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นโยบุายศึุก้ษ์ามีควั่ามหลาก้หลายมาก้ก้ว่ั่าที�ก้ริอับุมาตริฐานคุณวุั่ฒิริะดั้บุอุัด้มศึุก้ษ์า

แห่งชัาติก้ำาหนด้ไว้ั่ (ก้ำาหนด้ให้เป็ินเพียงสุาขาย่อัยขอังรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตริ์ โด้ยต้อังมี

คุณวุั่ฒินี�ถึงจ้ะมาเป็ินนัก้วิั่ชัาก้าริสุายนี�ได้้) ทำาให้ก้าริติด้ตามริ่อังริอัย สุถานะควั่ามรู้ิ และ

คุณูปิก้าริขอังแต่ละสุายธีาริในบุริิบุทขอังไทยจึ้งจ้ำาเป็ิน เพ่�อัเพิ�มควั่ามเข้าใจ้พริมแด้น

นโยบุายศึุก้ษ์าในปิริะเทศุไทย (ริวั่มไปิถึงควั่ามพยายามที�ผ่่านมา โอัก้าสุที�มี และข้อัจ้ำากั้ด้

บุางปิริะก้าริ) ซึ่ึ�งจ้ะสุง่ผ่ลตอ่ัก้าริเช่ั�อัมควั่ามรู้ิ ก้าริพฒันาขอ้ัเสุนอัแนะตอ่ัก้าริสุง่เสุริิมก้าริยก้

ริะดั้บุควั่ามรู้ิ และก้าริสุร้ิางเคร่ิอัข่ายนัก้วิั่ชัาก้าริและนัก้วิั่จั้ยด้้านนโยบุายศึุก้ษ์าในปิริะเทศุ

ให้เข้มแข็งขึ�นต่อัไปิ ด้้วั่ยเหตุนี� สุถาบัุนนโยบุายสุาธีาริณะ มหาวิั่ทยาลัยเชีัยงใหม่ ร่ิวั่มกั้บุ
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6 นโยบายศึึกษาจากหลากมุุมุมุอง

ที�ผ่่านมาสัุงคมไทยยังมีมุมมอังต่อัก้าริศึุก้ษ์านโยบุายสุาธีาริณะที�ไม่ก้ว้ั่างขวั่างและ

ตริงต่อัควั่ามจ้ริิงนัก้ โด้ยมัก้ทึก้ทัก้ว่ั่าค่อัสุาขาย่อัยหนึ�งขอังก้าริศึุก้ษ์ารัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตริ์ 

(Public Administration) โด้ยมีก้าริเขียนจ้ำากั้ด้ก้ริอับุไว้ั่ว่ั่าอัะไริค่อันโยบุายสุาธีาริณะใน

มาตริฐานคณุวุั่ฒิ (มคอั.1) ขอังหลกั้สูุตริดั้งก้ล่าวั่ ซึึ่�งอัยูใ่นริะนาบุเด้ยีวั่กั้นกั้บุก้าริศึุก้ษ์าเกี้�ยวั่

กั้บุอังค์ก้ริ ทรัิพยาก้ริมนุษ์ย์ภาครัิฐ และก้าริคลังสุาธีาริณะ ที�อัยู่ภายใต้ร่ิมขอังรัิฐศุาสุตร์ิอีัก้

ชัั�นหนึ�ง แต่เน้นก้าริบุริิหาริภาครัิฐที�ไม่ยุง่เกี้�ยวั่กั้บุก้าริเม่อัง ปิริะหนึ�งว่ั่าอัยาก้ศึุก้ษ์าก้าริเม่อัง

ให้ไปิศึุก้ษ์ารัิฐศุาสุตร์ิก้าริปิก้คริอังหร่ิอัควั่ามสัุมพันธ์ีริะหว่ั่างปิริะเทศุ ในขณะที�อัยาก้ศึุก้ษ์า

ก้าริบุริิหาริภาครัิฐที�เป็ินอีัก้เร่ิ�อังหนึ�งให้มาศึุก้ษ์ารัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิโด้ยมีนโยบุายสุาธีาริณะ

เป็ินติ�งอัยู่ในนั�น 

หาก้ถามวั่า่ทำาไมจ้งึเป็ินเช่ันนั�น สุ่วั่นหนึ�งคงเป็ินเพริาะก้าริวั่างริาก้ฐานเร่ิ�อังนโยบุาย

สุาธีาริณะในสัุงคมไทยอัย่างจ้ริิงจั้งเกิ้ด้ขึ�นในช่ัวั่งสุงคริามเย็นที�อิัทธิีพลก้าริศึุก้ษ์าแบุบุ

อัเมริิกั้นเข้ามาคริอับุงำา พร้ิอัมทั�งพยายามซ่ึ่อันวั่าริะทางก้าริเม่อังไว้ั่ นอัก้จ้าก้นั�น อีัก้สุ่วั่น 

คงมาจ้าก้ก้าริที�สัุงคมไทยยังให้นิยามต่อัคำาว่ั่านโยบุายสุาธีาริณะที�คับุแคบุอัยู่ ด้้วั่ยก้าริ 

มอังวั่า่ค่อั “what governments do” หร่ิอั “whatever governments choose to do or 

not to do” (นิยามขอัง Thomas Dye ตั�งแต่ปีิ 1992) ซึึ่�ง Guy Peters (2015) ได้้ตั�ง 

ข้อัสัุงเก้ตผ่่านงาน “Advanced Introduction to Public Policy” ไว้ั่ว่ั่าทำาให้เร่ิ�อังนโยบุาย

01
ถอดรหัส “พัรมแดน” นโยบั�ยศึิกูษ� 

ปิิยะพงษ์์ บุุษ์บุงก์้ 
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สุาธีาริณะถูก้ขังอัยู่ในเง่�อัมม่อัขอัง “รัิฐ” เท่านั�น (Public policy as state actions/  

inaction) และนั�นก็้ทำาให้รัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิในฐานะสุาขาย่อัยขอังรัิฐศุาสุตร์ิเข้ามาผู่ก้ขาด้

เร่ิ�อังนี� 

ในมุมมอังริะดั้บุสุาก้ลและในควั่ามเป็ินจ้ริิง นโยบุายศึุก้ษ์าไม่เพียงแต่จ้ะไม่จ้ำากั้ด้

ตัวั่อัยู่ภายใต้รัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิ ในฐานะสุาขาย่อัยขอังรัิฐศุาสุตร์ิดั้งที�ก้ล่าวั่ข้างต้นเท่านั�น 

หาก้แต่ยังก้ว้ั่างขวั่างคริอับุคลุมรัิฐศุาสุตร์ิในภาพใหญ่่อัอัก้ไปิสูุ่ศุาสุตร์ิแขนงอ่ั�นๆ อีัก้ด้้วั่ย 

โด้ยในยุคหลัง นิยามนโยบุายสุาธีาริณะที�ได้้รัิบุก้าริยอัมรัิบุอัย่างก้ว้ั่างขวั่างค่อัก้ารินิยามใหม่ 

(redefine) ขอัง Rod Rhodes (2006) ผู้่ที�ได้้ขยายพริมแด้นว่ั่านโยบุายนั�นค่อักิ้จ้ก้ริริมขอัง

ทั�งภาครัิฐและก้าริด้ำาเนินก้าริขอังก้ลุ่มหร่ิอัปัิจ้เจ้ก้บุุคคลที�ทำาในนามขอังภาครัิฐ (actions 

of groups and individuals that act in the name of the state) หร่ิอัผู้่ซึึ่�งสุร้ิาง 

ผ่ลสุะเท่อันริาวั่กั้บุว่ั่าพวั่ก้เขาเป็ินสุ่วั่นหนึ�งขอังภาครัิฐ  (who have influence as if they 

were public-sector actors) ซึึ่�งก้ารินิยามเช่ันนี�ช่ัวั่ยขยายโลก้ขอังนโยบุายสุาธีาริณะ

ให้ไปิไก้ลก้ว่ั่าโลก้ขอังภาครัิฐ หร่ิอัอีัก้นัยหนึ�งค่อันโยบุายสุาธีาริณะไม่ได้้อัยู่ในม่อัรัิฐอัย่าง

เดี้ยวั่ ภาคธุีริกิ้จ้เอัก้ชัน ภาคก้าริศึุก้ษ์า ภาคปิริะชัาสัุงคม และแม้แต่ “Active citizens” 

ก็้สุามาริถสุร้ิางสุริริค์หร่ิอัร่ิวั่มอัอัก้แบุบุนโยบุายสุาธีาริณะได้้เช่ันกั้น (policy design)  

ทั�งจ้าก้ก้าริเป็ินภาคีร่ิวั่มขับุเคล่�อันกั้บุภาครัิฐที�ถูก้เรีิยก้ว่ั่าก้าริเป็ินสุ่วั่นหนึ�งขอังเคร่ิอัข่ายหร่ิอั

ปิริะชัาคมนโยบุายและจ้าก้ก้าริสุริา้งผ่ลสุะเท่อันใหเ้กิ้ด้ขึ�นต่อัสุาธีาริณะ (โด้ยอัาจ้จ้ะไมไ่ด้้อิัง

กั้บุภาครัิฐเลยก็้เป็ินได้้) 

อันึ�ง เพ่�อัถอัด้ริหัสุพริมแด้นนโยบุายศึุก้ษ์าที�ขยายอัอัก้ไปิ แผ่นที�หร่ิอัเข็มทิศุหนึ�งที�นับุ

เป็ินจุ้ด้ตั�งต้นในก้าริช่ัวั่ยนำาทางที�ดี้ค่อัสุายธีาริก้าริศึุก้ษ์านโยบุายที�สัุงเคริาะห์ไว้ั่โด้ย Wayne 

Parsons (2003: 32-54) ในงานชิั�นสุำาคัญ่ค่อั “Public Policy: An Introduction to the 

Theory and Practice of Policy Analysis” โด้ยเขาได้้จั้ด้แบุ่งก้ริอับุก้าริศึุก้ษ์านโยบุาย

สุาธีาริณะ อัอัก้ได้้ก้ว้ั่างขวั่างถึง 8 สุายธีาริ ปิริะก้อับุไปิด้้วั่ย
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สุายธีาริแริก้ สุายเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิสุวัั่สุดิ้ก้าริ (Welfare Economics) ซึึ่�งเน้นนำาแนวั่คิด้

และวิั่ธีีก้าริทางเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิสุวัั่สุดิ้ก้าริริวั่มถึงเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิก้าริพัฒนา (Development 

Economics) มายก้ริะดั้บุหลัก้เหตุผ่ลและปิริะสิุทธิีภาพในก้าริตัด้สิุนใจ้ทางนโยบุาย เช่ัน 

เปิรีิยบุเทียบุต้นทุนกั้บุผ่ลตอับุแทน (Cost-Benefit Analysis: CBA) หร่ิอัต้นทุนกั้บุ

ปิริะสิุทธิีผ่ลทางนโยบุาย (Cost-Effectiveness Analysis: CEA) เพ่�อัเป้ิาหมายในก้าริสุร้ิาง

ควั่ามเป็ินอัยู่ที�ดี้ขอังสัุงคมสุ่วั่นริวั่ม

สุายธีาริที�สุอัง สุายทางเล่อัก้สุาธีาริณะ (Public Choice) ซึึ่�งเน้นปิริะยุก้ต์ก้ริอับุใน

ก้าริวิั่เคริาะห์พฤติก้ริริมปัิจ้เจ้ก้ในตลาด้มาสูุ่ก้าริทำาควั่ามเข้าใจ้นโยบุายสุาธีาริณะ ริวั่มถึง

พฤติก้ริริมก้าริก้ริะทำาริวั่มหมู่ (collective actions) ขอังปัิจ้เจ้ก้เพ่�อัจั้ด้ก้าริกั้บุสุาธีาริณสุมบัุติ 

(the commons) หร่ิอัสิุนค้าสุาธีาริณะ (เช่ัน งานขอัง Ostrom, 1990) ซึึ่�งขยายริวั่มไปิถึง 

ก้ลุ่มศึุก้ษ์านโยบุายสุาธีาริณะด้้วั่ยเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริม (Behavioral Economics) 

ที�เน้นให้ข้อัมูลเพ่�อัก้ริะทุ้งให้ปัิจ้เจ้ก้ปิรัิบุเปิลี�ยนพฤติก้ริริมโด้ยไม่อัาศัุยก้าริบัุงคับุ 

สุายธีาริที�สุาม สุายปิริะมวั่ลผ่ลข้อัมูลสุาริสุนเทศุ (Information Processing/ Data 

Analytics) ซึึ่�งเน้นก้าริวิั่เคริาะห์ข้อัมูลเชิังปิริิมาณ (ริวั่มถึง Big Data) เพ่�อัสุนับุสุนุนก้าริ

ตัด้สิุนใจ้เชิังนโยบุาย (ริวั่มถึงก้าริพัฒนาริะบุบุ Decision Supported System: DSS) ทั�ง

ด้้วั่ยเคร่ิ�อังม่อัทางสุถิติ ก้ริาฟแนวั่โน้ม (Time-series analysis) และแผ่นที� (Mapping) หร่ิอั 

Machine Learning/ AI (ดู้ตัวั่อัย่างที�คริอับุคลุมได้้จ้าก้ “Policy Analytics, Modelling, 

and Informatics” บุริริณาธิีก้าริโด้ย Gil-Garcia, Pardo, Luna-Reyes, 2018) ซึึ่�งเติบุโต 

ในสุายสุ่�อัสุาริมวั่ลชัน (Mass Communication) สุายภูมิศุาสุตริ์ (Geography) และ 

สุายอัอัก้แบุบุและวั่างผั่งเม่อัง (Urban Planning and Design)

สุายธีาริที�สีุ� สุายโคริงสุร้ิางสัุงคม (Social Structure) ซึึ่�งเน้นศึุก้ษ์านโยบุายผ่่านก้าริ 

เข้าใจ้โคริงสุริ้างสัุงคม (โคริงสุริ้าง ตัวั่ก้ริะทำาก้าริ/ ตัวั่แสุด้ง/ ปัิจ้เจ้ก้ และปิฏิิสัุมพันธ์ีที� 

เกิ้ด้ขึ�น) อัาทิ ด้้วั่ยทฤษ์ฎีีทางสัุงคมวิั่ทยา (Sociology) และให้ควั่ามสุำาคัญ่กั้บุควั่ามเช่ั�อัมโยง
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ริะหว่ั่างนโยบุายกั้บุสัุงคมในฐานะบุริิบุทขอังนโยบุายเป็ินพิเศุษ์ ซึึ่�งเป็ินฐานให้ก้าริศึุก้ษ์าด้้าน 

“Governance” เติบุโตในสุายนโยบุายศึุก้ษ์า ริวั่มถึงแนวั่คิด้ “Policy networks” และ 

“Policy communities” ซึึ่�งเติบุโตมาจ้าก้ฐานขอังก้าริอัธิีบุายเร่ิ�อัง “Complexity” และ 

“Wicked issue” พร้ิอัมทั�งเป็ินสุายธีาริที�มัก้ช่ัวั่ยยก้ริะดั้บุก้าริศึุก้ษ์าแบุบุที�เคยเป็ินเสุ้นตริง

ต่างๆ ให้มีมิติมาก้ขึ�น เช่ัน ขยายขอับุเขตก้าริศุกึ้ษ์าขอังก้ลุ่มแนวั่คิด้คลาสุสิุคอัย่าง “Multiple 

Streams”, “Garbage Can Model” และ “Punctuated Equilibrium Theory” ให้

อัอัก้ไปิจ้าก้แค่เร่ิ�อัง Agenda setting เป็ินเร่ิ�อังที�คริอับุคลุมทั�งก้ริะบุวั่นก้าริในภาพใหญ่่ที�มี

มิติทางสัุงคมก้าริเม่อังมาก้ขึ�น (Cairney, 2020) เพิ�มมุมมอังขอังก้าริศึุก้ษ์าเชิังสุถาบัุนแบุบุ

ดั้�งเดิ้มไปิสูุ่ก้าริมอังแบุบุสุถาบัุนนิยมใหม่ (New Institutionalism) ที�สุนใจ้ปิทัสุถานทาง

สัุงคมหร่ิอัแม้แต่ปิริะวัั่ติศุาสุตร์ิในฐานะริาก้ฐานขอังก้าริเข้าใจ้สุถาบัุนทางนโยบุาย (Peters, 

2016) หร่ิอัขยับุจ้าก้ก้าริศึุก้ษ์า “Implementation” แบุบุแยก้สุ่วั่นจ้าก้ก้าริก้ำาหนด้และ

ปิริะเมินนโยบุายไปิสูุ่ก้าริมอังเป็ินเร่ิ�อังขอัง “Operational governance” เพริาะมอังว่ั่า 

นโยบุายเช่ั�อัมกั้บุภาคสุ่วั่นต่างๆ ในสัุงคมและไม่ได้้เคล่�อันจ้าก้บุนลงล่างท่�อัๆ ผ่่าน “Single 

authority” (Hill and Hupe, 2002)

สุายธีาริที�ห้า สุายก้าริบุริิหาริจั้ด้ก้าริ (Management) ซึึ่�งเน้นศึุก้ษ์าเพ่�อัปิริะยุก้ต์ใช้ั

เคร่ิ�อังม่อัทางก้าริบุริิหาริที�ถูก้พัฒนาขึ�นในสุายบุริิหาริธุีริกิ้จ้เป็ินหลัก้มาใช้ัสุำาหรัิบุก้าริสุร้ิาง

และขับุเคล่�อันนโยบุายสุาธีาริณะ (อัาทิ Balanced Scorecard (BSC), Total Quality  

Management (TQM), Knowledge Management, Strategic Planning and  

Management, Foresight/ Scenario Planning, Innovation Management ฯลฯ) ทั�งนี� 

แม้จ้ะดู้เหม่อันว่ั่าสุายนี�จ้ะเป็ินแนวั่หลัก้ในไทยเพริาะมุ่งเน้นโด้ยสุายรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิใน

ภาพริวั่มด้้วั่ยอัยูแ่ล้วั่ ดั้งนั�น พอัเอัานโยบุายมาอัยูใ่นร่ิมรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิ สุายนี�จึ้งคริอับุงำา

ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายในปิริะเทศุ (ริายละเอัียด้อ่ัานใน Boossabong, 2017) ทวั่่า ปิริะเด้็น

สุำาคัญ่ค่อัในริะดั้บุสุาก้ล ควั่ามรู้ิทางก้าริบุริิหาริจ้ัด้ก้าริยุคใหม่ไม่เพียงที�จ้ะไม่แยก้ก้าริเม่อัง
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อัอัก้ไปิ หาก้แต่พยายามทำาควั่ามเข้าใจ้ก้าริเม่อังในก้าริบุริิหาริด้้วั่ย ซึึ่�งรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิ

ไทยในภาคปิฏิิบัุติดู้จ้ะยังไม่ปิรัิบุตัวั่ไปิในทิศุทางนี�มาก้นัก้ด้้วั่ยเหตุที�ต้อังก้าริริัก้ษ์าตัวั่ตนวั่่า

ต่างจ้าก้พวั่ก้รัิฐศุาสุตร์ิ 

สุายธีาริที�หก้ สุายศึุก้ษ์าก้ริะบุวั่นก้าริทางก้าริเม่อัง (Political Process) ซึึ่�งเน้น

ทำาควั่ามเข้าใจ้ก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุาย (Policy process) ในฐานะก้ริะบุวั่นก้าริทางก้าริเม่อัง 

ผ่่านเลนส์ุหลัก้ค่อัก้าริมอังในเชิังขอังขั�นตอัน (Stagist approach) ก้าริมอังในเชิังริะบุบุ  

(System approach) ก้าริมอังเชิังสุถาบัุน (Institutional approach) หร่ิอัแม้แต่ก้าริมอัง

ผ่่านก้ริอับุก้ฎีหมายมหาชัน (Public law) โด้ยในยุคหลังได้้ลด้ทอันก้าริมอังในเชิังวั่งจ้ริ

นโยบุาย (Policy cycle) ในแบุบุที�เห็นนโยบุายเป็ินท่อันๆ หร่ิอัเป็ินขั�นเป็ินตอันเรีิยงต่อักั้น 

จ้าก้ริะบุุปัิญ่หา ก้ำาหนด้วั่าริะ สุร้ิางทางเล่อัก้ วิั่เคริาะห์ทางเล่อัก้ ไปิสูุ่ก้ารินำาไปิปิฏิิบัุติ ติด้ตาม 

ปิริะเมิน และย้อันก้ลับุมาทบุทวั่นหร่ิอัริะบุุปัิญ่หาใหม่ จ้าก้ที�ไม่ได้้สุะท้อันปิริาก้ฏิก้าริณ์

