บทความชิน้ นีเ้ ป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ในฐานะที่เป็น
แนวคิ ด และเครื่ อ งมื อ ในการออกแบบนโยบาย
สาธารณะ รวมทั้งประสบการณ์ของต่างประเทศ
และน�ำมาวิเคราะห์ร่วมกับการออกแบบนโยบาย
ด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นการเรียบเรียง
จากการทีผ่ เู้ ขียนได้รบั โอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
31 สิงหาคม – 3 กันยายน และ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

จั ด ขึ้ นโดยสถาบั นความมั่ นคงศึ ก ษา ส� ำ นั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
เป็นข้าราชการใหม่ และข้าราชการทีม่ ปี ระสบการณ์
ท�ำงาน 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ภายในหลักสูตรได้มีการ
จัดบรรยายหัวข้อ ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
จากวิทยากรของสถาบันนโยบายสาธารณะและ
การพัฒนา ซึ่ ง เป็ นการน� ำ เสนอและแลกเปลี่ ย น
ความรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดและเครือ่ งมือในการออกแบบ
นโยบายสาธารณะรู ปแบบใหม่ เพื่ อ รองรั บการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร กองความมัน่ คงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ,
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โลกในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม เปลี่ ย นแปลง
อยู่ตลอดเวลา และเต็มไปด้วยความผันผวน ความ
ไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความก�ำกวม (Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity:
VUCA)2  โดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคงที่มีขอบเขต
ในการพิจารณากว้างขึน้ และส่งผลกระทบต่อประเทศ
และประชาชนทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม อีกทั้ง
ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเพิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของประเทศผ่านการก�ำหนดนโยบายในรูปแบบเดิม

ซึง่ เป็นการออกแบบนโยบายเพือ่ ใช้กบั ทุกพืน้ ทีแ่ ละ
ทุกกลุ่มคนนั้น จึงไม่อาจตอบสนองต่อการเผชิญกับ
ความท้าทายของประเทศทีม่ คี วามหลากหลายและ
สลับซับซ้อนได้ ด้วยเหตุนี้ รัฐในฐานะผูว้ างแนวทาง
การพัฒนาและรักษาเสถียรภาพของประเทศ จึง
จ�ำเป็นต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนานโยบายใน
รูปแบบใหม่ เพือ่ พัฒนา แก้ไขปัญหา และตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ห้ อ งปฏิ บัติก าร (Policy Lab) ได้
คิดค้นขึน้ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการออกแบบนโยบาย
ที่ ท� ำ ให้ รั ฐ สามารถรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21

VUCA เป็นค�ำทีม่ าจาก V-Volatility คือสภาวะทีม่ คี วามผันผวนสูง U- Uncertainty คือสภาวะทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูง 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�ำองค์กรต้องเผชิญ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1987 VUCA เริ่มถูกน�ำมาใช้ในวิทยาลัยการสงครามของสหรัฐฯ เพื่อ
การอธิบายโลกที่ก�ำลังอยู่ในสภาวะที่มีความผันผวน ไม่แน่นอนสูง สลับซับซ้อน และมีตัวแสดงส�ำคัญในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่
หลากหลาย อย่างไรก็ดี ภายหลังจากปี ค.ศ. 2002 เริ่มมีการใช้และการถกเถียงต่อแนวคิดเรื่อง VUCA กันอย่างแพร่หลาย และน�ำไปสู่การพัฒนา
แนวคิดยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับ VUCA ในปัจจุบัน
2
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หลักการของห้องปฏิบัติการ
(Policy Lab)
ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) เป็นแนวคิด
ใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางนโยบาย (Policy
Innovation) อย่างมีส่วนร่วม 3 โดยใช้หลักการ
มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centric Approach)
มาเป็นหัวใจในการออกแบบนโยบาย 4 รวมทั้ง สร้าง
ความร่วมมือ (Collaboration) กับทุกภาคส่วน เพือ่
คิดค้นและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน และน�ำไปทดสอบ
หรือทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ (Design
Lab) ก่อนที่จะก�ำหนดออกมาเป็นนโยบาย โดย
มุง่ หวังว่า นโยบายจะมีคณ
ุ ภาพและตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
หลักการส�ำคัญของแนวคิดห้องปฏิบัติการ
(Policy Lab) เป็นการผสมผสานการท�ำงานรูปแบบ
ใหม่ระหว่างพื้นฐานทางความคิด เครื่องมือที่ใช้
ในการออกแบบ และกระบวนการท�ำงาน ซึง่ สามารถ
อธิบายหลักการส�ำคัญของแนวคิดได้เป็น 3 ประการ
ดังนี้

