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ี่ 2บทท 2
วิวัฒนาการและขอบขายการศึกษาววฒนาการและขอบขายการศกษา

นโยบายสาธารณะ



วิวัฒนาการและขอบขายการศึกษานโยบายสาธารณะ

การเริ่มตนศึกษานโยบายสาธารณะ เริ่มตั้งแตมนุษยเริ่มรวมกันเปนกลุมการเรมตนศกษานโยบายสาธารณะ 
สังคม เมื่ออยูรวมกันแลวจําเปนตอง

มีการจัดระเบียบ กฎเกณฑ กติกา 

ขอบังคับตางๆ
ไมจําเปนตองจารึกไวเปนตัวอักษร 

่ นโยบายสาธารณะในระยะแรกและสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ

ยกเลิกไดงายๆ ไมจําเปนตองจารึกไว

เ ป น ตั ว อั ก ษ ร  แ ล ะ ส า ม า ร ถ

เปลี่ยนแปลงแกไขหรือยกเลิกไดงาย 
ผูปกครองของสังคมนั้นประชาชนในสังคม ู

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เหตุที่นกัวิชาการสนใจศึกษานโยบายสาธารณะเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆไดแก

อิทธิพลความคิดทางเศรษฐศาสตรของ จอหน เมยนารด เคนส 

(John Maynard Keynes) 

ไในระหวางทศวรรษ 1960 รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาไดมีการนําระบบงบประมาณแบบ 

PPBS (Planning – Programming – Budgeting System) 

การเรียกรองของนักรัฐศาสตรและนกัรัฐประศาสนศาสตรกลุมหนึง่ ใหเพื่อน

นักวิชาการดวยกันกันมาศึกษาถึงพฤติกรรมตางๆ ของรัฐบาลในการกําหนด

นโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เลิรนเนอร และลาสเวลล (Lerner and Lasswell) เลรนเนอร และลาสเวลล (Lerner and Lasswell) 

ความหมายของนโยบายศาสตร (Policy Science) วาเปนแนวทางการศึกษาความหมายของนโยบายศาสตร (Policy Science) วาเปนแนวทางการศกษา

เกี่ยวกับการสํารวจขั้นตอนของการกําหนดนโยบายศาสตร (Policy Science) วาเปน

แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการสํารวจขั้นตอนของการกําหนดนโยบายแนวทางการศกษาเกยวกบการสารวจขนตอนของการกาหนดนโยบาย

เฟรดเดอริกสัน (Frederickson, 1974 : 312) 

่ ่ ่ ้เพิ่มการศึกษาเรื่องนโยบายสาธารณะอีกดวย ซึ่งครอบคลุมทั้งการกําหนด

นโยบาย (Policy making) การวิเคราะหนโยบาย (policy analysis) และการ

ประเมินผลนโยบาย (policy assessment)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



จุดมุงหมายของการศึกษาดังกลาวแบงออกเปน 3 ประการคือ

มงใหนกัรัฐประศาสนศาสตรมีความร (k l d ) มุงใหนกรฐประศาสนศาสตรมความรู (knowledge) 

มุงใหนกัรัฐประศาสนศาสตรมีทักษะ (skills) 

เปนการมุงใหนกัรัฐประศาสนศาสตร มีความผูกพันกับคานิยม

สาธารณะ (public interest values)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ

จุดเดน ลักษณะการศึกษาเรือ่งๆ

ยกนโยบายมาอธิ บ าย

โ  ี 
นโยบายพลังงาน มักเนนทรรศน ผกําหนดนโยบายอยางละเอียดเขา

ในวัตถุประสงค เปาหมาย

นโยบายกําหนดขึ้นมา

นโยบายพลงงาน 

นโยบายปุย

นโยบายสิ่งแวดลอม

มกเนนทรรศนะผกูาหนด

 คือ รัฐบาล

นโยบายกาหนดขนมา

ี่  ิภาพที 3.1   แสดงจุดเดนของแนวอธิบายสาธารณะ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะในเชิงพรรณนา

การศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของตัวนโยบาย (Policy Content) 

ึ ี ่ โการศึกษาเกียวกับกระบวนการนโยบาย (Policy Process) 

การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนตัวกําหนดนโยบาย 

(P li  D i )(Policy Determinats)

่ การศึกษาเกียวกับผลลัพธหรือผลกระทบของตัวนโยบาย 

(Policy Outcomes/ Impact) 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



จากประเด็นการศึกษาทัง้ 4 ขางตนอาจจัดกลุมประเด็นการศึกษาไดเปน 2 แนวทางใหญ ๆ ดังนี้

แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ 

(public policy making process) 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2

ั้  ั โ ํ โ

ั้ ี่ ้ ้

ขนกอตวของนโยบาย การกาํหนดนโยบาย

ขันตอนท ี3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5

การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย การสืบตอหรือการยุตินโยบาย

แสดงแนวทางเกี่ยวกบักระบวนการกาํหนดนโยบายสาธารณะ 

(public policy making  process)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ ุ

(cause and  impact  relationships) 

ปจจัยสภาพแวดลอม

ปจจัยนําเขา/       

ขอเรียกรองเกี่ยวกับ

กระบวนการ

ทางการเมือง

ปจจัยนําออก/ผลผลิต

ของกระบวนการทาง

ผลผลิต/

ผลลัพธของขอเรยกรองเกยวกบ

ตัวนโยบาย

ทางการเมอง

การบริหาร

ของกระบวนการทาง

การเมืองคือตัวนโยบาย

ผลลพธของ

นโยบาย

 ขอมูลปอนกลับ

แสดงปจจัยสภาพแวดลอม

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะในแนวทางนโยบายศาสตร

• เราจาํเปนตองกําหนดปญหาใหได ไมวาจะเปนสถานภาพ (status) หรือความรุนแรงของ

ป ั้ประการ

แรก

ปญหานนัๆ

ํ ป  ี  ี่  ั   ป ี ี   ี่ ั

ประการที่

• เราจาเปนตองเรยนรูทตองจดองคกร เปรยบเทยบ และสะสมความรูเกยวกบกระบวนการ

นโยบายดวย การกําหนดนโยบายใดๆ ก็ตามเราไมไดเริ่มจากศูนย จําเปนตองมีแหลงขอมูล

ขาวสารอยบาง 

สอง
ขาวสารอยูบาง 

้ ่ ่การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวนี้เนนการพัฒนา  และสั่งสมองคความรูเพื่อ

สราง “ศาสตร” ของนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะใหกฎเกณฑที่สามารถใชไดทั่วไปไม

่ ้วาจะเปนนโยบายประเภทใด กฎเกณฑที่พัฒนาขึ้นมาจะเนนการนําไปประยกุตใช

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทางปฏิบัติเปนสําคัญ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แฮโรลด ดี ลาสเวลล (Lasswell, 1963) 

การดําเนินงานในแนวนโยบายศาสตรที่ ลาสเวลล เสนอ

การคนหาและรวบรวมขอมูลขาวสาร (intelligence)

เสนอแนะหรือสนับสนนการกําหนดนโยบาย (recommending or promoting)เสนอแนะหรอสนบสนุนการกาหนดนโยบาย (recommending or promoting)

ขั้นดําเนินการกําหนดนโยบาย (prescribing)

กําหนดสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับนโยบาย (invoking)

ขั้นนําเอานโยบายไปปฏบิัติ (implementation)

ขั้นการประเมนิผลและการปรบัเปลี่ยนนโยบาย (evaluation and adjustment)ขนการประเมนผลและการปรบเปลยนนโยบาย (evaluation and adjustment)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



เยเฮชเกล ดรอล (Yehezksl Dror,1968) 

ตัวแบบที่เสนอโดย ดรอล แบงออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆดังนี้

้ขั้นตอนหลักแรกของการกําหนดนโยบายตนแบบ (met policy making stage) 