ทางนโยบุายที�เป็ินอัยู่จ้ริิงเท่าใด้นัก้ เพริาะแทบุไม่มีนโยบุายใด้เคล่�อันตัวั่ไปิในลัก้ษ์ณะนั�น  

ซึึ่�งเหตุผ่ลสุำาคัญ่ค่อัเง่�อันไขทางก้าริเม่อังที�ถูก้มอังข้ามไปิ โด้ยหาก้เปิิด้ตำาริายุคหลังจ้ะเริิ�มเห็น

ว่ั่าก้าริอัธิีบุายเชิังก้ริะบุวั่นก้าริ/ ขั�นตอันในลัก้ษ์ณะวั่งจ้รินโยบุายนั�นแทบุจ้ะหายไปิแล้วั่ หร่ิอั

ถ้าใคริยังเขียนตำาริาแนวั่นี�อัยู่ก็้มัก้จ้ะถูก้ดู้แคลนจ้าก้แวั่ด้วั่ง (ในขณะที�ตำาริาในปิริะเทศุไทย 

มีแต่แนวั่นี�) เช่ัน งานแนวั่คดิ้นโยบุายศึุก้ษ์าที�เป็ินธีงหลกั้ขอัง International Public Policy 

Association (IPPA) อัยา่ง “Contemporary Approaches to Public Policy: Theories, 

Controversies and Perspectives” บุริริณาธิีก้าริโด้ย Guy Peters and Philippe Zittoun 

(2016) ไม่ได้้นับุริวั่มแนวั่ทางวั่งจ้รินโยบุาย หร่ิอังานคลาสุสุิก้ด้้านแนวั่คิด้นโยบุายศึุก้ษ์า

อัย่าง “Theories of the Policy Process” บุริริณาธิีก้าริโด้ย Christopher Weible and 

Paul Sabatier (2018) ที�มีก้าริตีพิมพ์หลายครัิ�ง (โด้ย ณ ปัิจ้จุ้บัุนปิรัิบุแก้้ไปิทั�งหมด้ 4 หน) 

ได้้ทำาสิุ�งที�นำาไปิสูุ่ก้าริถก้เถียงกั้นในวั่งก้ว้ั่างนั�นค่อัตัด้บุทที�ว่ั่าด้้วั่ยก้ริะบุวั่นก้าริ/ ขั�นตอัน/ 

วั่งจ้รินโยบุายอัอัก้ตั�งแต่ 2nd edition ในปีิ 2007 
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สุายธีาริที�เจ็้ด้ สุายก้าริเม่อังเปิริียบุเทียบุ (Comparative Politics) ซึ่ึ�งเน้นศึุก้ษ์า

นโยบุายเชิังเปิรีิยบุเทียบุ (Comparative Public Policy) ด้้วั่ยอิัทธิีพลจ้าก้ขนบุทางก้าริ

เม่อังเปิรีิยบุเทียบุ โด้ยเช่ั�อัมกั้บุก้าริศึุก้ษ์าก้าริถ่ายโอันทางนโยบุาย (Policy transfer)  

ไม่ว่ั่าจ้ะเป็ินก้ารินำานโยบุายจ้าก้ที�หนึ�งไปิติด้ตั�งอีัก้ที� (policy installation) ก้าริบุ่มเพาะ

นโยบุายด้้วั่ยก้าริเอัาเมล็ด้พันธ์ุีมาจ้าก้ที�อ่ั�น (policy transplantation) ก้าริเอัานโยบุายที�

อ่ั�นมาเป็ินแบุบุอัย่าง (policy emulation) ก้าริผ่สุมผ่สุานทางนโยบุายจ้าก้ที�อ่ั�นและที�มีอัยู่ 

(policy convergence) หร่ิอัแม้แต่ก้าริเรีิยนรู้ิทางนโยบุาย (policy learning) (ผ่่าน lessons  

drawing) ซึ่ึ�งไปิเกี้�ยวั่กั้บุก้าริแพริก่้ริะจ้ายขอังตน้แบุบุนโยบุายที�โด้ด้เด่้น (policy diffusion) 

หร่ิอัภาวั่ะอัยาก้มีบุ้างหลังจ้าก้เห็นว่ั่าที�อ่ั�นมีกั้น (policy isomorphism) (ดู้ Hadjiisky, 

Pal, and Christopher, 2017) ทั�งนี� จ้าก้ก้าริเข้าร่ิวั่มก้าริหาร่ิอัริะหว่ั่างนัก้วิั่ชัาก้าริด้้านนี� 

ภายในงานปิริะชุัมวิั่ชัาก้าริ International Conference on Public Policy ที� Montreal 

ก้ลางปีิ 2019 มีขอ้ัสุรุิปิที�สุำาคัญ่ว่ั่าต่อัไปิวั่าริสุารินำาด้้านนี� (Journal of Comparative Policy 

Analysis) จ้ะไมตี่พิมพ์ผ่ลงานที�แค่ “Telling another story” จ้าก้ก้าริเปิริยีบุเทียบุโน่นนี�นั�น 

อีัก้ต่อัไปิ หาก้แต่จ้ะเน้นไปิที�ก้าริเปิรีิยบุเทียบุที�สุร้ิางคุณูปิก้าริต่อัแนวั่คิด้หร่ิอัสุร้ิางอังค์ควั่ามรู้ิ 

ด้้านก้าริศึุก้ษ์าเชิังเปิรีิยบุเทียบุด้้วั่ย (มีก้ริอับุแนวั่คิด้ที�ชััด้เจ้น ไม่ใช่ัแค่พริริณนาก้าริเปิรีิยบุ

เทียบุ)

สุายธีาริที�แปิด้ สุายปิรัิชัญ่าก้าริเม่อัง (Political Philosophy) ซึึ่�งเน้นศึุก้ษ์าหลัก้ก้าริ 

ปิทัสุถาน หร่ิอัแม้แต่จ้ริิยธีริริมที�ก้ำาหนด้ก้ริอับุในก้าริพัฒนานโยบุายที�ดี้ผ่่านปิรัิชัญ่า ควั่ามคิด้  

หร่ิอัทฤษ์ฎีีทางก้าริเม่อัง (Political Philosophy/ Thoughts/ Theories) ริวั่มไปิถึงแนวั่

วิั่พาก้ษ์์และตีควั่าม (ได้้รัิบุอิัทธิีพลมาอีัก้ทอัด้หนึ�งจ้าก้มานุษ์ยวิั่ทยา) ซึึ่�งก้าริด้ำาริงอัยู่ขอัง

สุายนี�แทบุจ้ะเรีิยก้ได้้ว่ั่าเป็ินก้าริทลายก้ำาแพงสุ่วั่นที�แข็งแก้ร่ิงที�สุุด้ริะหว่ั่างรัิฐศุาสุตร์ิกั้บุก้าริ

ศึุก้ษ์านโยบุายในร่ิมรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิก็้ว่ั่าได้้ โด้ยนโยบุายศึุก้ษ์าในมุมนี�ค่อัก้าริทำาควั่าม

เข้าใจ้ก้าริแปิลงหร่ิอัเคล่�อันตวัั่จ้าก้ไอัเด้ยีทางก้าริเม่อังสูุ่ปิฏิิบัุติก้าริ/ ก้าริด้ำาเนนิก้าริทางก้าริ
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เม่อังหร่ิอัก้าริเม่อังในภาคปิฏิิบัุติ (policy as the transformation of political ideas to 

political actions) (Fischer, 2003) 

ทั�งนี� สุายธีาริทั�งหมด้ข้างต้นนับุเป็ิน “Foundations” ที�บุ่งชีั�ควั่ามเป็ิน “Interdis-

ciplinary” ขอังนโยบุายศึุก้ษ์าได้้เป็ินอัยา่งดี้1  พร้ิอัมทั�งสุะท้อันให้เห็นโอัก้าสุขอังก้าริขยาย

พริมแด้นให้ “Beyond boundaries” ไปิได้้อีัก้มาก้จ้าก้ที�แต่ละสุายธีาริล้วั่นมีวิั่วัั่ฒนาก้าริ

ขอังควั่ามรู้ิ (knowledge evolution) และพร้ิอัมจ้ะมาบุริริจ้บุและตัด้ข้ามผ่่านกั้นได้้ โด้ย

เป็ินทั�ง “Backbone” และ “Backstage” ขอังก้าริศึุก้ษ์าและวิั่เคริาะห์ปิริะเด็้นนโยบุายที�

เฉพาะเจ้าะจ้งใด้ๆ ซึึ่�งไม่ใช่ัแค่นโยบุายอังค์ก้ริภาครัิฐในแบุบุที�ขนบุเดิ้มเน้นกั้น จ้นทำาให้หมก้ห

มุ่นกั้นแต่อัยูกั่้บุก้ฎีเก้ณฑ์์ ริะเบีุยบุ มาตริฐาน ข้อับัุงคับุ ก้ลไก้ Best Practice ก้าริสุริา้งตัวั่บุ่งชีั� 

Blueprint หร่ิอั Guidelines ที�มอังแบุบุเสุ้นตริง บุนลงล่าง และมีภาครัิฐเป็ินศูุนยก์้ลาง ก้ล่าวั่

ค่อั ขยับุอัอัก้ไปิก้ว้ั่างก้ว่ั่านั�นได้้อีัก้มาก้ เช่ัน ใช้ัศึุก้ษ์านโยบุายสุวัั่สุดิ้ก้าริสัุงคม นโยบุายด้้าน

สุุขภาพ นโยบุายสุ่งเสุริิมควั่ามหลาก้หลายและควั่ามเท่าเทียมทางเพศุ นโยบุายสิุ�งแวั่ด้ล้อัม 

นโยบุายพลังงาน นโยบุายก้าริค้า นโยบุายเก้ษ์ตริและอัาหาริ นโยบุายพัฒนาเม่อัง นโยบุาย

ด้้านนวัั่ตก้ริริมและเทคโนโลยี หร่ิอัแม้แต่นโยบุายยก้ริะดั้บุก้าริพัฒนาก้าริเม่อัง โด้ยนับุริวั่ม

ตัวั่แสุด้งทางนโยบุายที�หลาก้หลายมาก้ก้วั่า่แค่บุริริด้าเจ้้าหนา้ที�ขอังริฐั มอังเหน็ปิฏิิสัุมพันธ์ีที�

สุลับุซัึ่บุซ้ึ่อันริะหว่ั่างตัวั่แสุด้งเหล่านั�น และพยายามเข้าใจ้เง่�อันไขเชิังโคริงสุร้ิางที�มีอัยู่ 

มาก้ไปิก้ว่ั่านั�น ก้าริปัิก้หมุด้ใหม่ให้นโยบุายศึุก้ษ์าในปิริะเทศุไทยในแบุบุที�ไม่ใช่ัแค่ 

นัก้รัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตริ์หร่ิอันัก้บุริิหาริรัิฐกิ้จ้ที�จ้ะมาผู่ก้ขาด้ก้าริอั้าง (claim) หร่ิอัมีควั่าม

ชัอับุธีริริม (legitimacy) ในก้าริพูด้ถึง (ก้ล่าวั่เช่ันนี�ไม่ได้้หมายควั่ามว่ั่ารัิฐปิริะศุาสุนาศุาสุตร์ิ 

1  ต้อังหมายเหตุไว้ั่เล็ก้น้อัยว่ั่าก้าริจั้ด้แบุ่งโด้ย Wayne Parsons สุะท้อันแนวั่ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายขอังสุาย

อัังก้ฤษ์และยโุริปิเป็ินหลัก้ ในขณะที�ข้อัจ้ำากั้ด้ขอังไทยที�ผ่่านมาเกิ้ด้จ้าก้ก้าริริบัุอิัทธิีพลจ้าก้สุายอัเมริิก้าแบุบุ

ที�ยังไม่ปิรัิบุตัวั่ (หร่ิอัที�มัก้ถูก้เหน็บุแนมว่ั่าเป็ินแบุบุที�ยังหลงอัยูใ่นสุงคริามเย็น)
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ไม่ได้้สุำาคัญ่ในก้าริศุกึ้ษ์านโยบุาย หาก้แตเ่น้นว่ั่าไม่ควั่ริผ่กู้ขาด้) นับุเป็ินจุ้ด้ตั�งต้นสุำาคัญ่ในก้าริ

เปิิด้ปิริะตูสุำาหรัิบุก้าริมี “นัก้นโยบุายศึุก้ษ์า” ในปิริะเทศุไทยในฐานะปิริะชัาคมที�เปิิด้ก้ว้ั่าง 

(epistemic community) ไมว่่ั่าจ้ะมาจ้าก้ฟาก้ฝั่ั�งไหนหร่ิอัก้ริะจ้ายไปิอัยู่ในมมุใด้ก้ต็าม โด้ย

พวั่ก้เขามีก้ริอับุหร่ิอัมีฐานในก้าริวิั่เคริาะห์เพ่�อัเป้ิาหมายร่ิวั่มที�สุำาคัญ่ค่อัก้าริเช่ั�อัม Policy 

Knowledge ไปิสูุ่ Public Action ก้ล่าวั่อีัก้นัยค่อั วัั่นนี�โลก้นโยบุายศึุก้ษ์าควั่ริ “Welcome” 

หร่ิอั “Inclusive” ให้มาก้ก้ว่ั่าที�เป็ินอัยู ่ไม่ใช่ัไปิตีก้ริอับุ สุร้ิาง “Us” กั้บุ “Them” ในแบุบุ

ที�เป็ินมา พริอ้ัมทั�ง ควั่ริจ้ะตอ้ังเปิน็โลก้ที�ไม่ได้้ทำาใหค้นมอังอัอัก้ไปิขา้งนอัก้ริาวั่ก้บัุมันอัยูไ่ก้ล

อัอัก้ไปิ ทว่ั่า ควั่ริเป็ินอัย่างที� Dvora Yanow (2000) ชัวั่นคิด้ไว้ั่เม่�อันานมาแล้วั่ว่ั่าเริาต้อัง

ทำาให้เร่ิ�อังนโยบุายเป็ินเร่ิ�อังใก้ล้ตัวั่ เป็ินเร่ิ�อังขอังเริาทุก้คน หร่ิอัทำาให้ทุก้คนมอังเข้าไปิข้างใน

ตัวั่เอังและคิด้อัอัก้มาด้งัๆ ในฐานะที�มันไม่ได้้ซัึ่บุซ้ึ่อันเชิังเทคนิคอัะไริหาก้แตเ่ป็ิน “Mode of 

social expression of public concerns and expected solutions” ด้้วั่ยเหตุนี� โจ้ทย์

ขอังก้าริพัฒนาก้ริอับุก้าริมอังในแต่ละสุายธีาริในอันาคตจึ้งไม่ได้้อัยูที่�ทำาอัย่างไริจ้ะให้มุมมอัง

ที�สุลับุซัึ่บุซ้ึ่อันหร่ิอัลำ�าลึก้ขึ�น หาก้แต่จ้ะทำาอัย่างไริให้มันง่าย เข้าใจ้ได้้ หร่ิอัเป็ินมิตริกั้บุทุก้คน 





“ …ก์ารปัิก์หมุุดใหมุ่ให้น์โยบุายศึุก์ษ์า

ใน์ปิระเทศุไทย… นั์บุเป็ิน์จุุดตัั้�งต้ั้น์สำำาคััญ

ใน์ก์ารเปิิดปิระตูั้สำำาหรับุก์ารมีุ “นั์ก์น์โยบุายศึุก์ษ์า” …

ไมุ่ว่าจุะมุาจุาก์ฟาก์ฝ่ัั่งไหน์หรือัก์ระจุาย

ไปิอัยู่ใน์มุุมุใดก็์ตั้ามุ โดยพวก์เขามีุก์รอับุหรือัมีุฐาน์ใน์

ก์ารวิเคัราะห์เพ่ือัเปิ� าหมุายร่วมุท่ีสำำาคััญคืัอั

ก์ารเช่ือัมุ Policy Knowledge ไปิสู่ำ Public Action…”
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02
นโยบั�ยศึิกูษ�ในมุมมอง Welfare Economics: 
ศึิกูษ�นโยบั�ยในฐ�นะกู�รสร้�งคำวี�มเป็ีนอยู�ที�ดี

ของสังคำมส�วีนรวีม

ธีริ ปีิติด้ล

เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิสุวัั่สุดิ้ก้าริริวั่มถึงเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิก้าริพัฒนามีเป้ิาหมายสุำาคัญ่ค่อั สุร้ิาง

ควั่ามเป็ินอัยู่ที�ดี้ขอังสัุงคมสุ่วั่นริวั่ม (overall well-being of society) ก้าริศึุก้ษ์านโยบุาย

ในมมุมอังเช่ันนี�แบุ่งอัอัก้เปิน็สุามแบุบุหลกั้ค่อัก้ารินำาควั่ามรู้ิทางเศุริษ์ฐศุาสุตริม์าเป็ินเคร่ิ�อัง

ม่อัในก้าริปิริะเมินนโยบุาย ในก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุาย และในก้าริวิั่เคริาะห์ก้ริะบุวั่นก้าริด้ำาเนิน

นโยบุาย (ซึ่ึ�งมีควั่ามสุมัพันธ์ีกั้น เพริาะก้าริทริาบุผ่ลขอังนโยบุายที�มีอัยู ่(results evaluation) 

หร่ิอัผ่ลขอังก้าริปิริะเมินควั่ามเป็ินไปิได้้/ ปิริะเมินผ่ลก้ริะทบุที�คาด้ว่ั่าจ้ะเกิ้ด้ (feasibility/ 

impact assessment) สุ่งผ่ลต่อัก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุายที�ดี้ก้ว่ั่า และจ้าก้ก้าริอัอัก้แบุบุนั�นก็้

สุามาริถสุร้ิางก้ริะบุวั่นก้าริด้ำาเนินนโยบุายที�สุอัด้รัิบุได้้ต่อัไปิ) โด้ยในก้าริปิริะเมนินโยบุายนั�น 

แนวั่ทางหลกั้ค่อัก้าริหาตวัั่เทยีบุหร่ิอัก้าริเปิริยีบุเทยีบุริะหวั่า่ง “Treatment Group” (ก้ลุ่มที�

รัิบุผ่ลจ้าก้นโยบุาย) และ “Control Group” (ก้ลุ่มที�ไม่ได้้รัิบุผ่ลจ้าก้นโยบุาย) ซึ่ึ�งเรีิยก้ว่ั่าก้าริ

วิั่เคริาะห์ “Difference in Difference” ก้ล่าวั่ค่อั อัาศัุยก้าริพิจ้าริณาควั่ามแตก้ต่างริะหว่ั่าง

คนที�ได้้รัิบุผ่ลจ้าก้นโยบุายกั้บุคนที�ไม่ได้้รัิบุ โด้ยนำามาเทียบุกั้นริะหว่ั่างช่ัวั่งก่้อันและช่ัวั่งหลัง

มีมาตริก้าริเชิังนโยบุายอัอัก้มาด้ังภาพที� 1 ทั�งนี� สิุ�งที�ยาก้ค่อัก้าริคำานวั่ณผ่ลในเชิังเทคนิค  
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ก้ล่าวั่ค่อั เวั่ลาดู้ผ่ล จ้ะดู้ผ่ลอัะไริ ด้้วั่ยแหล่งข้อัมูลใด้ สุมบูุริณ์และเพียงพอัแค่ไหน ริวั่มถึง 

ไม่ง่ายที�จ้ะหาตัวั่เทียบุที�มีลัก้ษ์ณะพ่�นฐานไม่ต่างกั้นมาก้ (ตัวั่แปิริควั่บุคุม) 

ภู่าพที� 1 แสดงวิัธีก์ารวิัเคำราะห์ “Difference in Difference”

ในทำานอังเด้ียวั่กั้น ก้าริปิริะเมินผ่ลสุำาเร็ิจ้โด้ยวิั่ธีี Randomized Control Trial 

(RCT) ก็้ก้ำาลังได้้รัิบุควั่ามนิยม ซึึ่�งนับุเป็ินก้าริดึ้งวิั่ธีีวิั่ทยาเดี้ยวั่กั้บุก้าริทด้สุอับุทางก้าริแพทย์

มาใช้ั ก้ล่าวั่ค่อั เป็ินเสุม่อันก้าริทด้สุอับุวั่ัคซีึ่นผ่่านก้าริให้วัั่คซีึ่นปิลอัมเพ่�อัดู้ว่ั่าคนที�ได้้รัิบุ

วัั่คซีึ่นจ้ริิงจ้ะมีภูมิต้านทานมาก้ก้ว่ั่าหร่ิอัไม่ โด้ยในก้าริปิริะยุก้ต์ใช้ัทางเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิสุำาหรัิบุ

ปิริะเมินผ่ลทางนโยบุาย จ้ะใช้ัวิั่ธีีก้าริสุุ่มให้ได้้ก้ลุ่มสุอังก้ลุ่มที�เหม่อันกั้น ซึึ่�งก้ลุ่มหนึ�งจ้ะได้้รัิบุ