1

ประการแรก การใช้มุมมองใหม่ หรือ

การตั้งค�ำถามรูปแบบใหม่ เพื่อน�ำมาต่อยอดทาง
ความคิด และสะท้อนปัญหาในมุมมองที่แตกต่าง
ไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค�ำถามว่า ท�ำไม
คนไทยท�ำงานหนักแต่ไม่คุ้มเหนื่อย เป็นต้น

2

ประการที่ ส อง    การใช้เสียงใหม่ เป็นการ

สร้างรูปแบบการท�ำงานใหม่ โดยใช้การท�ำงาน
ร่วมกันกับเครือข่ายที่มีความส�ำคัญในด้านต่าง ๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การใช้
ห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) ในประเทศไทยมีการ
ท�ำงานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai
PBS) ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (สสช.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ธนาคารโลก โครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
Urban Metabolism Group และ Urban Risk Lab

3

ประการที่ สาม การใช้เครื่องมือใหม่ ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 เครื่องมือหลัก ดังนี้ 1) Foresight
& Futures Lab คือ การวิเคราะห์ภาพอนาคตและ
ส�ำรวจประเมินสิ่งที่อาจคาดไม่ถึง แต่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบสูง เพื่อประกอบการออกแบบนโยบาย
และส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ระยะยาว
2) Data & Intelligence Lab คือ การวิเคราะห์
และแสดงผลข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงในรูปแบบ
ที่เข้าใจและเข้าถึงได้ เพื่อช่วยก�ำหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และสร้างระบบเฝ้าระวังติดตาม
ประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาประเทศ 3) Design &
Testing Lab คือ การออกแบบทางเลือกของนโยบาย
และมาตรการต่ า ง ๆ รวมไปถึ ง การทดสอบและ
ทดลอง เพื่อน�ำไปพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอแนะ

วสันต์ เหลืองประภัสร์ แพรวา สาธุธรรม รุง่ ศักดิ์ สาธุธรรม และ ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์. (2563). ห้องปฏิบตั กิ ารนโยบาย (Policy Lab)
กับนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ. สืบค้นเมือ่ วันที่ 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/
3
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เชิงนโยบายให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น และ 4) Public Opinion & Dialogue Lab
คือ การเก็บรวบรวมความคิดเห็นสาธารณะ และสร้าง
การมีสว่ นร่วม ทัง้ จากผูก้ ำ� หนดนโยบาย ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย และประชาชน เพื่อใช้ในการออกแบบ
นโยบายของประเทศ
การใช้ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
ในต่างประเทศ
ห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) เป็นแนวคิดที่
ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจในการน�ำมาประยุกต์ใช้
กับการออกแบบนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
โดยมีตวั อย่างของประเทศทีม่ กี ารใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
(Policy Lab) ดังนี้ 5
ประเทศเดนมาร์ก เป็นประเทศแรกที่น�ำ
แนวคิดห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) มาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนานโยบาย โดยเมื่อปี พ.ศ. 2545
ได้กอ่ ตัง้ องค์กรนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีชื่อว่า “Mind Lab” ซึ่งถือเป็นห้องทดลอง
นโยบายของภาครัฐทีเ่ ป็นตัวอย่างให้กบั ประเทศอืน่ ๆ
ทั้งนี้ Mind Lab มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์
วิธีการแก้ไขปัญหา ค้นหาทางออก และค�ำตอบใน
ประเด็นด้านธุรกิจ ด้านดิจิทัล ด้านการศึกษา และ
ด้านการจ้างงาน ให้กับผู้ก�ำหนดนโยบาย โดยมีการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่งการท�ำงานดังกล่าวได้ส่งเสริมให้
องค์ ก รภาครั ฐ สามารถปรั บ ตั ว และพั ฒ นาผ่ า น
องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ประเทศสหรัฐอเมริกา เริม่ น�ำกระบวนการ
ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) มาใช้ในหลายมลรัฐ
โดยมี ชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น Gov Lab ของรั ฐ
นิวยอร์ก มีหน้าทีส่ ำ� คัญในการออกแบบและทดสอบ
นโยบาย ซึ่งมุ่งเน้นแนวทางการเปิดกว้างและการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนและสถาบันต่างๆ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและชอบธรรม
ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ก่อตั้ง U.K.
Policy Lab เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีคณะท�ำงาน
เล็ ก ๆ อยู ่ ภายใต้ โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (The UK Cabinet
Office) ทั้งนี้ U.K. Policy Lab มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการน�ำนวัตกรรมมาใช้ในการวางนโยบาย รวมทัง้
มี ห ลั ก การส� ำ คั ญ ในการสร้ า งนโยบายแบบเปิ ด
(Open Policy) กล่าวคือ ในการออกแบบนโยบาย
ได้มีการท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้ก�ำหนดนโยบาย
และผู้ใช้นโยบาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ
เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ฯลฯ ตัวอย่างโครงการที่ส�ำคัญ อาทิ โครงการ
Speculating on the Future of Rail ซึ่งเป็น
โครงการพัฒนาบริการรถไฟโดยค�ำนึงถึงผู้โดยสาร
เป็นหลัก และโครงการป้องกันการไร้ที่อยู่ (Homelessness Prevention) ที่หาวิธีป้องกันการกลาย
เป็นผู้ไร้บ้าน ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จ
เป็นอย่างมาก และท�ำให้ U.K. Policy Lab เป็น
องค์กรแม่แบบส�ำหรับประเทศอื่น ๆ เป็นต้น

ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร. (2561). ห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab :
Gov Lab). สืบค้นเมือ่ วันที1่ 0 เมษายน 2564, จาก http://www.parliament.go.th/library.
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ประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้จัดตั้ง The
Human Experience Lab (THE Lab) ขึ้น เมื่อปี
พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับของ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่ออกแบบและ
ปรับปรุงนโยบาย และบริการสาธารณะ ทั้งนี้ THE
Lab มีผลงานที่ส�ำคัญ เช่น โครงการ Pioneer
Generation Package Lanyard ของกระทรวง
สาธารณสุข และโครงการ The Service Workforce Instant Feedback Transformation
System at Changi Airport ซึ่งเป็นโครงการที่
ต้องการแก้ไขปัญหาการให้บริการในสนามบินชางงี
โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมจากผูใ้ ช้บริการและเจ้าหน้าที่
ของสนามบินในทุกส่วนงาน เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
ประเทศไทย เริ่มมีก ารน�ำแนวคิดห้อง
ปฏิบัติการ (Policy Lab) มาใช้ในการวางแผนใน
หลาย ๆ ระดับ โดยปัจจุบนั มีการจัดตัง้ สถาบันนโยบาย
สาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public
Policy and Development) เป็นหน่วยงานที่
เสมือนเป็นห้องปฏิบัติการในการวิจัยพัฒนาและ
ออกแบบนโยบาย เพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืน
ของประเทศ บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน
ซึง่ ถือได้วา่ เป็นแนวคิดทีน่ ำ� มาใช้พฒ
ั นาการออกแบบ
นโยบายที่มุ่งหวังในการตอบสนองทุกกลุ่มคนใน
สังคม

