวแบบสถาบัน ซึ่งอธิบายได้ว่าเมื่อกรณีศึกษาแต่ละกรณีถูกผลักดัน
เข้ า สู่ น โยบายของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น แล้ ว หน่ ว ยงานรั ฐ ก็ ก ลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางใน
การเตรี ย มอนุ มั ติ ประกาศ และน าไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ น โยบายนั้ น ๆ ด าเนิ น ไป
อย่างต่อเนื่อง โดยอาจปรับปรุงเล็กน้อยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตาม
ตัวแบบส่วนเพิ่ม
อย่างไรก็ตาม นโยบายแต่ละกรณีศึกษาล้วนดาเนินไปอย่างเป็นระบบ มี
กระบวนการ และมีเหตุผลสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของกลุ่มคน
ในชุมชน กระนั้น หากลองวิเคราะห์ตามตัวแบบชนชั้นนา อาจกล่าวได้ว่าในมุมมอง
ระดับประเทศ กลุ่มคนในชุมชนบางเหรียงถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ มีอานาจน้อย ไม่ใช่
ชนชั้นนา แต่ในมุมมองระดับ ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มคนในชุ มชนบางเหรีย งถือเป็ น
คนกลุ่มใหญ่ มีอานาจมาก เนื่องจากแต่ละนโยบายล้วนมีที่มาจากพลั งของคนใน
ชุมชน รัฐเป็นแต่เพียงฝ่ายสนับสนุน และนโยบายดาเนินไปด้วยพลังความร่วมมือ
ของชุมชนและรัฐ อย่างไรก็ตาม หากการกาหนดนโยบายของชุมชนบางเหรียงมี
การบูรณาการแนวคิดจากตัวแบบต่าง ๆ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย
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สาธารณะของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีกระบวนการ
มีเหตุผล และเกิดความสมดุล ระหว่างกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางความคิด
ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ชุมชนบางเหรียงกับนโยบายสาธารณะแต่ละประเภท หากพิ จารณาถึ ง
ประเภทนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นตามภารกิ จ ดังที่ Suphachai and Piyakorn
(2013) จาแนกไว้ก็ จ ะเห็น ได้ ว่า กรณีข องการแข่ งเรือ ยาว ถือ เป็น นโยบายด้า น
การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว กรณี ข องอาหารร้ อ ยอย่ า ง ถื อ เป็ น นโยบายด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีของเครื่องแกงสาเร็จรูปและ
มะนาวท่อ ถือเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต กรณีของแก๊สชีวภาพ
ถือเป็นนโยบายด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน และกรณีของฟาร์มทะเล ถือเป็น
นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Table 3)
Table 3 Local policy of Bangrieang Community
Case study
Types of policy
A long boat racing
Tourism promotion

A hundred menus
Art, culture, traditions and
local wisdom
Curry paste
Economic and quality of
life
A concrete pipe lemon
Economic and quality of
life

Relevant persons involved in
the formulation or pushing
policy

Environment that
causes policy

-Village headman
-Bangrieang Tambon Municipality
-Bangrieang Tambon
Administration Organization

Inheritance of
cultural heritage of
the river

-Village headman
-Bangrieang Tambon Municipality

Extending the
integration culture

-Housekeeper group consultant
-Bangrieang Tambon Municipality

Creating a career
from close

-Village headman
-Bangrieang Tambon Municipality

Career creation
after flood crisis
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Table 3 (Continue)
Case study
Types of policy
A Bio-gas
Development of
renewable energy
A sea farming
Conservation of natural
resources and the
environment

Relevant persons involved
in the formulation or
pushing policy

Environment that
causes policy

-Village headman
-Bangrieang Tambon
Municipality

Building energy security
for the community

-Village headman
-Bangrieang Tambon
Administration Organization

Building food security
for the community

วงจรนโยบายของชุมชนบางเหรียง จากนโยบายระดับชุมชนท้องถิ่น
ของชุมชนบางเหรียงดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดนโยบาย
เกี่ยวข้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
กั บ นโยบายมั ก อยู่ ใ นบทบาทผู ้น าชุม ชน สะท้อ นให้เ ห็น ตัว แสดงส าคัญ ของ
การกาหนดนโยบาย นั่น คือ ผู้นา นอกจากนี้ เมื่อ พิจ ารณาวงจรนโยบายของ
ชุม ชนบางเหรียงแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับวงจรนโยบายที่ Robert
(2004 cited by Sopharat and Nittaya, 2015) ได้อธิบายไว้ เช่นนี้ ย่อมชี้ให้เห็น
ว่าวงจรนโยบายตามแนวคิดดังกล่าวมีความเป็นสากลที่สามารถนามาปรับใช้ได้กับ
การกาหนดนโยบายในทุกระดับ (Figure 4)