ผ่ลจ้าก้นโยบุาย สุ่วั่นอีัก้ก้ลุ่มจ้ะไม่ได้้รัิบุดั้งตัวั่อัยา่งในแผ่นภาพที� 2 ซึึ่�งแนวั่ทาง RCT นี�ถูก้ใช้ั 

อัย่างมาก้ในเชิังเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิก้าริพัฒนา โด้ยเป็ินที�ยอัมรัิบุอัย่างมาก้ว่ั่า RCT สุามาริถทำาให้

เห็นว่ั่าอัะไริ “Work” อัะไริไม่ ซึึ่�งเป็ินหัวั่ใจ้สุำาคัญ่ขอังก้าริสุร้ิางข้อัสุรุิปิว่ั่านโยบุายหนึ�งๆ 

Y

Effect of treatment

Treatment Group

Control Group

Before After
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จั้ด้ก้าริกั้บุปัิญ่หาได้้หร่ิอัไม่ ทว่ั่า ในภาพริวั่ม ข้อัจ้ำากั้ด้สุำาคัญ่ค่อั ก้ารินำา RCT มาใช้ัมีริาคาที�

สูุง อัาทิ ต้อังมีงบุ 10-20 ล้านในก้าริทำา ซึึ่�งทำาให้ปิริะเทศุไทยยังไม่ค่อัยมีก้าริใช้ั แม้ปัิจ้จุ้บัุน

จ้ะถูก้พูด้ถึงมาก้เป็ินวั่งก้ว้ั่างและเริิ�มมีเทคโนโลยีที�อัาจ้จ้ะช่ัวั่ยทำาให้ก้าริใช้ั RCT ถูก้ลงก็้ตาม

ภู่าพที� 2 แสดงแนวัทางก์ารทำา RCT นโยบุาย “Back for work”

ที�มา: อ้ัางใน โสุมรัิศุมิ� และ ณัฐวุั่ฒิ (2561) 

= คนท่ี่�ไม่่ม่่งานที่ำา = คนท่ี่�กลัับไปม่่งานที่ำา

Population is split in to 2
groups by random lot

Outcomes for both
roups are measured

CONTROL

INTERVENTION
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นอัก้จ้าก้วิั่ธีีข้างต้น อีัก้แนวั่ทางค่อัก้าริปิริะเมินผ่ลก้าริก้ริะจ้ายปิริะโยชัน์และ/หร่ิอั

ต้นทุนขอังนโยบุาย (บุนฐานขอัง Cost-benefit analysis หร่ิอั Cost-effectiveness 

analysis) ซึึ่�งขอัแลก้เปิลี�ยนตัวั่อัย่างก้าริศึุก้ษ์าเชิังนโยบุายที�ศูุนย์วิั่จั้ยควั่ามเหล่�อัมลำ�าและ

นโยบุายสัุงคม คณะเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิ มหาวิั่ทยาลัยธีริริมศุาสุตร์ิทำานั�นค่อัก้าริปิริะเมินก้าริ 

ก้ริะจ้ายปิริะโยชัน์ขอังนโยบุายก้าริศึุก้ษ์าขอังไทย โด้ยวิั่เคริาะห์ว่ั่าปิริะโยชัน์และต้นทุนไปิ

สูุ่ใคริ ซึึ่�งได้้แบุ่งตามก้ลุ่มริายได้้ และตั�งคำาถามเกี้�ยวั่กั้บุควั่ามเหล่�อัมลำ�าริะหวั่่างคนจ้นก้ับุ

คนริวั่ย ผ่่านก้าริพิจ้าริณาว่ั่าใคริได้้ปิริะโยชัน์มาก้ก้ว่ั่ากั้น ซึึ่�งจ้าก้ผ่ลก้าริศึุก้ษ์าช่ัวั่ยบุ่งชีั�เป็ิน

ตัวั่เลขที�ชััด้เจ้นว่ั่าริายจ่้ายด้้านก้าริศึุก้ษ์าขอังรัิฐบุาลนั�นเกิ้ด้ด้อัก้ผ่ลไปิสูุ่คนริวั่ยหร่ิอัก้ลุ่ม

ฐานะเศุริษ์ฐกิ้จ้ด้้านบุนมาก้ก้ว่ั่า 

ทั�งนี� สุำาหรัิบุควั่ามท้าทายขอังก้าริปิริะเมินผ่ลด้้วั่ยวิั่ธีีก้าริทางเศุริษ์ฐศุาสุตริ์ใน

ภาพก้ว้ั่างค่อับุางผ่ลลัพธ์ีไม่สุามาริถสัุงเก้ตหร่ิอัวัั่ด้ได้้ง่าย อัาทิ ในก้าริปิริะเมินผ่ลก้ริะทบุ 

COVID-19 มีทั�งผ่ลริะยะยาวั่ ผ่ลก้ริะทบุต่อัคริอับุครัิวั่ ผ่ลต่อัสุุขภาพจิ้ต เป็ินต้น ซึึ่�งมีหลาย

มิติมาก้ก้วั่่าริายได้้ หนี�สิุน ก้าริมีงานทำา หร่ิอัก้าริติด้หร่ิอัไม่ติด้เช่ั�อั นอัก้จ้าก้นั�นค่อัปิัญ่หา

ด้้านข้อัมูล โด้ยในปิริะเทศุไทย นโยบุายที�สุามาริถนำามาปิริะเมินได้้ง่ายที�สุุด้ค่อันโยบุาย 

ฝัั่�งสุุขภาพ เน่�อังจ้าก้มีข้อัมูล แต่ด้้านอ่ั�นนั�นหาข้อัมูลที�น่าเช่ั�อัถ่อัมาปิริะเมินกั้นได้้ยาก้มาก้ 

ริวั่มไปิถึงควั่ามท้าทายจ้าก้ก้าริอัธิีบุายผ่ลว่ั่าเกิ้ด้จ้าก้อัะไริหร่ิอัเช่ั�อัมโยงในเชิังเหตุและผ่ล 

อัย่างไรินั�นต้อังก้าริก้ริอับุทฤษ์ฎีีเข้ามาช่ัวั่ย ซึึ่�งบุางก้ริณีก็้ขาด้ทฤษ์ฎีีที�เกี้�ยวั่ข้อัง สุุด้ท้ายค่อั

ปัิญ่หาวัั่ฒนธีริริมขอังฝ่ั่ายนโยบุายที�ไม่ค่อัยให้ควั่ามสุำาคัญ่กั้บุ Evidence-based policy  

อัย่างเท่าที�ควั่ริ ยังดี้ที�ฝ่ั่ายนโยบุายสุนใจ้เร่ิ�อังตัวั่เลข ทำาให้แนวั่ทางนี�ยังมีบุทบุาทมาก้ 

เพริาะเป็ินก้าริศึุก้ษ์านโยบุายที�เห็นตัวั่เลขชััด้เจ้น (Quantifiable) มาก้ก้ว่ั่าหร่ิอัไม่น้อัยก้ว่ั่า 

แนวั่ทางอ่ั�นๆ 

อันึ�ง ดั้งที�เก้ริิ�นข้างต้นว่ั่านอัก้เหน่อัจ้าก้ก้าริปิริะเมนิ มุมมอังเศุริษ์ฐศุาสุตริส์ุวัั่สุดิ้ก้าริ 

ริวั่มถึงเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิก้าริพัฒนาสุามาริถนำามาช่ัวั่ยในก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุายได้้ด้้วั่ย ซึึ่�งสิุ�งที� 
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คำานึงเป็ินพิเศุษ์ค่อัจ้ะให้ปิริะโยชัน์ต่อัใคริ (Targeting or Universal) และให้แบุบุไหน 

อัาทิ ต้อังมีเง่�อันไขหร่ิอัไม่ (Conditional or Unconditional) ให้เป็ินเงิน หร่ิอัให้เป็ินขอัง  

(In cash or In-kind) และผู้่ให้ค่อัใคริ สุ่วั่นก้ลางหร่ิอัหนว่ั่ยงานในริะด้บัุท้อังถิ�น (Centralized  

or Decentralized) โด้ยหลัก้เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิจ้ะช่ัวั่ยคำานวั่ณแต่ละทางเล่อัก้ว่ั่าจ้ะต้อังเผ่ชิัญ่

อุัปิสุริริค และต้นทุนอัะไริบุ้าง ทั�งนี� ในปัิจ้จุ้บัุน นโยบุายแบุบุ “Targeting” นั�นถูก้ใช้ัอัย่าง

มาก้ในปิริะเทศุไทย เช่ัน นโยบุายบัุตริสุวัั่สุดิ้ก้าริ ก้อังทุนเพ่�อัควั่ามเสุมอัภาคด้้านก้าริศึุก้ษ์า 

และเงินอุัด้หนุนเด็้ก้เล็ก้ เป็ินต้น 

สุำาหรัิบุก้ริอับุก้าริพจิ้าริณาทางเล่อัก้ที�สุำาคัญ่นั�น ปิริะก้าริแริก้ค่อัต้นทุน (Cost) ไมว่่ั่า 

จ้ะเป็ินค่าใช้ัจ่้าย (Expenditure) ต้นทุนทางก้าริบุริิหาริจั้ด้ก้าริ (Administrative Cost) หร่ิอั

แม้แต่ต้นทุนสุ่วั่นบุุคคลขึ�นอัยู่กั้บุบุาด้แผ่ลที�แต่ละคนมีในอัดี้ต (Personal Cost/Stigma) 

ปิริะก้าริต่อัมาค่อั ควั่ามคุ้มคริอังที�คริอับุคลุมถึง (Coverage) เช่ัน ก้าริพิจ้าริณาข้อัผิ่ด้พลาด้

ที�เกิ้ด้ขึ�นจ้าก้ก้าริก้ำาหนด้เป้ิาหมาย (Targeting Error) นอัก้จ้าก้นั�นค่อัผ่ลปิริะโยชัน์ที�เกิ้ด้ขึ�น 

(Benefits) ทั�งริะยะสัุ�นและริะยะยาวั่ ริวั่มถึง ก้าริบิุด้เบุ่อันเป้ิาหมายหร่ิอัก้าริคอัร์ิรัิปิชัั�น

อัย่างไริก็้ตาม ควั่ามซึ่ับุซ้ึ่อันจ้ะมาก้ขึ�นในก้ริณีที�เป็ินเร่ิ�อังขอังก้าริอัอัก้แบุบุ  

“ชุัด้นโยบุาย” (Policy series) หร่ิอัมาตริก้าริเชิังนโยบุายมาก้ก้ว่ั่าหนึ�งตัวั่ถูก้ใช้ัปิริะก้อับุกั้น 

เช่ัน ก้ริณีขอังริะบุบุบุำานาญ่ในปิริะเทศุไทย ซึึ่�ง International Labour Organization (ILO) 

ได้้มีก้าริแสุด้งให้เห็นว่ั่าริะบุบุบุำานาญ่ดั้งก้ล่าวั่มีคนจ้นบุางก้ลุ่มที�ได้้บัุตริสุวัั่สุดิ้ก้าริ บุางก้ลุ่ม

อัยู่ในก้อังทุนก้าริอัอัม ในขณะที�บุางก้ลุ่มได้้รัิบุเงินบุำานาญ่จ้าก้ปิริะกั้นสัุงคมแทน โด้ยที�ยังมี 

อีัก้ก้ลุ่มเล็ก้ๆ ที�อัาศัุยเงินบุำานาญ่จ้าก้ที�อัยู่ในริะบุบุริาชัก้าริ ซึึ่�งปัิญ่หาที�พบุค่อัทำาอัย่างไริจ้ะ

สุามาริถเพิ�มเงินอุัด้หนนุคนชัริาใหม้าก้ก้วั่า่นี� และจ้ะทำาอัยา่งไริใหเ้กิ้ด้ควั่ามคริอับุคลมุลงมาถงึ 

ภาคสุ่วั่นที�ไม่เป็ินทางก้าริ (Informal sector) ด้้วั่ย พร้ิอัมทั�งจ้ะทำาอัย่างไริให้สุ่วั่นขอังก้าริ

ให้บุำานาญ่ที�ได้้จ้าก้ปิริะกั้นสัุงคมนั�นนำาไปิสูุ่ก้าริเกิ้ด้ปิริะโยชัน์อัย่างแท้จ้ริิง ซึึ่�งโจ้ทย์ทั�งหมด้

นี�สุะท้อันว่ั่าจ้ำาเป็ินต้อังอัอัก้แบุบุนโยบุายทั�งชุัด้ที�เช่ั�อัมร้ิอัยกั้นหร่ิอัผ่สุมนโยบุายเข้าด้้วั่ยกั้น
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ในที�นี�ขอัยก้ตัวั่อัยา่งในต่างปิริะเทศุ ก้ริณีนโยบุายสุวัั่สุดิ้ก้าริสัุงคมที�ปิริะเทศุสุวีั่เด้นที�

ในภาพริวั่มนั�นเน้นบุทบุาทรัิฐ สุวัั่สุดิ้ก้าริแบุบุถ้วั่นหน้า สิุทธิีปิริะโยชัน์สูุง และภาษี์สูุง ด้้วั่ย

หลัก้ก้าริสุำาคัญ่ค่อัก้าริสุร้ิางพันธีมิตริข้ามก้ลุ่ม/ชันชัั�น โด้ยมีก้าริผ่สุมผ่สุานนโยบุายสุวัั่สุดิ้ก้าริ

เข้าด้้วั่ยกั้น ก้ล่าวั่ค่อั อัาศุยัปิริะก้นัสุุขภาพถว้ั่นหนา้ ปิริะก้นัสัุงคมและบุำานาญ่แบุบุ Two-Tier 

(Basic กั้บุ Employment-Based ที�ขึ�นอัยู่กั้บุเงินสุมทบุที�หัก้เข้าไปิจ้าก้ริายได้้ในริะหว่ั่าง

ทำางาน) คู่ขนานกั้บุเงินอุัด้หนุนเด็้ก้เล็ก้และนัก้เรีิยนแบุบุถ้วั่นหน้า และบุำานาญ่แบุบุก้ารัินตี 

สุำาหริับุผู้่สูุงอัายุที�บุำานาญ่ไม่เพียงพอั ซึ่ึ�งถูก้นำาไปิผ่นวั่ก้ก้ับุก้าริให้สุวัั่สุดิ้ก้าริแบุบุเจ้าะจ้ง 

ที�คนจ้น ก้ล่าวั่ค่อั ก้าริใช้ัก้าริก้ริะจ้ายก้าริดู้แลสูุ่ท้อังถิ�น ด้้วั่ยก้าริอุัด้หนุนเพิ�มเติมให้ได้้มี

คุณภาพชีัวิั่ตที�ดี้ในริะดั้บุขั�นตำ�าเป็ินอัย่างน้อัย 

เช่ันเดี้ยวั่กั้นกั้บุก้าริปิริะเมิน ก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุายด้้วั่ยฐานทางเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิ

สุวัั่สุดิ้ก้าริและเศุริษ์ฐศุาสุตริ์ก้าริพัฒนามีควั่ามท้าทายมาก้พอัสุมควั่ริ โด้ยเฉพาะก้าริมีฐาน

อุัด้มก้าริณ์และอัคติสุ่วั่นบุุคคล (Ideological Baggage and Prejudice) เข้ามาเกี้�ยวั่ข้อัง 

อัาทิ ก้าริเสุนอัให้เงินช่ัวั่ยเหล่อัคนจ้นมัก้จ้ะเจ้อัเสีุยงสุะท้อันวั่่าคนจ้นจ้ะเอัาไปิใช้ัใน 

สิุ�งที�ไม่ดี้ เช่ัน ซ่ึ่�อัสุุริา และข้อังเกี้�ยวั่กั้บุอับุายมุข จ้นนำาไปิสูุ่ก้าริปิรัิบุแต่งข้อัเสุนอัให้บิุด้เบีุ�ยวั่ 

ซึึ่�งในควั่ามเป็ินจ้ริิง คนจ้นใช้ัเงินที�ตริงกั้บุควั่ามเป็ินจ้ริิงมาก้ก้ว่ั่า นอัก้จ้าก้นั�นค่อัปิริะเด็้น

ขอังควั่ามเป็ินอิัสุริะขอังก้าริศึุก้ษ์าและก้าริผ่ลัก้ดั้นจ้าก้ก้าริอัอัก้แบุบุไปิสูุ่ก้าริปิฏิิรูิปิริะบุบุ

หร่ิอัปิรัิบุเปิลี�ยนนโยบุายให้สุำาเร็ิจ้ในโลก้ควั่ามเป็ินจ้ริิง ซึึ่�งเป็ินเร่ิ�อังที�ไม่ง่ายและเกี้�ยวั่ข้อังกั้บุ

ปัิจ้จั้ยที�ควั่บุคุมไม่ได้้จ้ำานวั่นมาก้ 

มิติสุุด้ท้าย เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิสุวัั่สุดิ้ก้าริริวั่มถึงเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิก้าริพัฒนาสุามาริถ

ช่ัวั่ยวิั่เคริาะห์ก้ริะบุวั่นก้าริด้ำาเนินนโยบุายที�ดี้ได้้เช่ันกั้น หาก้แต่อัาจ้จ้ะต้อังเช่ั�อัมโยงก้าริ

วิั่เคริาะห์กั้บุศุาสุตร์ิหร่ิอัมุมมอังอ่ั�นด้้วั่ย โด้ยเฉพาะเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิก้าริเม่อัง โด้ยมีปิริะเด็้น

มุ่งเน้นที�สุำาคัญ่ค่อัก้าริวิั่เคริาะห์คำาอัธิีบุาย ตัวั่แสุด้ง ผ่ลปิริะโยชัน์ และปิฏิิสัุมพันธ์ีริะหว่ั่าง 

ตัวั่แสุด้ง ริวั่มทั�งสุถาบัุนที�เกี้�ยวั่ข้อังกั้บุก้าริด้ำาเนินนโยบุาย ด้้วั่ยก้าริเน้นพิจ้าริณา  
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“Rules of the Game” เช่ัน ในก้าริวิั่เคริาะห์ก้าริสุร้ิางก้าริมีสุ่วั่นร่ิวั่มขอังชุัมชันในทาง

นโยบุาย ต้อังพิจ้าริณาไปิถึงก้าริสุร้ิางคำาอัธิีบุายต่อัชุัมชัน เช่ัน ก้าริยก้แนวั่คิด้ชุัมชัมนิยมขึ�น

มาเพ่�อัอัธิีบุายว่ั่าคำาตอับุอัยูที่�หมู่บุา้น หลังจ้าก้นั�นค่อัก้าริอัาศัุยผู้่นำาชุัมชันในฐานะ “ตัวั่ก้ลาง” 

ริะหวั่า่งชัาวั่บุ้านและอังค์ก้ริพัฒนา ก่้อันที�จ้ะพิจ้าริณาเก้ณฑ์์ก้าริจั้ด้สุริริงบุปิริะมาณ แนวั่ทาง

ก้าริเล่อัก้ตัวั่แทน และผ่ลต่อัแริงจู้งใจ้และควั่ามร่ิวั่มม่อั ซึึ่�งมีทั�งมิติที�วัั่ด้ผ่ลได้้ และที�วัั่ด้ผ่ล 

ไม่ได้้ ซึึ่�งถ่อัว่ั่าเป็ินควั่ามท้าทาย

จ้าก้ที�เสุนอัไปิทั�งหมด้ ข้อัสัุงเก้ตสุำาคัญ่เกี้�ยวั่กั้บุข้อัจ้ำากั้ด้ขอังก้าริศึุก้ษ์าด้้านนโยบุาย

ด้้วั่ยมิติทางเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิสุวัั่สุดิ้ก้าริและเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิก้าริพัฒนาที�ผ่่านมาค่อันโยบุายมัก้

ขึ�นอัยู่ก้ับุริะบุบุก้าริเม่อังและริะบุบุริาชัก้าริ ซึ่ึ�งเศุริษ์ฐศุาสุตริ์เข้าไปิไม่ถึง เพริาะเกี้�ยวั่ข้อัง

กั้บุควั่ามเป็ินจ้ริิงที�ว่ั่าผู้่มีอัำานาจ้รัิฐต้อังก้าริตอับุสุนอังใคริ? ก้าริถ่ายทอัด้ควั่ามต้อังก้าริจ้าก้

ปิริะชัาชันไปิสูุ่นโยบุายเกิ้ด้ขึ�นได้้ไหม? ก้าริวิั่พาก้ษ์์วิั่จ้าริณ์ตริวั่จ้สุอับุนโยบุายเกิ้ด้ขึ�นได้้เพียง

ใด้? นโยบุายนั�นตริวั่จ้สุอับุได้้ (Accountable) กั้บุใคริ? ริวั่มไปิถึงเง่�อันไขที�สุำาคัญ่นั�นค่อัก้าริ

เช่ั�อัมโยงริะหว่ั่างหน่วั่ยงาน ก้าริก้ริะจ้ายอัำานาจ้ หร่ิอัแม้แต่ก้าริตอับุสุนอังควั่ามเปิลี�ยนแปิลง



“...มุุมุมุอังเศุรษ์ฐศุาสำตั้ร์สำวัสำดิก์าร

รวมุถึึงเศุรษ์ฐศุาสำตั้ร์ก์ารพัฒน์า

สำามุารถึน์ำามุาช่วยใน์ก์ารอัอัก์แบุบุน์โยบุายได้... 