ตัวอย่างโครงการทีไ่ ด้ดำ� เนินการโดยใช้การ
ออกแบบนโยบายภายใต้แนวคิดห้องปฏิบัติการ
(Policy Lab) คือ โครงการ Beyond Growth
Reducing Risks, Enhancing Happiness6 เป็น
โครงการทีต่ อ้ งการเปลีย่ นมุมมองการพัฒนานโยบาย
สาธารณะของอนาคต โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง
ผ่านการวิเคราะห์ดว้ ยข้อมูลหลักฐาน และการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคี เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละ
ออกแบบนโยบายที่ส�ำคัญต่อการ “ลดความเสี่ยง
เพิ่มความสุข” ของประชาชนไทย ซึ่งประเด็นการ
ศึกษาหลัก คือ การเพิ่มความสุข ทั้งเชิงโครงสร้าง
และเชิ ง คุ ณ ค่ า และการลดความเสี่ ย ง ทั้ ง จาก
ภัยธรรมชาติและจากมนุษย์
ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสุข ในช่วง
ปี พ.ศ. 2555 – 2563 คนไทยมีความสุขลดลง
ร้อยละ 21.25 โดยการศึกษาในระดับจังหวัดแสดง
ให้เห็นว่า แต่ละจังหวัดมีความสัมพันธ์กับความสุข
ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น จังหวัดหนึง่ มีระดับความเชือ่ ถือ
ต่อรัฐบาลที่ส่งผลต่อความสุขมากกว่าจังหวัดอื่น
เป็น 2 เท่า เป็นต้น ทั้งนี้ การศึกษาในระดับจังหวัด
ท�ำให้การพิจารณาออกแบบนโยบายตรงตามปัญหา
หรือความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา. (ม.ป.ท.). Beyond Growth Reducing Risks, Enhancing Happiness. สืบค้นเมือ่ วันที่
10 เมษายน 2564, จาก https://ippd.or.th/category/beyond-growth/
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ด้านความเสี่ยง พบว่าคนไทยตระหนักถึง
ประเด็นความเสีย่ งแตกต่างจากประเทศอืน่ ๆ อีกทัง้
การที่ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับ
ความเสีย่ ง จะน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาเชิงรับมากกว่า
การพัฒนาเชิงรุก ดังนั้น การพัฒนาเชิงนโยบาย
ที่ผ่านมาจึงละเลยการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งส่งผล
ต่อความเปราะบาง และความเสียหายที่มีมูลค่าสูง
นอกจากนี้ โครงการศึกษาดังกล่าวได้มกี าร
ขยายผลและสื่อสารต่อสาธารณะในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การท�ำ Data Map หรือ การใช้แผนที่
รวบรวมข้อมูล และการท�ำ Data Story หรือ การ
ท�ำให้งานวิจัยเข้าใจง่ายขึ้นผ่านการน�ำเสนอเป็น
เรื่องราว และการจัดประกวดภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม แนวคิ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
(Policy Lab) ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
และส่ ว นใหญ่ ยั ง คงน� ำ มาใช้ กั บ มิ ติ ด ้ า นนโยบาย
หรือโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหาในระดับจุลภาค ดังนัน้
จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
ในแนวคิดห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ให้ชัดเจน
และขยายวงกว้างมากขึ้นต่อไป7 เพื่อให้สามารถ
เป็นทางเลือกส�ำหรับการออกแบบนโยบายในภาพใหญ่
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการออกแบบนโยบายภายใต้
แนวคิดห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)

การออกแบบนโยบายตามแนวคิ ด ห้ อ ง
ปฏิบัติการ (Policy Lab) เป็นกระบวนการที่เป็น
วงจรมากกว่าเส้นตรง หรือ เรียกว่า “วงจรนโยบาย
สาธารณะ” (Public Policy Cycle) กล่าวคือ
ขั้นตอนในการออกแบบมีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการในลักษณะของการ
เรียงล�ำดับตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนตายตัว จึง
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกแบบ
นโยบาย มีวตั ถุประสงค์ทมี่ งุ่ เน้นความมีประสิทธิภาพ
มี ม าตรฐาน และสามารถปรั บปรุ ง ได้ ในอนาคต
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 8
ขั้นตอนที่หนึ่ง การนิยามประเด็นปัญหา
และขอบเขตของประเด็นปัญหา โดยเป็นการระบุ
นิยาม ความส�ำคัญ และขอบเขตของประเด็น รวมถึง
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของ
นโยบายหรือมาตรการ

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

22

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�ำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