ขั้นตอนหลักที่สองการวางนโยบาย (Policy making stage) ขนตอนหลกทสองการวางนโยบาย (Policy making stage) 

ขั้นตอนหลักที่สามขั้นภายหลังการกําหนดนโยบายแลว

(post policy making stage)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ขอเสนอที่เปนแนวทางใหมๆ ในการศกึษานโยบายศาสตร 

• นโยบายศาสตรควรสอดคลองกับความเปนจริงและรูลึกยิ่งกวาเดิม แมวาอาจตอง แลกกับ

ใ  ประการ

แรก

การใชเหตุผลนอยลง

ประการที่

• ที่สําคัญพอกันคือตองเปลี่ยนนโยบายศาสตรใหมีความหมายเชิงบวกและมีความหมายตรง

ตามคําวา“นโยบายศาสตรของประชาธิปไตย”(policy sciences of democracy) 

สอง

แนวทางทั้งสองจะพบขบวนการที่เกิดขึ้นในสงัคมศาสตร 2 อยาง คือ ขบวนการ

หลังปฏิฐานนิยม (postpositivism) และการคิดเชิงวิพากษา(critical thinking)

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะในแนวทางวิเคราะหนโยบาย (Policy Analysis Approach)

การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวทางนี้ เปนแนวทางที่นักรัฐประศาสนศาสตร

โ ั ั ป   ใ  ิ  ี้ ื  ึ โโดยเฉพาะนักรัฐประศาสนศาสตรรุนใหมนิยม  จุดเดนของแนวทางนีคือ  มุงศึกษาโดย

เนนการวิเคราะหนโยบายโดยทั่วไป  ไมเนนการพิจารณาเปนรายกรณี  และมักเนนการ

ํ ี ิ ี ิ ิ ี ิ   ป ใ นําเอาระเบียบวิธีการ  เทคนิค  และวิธีวิเคราะหของศาสตรหลายแขนงมาประยุกตใช

ดังนั้นการศึกษานโยบายสาธารณะแนวทางการวิเคราะหนโยบาย 

จึงหมายถึงการศึกษาแนวความคิด เทคนิค และวิธีการวิเคราะหนโยบายจงหมายถงการศกษาแนวความคด เทคนค และวธการวเคราะหนโยบาย

เพื่อชวยใหการวิเคราะห และการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการกําหนด

นโยบายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากที่สด นโยบายเปนไปอยางมประสทธภาพ และมประสทธผลมากทสุด 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ประเด็นสําคัญสําหรับการวิเคราะหนโยบายประกอบดวย

การกําหนดประเด็นปญหา (definition of the problems)

การกําหนดเกณฑวิเคราะห และตัดสินใจ (criteria for choice) 

การกําหนดทางเลือก การสรางแบบจําลอง และการตัดสินใจ การกาหนดทางเลอก การสรางแบบจาลอง และการตดสนใจ 

(alternative models and decision)

การศึกษาความเปนไปไดและการประเมนิผล

(feasibility study and evaluation) y y

การศึกษานโยบายสาธารณะแนวทางการวิเคราะหนโยบายเปนการศกึษาแนวคิด 

ิ  ิ ี ิ  โ ื่  ใ  ั ิ ใ ื ืเทคนค และวธการวเคราะหนโยบายเพอชวยใหการตดสนใจเลอกทางเลอกของ

นโยบายหนึ่งๆ เปนไปอยางถูกตองและมปีระสทิธิภาพมากที่สดุ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะในเชิงเสนอแนะ (Prescriptive Approach)

ไดรับอิทธิพลจากวิทยาการจัดการสมัยใหม ซึ่งเปนรูปแบบการศึกษาวิจัยเพื่อหา

ความรในกระบวนการนโยบาย หรือตอบคําถามวานโยบายควรจะถกกําหนดอยางไร โดยความรูในกระบวนการนโยบาย หรอตอบคาถามวานโยบายควรจะถูกกาหนดอยางไร โดย

อาจจะเปนในลักษณะตางๆคือ

การใหสารสนเทศสําหรบัการกําหนดนโยบาย 

การใหการสนับสนุนนโยบาย (Policy Advocacy) 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