ซ่ึึ่งส่ิำงท่ีคัำานึ์งเป็ิน์พิเศุษ์คืัอัจุะให้ปิระโยชน์์ต่ั้อัใคัร 

และให้แบุบุไหน์ อัาทิ ต้ั้อังมีุเง่ือัน์ไขหรือัไมุ่ 

ให้เป็ิน์เงิน์ หรือัให้เป็ิน์ขอัง และผูู้้ให้คืัอัใคัร 

ส่ำวน์ก์ลางหรือัหน่์วยงาน์ใน์ระดับุท้อังถ่ิึน์...”
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สุำานัก้ทางเล่อัก้สุาธีาริณะ (Public Choice) และเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริม (Behavioral 

Economics) นับุเป็ินสุายธีาริควั่ามคิด้ทางเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิที�เป็ินปิริะโยชัน์อัย่างมาก้ในก้าริ 

นำามาศึุก้ษ์านโยบุาย โด้ยมอังว่ั่าไม่ว่ั่ารัิฐบุาลจ้ะเล่อัก้หร่ิอัไม่เล่อัก้ที�จ้ะทำาอัะไริ ล้วั่นเกี้�ยวั่กั้บุ

ปัิจ้เจ้ก้และสุุด้ท้ายก็้จ้ะก้ริะทบุต่อัพฤติก้ริริมขอังผู้่คน อัาทิ ก้าริช่ัวั่ยเหล่อัทางก้าริเงิน จ้ะสุ่ง

ผ่ลต่อัพฤติก้ริริมขอังคนที�ได้้รัิบุแน่นอัน ดั้งนั�น นโยบุายที�ดี้จึ้งพึงเป็ินนโยบุายที�สุามาริถช่ัวั่ย

ปิรัิบุเปิลี�ยนพฤติก้ริริมขอังคนในสุังคมในทางที�ดี้ขึ�นได้้ เพ่�อัสุภาพควั่ามเปิ็นอัยู่ที�ดี้ขึ�นขอัง

สุ่วั่นริวั่ม (จ้าก้ปิัจ้เจ้ก้สูุ่สัุงคมสุ่วั่นริวั่ม) หร่ิอัก้ล่าวั่อีัก้นัยค่อันโยบุายที�ดี้ก็้ค่อัแนวั่ทางแก้้ไข

พฤติก้ริริมที�เหมาะสุม 

ขอัยก้ตัวั่อัย่างในก้ริณีขอังปิริะเทศุอัังก้ฤษ์ที�มีก้าริอัอัก้ก้ฎีริะเบุียบุสุำาหริับุปัิจ้เจ้ก้ 

(Regulation of Individual) ที�แบุ่งเป็ินสุอังสุ่วั่นค่อัให้ทางเล่อัก้หายไปิเลยหร่ิอัลด้

ทางเล่อัก้ลง นอัก้จ้าก้นั�น ยังมีก้าริใช้ัก้ริะบุวั่นก้าริก้าริคลังในก้าริสุร้ิางแริงจู้งใจ้หร่ิอัลด้ 

แริงจู้งใจ้ (incentives or disincentives) อัาทิ ก้าริใช้ัเก้ณฑ์์ภาษี์ในก้าริลด้ก้าริสุบูุบุุหรีิ�และ 

ก้าริบุริิโภคแอัลก้อัฮอัล์ ริวั่มถึง ก้าริลด้ภาษ์ีสุำาหริับุธุีริกิ้จ้ปิริะเภทใด้ปิริะเภทหนึ�งเพ่�อัผ่ลัก้

03
นโยบั�ยศึิกูษ�ในมุมมอง 

Public Choice และ Behavioral Economics: 
ศึิกูษ�นโยบั�ยในฐ�นะของแนวีท�งกู�รปีรับัเปีลี�ยน

พัฤติกูรรมของปัีจเจกู

ชิันวัั่ฒน์ หริยางกู้ริ
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ดั้นให้เกิ้ด้ธุีริกิ้จ้นั�นๆ มาก้ขึ�น ก้าริสุนับุสุนุนธุีริกิ้จ้สิุ�งแวั่ด้ล้อัมผ่่าน “Carbon tax” และ

ก้าริให้แริงจู้งใจ้หาก้ซ่ึ่�อัเยอัะ อัันสุ่งผ่ลให้เกิ้ด้ก้าริเปิลี�ยนแปิลงทางพฤติก้ริริมขอังผู้่คนได้้  

มาก้ไปิก้วั่่านั�น รัิฐบุาลอัังก้ฤษ์ยังอัาศุัยก้าริให้ข้อัมูลเพ่�อัปิรัิบุเปิลี�ยนพฤติก้ริริมขอังพลเม่อัง

ด้้วั่ย (เช่ัน ก้าริแจ้้งค่านำ�า ค่าไฟ โด้ยเทียบุกั้บุเพ่�อันบุ้านในริะแวั่ก้เดี้ยวั่กั้น) ซึึ่�งเหล่านี�

ถ่อัเป็ินก้าริแสุด้งบุทบุาทขอังฝ่ั่ายนโยบุายในลัก้ษ์ณะขอังก้าริเป็ิน “Choice Architect”  

ซึึ่�งมีหน้าที�ในก้าริสุร้ิางทางเล่อัก้และก้ริะทุ้ง (Nudge) พลเม่อังให้เล่อัก้ทางเล่อัก้ที�รัิฐมอังว่ั่า

จ้ะช่ัวั่ยสุร้ิางสุริริค์สัุงคมที�ดี้ขึ�นได้้ โด้ยไม่ได้้บัุงคับุ

ทำาไมต้อัง “Choice Architect”? คำาอัธิีบุายสุ่วั่นหนึ�งที�สุำาคัญ่ค่อัก้าริศึุก้ษ์านโยบุาย

สุาธีาริณะในปิริะเทศุไทยที�ผ่่านมา เน้นใช้ัเคร่ิ�อังม่อัเดิ้มๆ เช่ัน ก้ฎีริะเบีุยบุ มาตริก้าริทาง

ภาษี์ หร่ิอัเคร่ิ�อังม่อัทางก้าริคลังเชิังบัุงคับุ ซึึ่�งมัก้มีก้าริต่อัต้านจ้าก้ก้ลุ่มปิริะชัาชันเสุมอั เช่ัน 

ก้าริปิริะก้าศุห้ามทางก้าริเก้ษ์ตริ และก้าริอัอัก้พ่�นที�ป่ิาสุงวั่น เป็ินต้น หร่ิอัอีัก้ทางค่อัมัก้จ้ะ

ไปิชันเพด้านและไปิต่อัไม่ได้้ อัย่างก้าริใช้ัเคร่ิ�อังม่อัทางก้าริคลังต่างๆ 

ทั�งนี� ในเชิังแนวั่คิด้ สุำานัก้ทางเล่อัก้สุาธีาริณะ (Public Choice) และเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิ

พฤติก้ริริม (Behavioral Economics) มีควั่ามเกี้�ยวั่เน่�อังกั้น โด้ยสุำานัก้ทางเล่อัก้สุาธีาริณะ

เป็ินก้ารินำาตัวั่แบุบุทางเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิหร่ิอัก้ริะบุวั่นทัศุน์ทางเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิที�มหีน่วั่ยวั่เิคริาะห์

ริะด้ับุปัิจ้เจ้ก้ไปิอัธีิบุายก้าริตัด้สิุนใจ้ทางก้าริเม่อังและนโยบุายสุาธีาริณะ โด้ยเช่ั�อัว่ั่าฝ่ั่าย

ก้าริเม่อังหร่ิอัฝ่ั่ายนโยบุายที�สุามาริถอัยู่ต่อัได้้หร่ิอัได้้รัิบุก้าริยอัมรัิบุค่อัฝ่ั่ายที�เสุนอัแนวั่

นโยบุายที�สุ่งผ่ลให้ผู้่คนได้้รัิบุผ่ลปิริะโยชัน์มาก้ที�สุุด้ (จ้ำานวั่นปัิจ้เจ้ก้ที�มาก้ที�สุุด้) ซึึ่�งก้าริเน้น

ปัิจ้เจ้ก้หร่ิอัเป็ิน “Micro-economics” ที�ใช้ัข้อัมูลริะดั้บุบุุคคลหร่ิอัริะดั้บุหน่วั่ยย่อัยในก้าริ

ตัด้สิุนใจ้ทำาให้สุำานัก้ทางเล่อัก้สุาธีาริณะนับุว่ั่าเป็ินฐานสุำาคัญ่ขอังเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริม 

ทว่ั่า เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริมต่อัยอัด้อัอัก้มาจ้าก้ก้าริอุัด้จุ้ด้อ่ัอันที�สุำาคัญ่ขอังสุำานัก้ทาง

เล่อัก้สุาธีาริณะนั�นค่อัก้าริอัยูใ่นร่ิมขอังเศุริษ์ฐศุาสุตริก์้ริะแสุหลัก้ที�มีฐานคติ (assumption)  

ว่ั่าคนเริาตัด้สิุนใจ้โด้ยมีเหตุผ่ล 100% และเป็ินมนุษ์ย์เศุริษ์ฐกิ้จ้ (Homo-Economicus)  
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นั�นค่อัสุนใจ้แค่ผ่ลปิริะโยชัน์สุ่วั่นตัวั่และมีข้อัมูลสุมบูุริณ์แบุบุในก้าริตัด้สิุนใจ้ โด้ย

เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริมไม่ได้้เช่ั�อัแบุบุนั�น 

ในทางที�ต่างอัอัก้ไปิ เศุริษ์ฐศุาสุตริ์พฤติก้ริริมเช่ั�อัว่ั่าคนเริามีเหตุมีผ่ลแค่ริะด้ับุนึง

เท่านั�น (Bounded rationality) จ้าก้ก้าริที�เริาไม่ได้้มีข้อัมูลที�สุมบูุริณ์แบุบุ (imperfect 

information) ซึึ่�งแม้ปัิจ้จุ้บัุนจ้ะมีข้อัมูลที�มาก้มายแต่ก็้ไม่สุามาริถริวั่บุริวั่มข้อัมูลทั�งหมด้

บุนโลก้มาเพ่�อัตัด้สิุนใจ้หนึ�งเร่ิ�อังได้้ หร่ิอัวั่า่หาก้ทำาได้้ก็้จ้ะมต้ีนทุนในก้าริเคล่�อันยา้ยหร่ิอัถ่าย

โอัน (transaction cost) และทำาให้เสีุยเวั่ลา นอัก้จ้าก้นั�น เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริมยังเช่ั�อัว่ั่า 

คนเริามี “Cognitive depletion” หร่ิอัคนเริามีควั่ามเหน็ด้เหน่�อัย มีข้อัจ้ำากั้ด้ทำาให้ไม่

สุามาริถคิด้คำานวั่ณอัย่างสุมบูุริณ์แบุบุตลอัด้เวั่ลา ดั้งแนวั่คิด้ขอังผู้่ที�ได้้ริางวัั่ลโนเบุลอัย่าง 

Daniel Kahnemen (2011) ที�ในหนังสุ่อั “Thinking, Fast and Slow” ขอังเขาได้้สุรุิปิ

ว่ั่าคนเริามีริะบุบุก้าริตัด้สิุนใจ้ 2 ริะบุบุ (Dual system of thinking) ค่อัก้าริตัด้สิุนใจ้จ้าก้

ควั่ามเคยชิัน และก้าริตัด้สิุนใจ้จ้าก้ก้าริใช้ัหลัก้เหตุผ่ลในก้าริตัด้สิุนใจ้ โด้ยก้าริตัด้สิุนใจ้ที� 

ไม่ได้้ใช้ัเหตุและผ่ลค่อัก้าริตัด้สิุนใจ้ที�เกิ้ด้ขึ�นบุ่อัยที�สุุด้ในชีัวิั่ต 

จ้าก้ข้างต้น สิุ�งที�ตามมาค่อัก้าริที�เริามัก้ตัด้สิุนใจ้แบุบุที�มีอัคติ (bias) โด้ยที�ผ่่านมา

มีผู้่ได้้พยายามริวั่บุริวั่มอัคติเชิังปัิญ่ญ่าเรีิยก้ว่ั่า “Cognitive Bias Codex” ไว้ั่ซึึ่�งมีมาก้ถึง 

188 อัคติ (Heick, 2019) และด้้วั่ยเหตุที�คนเริาไม่ได้้มีเหตุมีผ่ลในหลายๆ เร่ิ�อังนั�น ทำาให้ 

นัก้เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริมอัาศัุยก้าริตัด้สิุนใจ้ขอังคนที�ไม่ได้้เป็ินเหตุเป็ินผ่ล 100% และ

สุามาริถปิรัิบุเปิลี�ยนได้้จ้าก้ก้าริเปิลี�ยนบุริิบุทเล็ก้น้อัยมาสุร้ิางสุริริค์นโยบุายที�อัยู่บุนฐาน

ขอังก้าริเข้าใจ้พฤติก้ริริมมนุษ์ย์เพ่�อัทำาให้สัุงคมที�เป็ินอัยู่ดี้ขึ�นได้้ ด้้วั่ยหลัก้ก้าริเรีิยก้ว่ั่า  

“Libertarian Paternalism” ซึึ่�งเน้นปิล่อัยให้คนมีสิุทธิีที�จ้ะเล่อัก้ทางเล่อัก้เหม่อันเดิ้ม  

โด้ยไม่ได้้ทำาให้ทางเล่อัก้หายไปิ แต่จ้ะเปิลี�ยนบุริิบุทเล็ก้ๆ น้อัยๆ เพ่�อัสุ่งผ่ลให้พฤติก้ริริม

เปิลี�ยนไปิ ซึึ่�งสุามาริถอ่ัานเพิ�มเติมได้้ในหนังสุ่อั Nudge: Improving Decision about 

Health, Wealth and Happiness ขอัง Richard Thaler & Cass Sustein (2008) 
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ทั�งนี� ในปัิจ้จุ้บัุน หลายๆ ปิริะเทศุเริิ�มมีก้ารินำาหลัก้เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริมมาช่ัวั่ย

ในก้าริผ่ลิตนโยบุายสุาธีาริณะที�มาก้ขึ�น ซึึ่�งเป็ินแนวั่ทางที�สุอัด้คล้อังกั้บุที� Amartya Sen 

(1999) เคยเสุนอัไว้ั่ว่ั่าริะดั้บุก้าริพัฒนาสัุงคมสุามาริถวัั่ด้ได้้โด้ยควั่ามสุามาริถในก้าริเล่อัก้

หร่ิอัเสุรีิภาพในก้าริเล่อัก้ขอังผู้่คนในสัุงคม ก้ล่าวั่อีัก้นัยค่อัยิ�งคนมีทางเล่อัก้มาก้เท่าไหร่ิก็้ยิ�ง

สุะทอ้ันริะด้บัุก้าริพฒันาขอังสุงัคม พริอ้ัมทั�งเป็ินฐานใหกั้้บุงาน Nobel Prize ที�สุำาคัญ่อีัก้ชิั�น

ค่อั “Poor Economics” ซึึ่�งเน้นว่ั่าผู้่คนควั่ริมีอิัสุริะในก้าริเล่อัก้ จึ้งมีก้าริเสุนอัให้มีก้าริสุร้ิาง

ทางเล่อัก้ให้กั้บุคนที�ควั่ริได้้รัิบุก้าริช่ัวั่ยเหล่อั โด้ยเฉพาะทางเล่อัก้ริะหว่ั่างก้าริให้ขอังและก้าริ

ให้เงิน (Banerjee and Duflo, 2011)  

สุำาหรัิบุก้ริอับุในก้าริใช้ัเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริมมาเป็ินฐานในก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุาย

นั�น “Behavioral Insight Team” (BITs) ได้้เสุนอัก้ริอับุที�เรีิยก้ว่ั่า EAST (Easy, Attractive, 

Social, and Timely) ซึึ่�งขอันำามาแบุ่งปัินโด้ยสัุงเขปิดั้งต่อัไปินี� 

Easy: ทำำ�ให้้ง่่�ย

ขอัอัธิีบุายง่ายๆ ผ่่านตัวั่อัย่างค่อัก้าริเข้าร่ิวั่มโคริงก้าริอัอัมทรัิพย์เพ่�อัก้าริยังชีัพ 

(pension fund) หร่ิอัอัอัมเงินเพ่�อัเก้ษี์ยณที�สุมัยก่้อันต้อังริะบุุว่ั่าจ้ะเข้าร่ิวั่ม ซึึ่�งสุ่งผ่ลให้คน

จ้ำานวั่นมาก้ไม่ได้้เข้าร่ิวั่ม เพริาะต้อังถูก้หัก้เงิน ในหลายปิริะเทศุจึ้งเปิลี�ยนเป็ินก้าริอัอัก้แบุบุ

ให้ริะบุบุลงทะเบุยีนเข้าร่ิวั่มอััตโนมัติให้เลย (automatic enrolment) โด้ยไมไ่ด้้บัุงคับุ จ้าก้

ที�คนที�ไม่อัยาก้อัอัมสุามาริถมาแจ้้งยก้เลิก้ได้้ (opt-out) จึ้งเป็ินก้าริเปิลี�ยนจ้าก้ “opt-in” 

เป็ิน “opt-out” ซึึ่�งสุ่งผ่ลให้เกิ้ด้ก้าริอัอัมเงินที�มาก้ขึ�น

Attractive: ทำำ�ให้้น่่�ดึึง่ดูึดึ

สุ่วั่นนี�ค่อัก้าริทำาให้เห็นได้้ชััด้หร่ิอัดึ้งดู้ด้ให้คนเปิลี�ยนพฤติก้ริริม อัาทิ ในต่างปิริะเทศุ

มีก้าริทด้ลอังในสุ่วั่นขอังห้อังนำ�าผู้่ชัายที�มัก้มีก้าริปิัสุสุาวั่ะไม่ลงโถ โด้ยใช้ัรูิปิผึ่�งแปิะไว้ั่ 
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ข้างล่างขอังโถ เพ่�อัให้บุริริด้าผู้่ใช้ัโถมีจุ้ด้เล็งได้้ ริวั่มทั�งก้าริทำาทางม้าลายให้ด้ึงดู้ด้ให้คน

เดิ้นข้ามมาก้ขึ�น และทำาบัุนได้เป็ินรูิปิเปีิยโนหร่ิอัใสุ่จ้ำานวั่นแคลอัรีิ�ลงไปิในแต่ละขั�นให้คน 

อัยาก้เดิ้นขึ�นลงแทนก้าริใช้ัลิฟต์หร่ิอับัุนได้เล่�อัน  

Social: ทำำ�ให้้เช่่ื่อมกัับสััง่คม

ก้าริตัด้สิุนใจ้ขอังคนๆ หนึ�งนั�นได้้รัิบุอิัทธิีพลไม่มาก้ก็้น้อัยจ้าก้คนริอับุข้าง ดั้งนั�น 

เม่�อัทำาให้เช่ั�อัมกั้บุปิริะเด้็นทางสัุงคมได้้นั�นจ้ะช่ัวั่ยให้ก้าริก้ริะทุ้งเพ่�อัให้ผู้่คนเปิลี�ยนแปิลง

พฤติก้ริริมมีปิริะสิุทธิีภาพขึ�น เช่ัน ในอัังก้ฤษ์ ปีิ 2015 มีก้าริเปิลี�ยนแปิลงนโยบุายจ้าก้ก้าริ

แจ้ก้ถุงพลาสุติก้ฟรีิ เป็ินก้าริคิด้เงิน 5 เพนนี สุำาหรัิบุถุงพลาสุติก้ทุก้ๆ ถุง อัันสุ่งผ่ลให้เกิ้ด้ก้าริ

ลด้ก้าริใช้ัถุงพลาสุติก้ถึง 80% ซึึ่�งต่างจ้าก้ไทยที�มีก้าริอัอัก้ก้ฎีหมายมาบัุงคับุจ้นเกิ้ด้ควั่ามไม่