Policy environment: politics, economy, society and culture
Input
Need of
supporting
and
resources

Local
government
organization
Mayor/
Permanent
secretary/
Official

Output

Outcome

Provisions in
the
developmen
t plan of the
local
government
organization

Evaluation
and
allocation of
new
budgets

Figure 4 Policy cycle of Bangrieang Community
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในชุมชนบางเหรียงดังกรณีศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่านโยบายสาธารณะเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่อาจมีที่มา
จากความต้องการของชาวบ้าน ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือแนวคิดของผู้มีอานาจ
ตัดสินใจเองก็ได้ ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย หลายฝ่ า ยและยั ง ส่ ง ผลต่ อ ประชาชนโดยรวมอี ก ด้ ว ย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
กระบวนการนโยบายทั้ ง การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิ บั ติ และ
การประเมินผลนโยบาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกันในลักษณะของวงจรนโยบาย ซึ่ง
จะเวี ย นกลั บ เป็ น กระบวนการเช่ น นี้ อี ก แม้ ว่ า ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ อ าจแตกต่ า งกั น
นอกจากนี้ จากกรณีศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่าผู้นาชุมชนเป็น ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบาย แต่พลังความร่วมมือระหว่างชุมชนและรัฐนั้น ถือ
เป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม ยังมีทัศนะที่
หลากหลายที่ได้กล่าวถึงความสาเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายในระดับต่าง ๆ ดัง
จะกล่าวในหัวข้อต่อไป
นานาทัศนะว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ความสาเร็จและยั่งยืน
จากกรณีศึกษาบทเรียนนโยบายระดับท้องถิ่นของชุมชนบางเหรียง ซึ่ง
สะท้ อนให้เ ห็น ถึง ที่มาของนโยบายภายใต้ สภาพแวดล้อ มและสถานการณ์ ด้า น
ต่าง ๆ ความต้องการของคนในชุมชน และกระบวนการก่อเกิดนโยบาย ซึ่งชี้ให้เห็น
ถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริงที่จะนานโยบายไปสู่
ความสาเร็จ รวมถึงมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็น
ว่าตัวแสดงที่เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายของชุมชนสู่ความสาเร็จ นั่นคือ ผู้นาที่มี
ความรู้และวิสัยทัศน์ก้าวไกล ทั้งนี้บทเรียนดังกล่าวยืนยันว่าการกาหนดนโยบายที่
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่นั้นมีความสาคัญ และเอื้อต่อความสาเร็จ ในการขับเคลื่อน
นโยบาย อีก ทั้ง ยังเป็นการแก้ ปั ญหาได้ต รงกั บความต้องการของชาวบ้า น ดังที่
Phichai (2013) และ Chutharat (2013) อธิ บ ายว่ า นโยบายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
นโยบายทั่วไป อาจไม่สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน
ได้ จาเป็นต้องกาหนดนโยบายในลักษณะเฉพาะพื้นที่ และนโยบายในลักษณะจาก
ล่า งขึ้ น บน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การแก้ ปั ญ หาและตอบสนองความต้ อ งการอั น เป็ น
การเฉพาะเจาะจงกับประเด็นที่สาคัญ
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กระนั้น Utai et al (2012) และ Samart and Chaowalit (2013) ย้า
ว่าการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสาเร็จและยั่งยืน ชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม
อย่างแท้จ ริง ซึ่ง กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องสอดคล้องกั บความต้องการของ
ชาวบ้านและเป็นธรรมกับทุก ฝ่าย โดย Witthaya (2014), Sariya, Theera and
Sakrit (2015) และ Nanthida (2015) ย้ าอี ก ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มดั ง กล่ า วต้ อ ง
สอดคล้องกับทรัพยากรและพลวัตของชุมชน ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ขณะที่ Utai et
al (2012) ก็ได้เน้นย้าก่อนนี้แล้วว่าการมีส่วนร่วมนั้นต้องผนวกรวมการตัดสินใจ ซึ่งถือ
เป็นองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมเข้าไปด้วย ทั้งนี้ Sawarin and Utai
(2012), Sawarin (2014), Utai (2014) และ Weerasak (2015) ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า
การเสาะแสวงหาเครือข่ายและผสานความร่วมมือในการทางาน ถือเป็น ตัวช่วยให้
การมีส่วนร่วมนั้นขยายวงได้กว้างยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ Arunee (2015) ที่อธิบายถึง
เงื่ อ นไขส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของชาวบ้ า นมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ได้ แ ก่
