
	 บทความช้ินนีเ้ป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้

เรื่องห้องปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 ในฐานะที่เป็น

แนวคิดและเครื่องมือในการออกแบบนโยบาย

สาธารณะ	 รวมทั้งประสบการณ์ของต่างประเทศ	

และน�ามาวิเคราะห์ร่วมกับการออกแบบนโยบาย

ด้านความมั่นคงของประเทศ	 ซึ่งเป็นการเรียบเรียง 

จากการทีผู่เ้ขยีนได้รบัโอกาสเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร

ความมั่นคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่ 

31	สงิหาคม	–	3	กนัยายน	และ	9	กนัยายน	พ.ศ.	2563	 

จัดข้ึนโดยสถาบันความมั่นคงศึกษา	 ส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 

เป็นข้าราชการใหม่	และข้าราชการทีม่ปีระสบการณ์

ท�างาน	3	ปีขึ้นไป	ท้ังนี้	ภายในหลักสูตรได้มีการ 

จัดบรรยายหัวข้อ	ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	 

จากวิทยากรของสถาบันนโยบายสาธารณะและ 

การพัฒนา	 ซ่ึงเป็นการน�าเสนอและแลกเปล่ียน 

ความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและเครือ่งมอืในการออกแบบ

นโยบายสาธารณะรูปแบบใหม่	 เพ่ือรองรับการ 

	 1	นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร	กองความมัน่คงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกนัประเทศ	ส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ, 
ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ	(เศรษฐศาสตร์การเมอืง)	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	/	รัฐศาสตร์	(ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ)	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 โลกในปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา	และเต็มไปด้วยความผันผวน	ความ

ไม่แน่นอน	ความซับซ้อน	และความก�ากวม	(Vola-

tility	–	Uncertainty	–	Complexity	–	Ambiguity: 

VUCA)2		โดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคงที่มีขอบเขต 

ในการพจิารณากว้างข้ึน	และส่งผลกระทบต่อประเทศ 

และประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	 อีกทั้ง 

ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาเพิม่สงูข้ึน	ดงันัน้	การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

ของประเทศผ่านการก�าหนดนโยบายในรปูแบบเดิม 

ซึง่เป็นการออกแบบนโยบายเพือ่ใช้กบัทกุพืน้ทีแ่ละ 

ทุกกลุ่มคนนั้น	จึงไม่อาจตอบสนองต่อการเผชิญกับ 

ความท้าทายของประเทศทีม่คีวามหลากหลายและ 

สลบัซับซ้อนได้	 ด้วยเหตนุี	้ รฐัในฐานะผูว้างแนวทาง

การพัฒนาและรักษาเสถียรภาพของประเทศ	จึง

จ�าเป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนานโยบายใน 

รปูแบบใหม่	เพือ่พฒันา	แก้ไขปัญหา	และตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน	ซ่ึงห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ได้