พอัใจ้ ริวั่มถงึก้ริณีขอังก้าริเปิลี�ยน opt-in เปิน็ opt-out ในเร่ิ�อังก้าริอัอัมที�อัังก้ฤษ์ในปิ ี2013 

ซึึ่�งอัาศัุยควั่ามตริะหนัก้ร่ิวั่มขอังสัุงคม (ทำาตามๆ กั้น) และก้าริอิังสุภาพเศุริษ์ฐกิ้จ้ในขณะนั�น

จ้นช่ัวั่ยเพิ�มอััตริาก้าริอัอัมขึ�นได้้อัย่างมาก้ถึง 22% (จ้าก้ 61% เป็ิน 83%) โด้ยสุ่งผ่ลให้คน

ได้้รัิบุผ่ลปิริะโยชัน์เป็ินจ้ำานวั่นมาก้ถึง 450,000 คน (ข้อัมูลจ้าก้ www.moneyhub.co.nz) 

Timely: ทำำ�ให้้เห้ม�ะสัมกัับเวล�

ขอัยก้ตัวั่อัย่างงานวิั่จั้ยที�ตนทำา ก้ล่าวั่ค่อั ควั่ามพยายามสุนับุสุนุนให้เกิ้ด้พฤติก้ริริม

ก้าริคัด้แยก้ขยะ และก้าริซ่ึ่�อัปิริะกั้นวิั่นาศุภัยก้ริณีภัยพิบัุติหร่ิอัแม้แต่ COVID-19 ซึึ่�งเป็ิน 

โจ้ทย์ขอังยุคสุมัยที�เริาต้อังหันมาใสุ่ใจ้เร่ิ�อังก้าริเปิลี�ยนแปิลงทางภูมิอัาก้าศุและวิั่ก้ฤติ 

โริคริะบุาด้ 

จ้าก้ข้างต้น จ้ะเห็นว่ั่าวิั่ธีีทางเศุริษ์ฐศุาสุตริ์พฤติก้ริริมมีข้อัดี้หลายปิริะก้าริ อัาทิ  

เริามอังผู้่ริบัุผ่ลปิริะโยขนเ์ป็ินคนจ้ริิงๆ ที�มีควั่ามคดิ้จิ้ตใจ้ ไม่ได้้มอังวั่า่เป็ินหุ่นยนต์ที�ตัด้สิุนใจ้ 
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ไปิตามก้าริตั�งโปิริแก้ริมไว้ั่ (บัุงคับุ) ริวั่มไปิถึงก้าริที�เป็ินแนวั่ทางที�มีปิริะสิุทธิีผ่ลสูุงในขณะ

ที�ใช้ังบุตำ�า โด้ยสุามาริถใช้ัข้อัมูลและเคร่ิ�อังม่อัได้้อัย่างหลาก้หลาย ทั�งที�ยาก้ (เช่ัน RCT)  

และที�ง่าย (เช่ัน Mean) อัย่างไริก็้ตาม มีข้อัดี้ก็้ต้อังมีข้อัจ้ำากั้ด้ ซึึ่�งปิริะเด็้นหลัก้ค่อับุริิบุทขอัง

สัุงคมมีสุ่วั่นเข้ามาเกี้�ยวั่ข้อังเยอัะมาก้ (Context sensitive) บุางวิั่ธีีได้้ผ่ลที�หนึ�ง แต่ไม่ได้้ผ่ล

ในอีัก้ที� นอัก้จ้าก้นั�น ยังเป็ินวิั่ธีีก้าริที�มัก้ได้้ผ่ลในริะยะสัุ�น (Short-term Effectiveness) 

ยาก้ในก้าริควั่บุคุมตัวั่แปิริ และสุุ่มเสีุ�ยงเร่ิ�อังทางด้้านจ้ริิยธีริริมจ้าก้ก้าริเข้าไปิพยายาม 

สุร้ิางผ่ลทางจิ้ตวิั่ทยาเพ่�อัเปิลี�ยนแปิลงพฤติก้ริริมขอังคนโด้ยตริง

แม้จ้ะมีข้อัจ้ำากั้ด้อัยู่บุ้างเช่ันเดี้ยวั่กั้นกั้บุก้ริะบุวั่นทัศุน์ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายอ่ั�นๆ แต่

ก้าริอัาศัุยพลังขอังเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิพฤติก้ริริมเพ่�อัก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุายในปิริะเทศุไทย

ยังมีอัยู่ค่อันข้างน้อัย ก้ล่าวั่อีัก้นัยค่อัยังมีพ่�นที�อีัก้มาก้ให้ก้ริะบุวั่นทัศุน์นี�ได้้ลอังอัอัก้ไปิ 

ฉายแสุง เพ่�อัสุร้ิางก้าริเปิลี�ยนแปิลงในสุังคมไทย ผ่่านก้าริปิริับุเปิลี�ยนพฤติก้ริริมขอังคน

ไทยในมุมต่างๆ เฉก้เช่ันเดี้ยวั่กั้นกั้บุหลายปิริะเทศุทั�วั่โลก้ที�ได้้นำาเศุริษ์ฐศุาสุตริ์พฤติก้ริริม

ไปิใช้ัอัย่างจ้ริิงจั้งและสุร้ิางก้าริเปิลี�ยนแปิลงได้้มาก้มาย โด้ยก้าริสุำาริวั่จ้โด้ย OECD (2018)  

พบุว่ั่า มี Behavioral Insight Team (BITs) ทั�วั่โลก้อัยูม่าก้ถึง 202 ทีม ซึึ่�งน่าจ้ะถึงเวั่ลาแล้วั่

ที�ปิริะเทศุไทยควั่ริจ้ะต้อังมีบุ้าง





“...ฝ่ั่ายน์โยบุายแสำดงบุทบุาทใน์ลัก์ษ์ณะขอังก์ารเป็ิน์ 

“Choice Architect” ซ่ึึ่งมีุหน้์าท่ีใน์ก์ารสำร้างทางเลือัก์

และก์ระทุ้ง (Nudge) พลเมืุอังให้เลือัก์ทางเลือัก์ท่ีรัฐ

มุอังว่าจุะช่วยสำร้างสำรรค์ัสัำงคัมุท่ีดีขึ�น์ได้ โดยไมุ่ได้

บัุงคัับุ...”
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นโยบุายขอังไทยหลายอัยา่งขึ�นอัยูกั่้บุฐานควั่ามเช่ั�อั อัาทิ ลางสัุงหริณ์ ปิริะสุบุก้าริณ์ 

คุณค่า (ริวั่มถึงคุณค่าเชิังปิรัิชัญ่า) หร่ิอัแม้แต่ทฤษ์ฎีี ซึึ่�งย่นยันยาก้ อัาทิ นโยบุายลด้ภาษี์

นิติบุุคคลเพ่�อัจ้ะทำาให้เกิ้ด้นวัั่ตก้ริริม ในควั่ามเป็ินจ้ริิงยาก้ที�จ้ะย่นยันว่ั่าลด้ภาษี์นิติบุุคคล

แล้วั่จ้ะเกิ้ด้ก้าริลงทุนนวัั่ตก้ริริมเพิ�มจ้ริิงหร่ิอัไม่จ้าก้ที�ผู้่ปิริะก้อับุก้าริอัาจ้จ้ะเอัาเงินไปิลงทุน

ต่อัยอัด้โริงงานเพ่�อัเพิ�มควั่ามได้้เปิรีิยบุคู่แข่งในตลาด้ โด้ยที�ไม่ได้้มาพัฒนานวัั่ตก้ริริมก็้ได้้  

ซึึ่�งทำาให้สิุ�งที�เกิ้ด้กั้บุสิุ�งที�คาด้หวัั่งผ่ลมันไก้ลกั้นมาก้

สิุ�งที�พึงเป็ินจึ้งเป็ินเร่ิ�อังขอังก้าริวิั่เคริาะห์และใช้ัข้อัมูลปิริะก้อับุก้าริตัด้สิุนใจ้เพ่�อัให้

เกิ้ด้ควั่ามแม่นยำาที�มาก้ที�สุุด้ (เช่ัน ก้าริใช้ัก้ริาฟแนวั่โน้มผ่่านก้าริทำา Time series analysis 

ก้าริสุร้ิาง System dynamics หร่ิอั Decision Supported System แบุบุต่างๆ) ซึึ่�งในที�นี� 

เพ่�อัไม่ให้ซัึ่บุซ้ึ่อันจ้นเกิ้นไปิขอัหยิบุยก้ก้ริอับุอัย่างง่ายขอังก้าริอัาศัุยข้อัมูลเป็ินศูุนย์ก้ลาง

ขอังก้าริคิด้นโยบุายที�ช่ั�อัว่ั่า SPDI (Smart Policy Design and Implementation)  

มาแลก้เปิลี�ยน ซึึ่�งไม่ใช่ัแค่ก้าริคิด้ว่ั่าจ้ะทำาอัะไริ สุำาเร็ิจ้หร่ิอัไม่ ใช้ัเงินเท่าไหร่ิ แต่เน้นแปิริผ่ล

04
นโยบั�ยศึิกูษ�ในมุมมอง

Information Processing/ Data Analytics: 
ศึิกูษ�นโยบั�ยในฐ�นะของกู�รตัดสินใจ

บันฐ�นของข้อมูลสนับัสนุน

ฉัตริ คำาแสุง
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ข้อัมูลก้ลับุมาด้้วั่ยว่ั่าทำาให้ดี้ขึ�นหร่ิอัแย่ลง และเข้าถึงก้ลุ่มเป้ิาหมายขนาด้ไหน มีขั�นตอันใด้ 

ที�ผิ่ด้พลาด้ และต้อังก้ลับุมาแก้้ไขอัย่างไริ 

ก้ริอับุ SPDI ปิริะก้อับุด้้วั่ยก้าริริะบุุปัิญ่หาให้ชััด้เจ้น (Identify), ก้าริวิั่นิจ้ฉัยปัิญ่หา

เช่ันเดี้ยวั่กั้บุหมอัวิั่นิจ้ฉัยโริค (Diagnose), ก้าริอัอัก้แบุบุ (Design), ก้ารินำาไปิด้ำาเนินก้าริ  

(Implement), ก้าริทด้สุอับุผ่ล (Test) และก้าริทบุทวั่นข้อัผิ่ด้พลาด้เพ่�อัก้ลับุไปิแก้้ไข  

(Refine) ซึึ่�งทุก้ขั�นตอันต้อังอัาศัุยก้าริวิั่เคริาะห์ข้อัมูลที�จ้ริิงจั้ง โด้ยในสุ่วั่นขอังก้าริริะบุุ

ปัิญ่หาให้ชััด้เจ้น ปิริะเด็้นสุำาคัญ่ค่อัควั่ามไม่ชััด้เจ้นว่ั่าปัิญ่หาอัะไริ? ขอังใคริ? โด้ยสุ่วั่นใหญ่่ 

ก้ลายเป็ินว่ั่าปัิญ่หาที�ถูก้หยิบุมาก้ลายเป็ินปัิญ่หาขอังคนก้ำาหนด้นโยบุายเสีุยเอัง ในฐานะ

ที�มีเสีุยงดั้งก้ว่ั่าและมีอัิทธิีพลมาก้ก้ว่ั่า สิุ�งที�ต้อังทำาค่อัก้าริหาตัวั่ชีั�วัั่ด้เพ่�อัก้าริปิริะเมิน

ผ่ลก้ริะทบุล่วั่งหน้าก่้อันก้าริก้ำาหนด้นโยบุาย (impact assessment) เพ่�อัให้เห็น 

ภู่าพที� 3 แสดงก์รอับุ Smart Policy Design and Implementation

ที�มา: Evidence for Policy Design, Harvard Kennedy School

• ระบุปัญหาให้ชััดเจน
• เน้นการวิินิจฉััย
• ออกแบบโดยคำานึงถึึง 
 การประเมิ่นผลั
• ปรับเปล่ั�ยนได้ ไม่่ตายตัวิ

TEST

REFINE

DESIGN

DIAGNOSE

IDENTIFY

IMPLEMENT

Smart Policy Design
and Implementation
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ควั่ามเช่ั�อัมโยงริะหว่ั่างสิุ�งที�จ้ะทำากั้บุก้าริแก้้ปัิญ่หาที�แท้จ้ริิง (ไม่ใช่ัแค่ทำาเอัาผ่ลงานฉาบุฉวั่ย  

เช่ัน อัอัก้ก้ฎีหมาย เพริาะยังไม่มีมาก่้อัน)

สุำาหรัิบุในสุ่วั่นขอังก้าริวิั่นิจ้ฉัยปัิญ่หา หัวั่ใจ้หลัก้ค่อัก้าริหาและแก้้ต้นตอัขอังปัิญ่หา 

ซึึ่�งต้อังอัาศัุยก้าริแจ้ก้แจ้งโด้ยมีข้อัมูลปิริะก้อับุ อัาทิ หาก้ปิริะเทศุมีก้าริลงทุนขอังเอัก้ชันที�

ตำ�าทำาให้ไม่เกิ้ด้ก้าริจ้้างงานและตามโลก้ไม่ทัน ต้อังแจ้ก้แจ้งอัอัก้มาให้เห็น “root cause”  

เช่ัน ตั�งคำาถามว่ั่าเป็ินเพริาะต้นทุนสูุงหร่ิอัผ่ลตอับุแทนน้อัย หาก้ต้นทุนสูุงต้อังไปิดู้ว่ั่าเพริาะ

อัะไริ เป็ินเพริาะ “credit rating” สูุงหร่ิอัเปิล่า หร่ิอั แริงจู้งใจ้ก้าริอัอัมมันไม่พอั หร่ิอั ริะบุบุ

ก้าริแข่งขันมันแย่ มีควั่ามเสีุ�ยงสูุงในก้าริปิล่อัยกู้้ไหม พร้ิอัมทั�งพิจ้าริณาด้้วั่ยว่ั่าก้าริลงทุนทำาให้

เกิ้ด้ผ่ลตอับุแทนในเชิังสัุงคมตำ�าหร่ิอัเปิล่า หร่ิอัที�จ้ริิงแล้วั่สูุงจ้นผู้่ลงทุนไม่สุามาริถเก้็บุเกี้�ยวั่ 

ผ่ลปิริะโยชัน์มาชัด้เชัยก้าริลงทุนให้ตัวั่เอังได้้ ซึึ่�งอัาจ้จ้ะเป็ินเพริาะต้นทุนมนุษ์ย์ไม่มี  

โคริงสุร้ิางพ่�นฐานไม่เอ่ั�อั จ้นทำาให้เม่�อัลงทุนไปิแล้วั่ ต้นทุนก้าริปิฏิิบัุติก้าริสูุง ก้ริะทั�งทำาให้

ก้ำาไริไม่สูุงนัก้ อีัก้ด้้านค่อัเกิ้ด้ควั่ามเสีุ�ยงต่อัคนลงทุนที�อัาจ้จ้ะถูก้ยดึ้บุริิษั์ท หร่ิอัเป็ินก้าริลงทุน

ที�อัาจ้สุ่งผ่ลต่อัภายนอัก้เยอัะ หาก้ลงทุนไปิแล้วั่ อัาจ้ก่้อัให้เกิ้ด้ผ่ลดี้ต่อัสัุงคม แต่ก้ำาไริไม่คุ้ม

หร่ิอัไม่อัย่างไริ ปิริะเด็้นเหล่านี�ต้อังค่อัยๆ ก้างอัอัก้มาเป็ินแผ่นผั่งควั่ามคิด้ที�มีข้อัมูลมาสุนับุ

สุนุนอัย่างหนัก้แน่น

สุ่วั่นขั�นตอันขอังก้าริอัอัก้แบุบุ นับุเป็ินสุ่วั่นที�ต้อังอัาศัุยก้าริวิั่เคริาะห์ข้อัมูลมาก้เป็ิน

พิเศุษ์ ด้้วั่ยก้าริใช้ัสุถิติเพ่�อัก้าริตัด้สิุนใจ้ โด้ยเป็ินก้าริวิั่เคริาะห์ควั่ามน่าจ้ะเป็ิน ด้้วั่ยก้ารินำาสิุ�งที�

เกิ้ด้ขึ�นในอัดี้ตมาทำานายสิุ�งที�เกิ้ด้ขึ�นในอันาคตผ่่านก้าริใช้ัสุถิตอิัา้งอิังมาช่ัวั่ย โด้ยมทัี�งก้าริเน้น

อัธิีบุายในเชิังเปิรีิยบุเทียบุและปิริะมาณก้าริ ก้าริปิริะเมินเหตุและผ่ล (เช่ัน ทำา RCT หร่ิอัใช้ั 

Regression) และก้าริพยาก้ริณ์ด้้วั่ยก้าริพัฒนาโมเด้ลขึ�นมา ซึึ่�งอัาจ้ต้อังใช้ั Big Data มาช่ัวั่ย

ในก้าริทำานายว่ั่าจ้ะเกิ้ด้อัะไริขึ�นในอันาคต แตไ่ม่ได้้หมายควั่ามวั่า่ Small Data ไมสุ่ำาคัญ่ โด้ย

หลายก้ริณีสุามาริถสุะท้อันผ่ลก้าริวิั่เคริาะห์ได้้เฉพาะเจ้าะจ้งมาก้ก้ว่ั่า
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ภู่าพที� 4 แสดงแนวัทางก์ารวิัเคำราะห์ข้้อัมูลที�สำาคัำญ

ที�มา: พัฒนาติ�อัยอัดข้้�นโดย ฉััติร คำำาแสง

Probability Statistical
Inference

Describe

Assess
Casual Effects

Predict

อันึ�ง ในก้าริมอังหาสัุญ่ญ่าณขอังโริคผ่่านข้อัมูลนั�น สุามาริถพิจ้าริณาจ้าก้สิุ�งฉุด้รัิ�ง  

(Constraints) 4 มุมมอัง ปิริะก้อับุไปิด้้วั่ย (1) ถ้ามีอัะไริฉุด้รัิ�งแปิลว่ั่าริาคาต้อังสูุง เช่ัน  

ถ้าบุอัก้ว่ั่าไม่มีคนพัฒนานวัั่ตก้ริริมดี้ๆ นวัั่ตก้ริจึ้งจ้ะต้อังริาคาแพงมาก้ บุริิษ์ัทต้อังแย่ง 

ชิังกั้น หร่ิอัต้อังจ้้างกั้นในริะดั้บุสูุง (2) หาก้มีก้าริขยับุขอังสิุ�งฉุด้รัิ�งจ้ะสุ่งผ่ลให้เกิ้ด้ก้าริขยับุ

ขอังผ่ลลัพธ์ี อัาทิ มีก้าริเปิิด้ปิริะเทศุ มีนวัั่ตก้ริเข้ามาเยอัะ ทำาให้เกิ้ด้นวั่ัตก้ริม่อัด้ีเยอัะ

มาก้ในปิริะเทศุ จ้ะเปิ็นก้าริให้คำาตอับุวั่่าบุุคลาก้ริไม่พอัจ้ริิงๆ หร่ิอัไม่ ในทางตริงก้ันข้าม  

หาก้สิุงคโปิร์ิเปิิด้ปิริะเทศุรัิบุนวัั่ตก้ริก็้อัาจ้จ้ะเป็ินไปิได้้ที�นวัั่ตก้ริไทยจ้ะไหลอัอัก้ไปิ (3) ฮิปิโปิ

ในทะเลทริาย ก้ล่าวั่ค่อั ตัด้ปัิญ่หาโด้ยก้าริใช้ัวิั่ธีีอ่ั�น อัาทิ บุริิษั์ท Betagro ไม่จ้้างคนไทย  

แต่ไปิจ้้างนวั่ัตก้ริในต่างปิริะเทศุซึ่ึ�งก็้เป็ินแนวั่ทางก้าริแก้้ปัิญ่หาม่อัดี้ในปิริะเทศุหายาก้  
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(4) คนที�พึ�งพาปัิจ้จั้ยนี�น้อัย จ้ะไปิได้้ดี้ก้ว่ั่าคนที�พึ�งปัิจ้จั้ยนี�มาก้ ดั้งนั�น ทางอัอัก้หนึ�งค่อัลด้

ก้าริพึ�งพิงนวัั่ตก้ริลง เช่ัน ในปิริะเทศุไทย ธุีริกิ้จ้ที�ไปิได้้ง่ายค่อัธุีริกิ้จ้ที�พึ�งพานวัั่ตก้ริริมน้อัย 

เช่ัน อัาหาริ (แต่ก้าริหันเข็มทิศุไปิทางนี�ก็้จ้ะทำาให้ธุีริกิ้จ้นวัั่ตก้ริริมเติบุโตยาก้ในปิริะเทศุ ซึึ่�ง

เศุริษ์ฐกิ้จ้ที�ไม่อัยู่ในฐานขอังนวัั่ตก้ริริมก็้อัาจ้จ้ะไปิได้้ไม่ไก้ล) 