นโยบายศาสตร

1.  แนวทางการศึกษาเชิงพรรณนาหรอื

     แนวนโยบายศึกษาหรอืแนวตัวแบบ

2.  แนวทางการศึกษาเชิงเสนอแนะ

     หรือแนวการวิเคราะหนโยบาย

เนื้อหาสาระ

ของ
กระบวนการ ตัวกําหนด

นโยบาย

ผลลัพธ

และ/หรือ

สารสนเทศ

สําหรับ

หลักเหตุผล

เพื่อใหการของ

ตัวนโยบาย
นโยบาย นโยบาย

กับผลผลิต

ของนโยบาย

และ/หรอ

ผลกระทบของ

ตัวนโยบาย

สาหรบ

ตัดสินใจกําหนด

นโยบาย

เพอใหการ

สนับสนุน

นโยบาย

(1)  กระบวนการ

ํ

(2)  สาเหตุและผลกระทบ

       กําหนดนโยบาย       ของนโยบาย

ความรเกี่ยวกับตัวความรูเกยวกบตว

นโยบาย

และกระบวนการนโยบาย
ความรูในกระบวนการนโยบาย

แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ
ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



์ ์
กองกรรมทําความ

นิติบัญญัติ – ตุลาการ - บริหาร

โ

อํานาจจากเบื้องบน : เทวะศักดิ์สิทธิ์A
กองกรรมทาความ

ชั่วทุกชนิด
กองคอรัปชั่นพิเศษ

ี I

C T

โดยกฎ

ธรรมชาติสมอง

จะนําคน

ความจริงจะตองมี

มาตรวัดของ

ความเที่ยงตรง

ประชาธิปไตย

ใช

*เศรษฐกิจดี

่

*การแขงขนั

ทั่วโลก

I

จะนาคน

สวนมาก

ความเทยงตรงใช
*ความมั่นคงดี

*ระบบ ICT

I

C T

ป ไ  ป ิ ั ิ ิ

B อํานาจจากรากหญา : คนจน*สงบสุข
ระบบ ICT

ประเทศไทยตองการปฏิบัตติามกติกา  

และมองโลกมองคนหลายมิติไมมีใครดี

ดานเดียว  และชั่วดานเดียวทกฝายมี

กองกาํลัง

กลาวหาเรื่อง

ราย ๆ ปายสี  

กองธรรมาภิบาล

จริยธรรม

*สันติ

ดานเดยว  และชวดานเดยวทุกฝายม

เกณฑกลางทางสังคม

ราย ๆ ปายส  

ประจาน

รากหญาฝอย – รากหญากลาง – รากหญาใหญ – รากหญาโลกญ ญ ญ ญ ญ

การศึกษาดมีีศีลธรรม  วิจารณสัมปนโน เปน Key to success
ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะในแนวอธิบายนโยบาย

การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวทางนี้เปนแนวทางที่นักรัฐศาสตร

 ใ  ิ ี้ ป ี่ใ  ึ โ สวนใหญนิยม แนวทางนีเปนแนวทางแรกๆ ทีใชศึกษานโยบายสาธารณะจุดเดน

ของการศึกษาตามแนวนี้ คือการศึกษานโยบายสาธารณะเปนเรื่องๆ เปนรายกรณี

ไป ี ั ป ี ึ ื ั ิ ี่ ใ  ี้ ึ ิไป มีลักษณะเปนกรณีศึกษา คือ นักวิชาการทีใชแนวทางนีศึกษาจะหยิบยก

นโยบายใดนโยบายหนึ่งขึ้นมาวิเคราะหอยางละเอียด 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ทศิทางของนโยบายสาธารณะในอนาคต

ออกแบบนโยบายตางจากนโยบายที่เนนการสรางศาสตร ตรงที่ยอมรับวา

ความรของการวิเคราะหนโยบายไมจําเปนตองเปนความจริงเชิงประจักษความรูของการวเคราะหนโยบายไมจาเปนตองเปนความจรงเชงประจกษ