คดิค้นขึน้เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการออกแบบนโยบาย

ที่ท�าให ้รัฐสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่	21

	 2	VUCA	เป็นค�าทีม่าจาก	V-Volatility	คอืสภาวะทีม่คีวามผนัผวนสงู	U-	Uncertainty	คอืสภาวะทีม่คีวามไม่แน่นอนสงู	C-	Complexity	คือ
สภาวะที่มีความซับซ้อน	และ	A-	Ambiguity	คือสภาวะที่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน	โดยเป็นแนวคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม 
และการเมืองในช่วงตั้งแต่ปลายยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 และยากที่จะคาดการณ์	 ทั้งนี้	 แนวคิด	 VUCA 
มีที่มาจากหนังสือของ	Warren	Bennis	และ	Burt	Nanus	ชื่อ	Leaders:	The	Strategies	for	Taking	Charge	ในปี	ค.ศ.	1985	โดยเป็นการ
กล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆ	 ที่ผู้น�าองค์กรต้องเผชิญ	 นอกจากนี้	 ในปี	 ค.ศ.	 1987	 VUCA	 เริ่มถูกน�ามาใช้ในวิทยาลัยการสงครามของสหรัฐฯ	 เพื่อ 
การอธิบายโลกท่ีก�าลังอยู่ในสภาวะที่มีความผันผวน	 ไม่แน่นอนสูง	 สลับซับซ้อน	 และมีตัวแสดงส�าคัญในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ 
หลากหลาย	อย่างไรก็ดี	ภายหลังจากปี	ค.ศ.	2002	เริ่มมีการใช้และการถกเถียงต่อแนวคิดเรื่อง	VUCA	กันอย่างแพร่หลาย	และน�าไปสู่การพัฒนา
แนวคิดยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับ	VUCA	ในปัจจุบัน
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 3	วสนัต์	เหลอืงประภัสร์	แพรวา	สาธุธรรม	รุง่ศักดิ	์สาธุธรรม	และ	ว่าน	ฉนัทวิลาสวงศ์.	(2563).	ห้องปฏบิตักิารนโยบาย	(Policy	Lab) 
กบันวัตกรรมการบรหิารงานภาครัฐ.	สืบค้นเม่ือวันท่ี	9	เมษายน	2564,	จาก	http://www.polsci.tu.ac.th/direk
	 4	European	Commission	(n.d.).	Policy	Lab	(About	the	Lab).	Retrieved	10	April	2021,	from	https://blogs.ec.europa.eu/
eupolicylab/about-us/

หลักการของห้องปฏิบัติการ
(Policy Lab)
	 ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	เป็นแนวคิด

ใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางนโยบาย	(Policy 

Innovation)	อย่างมีส่วนร่วม	3	โดยใช้หลักการ 

มนษุย์เป็นศนูย์กลาง	(Human	Centric	Approach)	

มาเป็นหัวใจในการออกแบบนโยบาย	4	รวมทั้ง	สร้าง

ความร่วมมอื	(Collaboration)	กบัทกุภาคส่วน	เพือ่ 

คิดค้นและสร้างนวัตกรรมร่วมกนั	และน�าไปทดสอบ 

หรือทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ	 (Design	

Lab)	ก่อนที่จะก�าหนดออกมาเป็นนโยบาย	 โดย 

มุง่หวงัว่า	นโยบายจะมคีณุภาพและตอบโจทย์ความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ

	 หลักการส�าคัญของแนวคิดห้องปฏบิัติการ 

(Policy	Lab)	เป็นการผสมผสานการท�างานรปูแบบ 

ใหม่ระหว่างพื้นฐานทางความคิด	 เคร่ืองมือท่ีใช ้

ในการออกแบบ	และกระบวนการท�างาน	ซึง่สามารถ

อธบิายหลกัการส�าคญัของแนวคดิได้เป็น	3	ประการ 

ดังนี้

 ประการแรก  การใช้มุมมองใหม่	หรือ

การตั้งค�าถามรูปแบบใหม่	 เพื่อน�ามาต่อยอดทาง

ความคิด	 และสะท้อนปัญหาในมุมมองท่ีแตกต่าง 

ไปจากเดิม	ยกตัวอย่างเช่น	การตั้งค�าถามว่า	ท�าไม

คนไทยท�างานหนักแต่ไม่คุ้มเหนื่อย	เป็นต้น

 ประการท่ีสอง			การใช้เสยีงใหม่	เป็นการ

สร้างรูปแบบการท�างานใหม่	 โดยใช้การท�างาน

ร่วมกันกับเครือข่ายที่มีความส�าคัญในด้านต่าง ๆ	

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 การใช้

ห้องปฏบิติัการ	(Policy	Lab)	ในประเทศไทยมกีาร

ท�างานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 (Thai 

PBS)	ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ(สสช.)	ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	ธนาคารโลก	โครงการสิ่งแวดล้อม 

แห่งสหประชาชาต	ิสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส์	

Urban	Metabolism	Group	และ	Urban	Risk	Lab

 ประการท่ีสาม  การใช้เครื่องมือใหม่	ซึ่ง

ประกอบด้วย	4	เครื่องมือหลัก	ดังนี้	1)	Foresight	

&	Futures	Lab	คือ	การวิเคราะห์ภาพอนาคตและ

ส�ารวจประเมินสิ่งที่อาจคาดไม่ถึง	แต่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบสูง	 เพื่อประกอบการออกแบบนโยบาย	