ขัน้ ตอนทีส่ อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
อย่างเป็นระบบและรอบด้าน เป็นการร่างภาพระบบ
นิเวศของประเด็น เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้
ขัน้ ตอนทีส่ าม การระบุและจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญขององค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของประเด็นปัญหา
เป็นการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือปัจจัยที่มีความ
ส�ำคัญสูง และสามารถน�ำมาจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของแต่ละปัจจัยได้
ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab)
กับการออกแบบนโยบาย
ด้านความมั่นคงของประเทศ

ขั้ น ตอนที่ สี่ การออกแบบและทดสอบ
แนวทางการรับมือ หรือแก้ไขปัญหา เป็นการศึกษา
ทบทวนแนวทางการแก้ ป ั ญ หาหรื อ การรั บ มื อ
ที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงการออกแบบและพัฒนา
นโยบาย และน�ำไปทดสอบในพื้นที่จริง
ขัน้ ตอนทีห่ า้ การสือ่ สารความรู้ ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วม เป็นการแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน
ต่อแนวทางการรับมือ อีกทั้งเป็นการสื่อสารและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชน

ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการที่ส�ำคัญของภาครัฐในการยกระดับ
กระบวนการวางแผนและการก�ำหนดนโยบายให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
โดยสามารถน�ำไปใช้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process) ได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นการก�ำหนดนโยบาย (Policy Formulation) การด�ำเนินนโยบายหรือขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย (Policy
Implementation) และ การติดตามประเมินผลนโยบาย (Policy Monitoring and Evaluation)
มิติด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีขอบเขตที่กว้างขึ้น ดังนั้น จึงเป็นการท้าทายต่อการก�ำหนดและ
ออกแบบนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศอย่างมาก ทั้งนี้ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
เป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์ และจัดท�ำนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ และเสนอต่อผู้ก�ำหนด
นโยบายได้มีการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 9 และแผนความมั่นคงเฉพาะ
เรื่องในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบนโยบายหลักเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ซึ่งภายใต้กระบวนการ
จัดท�ำนัน้ มีบางส่วนทีส่ อดคล้องกับหลักการของห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) และแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการน�ำห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) เข้ามาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ จัดท�ำขึน้ โดยส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) ตามพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกรอบนโยบายหลักด้านความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ สมช. ได้เริ่มจัดท�ำนโยบายด้านความมั่นคง
ของประเทศ ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 และปัจจุบันนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) ถือว่าเป็น
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งจะหมดห้วงบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้ง สมช. อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำ  (ร่าง)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเป็นกรอบนโยบายด้านความมั่นคงในห้วงถัดไป ทั้งนี้ สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ได้ที่วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 6 (กุมภาพันธ์ –
พฤษภาคม 2564)
9
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1. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละพื้นที่ของประเทศ โดยน�ำข้อมูล
และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย ซึ่งการด�ำเนินการ
ในลัก ษณะเช่นนี้ เป็น การสนั บสนุ นให้ เ กิ ดการมี ส ่ วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ วน
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบนโยบาย

2. การจัดท�ำการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยการวิเคราะห์
ภาพอนาคต (Foresight Analysis) บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จากปั จ จัย
ในทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และกฎหมาย เพื่อน�ำมา
ก�ำหนดขอบเขต และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็ นด้ า นความมั่ นคงที่ มี ความส� ำ คั ญ
ต่อประเทศ พร้อมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดในการด�ำเนินการอย่างชัดเจน

		 3. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น และรายงานผลการขั บเคลื่ อ นไปสู ่ ก ารปฏิ บัติ อ ยู ่ เ ป็ นประจ� ำ
เพือ่ ให้การด�ำเนินการบรรลุตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด ตลอดจนมีการให้ความส�ำคัญ
กับการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรูค้ วามเข้าใจกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมากขึน้
อาทิ การสร้างองค์ความรู้ร ่วมกั บหน่ วยงานภาควิ ช าการ และสถาบั นการศึ ก ษา
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบรรจุเนื้อหาประเด็น
ความมั่นคงลงในแบบเรียนการศึกษา เป็นต้น
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4. การทบทวนและการประเมินผล ในปัจจุบันนโยบายด้านความ
มั่นคงมีการก�ำหนดห้วงระยะเวลาบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสามารถ
ประเมินผล และทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
เหมาะสม
ความสอดคล้ อ งระหว่ า งกระบวนการจั ด ท� ำ นโยบายด้ า นความมั่ น คงของประเทศในปั จ จุ บั น
กับหลักการห้องปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) ตามทีก่ ล่าวไปในข้างต้นนัน้ แสดงให้เห็นว่า สามารถน�ำ Policy Lab
มาใช้กับนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศได้ โดยมีข้อพิจารณา 3 ประการ คือ