หลักของการออกแบบนโยบายจึงเนนการนําไปปฏิบัติโดยคอยๆ ปรับตัวมาหลกของการออกแบบนโยบายจงเนนการนาไปปฏบตโดยคอยๆ ปรบตวมา

เรื่องจนนักวิชาการหลายคนเชื่อวาจะเปนแนวทางการศึกษานโยบายแนวใหม 

ซึ่งมีลักษณะดังนี้ซงมลกษณะดงน

คํานึงถึงความสอดคลองกับโลกของความเปนจริง และการ

ประยุกตใชมากขึ้น (increasing relevance and application) 

พัฒนาจากนโยบายศาสตรไปเปนการแสวงหาความรูเชิงนโยบาย 

(from policy science to policy inquiry) 

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



นโยบายศาสตรยุคหลังปฏิฐานนิยม (postpostivism in the policy sciences) 

ป ็

นั้นการวิจัย นโยบายสาธารณะไมไดใชวิธีการเชิงปริมาณ(quantitative) 

ประเด็นแรก 

อยางเดียวแต ถือวาสามารถใชวิธีการเชิงคุณภาพ (quantitative) 

ประเด็นสองประเดนสอง

วิธีการศึกษาในยคหลังปฏิฐานนิยมใหความสําคญักับการมีสวนรวมของวธการศกษาในยุคหลงปฏฐานนยมใหความสาคญกบการมสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนนโยบาย

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



วิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ

ึ โ โ   ป โการศึกษานโยบายสาธารณะโดยเนนการแบงประเภทของนโยบาย 

(Policy Typology Approach) 

การศึกษานโยบายสาธารณะโดยเนนทีก่ระบวนการ

หรือขั้นตอนของการกําหนดและปฏิบัติตามนโยบาย

(Policy Process Approach) 
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การศึกษานโยบายสาธารณะโดยเนนการแบงประเภทของนโยบาย 

(Policy Typology Approach) 

แบงประเภทของนโยบายที่ทาํการศึกษาเปน 11 ประเภท ไดแก 

(Policy Typology Approach) 

(Anderson, 1984)

•นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

โ  ั•นโยบายดานการพลังงาน

•นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

•นโยบายดานการสวัสดิการสังคม การรักษาพยาบาล และการแกปญหาความยากจนนโยบายดานการสวสดการสงคม การรกษาพยาบาล และการแกปญหาความยากจน

•นโยบายกระจายความเทาเทียมกันทางดานผลประโยชนและรายได

•นโยบายดานการศึกษา

•นโยบายดานสิทธิมนุษยชน

•นโยบายที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ

โ •นโยบายดานแรงงาน

•นโยบายดานการเกษตร

•นโยบายดานความสัมพันธระหวางประเทศนโยบายดานความสมพนธระหวางประเทศ

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



การศึกษานโยบายสาธารณะโดยเนนทีก่ระบวนการหรือขั้นตอน

ของการกําหนดและปฏิบัติตามนโยบาย

(Policy Process Approach) 

 ั ป ึ้การกอตัวของ

ปญหา (Problem 

การหยิบยกปญหาขึนมา

พิจารณาโดยผูมีอํานาจ 

(P li  A d ) 

การกําหนดนโยบายและ

พิจารณารับรองหรืออนุมัติใหใช     

( )Formulation) (Policy Agenda) (Policy Formulation and Adoption)

การปฏิบตัิตามนโยบายการประเมินผลนโยบาย 

(Policy Implementation) (Policy Evaluation) 
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ขอบขายของการศึกษาสาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ิ ิ
สาขาวิชารัฐศาสตร

สาขาวิชา

นิติศาสตร

สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร

สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาสังคมวิทยา 

 มานษยวิทยา- มานุษยวทยา

สาขาวิชารัฐ
สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาสถิติ

สาขาวชารฐ

ประศาสนศาสตร
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ตัวอยางขอเสนอนโยบาย และยทธศาสตร จากสมชัชาสขภาพแหงชาติ 2546ตวอยางขอเสนอนโยบาย และยุทธศาสตร จากสมชชาสุขภาพแหงชาต 2546