และส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ระยะยาว	

2)	Data	&	 Intelligence	Lab	คือ	การวิเคราะห์

และแสดงผลข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงในรูปแบบ

ที่เข้าใจและเข้าถึงได้	 เพื่อช่วยก�าหนดทิศทางการ

พัฒนาประเทศ	และสร้างระบบเฝ้าระวังติดตาม 

ประเด็นทีส่�าคญัต่อการพัฒนาประเทศ	3)	Design	& 

Testing	Lab	คอื	การออกแบบทางเลอืกของนโยบาย

และมาตรการต่าง	ๆ 	รวมไปถึงการทดสอบและ 

ทดลอง	เพื่อน�าไปพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอแนะ 

1

3

2
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	 5	ส�านกัวชิาการ	ส�านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	 (2561).	 ห้องปฏบิตักิารนวตักรรมภาครัฐ	 (Government	 Innovation	Lab	 :	
Gov	Lab).	สืบค้นเมือ่วนัที1่0	เมษายน	2564,	จาก	http://www.parliament.go.th/library.

เชงินโยบายให้มีความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

สูงขึ้น	และ	4)	Public	Opinion	&	Dialogue	Lab 

คือ	การเกบ็รวบรวมความคดิเหน็สาธารณะ	และสร้าง

การมส่ีวนร่วม	ทัง้จากผูก้�าหนดนโยบาย	ผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย	 และประชาชน	 เพื่อใช้ในการออกแบบ

นโยบายของประเทศ

การใชห้้องปฏิบัติการ (Policy Lab) 
ในต่างประเทศ
	 ห้องปฏบิตักิาร	(Policy	Lab)	เป็นแนวคดิที่

ประเทศต่างๆ	ให้ความสนใจในการน�ามาประยกุต์ใช้ 

กบัการออกแบบนโยบายอย่างเป็นรปูธรรมมากข้ึน	

โดยมีตวัอย่างของประเทศทีม่กีารใช้ห้องปฏบิตักิาร	

(Policy	Lab)	ดังนี้	5

 ประเทศเดนมาร์ก	 เป็นประเทศแรกที่น�า 

แนวคิดห้องปฏิบัติการ	 (Policy	Lab)	มาใช้ในการ 

ออกแบบและพัฒนานโยบาย	โดยเมื่อปี	พ.ศ.	2545 

ได้ก่อตัง้องค์กรนวตักรรมระหว่างหน่วยงานภาครฐั

ที่มีชื่อว่า	 “Mind	 Lab”	 ซึ่งถือเป็นห้องทดลอง

นโยบายของภาครฐัทีเ่ป็นตวัอย่างให้กบัประเทศอืน่	ๆ 	 

ทั้งนี้	 Mind	 Lab	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค ์

วิธีการแก้ไขปัญหา	 ค้นหาทางออก	 และค�าตอบใน 

ประเด็นด้านธุรกิจ	ด้านดิจิทัล	ด้านการศึกษา	และ

ด้านการจ้างงาน	ให้กับผู้ก�าหนดนโยบาย	โดยมกีาร 

ท�างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั	ภาคธรุกจิ	เอกชน	และ

ภาคประชาชน	 ซึ่งการท�างานดังกล่าวได้ส่งเสริมให ้

องค์กรภาครัฐสามารถปรับตัวและพัฒนาผ่าน 

องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

	 ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เริม่น�ากระบวนการ

ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	มาใช้ในหลายมลรัฐ	

โดยมีชื่อท่ีแตกต่างกัน	เช่น	Gov	Lab	ของรัฐ

นวิยอร์ก	มหีน้าทีส่�าคญัในการออกแบบและทดสอบ 

นโยบาย	 ซึ่งมุ่งเน้นแนวทางการเปิดกว้างและการ 

มส่ีวนร่วมของประชาชนและสถาบนัต่างๆ	เพือ่แก้ไข 

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและชอบธรรม

 ประเทศสหราชอาณาจักร	ได้ก่อตั้ง	U.K.	