Policy Lab
ประการที่หนึ่ง
จัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ส�ำหรับงานด้านความมั่นคงภายในองค์กร โดยอาจตั้งขึ้น
ภายใต้ชอื่ National Security Lab เพือ่ เป็นพืน้ ทีใ่ นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางนโยบาย (Policy Innovation) อย่างมีสว่ นร่วมของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และสร้างบรรยากาศการออกแบบนโยบายโดยใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การน�ำห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) เข้ามาประยุกต์ใช้ อาจเริ่มต้นจากขั้นการก�ำหนด
นโยบาย (Policy Formulation) เป็นล�ำดับแรก ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาความท้าทายของความมั่นคง
ในอนาคต ด้วยการใช้เครื่องมือร่วมกันระหว่างการวิเคราะห์ภาพอนาคต (Foresight Analysis) และ
เครื่องมือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลจากทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ และจะน�ำไปสู่การก�ำหนดขอบเขต รวมทั้งการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญในการออกแบบนโยบายต่อไปได้ นอกจากนี้ National Security Lab ยังสามารถสร้าง
เครือข่ายกับห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ในภาคส่วนอื่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้
ระหว่างกันได้อีกด้วย
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ประการที่สอง
ปรับโครงสร้างการท�ำงาน โดยการผสมผสานระหว่างโครงสร้างตามล�ำดับขั้น (Waterfall) ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน กับโครงสร้างแบบที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวแบบ Agile มากขึ้น ผ่านการตั้งทีมงานขนาดเล็ก จากกลุ่ม
คนทีท่ ำ� งานในประเด็นด้านความมัน่ คงทีแ่ ตกต่างกัน (Cross Functional Team) เข้ามาร่วมทดลองการท�ำงาน
ใน National Security Lab และพัฒนาทีมงานดังกล่าวให้สามารถเป็น Learning Coach และกลับไป
ถ่ายทอดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการท�ำงานจาก National Security Lab ให้กับกองงานต้นสังกัดต่อได้
ประการที่สาม
พัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร เพือ่ รองรับการประยุกต์ใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร (Policy Lab) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศเป็นนโยบายระดับประเทศที่มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจ�ำนวนมากมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับมิติอื่น ๆ ที่หลากหลาย อีกทั้งการด�ำเนินการในส่วนหนึ่ง
ส่วนใดจะส่งผลกระทบต่อมิติด้านอื่น ๆ ในวงกว้าง ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการท�ำงานทีห่ ลากหลาย เช่น การท�ำความเข้าใจการออกแบบนโยบายผ่านเครือ่ งมือกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้กับการขับเคลื่อนงานในหลายมิติได้ รวมทั้ง
การวิเคราะห์และสร้างฉากทัศน์ (Scenario Analysis) การวิเคราะห์พลวัตเชิงระบบ (System Dynamics)
และกระบวนการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างกระบวนการจัดท�ำนโยบายในปัจจุบน
ั กับหลักการ

ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญในการน�ำไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ห้องปฏิบัติการ (Policy Lab) ในการจัดท�ำนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ และนโยบายและแผนความ
มั่นคงเฉพาะเรื่อง เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ส�ำคัญอีกทางเลือกหนึ่ง ในการช่วยพัฒนาการออกแบบนโยบาย
ด้านความมั่นคงของประเทศ ให้เป็นนโยบายที่เน้นการท�ำความเข้าใจในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และสามารถตอบโจทย์
กับความต้องการของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง
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