สุุด้ท้าย ขั�นตอันที�เหล่อัเพ่�อัผ่ลัก้ดั้นนโยบุายให้ไปิได้้ต่อัก็้จ้ะขึ�นอัยู่ก้ับุเง่�อันไข 

อ่ั�นด้้วั่ย ไม่ใช่ัแค่เร่ิ�อังควั่ามถูก้ต้อังในเชิังเทคนิค (Technically correctness) ที�อัาศัุยก้าริ

วิั่เคริาะห์ข้อัมูลที�บุ่งชีั�ชััด้เจ้นดั้งที�เสุนอัข้างต้นเท่านั�น (evidence-based policy) ก้ล่าวั่ค่อั 

ยังขึ�นอัยู่กั้บุก้าริสุนับุสุนุนเชิังก้าริเม่อัง (Politically supportability) อัาทิ ฝ่ั่ายก้าริเม่อัง

เอัาด้้วั่ยหร่ิอัมีก้ลุ่มเคล่�อันไหวั่ต่างๆ ช่ัวั่ยก้ด้ดั้น และควั่ามเป็ินไปิได้้ในก้าริบุริิหาริขอัง 

ภาครัิฐ (Administratively feasibility) ซึึ่�งเกี้�ยวั่กั้บุควั่ามพร้ิอัมด้้านงบุปิริะมาณ บุุคลาก้ริ 

และเคร่ิ�อังไม้เคร่ิ�อังม่อัหร่ิอัเทคโนโลยีต่างๆ



“...ขั�น์ตั้อัน์ขอังก์ารอัอัก์แบุบุนั์บุเป็ิน์ส่ำวน์ท่ีต้ั้อังอัาศัุย

ก์ารวิเคัราะห์ข้อัมูุลมุาก์เป็ิน์พิเศุษ์ ด้วยก์ารใช�สำถิึติั้

เพ่ือัก์ารตัั้ดสิำน์ใจุ โดยเป็ิน์ก์ารวิเคัราะห์คัวามุน่์าจุะเป็ิน์

ด้วยก์ารน์ำาส่ิำงท่ีเกิ์ดขึ�น์ใน์อัดีตั้มุาทำาน์ายส่ิำงท่ีเกิ์ดขึ�น์

ใน์อัน์าคัตั้ผู่้าน์ก์ารใช�สำถิึติั้อ้ัางอิังมุาช่วย โดยมีุทั�ง

ก์ารเน้์น์อัธิีบุายใน์เชิงเปิรียบุเทียบุและปิระมุาณก์าร 

ก์ารปิระเมิุน์เหตุั้และผู้ล (เช่น์ ทำา RCT หรือัใช� 

Regression) และก์ารพยาก์รณ์ด้วยก์ารพัฒน์า

โมุเดลขึ�น์มุา ซ่ึึ่งอัาจุต้ั้อังใช� Big Data มุาช่วยใน์ก์าร

ทำาน์ายว่าจุะเกิ์ดอัะไรขึ�น์ใน์อัน์าคัตั้ แต่ั้ไมุ่ได้หมุายคัวามุว่า 

Small Data ไมุ่สำำาคััญ โดยหลายก์รณีสำามุารถึ

สำะท้อัน์ผู้ลก์ารวิเคัราะห์ได้เฉพาะเจุาะจุงมุาก์ก์ว่า...”
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โด้ยทั� วั่ ไปิเ ม่� อั นึก้ ถึงนโยบุายศึุก้ษ์ามัก้มอังผ่่านสุอังก้ริอับุหลัก้ค่อัแนวั่

รัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตริ์หร่ิอับุริิหาริริัฐกิ้จ้กั้บุแนวั่ก้าริเม่อัง โด้ยแนวั่แริก้ยึด้คริอังสุถานะนำา

มาก้ก้ว่ั่า โด้ยเน้นไปิที�ก้าริทำานาย ก้าริคิด้อัอัก้แบุบุนโยบุายโด้ยใช้ัเทคนิคก้าริจั้ด้ก้าริและ

หยบิุยม่แนวั่ทางเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิบุางสุ่วั่นมา ในขณะที�แนวั่ก้าริเม่อังจ้ะศึุก้ษ์านโยบุายผ่่านก้าริ

วิั่เคริาะห์ก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุาย โด้ยมีก้าริดึ้งทฤษ์ฎีีก้าริเม่อังและสัุงคมบุางสุ่วั่นมาใช้ัอัธิีบุาย 

โด้ยทั�งสุอังก้ริอับุไมไ่ด้้สุนใจ้แค่ปิริะเด้น็ใด้ปิริะเด็้นหนึ�ง หาก้แต่เป็ินก้ริอับุที�สุนใจ้ก้าริก้ำาหนด้

นโยบุาย ก้ารินำามาปิฏิิบัุติ และก้าริปิริะเมินผ่ลอัย่างเป็ินริะบุบุ ซึึ่�งก้าริแบุ่งเป็ินสุอังแบุบุเช่ัน

นี�สุร้ิางกั้บุดั้ก้ทางควั่ามคิด้ในก้าริพัฒนาศุาสุตร์ิทางนโยบุายศึุก้ษ์าให้ก้้าวั่หน้าพอัสุมควั่ริ 

ก้ำาดั้ก้ปิริะก้าริแริก้ค่อัเน้นก้าริศึุก้ษ์าแบุบุเอัาไปิใช้ั ทั�งที�ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายควั่ริเป็ิน

เร่ิ�อังก้ว้ั่างก้ว่ั่านั�น (Implementation studies trap) ปิริะก้าริต่อัมาค่อัก้าริมัก้ปิริะเมิน

นโยบุายเชิังแผ่นงานหร่ิอัโคริงก้าริ (Programmatic evaluation trap) ทั�งๆ ที�ควั่ริปิริะเมิน

ในมิติอ่ั�นๆ ด้้วั่ย โด้ยเฉพาะผ่ลก้ริะทบุในภาพก้ว้ั่าง อีัก้ปิริะก้าริค่อัก้าริติด้กั้บุดั้ก้ก้าริมอังเชิัง

ก้ริะบุวั่นก้าริ (Stages model trap) ซึึ่�งดู้เหม่อันจ้ะใช้ัอัธิีบุายได้้คริอับุคลุม แต่ในโลก้ควั่าม

05
นโยบั�ยศึิกูษ�ในมุมมอง Social Structure: 

ศึิกูษ�นโยบั�ยในฐ�นะกูลไกูภู่�ยใต้
โคำรงสร้�งสังคำมที�สลับัซัับัซ้ัอน

ธีีริพัฒน์ อัังศุุชัวั่าล
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เป็ินจ้ริิงไม่ได้้เป็ินไปิตามก้าริคิด้เชิังขั�นตอันดั้งก้ล่าวั่ จ้าก้ที�มีภาพตัด้ขวั่างจ้ำานวั่นมาก้ อัาทิ 

ก้ารินำานโยบุายไปิปิฏิิบัุติได้้ดี้นั�นไม่ได้้หมายควั่ามว่ั่านโยบุายถูก้ก้ำาหนด้มาดี้เสุมอัไปิ 

นอัก้จ้าก้นั�น ข้อัจ้ำากั้ด้ที�มัก้เจ้อัก้็ค่อัก้าริวิั่เคริาะห์นโยบุายเชิังเน่�อัหาเป็ินเร่ิ�อังๆ ไปิ 

(Substantive policy analysis trap) ซึึ่�งเห็นได้้เยอัะมาก้ แต่ไม่สุามาริถเห็นถึงสิุ�งที�เป็ิน

นโยบุายจ้ริิงๆ จ้ะมแีต่เน่�อัหาขอังนโยบุายเฉยๆ ปิริะก้าริสุุด้ท้ายค่อัก้าริตดิ้อัยูกั่้บุก้าริแยก้ก้าริ

บุริิหาริภาครัิฐอัอัก้จ้าก้ก้าริเม่อังแบุบุดั้�งเดิ้ม (Traditional Public Administration-Politics 

tradition trap) ทำาให้ขอับุเขตขอังสุาขาติด้อัยูกั่้บุก้าริแยก้ริะหว่ั่างก้าริศึุก้ษ์านโยบุายกั้บุก้าริ

วิั่เคริาะห์นโยบุาย (Policy Studies –Policy Analysis dichotomy) โด้ยแบุบุแริก้ค่อัสุาย

ก้าริเม่อังแบุบุหลังค่อัสุายบุริิหาริรัิฐกิ้จ้ ซึึ่�งในขณะที�คนที�เรีิยนรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิหร่ิอับุริิหาริ

รัิฐกิ้จ้มัก้จ้ะไม่แตะต้อังมิตทิางก้าริเม่อังมาก้นัก้ คนที�เรีิยนรัิฐศุาสุตร์ิก้ม็กั้จ้ะไม่สุนใจ้เคร่ิ�อังม่อั 

ในก้าริวั่ิเคริาะห์นโยบุาย และนั�นก็้ทำาให้ก้าริข้ามศุาสุตริ์เกิ้ด้ขึ�นได้้ยาก้ พริ้อัมทั�งทำาให้

นโยบุายศึุก้ษ์าในไทยไม่ก้้าวั่ไปิไหน ดู้ได้้จ้าก้ตำาริาเรีิยนที�จ้ำาเจ้และผ่ลิตซึ่ำ�ากั้นไปิมา มีเพียงงาน 

ไม่กี้�ชิั�นที�ฉีก้อัอัก้มา เช่ัน ควั่ามพยายามศึุก้ษ์าเร่ิ�อัง “Governance turn” ในช่ัวั่งทศุวั่ริริษ์ 

1980 (เช่ัน Laothamatas, 1992; ชััยอันันต์ สุมุทวั่ณิชั, 2554; อััมพริ ธีำาริงลัก้ษ์ณ์, 2556;  

พัชัรีิ สิุโริริสุ, 2557; อันุสุริณ์ ลิ�มมณี, 2558; วั่สัุนต์ เหลิ่อังปิริะภัสุร์ิ, ธีีริพัฒน์ อัังศุุซึ่วั่าล 

และพัชัริาภา ตันตริาจิ้น, 2558) และควั่ามพยายามศึุก้ษ์าด้้วั่ยแนวั่ “Interpretive 

turn” ในช่ัวั่งทศุวั่ริริษ์ 2000 เป็ินต้นมา (เช่ัน กิ้ติพัฒน์ นนทปัิทมะดุ้ลย์, 2550; เร่ิอังวิั่ทย์  

เก้ษ์สุุวั่ริริณ, 2557; ปิริะโยชัน์ สุ่งก้ลิ�น. 2561; ปิิยะพงษ์์ บุุษ์บุงก์้, 2560, 2563; ปิิยะพงษ์์ 

บุุษ์บุงก์้ และพบุสุุข ชัำ�าชัอัง, 2563) ร่ิวั่มถึงเพิ�งมีก้าริทลายก้ำาแพงด้้วั่ยก้าริเกิ้ด้ Policy 

Schools และเคร่ิอัข่ายนโยบุายศึุก้ษ์าขึ�นมาอัย่างเฉพาะเจ้าะจ้งและเน้นข้ามศุาสุตร์ิเม่�อั

เร็ิวั่ๆ นี�เอัง 

ทั�งนี� มีแนวั่ทางก้าริศุึก้ษ์าหนึ�งที�เป็ินตัวั่อัย่างที�เด่้นชััด้ขอังก้าริศึุก้ษ์านโยบุายที�

สุามาริถก้้าวั่ข้ามก้ำาดั้ก้ข้างต้นได้้นั�นค่อัก้าริศึุก้ษ์าเชิังโคริงสุร้ิางสัุงคม (Social Structure 
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Approach) ซึึ่�งจ้ะขอันำามาแลก้เปิลี�ยนในที�นี� โด้ยเป็ินแนวั่ทางที�ถูก้ใช้ัอัย่างล่�นไหล (หลาก้

หลายแนวั่ทางย่อัย) ทว่ั่า มีแก่้นสุำาคัญ่ค่อัก้าริเน้นทำาควั่ามเข้าใจ้นโยบุายในฐานะสุ่วั่นหนึ�ง

ขอังก้าริจั้ด้โคริงสุร้ิางชีัวิั่ตทางสัุงคม (Organization of social life) ริวั่มถึง ก้าริจั้ด้ริะบุบุ

ควั่ามสัุมพันธ์ีหร่ิอัแม้แต่รูิปิแบุบุขอังพฤติก้ริริมขอังตัวั่แสุด้งต่างๆ ในริะบุบุสัุงคม โด้ยใสุ่ใจ้

มิติวัั่ฒนธีริริมหร่ิอัปิทัสุถาน (norms) ที�ก้ำากั้บุพฤติก้ริริมขอังตัวั่แสุด้งอัีก้ชัั�นหนึ�ง และให้

ควั่ามสุำาคัญ่เป็ินพิเศุษ์กั้บุบุริิบุททางก้าริเม่อัง สัุงคม และเศุริษ์ฐกิ้จ้ที�นโยบุายหนึ�งๆ ถูก้สุร้ิาง

และขับุเคล่�อันอัยู่

ในก้าริทำาควั่ามเข้าใจ้นโยบุายในแนวั่ทางโคริงสุริ้างสัุงคม สุามาริถจ้ำาแนก้ได้้เปิ็น

สุามมุมมอังหลัก้ที�อัาจ้จ้ะไม่ได้้แยก้ขาด้จ้าก้กั้นเสีุยทีเดี้ยวั่ (มี “complex articulation” 

หร่ิอัข้อัต่อัที�ซึ่ับุซ้ึ่อัน) โด้ยมุมมอังแริก้ค่อัมอังโคริงสุร้ิางผ่่านตัวั่สุถาบัุนที�ก้ำากั้บุสัุงคม 

(Institutional structure) โด้ยนโยบุายที�จ้ะมีอิัทธิีพลต่อัสัุงคมเป็ินเร่ิ�อังขอังก้าริอัอัก้แบุบุ

สุถาบัุนให้มาก้ำาหนด้พฤติก้ริริมและควั่ามสัุมพันธ์ีขอังผู้่คนในสัุงคมอีัก้ทอัด้หนึ�ง สุ่วั่น 

มุมมอังที�สุอังนั�น เน้นไปิที�ตัวั่โคริงสุริา้งควั่ามสุมัพันธ์ีเอัง (Relational structure) ซึ่ึ�งนโยบุาย

ในมุมนี�ค่อัก้าริมุ่งไปิที�ก้าริก้ำาหนด้ควั่ามสัุมพันธ์ีหร่ิอัสุร้ิางปิฎิีสัุมพันธ์ีริะหว่ั่างตัวั่แสุด้งทาง

นโยบุายต่างๆ และริะหว่ั่างตัวั่แสุด้งนโยบุายเหล่านั�นกั้บุภาคสัุงคม ไม่ว่ั่าจ้ะในแง่ขอังก้าริ

มาเช่ั�อัมกั้น (interconnection) หร่ิอัก้าริต้อังพึ�งพากั้นและกั้น (interdependence)  

ในขณะที� มุมมอังสุุด้ท้ายเน้นไปิที�โคริงสุริ้างที�ก้ำาหนด้โด้ยก้าริก้ริะทำาขอังตัวั่แสุด้งเอัง  

(Embodied structure) ก้ล่าวั่ค่อั โคริงสุร้ิางไม่ใช่ัอัะไริที�ใหญ่่โตคริอับุเริาอัยูแ่ต่เป็ินพวั่ก้เริา

เอังที�ค่อัโคริงสุร้ิางนั�น (ผู้่ผ่ลิต ผ่ลิตซึ่ำ�า และเปิลี�ยนแปิลงโคริงสุร้ิางผ่่านก้าริก้ริะทำา) นโยบุาย

จึ้งเช่ั�อัมไปิที�ก้าริสุร้ิางศัุก้ยภาพและก้ำาหนด้ก้าริก้ริะทำาขอังตัวั่แสุด้งในสัุงคมโด้ยตริง (ตีควั่าม

จ้าก้ Lopez & Scott, 2000)

ต่อัโยงจ้าก้ข้างต้น จ้ะเห็นว่ั่าแนวั่โคริงสุร้ิางสัุงคมไม่ได้้มอังโคริงสุร้ิางแบุบุโด้ด้ๆ 

แต่เน้นเข้าใจ้โคริงสุริ้างขอังควั่ามสัุมพันธ์ี และควั่ามสุามาริถในก้าริทำาอัะไริบุางอัย่างขอัง
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ตัวั่แสุด้งภายในโคริงสุริ้าง ซึึ่�งทำาให้แนวั่คิด้โคริงสุร้ิางสัุงคมไม่ใช่ัสุายธีาริควั่ามคิด้ที�เรีิยก้

ว่ั่าโคริงสุร้ิางนิยม (Structuralism) โด้ยคำาอัธิีบุายในงานศึุก้ษ์าใหม่ๆ จ้ะสุนใจ้ “ภาวั่ะที� 

ลด้ทอันไม่ได้้” ขอังโคริงสุร้ิางหร่ิอัก้าริก้ริะทำาก้าริ เช่ัน แม้จ้ะสุามาริถอัธิีบุายถึงก้าริเกิ้ด้ขึ�น

ขอังนโยบุายด้้วั่ยมุมที�มอังโคริงสุร้ิาง (structure) และมุมที�มอังตัวั่ก้ริะทำาก้าริ (agency) ได้้ 

แต่หาก้มอังจ้าก้มุมโคริงสุร้ิางสัุงคมยุคใหม่ เริาไม่ควั่ริมอังผ่่านแค่มุมใด้มุมหนึ�งมุมเดี้ยวั่ ทว่ั่า 

ต้อังดู้ว่ั่าโคริงสุร้ิางและตัวั่ก้ริะทำาก้าริมีปิฏิิสัุมพันธ์ีกั้นอัยา่งไริจึ้งมีผ่ลผ่ลิตทางนโยบุายเช่ันนี�2

ทั�งนี� ในเชิังสุายธีาริควั่ามคิด้ ในยุคดั้�งเดิ้ม แนวั่คิด้ที�มัก้ถูก้ก้ล่าวั่ถึงในฐานะฐานริาก้

ขอังแนวั่โคริงสุร้ิางสัุงคมค่อัควั่ามคิด้นัก้สัุงคมวิั่ทยาสุาย Mark, Durkham และ Weber 

โด้ยมีอิัทธิีพลไม่มาก้ก็้น้อัยต่อัก้าริศึุก้ษ์านโยบุายด้้วั่ยทฤษ์ฎีีริะบุบุและตัวั่แบุบุก้ริะบุวั่นก้าริ 

(เช่ัน งานขอัง Easton และ Almond & Powell) ที�เน้นไปิที�โคริงสุร้ิางหร่ิอัริะบุบุมาก้ก้ว่ั่า

บุทบุาทตัวั่แสุด้งทางนโยบุาย ต่อัมาในยุคหลัง แนวั่คิด้ร่ิวั่มสุมัยหลัก้ๆ ล้วั่นเน้นปิฏิิสัุมพันธ์ี

กั้นริะหว่ั่างโคริงสุร้ิางและตัวั่ก้ริะทำาก้าริ (duality of structure-agency) ในก้าริทำาควั่าม

เข้าใจ้นโยบุายอัย่างเช่ัน Bhaskar’s transformational model of social activity, 

Gidden’s Structuration, Elder-Vass’ Causal power of social structure, Archer’s 

Morphogenetic approach, Jessop’s Strategic relational approach, Hay’s  

Strategic relational approach & Constructivist instutionalism และ Bordieu’s 

Practice theory (ซึึ่�งไม่ขอัลงริายละเอีัยด้ในที�นี� เน่�อังจ้าก้อัาจ้จ้ะต้อังใช้ัจ้ำานวั่นหน้าไม่นอ้ัย 

ซึึ่�งจ้ะสุ่งผ่ลต่อัสุมดุ้ลขอังแต่ละบุทในหนังสุ่อั)

2  สุำาหรัิบุผู้่สุนใจ้ศึุก้ษ์าตัวั่อัย่างเพิ�มเติม ขอัแนะนำา Peters & Pierre’s a theory of governance (2005), 

Hay’s depoliticization (2007) และ Carmel’s governance analysis (2019) 
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ภู่าพที� 5 แสดง Ungsuchaval’s social structure framework 

for policy studies

ที�มา: พัฒนาข้้�นโดย ธีรพัฒน์ อัังศุุชิวัาล

อันึ�ง ตัวั่อัยา่งงานที�เป็ินก้าริศึุก้ษ์านโยบุายโด้ยตริงที�รัิบุอิัทธิีพลมาจ้าก้สุายธีาริควั่าม

คิด้ข้างต้น อัาทิ งานขอัง Marsh & Smith (2000) ที�ศึุก้ษ์าปิฏิิสัุมพันธ์ีริะหว่ั่างโคริงสุร้ิาง