Policy	Lab	 เมื่อปี	พ.ศ.	2557	โดยมีคณะท�างาน

เล็ก	ๆ	อยู ่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของ

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	(The	UK	Cabinet	

Off ice)	ทั้งนี้	U.K.	Policy	Lab	มีวัตถุประสงค์หลัก 

ในการน�านวตักรรมมาใช้ในการวางนโยบาย	 รวมทัง้ 

มีหลักการส�าคัญในการสร้างนโยบายแบบเปิด	

(Open	Policy)	กล่าวคือ	ในการออกแบบนโยบาย	

ได้มีการท�างานร่วมกันระหว่างผู้ก�าหนดนโยบาย

และผู้ใช้นโยบาย	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาค

ประชาชน	ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ 

เช่น	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ	(Design	Think-

ing)	ฯลฯ	ตัวอย่างโครงการที่ส�าคัญ	อาทิ	โครงการ	

Speculating	 on	 the	 Future	 of	 Rail	 ซึ่งเป็น

โครงการพัฒนาบริการรถไฟโดยค�านึงถึงผู้โดยสาร

เป็นหลัก	และโครงการป้องกันการไร้ที่อยู่	(Home-

lessness	 Prevention)	 ที่หาวิธีป้องกันการกลาย

เป็นผู้ไร้บ้าน	 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบผลส�าเร็จ

เป็นอย่างมาก	และท�าให้	U.K.	Policy	Lab	เป็น

องค์กรแม่แบบส�าหรับประเทศอื่น ๆ	เป็นต้น
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	 ประเทศสงิคโปร์	 เป็นตัวอย่างประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ท่ีได้จัดตั้ง	The	

Human	Experience	Lab	(THE	Lab)	ขึ้น	เมื่อปี	

พ.ศ.	2555	ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากับของ

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 และมีหน้าท่ีออกแบบและ

ปรับปรุงนโยบาย	และบริการสาธารณะ	ทั้งนี้	THE	

Lab	 มีผลงานที่ส�าคัญ	 เช่น	 โครงการ	 Pioneer	

Generation	Package	Lanyard	ของกระทรวง

สาธารณสุข	และโครงการ	The	Service	Work-

force	 Instant	 Feedback	 Transformation	

System	 at	 Changi	 Airport	 ซึ่งเป็นโครงการที่

ต้องการแก้ไขปัญหาการให้บรกิารในสนามบินชางงี	 

โดยอาศัยการมส่ีวนร่วมจากผูใ้ช้บรกิารและเจ้าหน้าที่ 

ของสนามบินในทุกส่วนงาน	 เพื่อตอบสนองต่อ 

ความต้องการและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด

 ประเทศไทย	 เริ่มมีการน�าแนวคิดห้อง

ปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 มาใช้ในการวางแผนใน 

หลาย	ๆ 	ระดบั	โดยปัจจบัุนมกีารจดัตัง้	สถาบันนโยบาย

สาธารณะและการพัฒนา	 (Institute	 of	 Public 

Policy	 and	 Development)	 เป็นหน่วยงานท่ี

เสมือนเป็นห้องปฏิบัติการในการวิจัยพัฒนาและ

ออกแบบนโยบาย	เพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืน 

ของประเทศ	บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน 

ซึง่ถอืได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีน�ามาใช้พัฒนาการออกแบบ