ความไว้ว างใจผู้น าชุม ชน การมีเวลาว่ างที่ สามารถทากิ จ กรรมอาสาสมัค รหรื อ
กิจกรรมทางสังคมได้ และการได้ร่วมทาประโยชน์เพื่อสังคมในนโยบายอื่นมาก่อนแล้ว
อย่างไรก็ตาม Suphon (2013) และ Sorranit (2014) ยังกล่าวถึงตัวแสดง
อื่น ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการกระจาย
อานาจการปกครองนั้นจะต้องขับเคลื่อนนโยบายที่เน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการ และ
เสนอปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น Thanatphon and
Preecha (2015), Somboon, Phalakorn and Arisara (2015) และ Thirapat (2015)
ยังย้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณสมทบให้เป็นมาตรการที่
ต่อเนื่อง โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้การดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกิดความยั่งยืน
นอกจากนี้ Supreecha, Kasemchart and Boonlert (2015) และ
Monthira and Sunate (2016) ระบุถึงข้อเสนอในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิด
ประสิทธิผลนั้นจาเป็นต้องพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อให้ ผู้นาเป็นผู้รู้เท่าทันสถานการณ์
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง Sawarin et
al (2014) ได้ เ สนอก่ อ นนี้ แ ล้ ว ว่ า ผู้ น านั้ น ต้ อ งมี ค วามสามารถในการไกล่ เ กลี่ ย
คลี่ ค ลายความขั ด แย้ ง ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ได้ ข องทุ ก ฝ่ า ย ในขณะที่ Thannaphat
(2014) ได้เสนอเพิ่มเติมว่าจาเป็นต้องได้รับการหนุน เสริมจากนักวิชาการด้วย ส่วน
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Chatchai and Pireeyutma (2014) มุ่ ง ไปที่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในนโยบาย
โดยเฉพาะการสื่อสารถ่ายทอดสาระสาคัญ ได้อย่างชัดเจนจากผู้กาหนดนโยบายไป
ยังผู้ที่ทาหน้าที่ในการนานโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงผู้ที่ทาหน้าที่ในการประเมินผล
นโยบายด้ ว ย ซึ่ ง Rangsit, Kasemchart and Aimran (2015) และ Boonyarit
(2015) เสนอว่าจาเป็นต้องสร้างระบบการติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัด และ
เกณฑ์ในการประเมินใหม่ แม้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ก็ตาม
ยิ่งไปกว่านั้น Yuwadee (2012) และ Sudarat (2014) ยังย้าชัดว่าผู้ที่ทาหน้าที่ใน
การนานโยบายไปปฏิบัตินั้นต้องนานโยบายไปปฏิบัติอย่างแท้จ ริง เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน
โดยรวมในที่สุด
ดังได้กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษาจากชุมชนบางเหรียงหรือ
ผลการศึกษาที่ได้นาเสนอนานาทัศนะจากนักวิชาการที่ให้ความสนใจในประเด็น
นโยบาย สิ่งเหล่านี้ต่างสะท้อนให้เห็นว่าการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดประสิทธิผล
และมีความเหมาะสมกั บ บริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จาเป็นต้องอาศัย
ตัวแสดงเหล่านี้ช่วยในการขับเคลื่อนนโยบาย อันได้แก่ ชาวบ้าน ต้องมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง ซึ่งนโยบายนั้นต้องสอดคล้องกับ ความต้องการของชาวบ้านและเป็น
ธรรมกั บทุก ฝ่ าย อี ก ทั้งยัง ต้องสอดคล้ องกั บ ทรัพยากรและพลวัต ของชุ มชนที่ มี
บริบทแตกต่างกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ร่วม
แสดงความคิ ดเห็ น โดยเฉพาะการเสนอปั ญ หาและความต้ องการ เพื่ อ นาไปสู่
การปรั บ ปรุ ง หรื อ ยุ ติ น โยบาย อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งจั ด สรรงบประมาณสมทบให้ เ ป็ น
มาตรการที่ต่อเนื่อง โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การดาเนินโครงการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเกิดความยั่งยืน ผู้นา ต้องมีภาวะผู้นาที่รู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังต้องมีความสามารถใน
การไกล่เกลี่ยคลี่คลายความขัดแย้งให้เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย นักวิชาการ ต้อง
หนุนเสริมด้วยข้อมูลทางวิชาการที่เป็นจริง และเชื่อถือได้ ผู้กาหนดนโยบาย ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย โดยเฉพาะการสื่อสารถ่ายทอดสาระสาคัญ ไปยังผู้ที่
ทาหน้าที่ในการนานโยบายไปปฏิบัติ ผู้ที่ทาหน้าที่ในการประเมินผลนโยบาย ต้อง
สร้างระบบการติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการประเมินใหม่ขึ้นมา
กากับการปฏิบัติงาน และผู้ที่ทาหน้าที่ในการนานโยบายไปปฏิบัติ ต้องนานโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งได้