ประเด็นการเกษตรที่เอื้อตอสุขภาพ

ั ี้ ั ี่ ื้   ึ1.เสนอตัวชีวัด "เกษตรทีเอือตอสุขภาพ" วา หมายถึง

1. ระบบเกษตรที่ผลิตอาหารมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ใหคุณคาทางโภชนาการสูง

2 เกษตรกร & ผบริโภค มีความมั่นคงทางอาหาร2. เกษตรกร & ผูบรโภค มความมนคงทางอาหาร

3. มีกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ ทําใหเกิดสุขภาพดี

4. เพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมุ ู

5. เกษตรกรมีครอบครัวอบอุน เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูล นําไปสูชุมชนที่

เขมแข็ง

ี  ีโ ป ี่ ี  ป ี6. เกษตรกรมีเวลาพักผอน มีโอกาสแลกเปลียนเรียนรูศิลปวฒันธรรม จิตวิญญาณดี 

มีเกียรติ และศักดิ์ศรี

7 เกษตรกรพึ่งตนเองได ไมมีหนี้สิน มีที่ทํากินของตนเอง มีมรดกใหลกหลาน7. เกษตรกรพงตนเองได ไมมหนสน มททากนของตนเอง มมรดกใหลูกหลาน

8. ประชากรของชาติมีสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวกวาปจจุบัน

http://advisor.anamai.moph.go.th/264/26401.html
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1.ยุทธศาสตรุ

1.สงเสริมระบบเกษตรที่เอื้อตอสุขภาพ เสนอมาตรการเชน

1. ให ก.เกษตรฯ นําเสนอรางนโยบาย ยุทธศาสตร และ

แผนพัฒนา และสงเสริมระบบเกษตรที่ยั่งยนืตอแผนฯ 9 ให 

ครม. อนุมัติ (ในป 2546)

ใ  ั้ ั ิ ั ี่ ื้  ป 2. ใหตังสถาบันวิจัยระบบเกษตรทเีอือตอสุขภาพ เปนองคกร

ของรัฐที่เปนอิสระ

3. ใหตั้งกองทนสนับสนนระบบเกษตรที่เอื้อตอสขภาพ3. ใหตงกองทุนสนบสนุนระบบเกษตรทเออตอสุขภาพ

4. ใหสงเสรมิ สนับสนุนการเรยีนรูระบบเกษตรที่เอื้อตอ

สุขภาพ ในทุกตําบล

5. ใหสนับสนุนหนวยงานตางๆ เชน โรงเรยีน โรงพยาบาล 

ทันฑสถาน ฯลฯ ซือ้ผลิตผลเกษตรทีเ่อื้อตอสุขภาพ จาก

ื  โ   ื่  ป เครอขายเกษตรโดยตรง และตอเนอง เปนตน

http://advisor.anamai.moph.go.th/264/26401.html

ดร. จุไรรัตน  จุลจกัรวัฒน                                        นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)



ิ ใ  ี2. ยกเลิกการใชสารเคมีทางการเกษตร เสนอ

มาตรการเชน

1 หามโฆษณา และสงเสริมขายสารเคมีทางการเกษตร1. หามโฆษณา และสงเสรมขายสารเคมทางการเกษตร

ทุกรูปแบบ

2. ยกเลิกการนําเขา จําหนาย และใชสารเคมีทาง

การเกษตร กลุม 1a, 1b, endosulfan และสารกําจัด

วัชพืชทีเ่ปนอันตรายรายแรง (ในแผนฯ 9)

ใ  ี   ใ 3. ใหเก็บภาษีมลภาวะจากผูผลิต ผูขาย และผูใช

สารเคมีทางการเกษตร ที่กอมลพิษตอสุขภาพ และ

สิ่งแวดลอมสงแวดลอม

http://advisor.anamai.moph.go.th/264/26401.html
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