และตัวั่แสุด้งในเคร่ิอัข่ายนโยบุาย (policy networks) โด้ยเสุนอัว่ั่าหาก้จ้ะเข้าใจ้ผ่ลลัพธ์ี 

ขอังนโยบุายจ้ะต้อังไปิดู้ปิฏิิสัุมพันธ์ีขอังโคริงสุร้ิางเคร่ิอัข่าย ก้าริแลก้เปิลี�ยน และควั่าม

สุามาริถขอังตัวั่แสุด้งนโยบุายในเคร่ิอัข่าย ซึึ่�งจ้ะมีชุัด้ควั่ามสัุมพันธ์ีริะหว่ั่าง “structure” 

และ “agency” หลายๆ ชุัด้ ภายใต้เคร่ิอัข่ายนโยบุายที�จ้ะต้อังถูก้แก้ะอัอัก้มาเพ่�อัให้

เห็นว่ั่าท้ายที�สุุด้นโยบุายถูก้สุร้ิางมาอัย่างไริ ริวั่มถึงงานขอัง Jessop (2003) ว่ั่าด้้วั่ย   

“Meta-governance” ซึึ่�งมอังเร่ิ�อังนโยบุายในภาพใหญ่่ก้ว่ั่าแค่ “state action” ก้ล่าวั่ค่อั 
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มอังนโยบุายเป็ินฐานที�รัิฐใช้ัปิก้คริอังสัุงคม โด้ยอัาจ้จ้ะอัยูใ่นรูิปิขอังก้ลไก้แบุบุ “hierarchy”, 

“network” หร่ิอั “market” ซึึ่�งทั�งสุามแบุบุนั�น รัิฐต้อังสุร้ิางสุมดุ้ล เพ่�อันำามาสูุ่เป้ิาหมายที�

ตั�งไว้ั่ โด้ยใสุ่ใจ้ตัวั่แสุด้งด้้วั่ยเสุมอั เป็ินต้น 

ทั�งนี� ในสุ่วั่นขอังตัวั่เอังก็้ได้้ทด้ลอังพัฒนาก้ริอับุเชิังโคริงสุร้ิางสัุงคมขึ�นมาด้้วั่ย  

เช่ันเดี้ยวั่กั้น ซึึ่�งขอัแลก้เปิลี�ยนในที�นี� โด้ยก้ริอับุดั้งก้ล่าวั่ใช้ัอัธิีบุายก้าริก้ำาหนด้นโยบุาย  

โด้ยเริิ�มต้นจ้าก้ก้าริพิจ้าริณาเง่�อันไขต่างๆ ทั�งในเชิังสัุงคม ก้าริเม่อัง เศุริษ์ฐกิ้จ้ วัั่ฒนธีริริม 

เทคโนโลยีไปิจ้นถึงเง่�อันไขเชิังวัั่ตถุ ปิริะก้อับุกั้บุก้าริพิจ้าริณาก้าริแทริก้แซึ่งจ้าก้ภาครัิฐ

หร่ิอัภาคสัุงคมต่างๆ ที�เกิ้ด้ขึ�น ที�จ้ะสุ่งผ่ลให้ต้อังก้ำาหนด้นโยบุาย แล้วั่จ้าก้นั�นจึ้งพิจ้าริณา 

ปิฏิิสัุมพันธ์ีริะหว่ั่างสุามสิุ�ง ค่อั (1) โคริงสุร้ิางสัุงคม (2) ควั่ามคิด้ ควั่ามเช่ั�อัหร่ิอัทฤษ์ฎีีเกี้�ยวั่

กั้บุนโยบุายและก้าริบุริิหาริจั้ด้ก้าริที�มีอัยู่ และ (3) บุทบุาทตัวั่แสุด้งทางนโยบุาย ซึึ่�งอัาจ้

จ้ะไม่ได้้ไปิในทิศุทางเด้ียวั่กั้นก็้ได้้ โด้ยสุุด้ท้ายจ้ะอัอัก้มาเปิ็นผ่ลลัพธ์ีทางนโยบุาย หร่ิอัก้าริ 

เกิ้ด้ขึ�นขอังสิุ�งใหม่ๆ ซึึ่�งภายใต้ก้ริอับุนี�จ้ะเห็นว่ั่านโยบุายเป็ินเร่ิ�อังขอังปิฏิิสัุมพันธ์ี ควั่าม

สัุมพันธ์ีทางสัุงคม และก้ริะบุวั่นก้าริ ไม่ใช่ัผ่ลผ่ลิต ริายก้าริ หร่ิอัโคริงก้าริเท่านั�น

จ้าก้ที�เสุนอัไปิทั�งหมด้ จุ้ด้มุ่งเน้นหลัก้ขอังแนวั่โคริงสุร้ิางสัุงคมยุคหลังจึ้งอัยู่ที�ก้าริ

วิั่เคริาะห์แบุบุขั�นก้ลาง (meso-level) ที�เช่ั�อัมริะหว่ั่าง “context” กั้บุ “content” โด้ย

ก้าริดู้ว่ั่านโยบุายถูก้สุร้ิางขึ�นมาได้้อัยา่งไริ ใคริก้ำาหนด้วั่าริะ มีโคริงสุร้ิางก้าริจั้ด้ก้าริเชิังสุถาบัุน

แบุบุไหนที�นโยบุายถูก้นิยามและนำาไปิปิฏิิบัุติ โด้ยเป็ินก้าริสุนใจ้ห้อังเคร่ิ�อังที�อัอัก้แบุบุและ

สุ่งมอับุนโยบุายนั�นเอัง พร้ิอัมทั�งสุนใจ้มิติทางภวั่วิั่ทยา (ontology) ก้ล่าวั่ค่อั ตั�งคำาถามถึง

ก้าริด้ำาริงอัยู่ขอังนโยบุายว่ั่ามีแก่้นสุาริอัย่างไริ คู่ขนานไปิกั้บุก้าริมุ่งเน้นควั่ามสัุมพันธ์ีทาง

สัุงคมและก้ริะบุวั่นก้าริที�เกี้�ยวั่ข้อังต่างๆ หร่ิอัแม้แต่ก้าริมุ่งพิจ้าริณาไปิที�ก้ลไก้ก่้อัก้ำาเนิด้หร่ิอั

ควั่ามเช่ั�อัมโยงที�ไปิไก้ลก้ว่ั่าก้าริหาควั่ามสัุมพันธ์ี X กั้บุ Y ก้ล่าวั่ค่อั ไม่เกี้�ยวั่ว่ั่าจ้ะปิริาก้ฏิบุ่อัย

หร่ิอัถี�แค่ไหน หร่ิอัไม่เกี้�ยวั่กั้บุจ้ำานวั่น หาก้แต่เป็ินเร่ิ�อังอัำานาจ้และปิฏิิสัุมพันธ์ีในโคริงสุร้ิาง

มาก้ก้ว่ั่า นอัก้จ้าก้นั�น จุ้ด้มุ่งเน้นหลัก้ขอังแนวั่โคริงสุร้ิางสัุงคมยุคหลังที�ตนสุนใจ้เป็ินพิเศุษ์
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ยังมอังนโยบุายทั�งในฐานะขอังวัั่ตถุและก้าริเปิิด้โปิงทางอัำานาจ้ สิุ�งที�ถูก้เสุก้สุร้ิางทางสัุงคม 

(Social formation) และพัฒนาก้าริทางปิริะวัั่ติศุาสุตร์ิ (ที�บุ่งชีั�ว่ั่าทำาไมก้ลายเป็ินแบุบุนี�  

ไม่เป็ินแบุบุอ่ั�น) 

ด้้วั่ยลัก้ษ์ณะและจุ้ด้มุ่งเน้นที�ก้ล่าวั่ไปิ ก้าริศุึก้ษ์านโยบุายผ่่านมุมมอังโคริงสุริ้าง

สัุงคมจึ้งมีข้อัดี้หลายปิริะก้าริ โด้ยเฉพาะก้าริมีคำาอัธิีบุายต่อัปิริาก้ฏิก้าริณ์ทางนโยบุายที�แน่น 

(philosophically grounded) โด้ยมีพลังในก้าริอัธีบิุายปิริะเด้น็ปัิญ่หาที�สูุงจ้าก้ที�ไม่ได้้ใหแ้ค่

พริริณนา หาก้แต่ทำาให้เห็นก้าริทำางานและก้ลไก้เชิังโคริงสุร้ิางที�มอังไม่เห็นหร่ิอัสัุงเก้ตแบุบุ

เชิังปิริะจั้ก้ษ์์ไม่ได้้ ด้้วั่ยมิติในมุมก้ว้ั่าง (Helicopter view) ที�สุามาริถมอังเห็นภาพก้าริเช่ั�อัม

ต่อัหลายๆ จุ้ด้ไปิพร้ิอัมๆ กั้น พร้ิอัมทั�งสุามาริถใช้ัในก้าริขับุเคล่�อันนโยบุายได้้จ้ริิง บุนฐาน

ขอังก้าริเข้าใจ้ควั่ามสัุมพันธ์ีริะหว่ั่างโคริงสุร้ิาง ตัวั่แสุด้ง และต่างๆ อีัก้มาก้มาย 

อัยา่งไริก็้ตาม ภายใตข้้อัเด้น่ ก้ริอับุเช่ันนี�ก็้มีข้อัจ้ำากั้ด้ไมน้่อัย โด้ยเฉพาะก้าริถกู้วิั่จ้าริณ์

ว่ั่าสุนใจ้โคริงสุร้ิางมาก้เกิ้นไปิจ้นละเลยมิติก้าริก้ริะทำาขอังตัวั่แสุด้ง ก้าริถก้เถียงเชิังทฤษ์ฎีีหร่ิอั

ล่อังลอัยมาก้เกิ้นไปิ ก้าริใช้ัเวั่ลานานเกิ้นไปิในก้าริศึุก้ษ์า และอัาจ้จ้ะดู้ไม่จ้ำาเป็ินในเชิังขอัง

ก้าริแก้้ปัิญ่หาที�เป็ินรูิปิธีริริมที�อัยู่ตริงหน้า หร่ิอัขาด้ก้าริตอับุสุนอังเพริาะไม่ได้้เสุนอัเคริ่�อัง

ม่อัหร่ิอัขั�นตอันที�เอัาไปิใช้ัได้้แบุบุง่ายๆ

สุุด้ท้าย สุำาหรัิบุก้าริขยายพริมแด้น (New frontiers) อัอัก้ไปิในอันาคต (โด้ยเฉพาะ

ในบุริิบุทไทย) ข้อัเสุนอัหลัก้ค่อัควั่ริจ้ะต้อังขจั้ด้ก้าริก้ำาหนด้ก้ริอับุแคบุๆ ในก้าริศึุก้ษ์า (เช่ัน 

ด้้วั่ยมาตริฐานก้ลางอัยา่งที�มอีัยู)่ โด้ยทำาให้เป็ินสุนาม (Fields) มาก้ขึ�น นั�นค่อั ใคริก็้สุามาริถ

เข้ามาวิั่�งเล่นได้้ เพ่�อัก้าริแลก้เปิลี�ยนมุมมอัง พร้ิอัมกั้นนั�น ควั่ริต้อังนำาคำาว่ั่า “Public” 

ก้ลับุมาสูุ่ “Public Policy” อัย่างจ้ริิงจั้ง ซึึ่�งนั�นจ้ะเป็ินสุะพานสุำาคัญ่ที�จ้ะทำาให้ไม่ละเลย

โคริงสุริ้างสัุงคม (เช่ัน เข้าใจ้ควั่ามสุัมพันธ์ีทางสัุงคม มอังนโยบุายเป็ินทิศุทางขอังสุังคม 

ฯลฯ) หร่ิอัไม่มอังนโยบุายเป็ินแค่เร่ิ�อังผ่ลผ่ลิตขอังรัิฐ ก้าริจั้ด้ก้าริอังค์ก้ริ หร่ิอัแค่ก้าริบุริิหาริ

โคริงก้าริ อีัก้ทั�งควั่ริจ้ะต้อังศึุก้ษ์า “New normal” ขอังปิริาก้ฏิก้าริณ์ทางนโยบุายด้้วั่ย เช่ัน  
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นโยบุายในภาวั่ะซัึ่บุซ้ึ่อัน (เช่ัน หาข้อัต่อัริะหว่ั่าง Science, Technology & Society: STS) 

นโยบุายในภาวั่ะขาด้ศุูนย์ก้ลาง ก้าริตัด้สิุนใจ้ในปิริะเด้็นเชิังศีุลธีริริม นโยบุายริะด้ับุโลก้  

(มอังริะบุบุโลก้ในฐานะโคริงสุร้ิางสัุงคมขนาด้ใหญ่่) “Meta-governance”, “Meta-policy”, 

นโยบุายแบุบุอัำานาจ้นิยม (เน้นทำาควั่ามเข้าใจ้หร่ิอัถอัด้บุทเรีิยน) นโยบุายแบุบุ non- 

decision/ inaction หร่ิอัแม้แต่นโยบุายในก้าริ “Digitization, Digitalization & Digital 

Transformation” เป็ินต้น





“…แมุ้จุะสำามุารถึอัธิีบุายถึึงก์ารเกิ์ดขึ�น์ขอังน์โยบุาย

ด้วยมุุมุท่ีมุอังโคัรงสำร้าง (structure) และมุุมุท่ีมุอัง

ตัั้วก์ระทำาก์าร (agency) ได้ แต่ั้หาก์มุอังจุาก์มุุมุ

โคัรงสำร้างสัำงคัมุยุคัใหมุ่ เราไมุ่คัวรมุอังผู่้าน์แค่ัมุุมุ

ใดมุุมุหน่ึ์งมุุมุเดียว ทว่า ต้ั้อังดูว่าโคัรงสำร้างและตัั้ว

ก์ระทำาก์ารมีุปิฎิิสัำมุพัน์ธ์ีกั์น์อัย่างไรจึุงมีุผู้ลผู้ลิตั้ทาง

น์โยบุายเช่น์นี์�…”
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ยาก้ที�จ้ะปิฏิิเสุธีว่ั่ามุมมอังก้าริจั้ด้ก้ารินับุเป็ินแนวั่หลัก้ในก้าริศึุก้ษ์านโยบุายใน

ไทยจ้าก้ที�ถูก้มุ่งเน้นโด้ยสุายรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิที�เร่ิ�อังนโยบุายถูก้จั้บุมาเป็ินสุาขาย่อัย  

โด้ยเฉพาะภายในสุำานัก้หลัก้แห่งหนึ�งขอังปิริะเทศุนั�นค่อัสุถาบัุนบัุณฑิ์ตพัฒนบุริิหาริศุาสุตร์ิ 

(National Institute of Development Administration: NIDA) ซึึ่�งนับุเป็ินสุถาบัุนที� 

ถูก้โยงหร่ิอัปิริาก้ฏิอัยูใ่นปิริะวัั่ติศุาสุตร์ิสุมัยใหม่ (และก้ริะแสุหลัก้) ขอังก้าริก้ำาเนิด้และก้าริ

สุร้ิางพัฒนาก้าริก้าริศึุก้ษ์านโยบุายขอังปิริะเทศุไทยอัย่างชััด้เจ้น ซึึ่�งในสุ่วั่นนี�จ้ะขอัหยิบุยก้

ตัวั่อัยา่งงานที�ถูก้มุ่งเน้นจ้าก้สุำานัก้ดั้งก้ล่าวั่เพ่�อัสุะท้อันภาพขอังก้าริศึุก้ษ์านโยบุายในมุมมอัง

ก้าริจั้ด้ก้าริขอังไทยที�ผ่่านมา (ผ่่านก้าริศึุก้ษ์าขอังสุำานัก้แห่งนี� ซึึ่�งอัาจ้จ้ะไม่ได้้ภาพทั�งหมด้  

แต่น่าจ้ะช่ัวั่ยทำาให้เห็นภาพได้้บุ้างในฐานะที�สุถาบัุนดั้งก้ล่าวั่เป็ินแก้นหลัก้แก้นหนึ�ง 

ดั้งที�เก้ริิ�นไปิ)

ในภาพริวั่ม ก้ล่าวั่ได้้ว่ั่าก้าริศึุก้ษ์านโยบุายในสุายธีารินี�ในไทยแยก้อัอัก้ได้้เป็ิน  

3 เทรินด์้คู่ขนานกั้บุเทรินด์้ก้าริศึุก้ษ์าก้าริบุริิหาริในริะดั้บุสุาก้ล (Administrative trends/ 

Global paradigms) ปิริะก้อับุด้้วั่ยแนวั่ Public Management แนวั่ New Public  

Management และแนวั่ New Public Service โด้ยมีทั�งก้าริศึุก้ษ์าที�เช่ั�อัมนโยบุายโด้ยตริง

06
นโยบั�ยศึิกูษ�ในมุมมอง Management: 

ศึิกูษ�นโยบั�ยในฐ�นะเคำร่�องม่อกู�รบัริห�รจัดกู�ร

ชุัมพล อุ่ันพัฒนาศิุลป์ิ
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ภู่าพที� 6 แสดงก์ารศุ้ก์ษ์าที�เช่ิ�อัมโยงกั์บุนโยบุายสาธารณะด้วัยมุมมอัง

ทางก์ารบุริหารข้อัง NIDA

ที�มา: สังเคำราะห์โดยชุิมพล อุั�นพัฒนาศิุลป์ิ

Material s

Global
paradigm

Managerial
perspectives

Management
approach

Planning

Planning

Strategic
planning

Strategic
management

Operational
Planning

Corporate
planning

Corporate management/
Organi zational
development

Psychology

Public
Management

(70s)

New Public
Management

(80s-90s )

New Public
Service

(90s onwards)
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และที�เช่ั�อัมโด้ยอ้ัอัม (สุ่วั่นใหญ่่มอังนโยบุายสุาธีาริณะในมมุขอังก้าริเปิน็นโยบุายรัิฐบุาล หร่ิอั

นโยบุายอังค์ก้ริภาครัิฐ) ดั้งสุามาริถสุรุิปิก้าริสัุงเคริาะห์งานสุำาคัญ่ในภาพริวั่มได้้ดั้งแผ่นภาพ

เริิ�มต้นจ้าก้แนวั่ Public Management งานสุายนี�เน้นนำาแนวั่คิด้ก้าริบุริิหาริจั้ด้ก้าริ

ขอังภาคเอัก้ชันมาใช้ัในก้าริศึุก้ษ์านโยบุาย อัาทิ แบุ่งริะดั้บุก้าริวิั่เคริาะห์นโยบุายอัอัก้เป็ิน

ริะด้ับุจุ้ลภาคและมหภาค ก้ำาหนด้เก้ณฑ์์ก้าริปิริะเมินนโยบุายที�พิจ้าริณาปิริะสุิทธิีภาพ 

ปิริะสิุทธิีผ่ล ควั่ามพอัเพียง ควั่ามเสุมอัภาค ก้าริตอับุสุนอังต่อัควั่ามต้อังก้าริ และ 

ควั่ามเหมาะสุมตามแนวั่ทางเอัก้ชัน ริวั่มถึง เน้นวิั่ธีีก้าริปิริะเมินที�เริิ�มต้นจ้าก้ก้าริริะบุุ

ริายละเอีัยด้และวัั่ตถุปิริะสุงค์ในก้าริปิริะเมิน ก้าริวัั่ด้ผ่ล และก้าริวิั่เคริาะห์ด้้วั่ยตัวั่ชีั�วัั่ด้ 

ที�ชััด้เจ้นเหม่อันกั้บุก้าริปิริะเมินเพ่�อัวัั่ด้ผ่ลขอังกิ้จ้ก้าริเอัก้ชันทั�วั่ไปิ (ตัวั่อัย่างงานสุำาคัญ่ค่อั  

จิ้ด้าลัก้ษ์ณ์ วัั่ฒนสิุนธ์ุี, 2529)

นอัก้จ้าก้นั�น ในสุายนี�ยังมีงานจิ้ตวิั่ทยาอังค์ก้ริด้้วั่ย ซึึ่�งถูก้ใช้ัในก้าริทำาควั่ามเข้าใจ้

และบุริิหาริคนในอังค์ก้ริ ริวั่มถึงก้าริตัด้สิุนใจ้เชิังนโยบุาย เช่ัน เก้ณฑ์์ก้าริตัด้สิุนใจ้ ค่านิยมที�

ก้ำากั้บุหร่ิอัจู้งใจ้ให้คนตัด้สิุนใจ้ ซึึ่�งควั่ามท้าทายอัยู่ที�ก้าริสุร้ิางสุมดุ้ลริะหว่ั่างค่านิยมอังค์ก้าริ

กั้บุค่านิยมสุ่วั่นบุุคคลที�ไปิเกี้�ยวั่ข้อังกั้บุค่านิยมขอังนโยบุายและค่านิยมเชิังอุัด้มคติต่างๆ 