นโยบายที่มุ ่งหวังในการตอบสนองทุกกลุ่มคนใน

สังคม

	 ตวัอย่างโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการโดยใช้การ

ออกแบบนโยบายภายใต้แนวคิดห้องปฏิบัติการ 

(Policy	Lab)	คือ	 โครงการ	Beyond	Growth	

Reducing	 Risks,	 Enhancing	 Happiness6	 เป็น 

โครงการทีต้่องการเปลีย่นมมุมองการพฒันานโยบาย

สาธารณะของอนาคต	โดยมี	“คน”	เป็นศูนย์กลาง	 

ผ่านการวเิคราะห์ด้วยข้อมลูหลกัฐาน	 และการสร้าง 

ความร่วมมอืระหว่างภาค	ีเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ 

ออกแบบนโยบายที่ส�าคัญต่อการ	“ลดความเสี่ยง	

เพิ่มความสุข”	 ของประชาชนไทย	 ซึ่งประเด็นการ

ศึกษาหลัก	คือ	การเพิ่มความสุข	ทั้งเชิงโครงสร้าง 

และเชิงคุณค่า	 และการลดความเส่ียง	 ท้ังจาก 

ภัยธรรมชาติและจากมนุษย์

	 ผลการศึกษาพบว่า	ด้านความสุข	ในช่วง

ปี	พ.ศ.	2555	–	2563	คนไทยมีความสุขลดลง	

ร้อยละ	21.25	โดยการศึกษาในระดับจังหวัดแสดง

ให้เห็นว่า	 แต่ละจังหวัดมีความสัมพันธ์กับความสุข

ทีแ่ตกต่างกนั	เช่น	จงัหวดัหนึง่	มรีะดับความเชือ่ถอื

ต่อรัฐบาลที่ส่งผลต่อความสุขมากกว่าจังหวัดอื่น

เป็น	2	เท่า	เป็นต้น	ทั้งนี้	การศึกษาในระดับจังหวัด	

ท�าให้การพจิารณาออกแบบนโยบายตรงตามปัญหา

หรือความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น

	 6	สถาบนันโยบายสาธารณะและการพฒันา.	 (ม.ป.ท.).	Beyond	Growth	Reducing	Risks,	Enhancing	Happiness.	สบืค้นเมือ่วนัที ่
10	เมษายน	2564,	จาก	https://ippd.or.th/category/beyond-growth/

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�าเดือนมิถุนายน - กันยายน 256421



 7	ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	(2562).	แนวคิดและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายของสภาพัฒน์.	
สืบค้นเมื่อวันที่	9	เมษายน	2564,	จาก	https://www.nesdc.go.th/download/article/article_20200228111219.pdf
	 8	 สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา.	 (2021).	 Checklist	 แนวทางและขั้นการออกแบบนโยบายสาธารณะ.	 สืบค้นเมื่อวันที ่
10	เมษายน	2564,	จาก	https://drive.google.com/file/d/1Eru5eZBKDSXq9N1OJcjDsYe1p92aH33u/view

 ด้านความเสี่ยง	พบว่าคนไทยตระหนักถึง 

ประเด็นความเสีย่งแตกต่างจากประเทศอืน่	ๆ 	อกีทัง้ 

การท่ีประชาชนมีทัศนคติท่ีไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรบั

ความเสีย่ง	จะน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาเชงิรบัมากกว่า

การพัฒนาเชิงรุก	 ดังน้ัน	 การพัฒนาเชิงนโยบาย

ท่ีผ่านมาจึงละเลยการควบคุมความเส่ียง	ซึ่งสง่ผล

ต่อความเปราะบาง	และความเสียหายที่มีมูลค่าสูง

	 นอกจากนี	้ โครงการศกึษาดงักล่าวได้มกีาร

ขยายผลและสื่อสารต่อสาธารณะในหลากหลาย

รปูแบบ	อาท	ิการท�า	Data	Map	หรอื	การใช้แผนที่

รวบรวมข้อมูล	และการท�า	Data	Story	หรือ	การ

ท�าให้งานวิจัยเข้าใจง่ายขึ้นผ่านการน�าเสนอเป็น

เร่ืองราว	และการจัดประกวดภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง	

เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	 แนวคิดห้องปฏิบัติการ 

(Policy	 Lab)	 ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น 

และส่วนใหญ่ยังคงน�ามาใช้กับมิติด้านนโยบาย 

หรอืโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาในระดบัจลุภาค	ดงันัน้ 

จึงมีความจ�าเป็นทีต้่องมกีารพฒันาความรูค้วามเข้าใจ

ในแนวคิดห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ให้ชัดเจน

และขยายวงกว้างมากข้ึนต่อไป7	 เพื่อให้สามารถ

เป็นทางเลอืกส�าหรบัการออกแบบนโยบายในภาพใหญ่

ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการออกแบบนโยบายภายใต้
แนวคิดห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
	 การออกแบบนโยบายตามแนวคิดห้อง

ปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 เป็นกระบวนการที่เป็น 

วงจรมากกว่าเส้นตรง	หรอื	 เรยีกว่า	“วงจรนโยบาย

สาธารณะ”	 (Public	 Policy	 Cycle)	 กล่าวคือ 

ขั้นตอนในการออกแบบมคีวามยดืหยุน่ในการปฏบิติั 

โดยไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการในลักษณะของการ

เรียงล�าดับตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนตายตัว	จึง 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในบริบทท่ีแตกต่างกัน 

ได้อย่างเหมาะสม	ทั้งนี้	ขั้นตอนในการออกแบบ

นโยบาย	 มวีตัถปุระสงค์ทีมุ่ง่เน้นความมปีระสทิธภิาพ	

มีมาตรฐาน	 และสามารถปรับปรุงได้ในอนาคต 

ซึ่งประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ดังนี้	8

	 ข้ันตอนที่หนึ่ง	การนิยามประเด็นปัญหา	

และขอบเขตของประเด็นปัญหา	โดยเป็นการระบุ

นยิาม	ความส�าคญั	และขอบเขตของประเดน็	รวมถงึ 

ก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และตัวชี้วัดของ

นโยบายหรือมาตรการ
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 9	 นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยความม่ันคงแห่งชาต	ิ จดัท�าข้ึนโดยส�านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต	ิ (สมช.)	 ตามพระราชบญัญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	2559	 เพื่อเป็นกรอบนโยบายหลักด้านความมั่นคงของประเทศ	ทั้งนี้	 สมช.	 ได้เริ่มจัดท�านโยบายด้านความมั่นคง
ของประเทศ	ฉบับแรกเมื่อปี	พ.ศ.	 2541	และปัจจุบันนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2562	–	2565)	 ถือว่าเป็น
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ฉบับที่	 5	 ซึ่งจะหมดห้วงบังคับใช้ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2565	 อีกทั้ง	 สมช.	 อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�า	 (ร่าง)	
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(พ.ศ.	2566	–	2570)	เพื่อเป็นกรอบนโยบายด้านความมั่นคงในห้วงถัดไป	ทั้งนี้	สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 ได้ที่วารสารมุมมองความมั่นคง	 ฉบับที่	 6	 (กุมภาพันธ์	 –	
พฤษภาคม	2564)

	 ขัน้ตอนท่ีสอง	 การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหา 

อย่างเป็นระบบและรอบด้าน	เป็นการร่างภาพระบบ 

นิเวศของประเด็น	 เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และสามารถน�ามาวิเคราะห์ได้

	 ขัน้ตอนท่ีสาม	การระบแุละจดัล�าดบัความ 

ส�าคญัขององค์ประกอบทีส่�าคญัของประเดน็ปัญหา 

เป็นการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือปัจจัยที่มีความ

ส�าคัญสูง	และสามารถน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญ

ของแต่ละปัจจัยได้

	 ขั้นตอนที่สี่	 การออกแบบและทดสอบ

แนวทางการรับมอื	หรือแก้ไขปัญหา	เป็นการศกึษา

ทบทวนแนวทางการแก้ป ัญหาหรือการรับมือ 

ที่ผ่านมาในอดีต	 รวมถึงการออกแบบและพัฒนา

นโยบาย	และน�าไปทดสอบในพื้นที่จริง

	 ขัน้ตอนท่ีห้า	การส่ือสารความรู	้ความเข้าใจ 

และการมีส่วนร่วม	 เป็นการแลกเปลี่ยนและรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และประชาชน 

ต่อแนวทางการรับมือ	อีกทั้งเป็นการสื่อสารและ 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	 และการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชนห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
กับการออกแบบนโยบาย
ด้านความม่ันคงของประเทศ

	 ห้องปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการที่ส�าคัญของภาครัฐในการยกระดับ

กระบวนการวางแผนและการก�าหนดนโยบายให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 

โดยสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ	 (Public	Policy	Process)	 ได้ในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่

ขั้นการก�าหนดนโยบาย	(Policy	Formulation)	การด�าเนินนโยบายหรือขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย	(Policy	

Implementation)	และ	การติดตามประเมินผลนโยบาย	(Policy	Monitoring	and	Evaluation)

	 มิติด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีขอบเขตท่ีกว้างขึ้น	 ดังนั้น	 จึงเป็นการท้าทายต่อการก�าหนดและ

ออกแบบนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศอย่างมาก	ทั้งนี้	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	

เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์	และจัดท�านโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ	และเสนอต่อผู้ก�าหนด 

นโยบายได้มีการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 9	และแผนความมั่นคงเฉพาะ

เร่ืองในประเด็นต่าง ๆ	 เพื่อเป็นกรอบนโยบายหลักเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ	 ซึ่งภายใต้กระบวนการ

จดัท�านัน้	มบีางส่วนทีส่อดคล้องกบัหลกัการของห้องปฏิบตักิาร	(Policy	Lab)	และแสดงให้เห็นถงึความสามารถ

ในการน�าห้องปฏบิตักิาร	(Policy	Lab)	เข้ามาประยุกต์ใช้ได้	ดังนี้
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 1. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละพื้นที่ของประเทศ	 โดยน�าข้อมูล

และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงท่ีแตกต่างกันในแต่ละ

พื้นท่ี	 มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย	 ซ่ึงการด�าเนินการ 

	 	 	 	 	 ในลักษณะเช่นน้ี	 เป็นการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

	 	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบนโยบาย

 2. การจัดท�าการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยการวิเคราะห์

ภาพอนาคต (Foresight Analysis)	บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์	จากปัจจัย

ในทุกมิติ	ทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมสิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยี	และกฎหมาย	เพื่อน�ามา 

ก�าหนดขอบเขต	และจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นด้านความมั่นคงท่ีมีความส�าคัญ 

ต่อประเทศ	พร้อมทั้งก�าหนดตัวชี้วัดในการด�าเนินการอย่างชัดเจน

  3. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  มีการประชุมรับฟังความ 

คิดเห็น	 และรายงานผลการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติอยู ่เป็นประจ�า 

เพือ่ให้การด�าเนนิการบรรลตุามตัวชีว้ดัท่ีก�าหนด	ตลอดจนมกีารให้ความส�าคญั 

กบัการประชาสมัพนัธ์	และสร้างความรู้ความเข้าใจกบัทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องมากข้ึน 

อาทิ	การสร้างองค์ความรู ้ร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการ	และสถาบันการศึกษา 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และการบรรจุเนื้อหาประเด็น

ความมั่นคงลงในแบบเรียนการศึกษา	เป็นต้น
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 4. การทบทวนและการประเมินผล	 ในปัจจุบันนโยบายด้านความ

มั่นคงมีการก�าหนดห้วงระยะเวลาบังคับใช้	เป็นระยะเวลา	5	ปี	เพื่อสามารถ

ประเมินผล	และทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง 

เหมาะสม

	 ความสอดคล้องระหว่างกระบวนการจัดท�านโยบายด้านความมั่นคงของประเทศในปัจจุบัน 

กบัหลกัการห้องปฏบิตักิาร	(Policy	Lab)	ตามทีก่ล่าวไปในข้างต้นนัน้	แสดงให้เหน็ว่า	สามารถน�า	Policy	Lab	

มาใช้กับนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศได้	โดยมีข้อพิจารณา	3	ประการ	คือ

       ประการท่ีหน่ึง

	 จัดต้ังห้องปฏิบัติการ	 (Policy	 Lab)	 ส�าหรับงานด้านความมั่นคงภายในองค์กร	 โดยอาจต้ังขึ้น 

ภายใต้ชือ่	National Security Lab	เพือ่เป็นพืน้ทีใ่นการสร้างสรรค์นวตักรรมทางนโยบาย	(Policy	Innova-

tion)	อย่างมส่ีวนร่วมของผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	และสร้างบรรยากาศการออกแบบนโยบายโดยใช้เคร่ืองมอืทีห่ลากหลาย