113

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2562
ว่า ตัวแสดงหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการนโยบายทั้งการกาหนดนโยบาย
การน านโยบายไปปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผลนโยบาย ถื อ เป็น กลไกส าคั ญ ใน
การขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสาเร็จและยั่งยืน
บทสรุป
นโยบายเป็นภาษาพูด ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงว่าเรื่องที่สนทนาจะเกี่ยวข้องกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ในขณะที่นโยบายสาธารณะมักเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเรื่อง
ของภาครั ฐ มิ ใช่ เรื่ องของภาคเอกชน เช่ น นี้ นโยบายสาธารณะจึ ง เป็ น แนวทาง
ปฏิบัติงานของรัฐที่ตัดสินใจให้มีการกระทาหรืองดเว้นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่ง ต้ องพิ จ ารณาอย่า งรอบคอบ เนื่ องจากส่ ง ผลต่ อประชาชนโดยรวมและต้ อ ง
ประกาศให้ประชาชนรับรู้อีกด้วย ทั้งนี้มักจาแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ
ออกเป็นนโยบายบังคับ นโยบายกระจายทรัพยากร นโยบายจัดสรรทรัพยากรใหม่
นโยบายสะสมทุน และนโยบายทางจริย ธรรม อีก ทั ้ง ยัง จ าแนกตัว แบบของ
นโยบายสาธารณะออกเป็น ตัว แบบสถาบัน ตัว แบบกระบวนการ ตัว แบบกลุ่ม
ตัวแบบระบบ ตัวแบบชนชั้นนา ตัวแบบหลักเหตุผล และตัวแบบส่วนเพิ่ม ในขณะที่
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้ง การกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และ
การประเมินผลนโยบาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกันในลักษณะของวงจรนโยบาย ซึ่ง
จะเวียนกลับเป็นกระบวนการเช่นนี้อีก แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันตามปัจจัย
นาเข้าหรือบริบทแวดล้อมทางนโยบายที่แตกต่างกัน
จากกรณี ศึ ก ษาบทเรีย นนโยบายระดั บ ท้ องถิ่ น ของชุ ม ชนบางเหรี ย ง
รวมถึงนานาทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ที่ติดตามศึกษาเกี่ยวกับนโยบายมาโดย
ตลอดนั้น นามาสู่ข้อสรุปที่ว่า การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสาเร็จ และยั่งยืน
จาเป็นต้องอาศัยตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายช่วยในการขับเคลื่อน
อันได้แก่ ชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นา นักวิชาการ ผู้กาหนดนโยบาย
ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการน านโยบายไปปฏิ บั ติ และผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการประเมิ น ผล
นโยบาย ไม่ว่านโยบายนั้นจะเกิดขึ้นจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนก็ตาม
ทั้งนี้ข้อสังเกตประการหนึ่งที่ชวนขบคิดในการดาเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กั บ ชุ ม ชน นั่ น คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากนานาทั ศ นะของ
นักวิชาการต่าง ๆ และผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายชิ้น ที่ได้กล่าวถึงและเน้นย้า
มาโดยตลอด กระนั้ น การก าหนดนโยบายในประเทศไทยในทางปฏิบัติ ก็ ยังให้
ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนค่อนข้างน้อย รวมถึง มีความพยายามใน
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การหาช่องว่างหรือหลีกเลี่ยงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่เสมอ ฉะนั้น เมื่อ
ข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกาหนดนโยบายจึงต้องตระหนัก
และให้ความสาคัญต่อประเด็น ดังกล่าวอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมมากยิ่ง ขึ้ น
ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปมากกว่านี้
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