อย่างเป็นระบบ	ทั้งนี้	การน�าห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	เข้ามาประยุกต์ใช้	อาจเริ่มต้นจากขั้นการก�าหนด 

นโยบาย	(Policy	Formulation)	เป็นล�าดับแรก	ยกตัวอย่างเช่น	การศึกษาความท้าทายของความมั่นคง 

ในอนาคต	 ด้วยการใช้เคร่ืองมือร่วมกันระหว่างการวิเคราะห์ภาพอนาคต	 (Foresight	 Analysis)	 และ 

เครื่องมือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ	(Design	Thinking)	ซ่ึงจะท�าให้ได้ข้อมูลจากทั้งข้อมูลเชิงประจักษ	์

ข้อมูลด้านวิชาการ	และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ฯลฯ	และจะน�าไปสู่การก�าหนดขอบเขต	รวมทั้งการ 

จัดล�าดับความส�าคัญในการออกแบบนโยบายต่อไปได้	นอกจากนี้	National	Security	Lab	ยังสามารถสร้าง

เครือข่ายกับห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ในภาคส่วนอื่น	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้

ระหว่างกันได้อีกด้วย

Policy Lab
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       ประการท่ีสอง

	 ปรับโครงสร้างการท�างาน	โดยการผสมผสานระหว่างโครงสร้างตามล�าดับขั้น	(Waterfall)	ที่ใช้ใน 

ปัจจุบัน	กับโครงสร้างแบบที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวแบบ	Agile	มากขึ้น	ผ่านการตั้งทีมงานขนาดเล็ก	จากกลุ่ม 

คนทีท่�างานในประเดน็ด้านความมัน่คงทีแ่ตกต่างกนั	(Cross	Functional	Team)	เข้ามาร่วมทดลองการท�างาน

ใน	National	Security	Lab	และพัฒนาทีมงานดังกล่าวให้สามารถเป็น	Learning	Coach	และกลับไป

ถ่ายทอดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการท�างานจาก	National	Security	Lab	ให้กับกองงานต้นสังกัดต่อได้

       ประการท่ีสาม 

	 พฒันาทกัษะของบคุลากรในองค์กร	เพือ่รองรับการประยกุต์ใช้ห้องปฏิบติัการ	(Policy	Lab)	ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศเป็นนโยบายระดับประเทศที่มีผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียจ�านวนมากมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับมิติอื่น ๆ	ที่หลากหลาย	อีกทั้งการด�าเนินการในส่วนหนึ่ง 

ส่วนใดจะส่งผลกระทบต่อมิติด้านอื่น ๆ	ในวงกว้าง	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการท�างานทีห่ลากหลาย	เช่น	การท�าความเข้าใจการออกแบบนโยบายผ่านเคร่ืองมอืกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ	(Design	Thinking)	ซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้กับการขับเคลื่อนงานในหลายมิติได้	รวมทั้ง 

การวิเคราะห์และสร้างฉากทัศน์	(Scenario	Analysis)	การวิเคราะห์พลวัตเชิงระบบ	(System	Dynamics)	

และกระบวนการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Foresight)	เป็นต้น

 อยา่งไรก็ดี	การพจิารณาความสอดคล้องระหว่างกระบวนการจัดท�านโยบายในปัจจุบนั	กบัหลักการ

ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส�าคัญในการน�าไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

ห้องปฏิบัติการ	(Policy	Lab)	ในการจัดท�านโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ	และนโยบายและแผนความ

มั่นคงเฉพาะเรื่อง	 เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ส�าคัญอีกทางเลือกหนึ่ง	 ในการช่วยพัฒนาการออกแบบนโยบาย

ด้านความมั่นคงของประเทศ	ให้เป็นนโยบายที่เน้นการท�าความเข้าใจในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านความ 

ม่ันคงร่วมกัน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ	ได้ง่ายขึ้น	และสามารถตอบโจทย ์

กับความต้องการของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
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