ด้้วั่ย (ตัวั่อัย่างงานสุำาคัญ่ค่อั ถวัั่ลย์ วั่ริเทพพุฒิพงษ์์, โก้วิั่ทย์ กั้งสุนันท์, วั่ริเด้ชั จั้นทริศุริ 

และด้ำาริง วัั่ฒนา, 2532) ริวั่มไปิถึง งานด้้านก้าริวั่างแผ่นและภาวั่ะผู้่นำา ซึึ่�งเน้นไปิที�ควั่าม

สัุมพันธ์ีริะหวั่่างนโยบุายสุาธีาริณะและก้าริวั่างแผ่น โด้ยก้ำาหนด้ให้แผ่นค่อัจุ้ด้เช่ั�อัมโยง

ริะหว่ั่างนโยบุายและก้ารินำาไปิปิฏิิบัุติ เพริาะแผ่นเป็ินตัวั่ก้ำาหนด้โคริงก้าริ และกิ้จ้ก้ริริมที�

ต้อังด้ำาเนนิก้าริ โด้ยจ้ะตอ้ังพจิ้าริณาก้าริใช้ัอัำานาจ้และภาวั่ะผู้่นำาอัยา่งมีปิริะสุทิธิีภาพในก้าริ

ก้ำาหนด้และบุริิหารินโยบุาย โด้ยเฉพาะปิริะเด็้นที�ว่ั่าผู้่นำาใช้ัอัำานาจ้อัย่างไริและจ้าก้ฐานแบุบุ

ใด้เพ่�อัสุร้ิางบุทบุาทก้ารินำาในก้าริก้ำาหนด้และบุริิหารินโยบุาย ไม่ว่ั่าจ้ะเป็ินอัำานาจ้ที�เกิ้ด้จ้าก้

บุำาเหน็จ้ริางวัั่ล ก้าริบัุงคับุใช้ัก้ำาลัง ตำาแหน่งหน้าที� ควั่ามเชีั�ยวั่ชัาญ่ และก้าริยอัมรัิบุนับุถ่อั 

(ตัวั่อัย่างงานสุำาคัญ่ค่อั ถวัั่ลย์ วั่ริเทพพุฒิพงษ์์, 2536)3
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ต่อัมาค่อัแนวั่ New Public Management ซึึ่�งงานเบิุก้ร่ิอังที�สุำาคัญ่โด้ยสุำานัก้ 

NIDA ค่อั “นโยบุายสุาธีาริณะและก้าริวั่างแผ่น” ที�คณาจ้าริย์หลายท่านขอังคณะ

รัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิมาร่ิวั่มกั้นเขียน (2537) โด้ยได้้เน้นไปิที�เร่ิ�อังก้าริวั่างแผ่นเพ่�อัก้ำาหนด้

กิ้จ้ก้ริริมที�สุำาคัญ่ซึึ่�งจ้ะนำาไปิสูุ่ควั่ามสุำาเร็ิจ้ในก้าริก้ำาหนด้และปิฏิิบัุตินโยบุาย (Operational 

Planning) โด้ยอัาศัุย Toolbox สุมัยใหม่ต่างๆ โด้ยนึก้ถึงก้ลุ่มเป้ิาหมายในฐานะผู้่ริบัุบุริิก้าริ

หร่ิอัในแบุบุเดี้ยวั่กั้นกั้บุที�ภาคเอัก้ชันนึก้ถึงลูก้ค้า และใสุ่เร่ิ�อังก้าริบุริิหาริจั้ด้ก้าริเข้าไปิในก้าริ

วั่างแผ่นขับุเคล่�อันนโยบุาย (ด้้วั่ยอิัทธิีผ่ลจ้าก้ฐานคิด้เร่ิ�อัง Reinventing Government)1 

มาก้ไปิก้ว่ั่านั�นยังมีงานที�เน้นในลัก้ษ์ณะเดี้ยวั่กั้นที�เด่้นๆ อีัก้งานค่อั “ก้าริวิั่เคริาะห์

และก้าริวั่างแผ่นนโยบุายสุาธีาริณะ” โด้ยโก้วิั่ทย์ กั้งสุนันท์ และวั่ริเด้ชั จั้นทริศุริ (2540)  

ซึึ่�งเน้นวิั่เคริาะห์ปัิญ่หาในก้าริบุริิหาริจั้ด้ก้าริโด้ยด้ำาเนินไปิตามวั่งจ้ริขอังก้าริก้ำาหนด้

วัั่ตถุปิริะสุงค์ ก้าริวั่างแผ่น ก้าริจั้ด้รูิปิอังค์ก้าริ ก้าริก้ำากั้บุและควั่บุคุม ริวั่มถึงเสุนอั 

ขั�นตอันก้าริวั่างแผ่นที�ไล่เรีิยงจ้าก้ก้าริพิจ้าริณาสุภาพแวั่ด้ล้อัมขอังปัิญ่หาและเหตุก้าริณ์  

ก้ารินยิามปัิญ่หาและควั่ามตอ้ังก้าริ ก้าริหาวั่ธีิีก้าริแก้้ไข ก้าริจ้ดั้ทำาโคริงก้าริตามวั่ธีิีก้าริที�ดี้ที�สุุด้  

ก้าริเสุนอัขอังบุปิริะมาณ ก้ารินำาโคริงก้าริไปิปิฏิิบัุติ ไปิจ้นถึงก้าริปิริะเมินผ่ล ซึึ่�งมีข้อัสัุงเก้ต

สุำาคัญ่ค่อัเป็ินก้ารินำาแนวั่ทางทำาแผ่นขอังอังค์ก้ริเอัก้ชันเข้ามาใช้ัในนโยบุายสุาธีาริณะ  

(รัิบุอิัทธิีพลจ้าก้แนวั่ Corporate Planning) ไม่ว่ั่าจ้ะเป็ินก้าริคิด้คำานวั่ณต้นทุน ก้าริจั้ด้สุริริ

ทรัิพยาก้ริ ก้าริจั้ด้ก้าริบุุคคล ก้าริทด้สุอับุบุุคคล และก้าริปิริะเมินหร่ิอัวัั่ด้ผ่ลนโยบุาย  

โด้ยมีแนวั่คิด้ด้้านก้าริตลาด้เข้ามาด้้วั่ย อีัก้ทั�งยังมีอีัก้งานที�อัอัก้มาในช่ัวั่งนั�นค่อั “นโยบุาย

สุาธีาริณะ: แนวั่คิด้ ก้าริวิั่เคริาะห์ และก้ริะบุวั่นก้าริ” ขอังสุมบัุติ ธีำาริงธัีญ่วั่งศ์ุ (2540)  

ซึึ่�งต่อัมามีก้าริพิมพ์อัอัก้มาหลายครัิ�งและถูก้ใช้ัเยอัะในบุริริด้านัก้ศึุก้ษ์าและนัก้วิั่ชัาก้าริ

3  ผู้่ที�นำาเข้าแนวั่คิด้นี�ที�สุำาคัญ่และเด่้นชััด้ค่อั ทศุพริ ศิุริิสัุมพันธ์ี (สุำานัก้จุ้ฬาฯ) ผ่่านบุทบุาทในคณะก้ริริมก้าริ

พัฒนาริะบุบุริาชัก้าริ (ก้พริ.)
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ด้้านนโยบุายสุาธีาริณะไทย ทั�งนี� แม้จ้ะไม่ได้้รัิบุอิัทธิีพลจ้าก้ New Public Management 

โด้ยตริง แต่สุอัด้แทริก้เร่ิ�อังเคร่ิ�อังม่อัก้าริบุริิหาริจั้ด้ก้าริสุมัยใหม่ในงานพอัสุมควั่ริผ่่านเร่ิ�อัง

ขอังก้าริวั่างแผ่น 

ถัด้มาสูุ่แนวั่ New Public Service ก้ล่าวั่ได้้ว่ั่างานทางด้้านนโยบุายศึุก้ษ์าที� 

เริิ�มมีก้ลิ�นอัายดั้งก้ล่าวั่ค่อังานขอังวั่ริเด้ชั จั้นทริศุริ (2548) ว่ั่าด้้วั่ยทฤษ์ฎีีก้ารินำานโยบุาย

สุาธีาริณะไปิปิฏิิบัุติจ้าก้ที�เน้นเร่ิ�อังขอัง Corporate management และ Organization  

development โด้ยเสุนอัวั่่าก้ารินำานโยบุายไปิปิฏิิบัุติเป็ินก้าริศุึก้ษ์าเร่ิ�อังขอังอังค์ก้าริที�มี 

หน้าที�รัิบุผิ่ด้ชัอับุวั่่าสุามาริถนำาและก้ริะตุ้นให้ทรัิพยาก้ริทางก้าริบุริิหาริตลอัด้จ้นก้ลไก้ที�

สุำาคัญ่ทั�งหมด้ ปิฏิิบัุติงานให้บุริริลผุ่ลตามนโยบุายที�ริะบุุไว้ั่ได้้หร่ิอัไม ่พร้ิอัมทั�งได้้เสุนอัตวัั่แบุบุ

ก้ารินำานโยบุายไปิปิฏิิบัุติที�สุำาคัญ่ ค่อั ตัวั่แบุบุด้้านก้าริจั้ด้ก้าริที�สุนใจ้สุมริริถนะขอังอังค์ก้าริ

ว่ั่ามีขีด้ควั่ามสุามาริถที�จ้ะนำานโยบุายไปิปิฏิิบัุติหร่ิอัไม่ มีโคริงสุร้ิางเหมาะสุมหร่ิอัไม ่บุุคลาก้ริ

มีควั่ามรู้ิควั่ามสุามาริถหร่ิอัไม่ มีก้าริวั่างแผ่นไหม และมีควั่ามพร้ิอัมด้้านวัั่สุดุ้ อุัปิก้ริณ์  

เคร่ิ�อังม่อัเพียงพอัหร่ิอัไม่ ริวั่มทั�งยังเสุนอัตัวั่แบุบุด้้านก้าริพัฒนาอังค์ก้าริที�สุนใจ้ 

ก้าริมีสุ่วั่นร่ิวั่ม ก้าริสุร้ิางแริงจู้งใจ้ ก้าริใช้ัภาวั่ะผู้่นำาที�เหมาะสุม ก้าริสุร้ิางควั่ามผู่ก้พันต่อั

สุมาชิัก้ในอังค์ก้าริ และก้าริสุร้ิางทีมงานเพ่�อัก้ารินำานโยบุายไปิปิฏิิบัุติอัย่างมีปิริะสิุทธิีภาพ

และปิริะสุิทธิีผ่ล พริ้อัมทั�งตอับุโจ้ทย์เร่ิ�อังก้าริสุ่งเสุริิมควั่ามเปิ็นพลเม่อังและก้าริมีสุ่วั่นริ่วั่ม

อัันเป็ินค่านิยมหลัก้ขอัง New Public Service 

นอัก้เหน่อัจ้าก้นั�น งานขอังณัฐฐา วิั่นิจ้นัยภาค (2553) และณัฐก้ริิชั เปิาอิันทร์ิ 

(2561) นับุเป็ินตัวั่อัย่างหนึ�งขอังก้าริรัิบุอิัทธิีพลเช่ันนี�สูุ่ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายนั�นค่อังานว่ั่าด้้วั่ย

ก้าริวั่างแผ่นเชิังก้ลยุทธ์ี ซึึ่�งเน้นก้าริสุร้ิางแผ่นที�ผ่่านก้าริปิริะเมิน ก้าริคาด้ก้าริณ์ และก้าริ 

เล่อัก้ใช้ัวิั่ธีีก้าริอัย่างเป็ินริะบุบุเพ่�อัให้บุริริลุเป้ิาหมาย กั้บุงานวั่่าด้้วั่ย ก้าริจ้ัด้ก้าริเชิัง 

ก้ลยุทธ์ีที�ไม่ได้้เน้นแค่ก้าริสุร้ิางแผ่น แต่ยังริวั่มไปิถึงก้าริก้ำาหนด้อังค์ปิริะก้อับุอ่ั�นๆ ที�

จ้ำาเป็ินต่อัก้าริบุริิหาริจั้ด้ก้าริ อัาทิ ก้าริเตรีิยมก้ำาลังคน ก้าริเตรีิยมงบุปิริะมาณ ก้าริเตรีิยม
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ทางเล่อัก้สุำาริอังเม่�อัเผ่ชิัญ่ควั่ามเสีุ�ยงหร่ิอัเหตุก้าริณ์ที�เหน่อัควั่ามคาด้หมาย ซึ่ึ�งนึก้ถึงก้ลุ่ม 

เป้ิาหมายค่อัพลเม่อังและผ่ลก้ริะทบุต่อัสัุงคมสุ่วั่นริวั่มขอังยุทธีศุาสุตร์ิในฐานะรูิปิแบุบุ

หนึ�งขอังนโยบุายสุาธีาริณะ (โด้ยในภายหลัง นับุเป็ินฐานขอังก้าริศึุก้ษ์าเร่ิ�อังก้าริวั่างแผ่น 

ฉาก้ทัศุน์หร่ิอัอันาคตศึุก้ษ์า (Scenario planning/ Foresight) และก้าริจั้ด้ก้ารินวัั่ตก้ริริม 

(Innovation Management) ด้้วั่ย)

จ้าก้สัุงเขปิก้าริศึุก้ษ์านโยบุายในสุายธีาริควั่ามคิด้ด้้านก้าริจั้ด้ก้าริหร่ิอัศุาสุตร์ิก้าริ

บุริิหาริข้างต้น แม้จ้ะไม่ได้้สุะท้อันภาพทั�งหมด้จ้าก้ที�ถอัด้ก้าริศึุก้ษ์าสุ่วั่นหนึ�งจ้าก้สุำานัก้หลัก้

สุำานัก้เดี้ยวั่ดั้งที�เก้ริิ�นไปิแล้วั่ แต่ก็้พอัที�จ้ะทำาให้เห็นจุ้ด้เด่้นและจุ้ด้ด้้อัยบุางปิริะก้าริขอัง 

สุายธีาริควั่ามคิด้เช่ันนี�ได้้บุ้าง โด้ยจุ้ด้เด่้นสุำาคัญ่ขอังก้าริศึุก้ษ์านโยบุายในแง่ขอังก้าริจั้ด้ก้าริ

ก็้ค่อัให้เทคนิคและเคร่ิ�อังม่อั (กึ้�ง) สุำาเร็ิจ้รูิปิที�สุามาริถเล่อัก้และหยิบุใช้ัได้้อัย่างเป็ินขั�นเป็ิน

ตอันชััด้เจ้น (practical and ready to use) พร้ิอัมทั�งมีลัก้ษ์ณะหว่ั่อัหวั่า (fashionable) 

ซึึ่�งดึ้งดู้ด้ให้ผู้่อัอัก้แบุบุนโยบุายหันมาสุนใจ้ในฐานะแนวั่ทางใหม่ๆ 

สุ่วั่นข้อัจ้ำากั้ด้ขอังก้าริศุึก้ษ์านโยบุายในแง่นี� ปิริะก้าริที�สุำาคัญ่ค่อัเทคนิค วิั่ธีีก้าริ  

และเคริ่�อังม่อัที�เกิ้ด้จ้าก้แนวั่คิด้ก้าริบุริิหาริจ้ัด้ก้าริภาคเอัก้ชันจ้ะสุามาริถนำามาปิริะยุก้ต์

ใช้ัได้้จ้ริิงและเหมาะสุมกั้บุก้าริบุริิหาริจั้ด้ก้าริภาครัิฐในสัุงคมปิริะชัาธิีปิไตยหร่ิอัไม่ แค่ไหน 

(ควั่ามแตก้ต่างริะหว่ั่าง Public กั้บุ Private) นอัก้จ้าก้นั�นค่อัแนวั่ทางเช่ันนี�ทำาให้เร่ิ�อัง

นโยบุายเสุม่อันถูก้ก้ำาหนด้ให้อัยู่ในห้อังทด้ลอังที�เป็ินริะบุบุ (ก้ลายเป็ินเร่ิ�อังก้ลไก้ที� 

ไม่มอังบุริิบุทหร่ิอัเง่�อันไขทางสัุงคมก้าริเม่อังมาก้นัก้) ริวั่มทั�งข้อัจ้ำากั้ด้ที�เทคนิค วิั่ธีีก้าริ และ

เคร่ิ�อังม่อัจ้าก้แนวั่คิด้ก้าริจั้ด้ก้ารินั�นอัาจ้จ้ะไม่ได้้ตั�งคำาถามอัย่างพอัเพียงในเร่ิ�อังขอังก้าริ 

ก้ริะจ้ายผ่ลปิริะโยชัน์ไปิสูุ่ก้ลุ่มต่างๆ ในสัุงคมว่ั่าเป็ินธีริริมหร่ิอัไม่ เพียงใด้  

ทั�งนี� ขอัทิ�งท้ายด้้วั่ยข้อัเสุนอัสุำาหริับุก้้าวั่ต่อัไปิในก้าริศุึก้ษ์านโยบุายด้้วั่ยก้ริอับุ 

ด้้านก้าริจั้ด้ก้าริเช่ันนี� โด้ยมอังว่ั่าจ้ำาเป็ินต้อังจั้ด้วั่างบุทบุาทและสุถานะขอังก้าริศึุก้ษ์าก้าริ

จั้ด้ก้าริให้แนบุชิัด้กั้บุเร่ิ�อังนโยบุายสุาธีาริณะมาก้ก้ว่ั่านี� (เช่ัน เช่ั�อัมกั้บุก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุาย



54 นโยบายศึึกษาจากหลากมุุมุมุอง

ในภาพใหญ่่ และตอับุสุนอังคุณค่าที�สุำาคัญ่ค่อัก้าริสุร้ิางผ่ลก้ริะทบุในด้้านบุวั่ก้ต่อัสุาธีาริณะ

และก้าริสุร้ิางควั่ามก้้าวั่หน้าให้กั้บุสัุงคมบุนฐานขอังควั่ามเปิ็นธีริริมและยั�งย่น) โด้ยต้อัง

ตริะหนัก้ว่ั่าแม้ก้าริศึุก้ษ์าแบุบุนี�อัาจ้จ้ะดู้คับุแคบุ แต่มันก็้ขาด้ไม่ได้้ โด้ยยังสุามาริถเป็ิน 

ตัวั่เล่อัก้ในก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุายได้้เสุมอั โด้ยเฉพาะเม่�อัเริาเผ่ชิัญ่กั้บุภาวั่ะพลิก้ผั่นหร่ิอัวิั่ก้ฤติ

ที�ต้อังก้าริเคริ่�อังม่อัในก้าริริบัุม่อัสุถานก้าริณต์ริงหนา้ จ้ะเหน็ว่ั่าเคริ่�อังม่อัก้าริจ้ดั้ก้ารินบัุเปิน็

สิุ�งที�หยิบุมาตอับุสุนอังสุถานก้าริณ์ได้้อัย่างทันท่วั่งทีมาก้ที�สุุด้ หร่ิอัหาก้มอังเชิังอุัปิมาอุัปิมัย 

ก็้สุามาริถก้ล่าวั่ได้้ว่ั่าถ้าเริาอัยู่ในสุภาวั่ะสุงคริาม แนวั่ทางก้าริจ้ัด้ก้าริก็้นับุเป็ินก้ริะสุุนแบุบุ

หนึ�งให้เริาได้้เล่อัก้ใช้ัต่อัก้ริกั้บุฝ่ั่ายตริงข้าม 



“...แมุ้ก์ารศึุก์ษ์าน์โยบุายด้วยแน์วคิัดก์ารจัุดก์ารอัาจุ

จุะดูคัับุแคับุ แต่ั้มัุน์ก็์ขาดไมุ่ได้ โดยยังสำามุารถึเป็ิน์ตัั้ว

เลือัก์ใน์ก์ารอัอัก์แบุบุน์โยบุายได้เสำมุอั โดยเฉพาะเม่ืุอัเรา

เผู้ชิญกั์บุภาวะพลิก์ผัู้น์หรือัวิก์ฤติั้ท่ีต้ั้อังก์ารเคัร่ือังมืุอั

ใน์ก์ารรับุมืุอัสำถึาน์ก์ารณ์ตั้รงหน้์า จุะเห็น์ว่าเคัร่ือังมืุอั

ก์ารจัุดก์ารนั์บุเป็ิน์ส่ิำงท่ีหยิบุมุาตั้อับุสำน์อังสำถึาน์ก์ารณ์

ได้อัย่างทัน์ท่วงทีมุาก์ท่ีสุำด หรือัหาก์มุอังเชิงอุัปิมุา

อุัปิมัุยก็์สำามุารถึก์ล่าวได้ว่าถ้ึาเราอัยู่ใน์สำภาวะสำงคัรามุ 

แน์วทางก์ารจัุดก์ารก็์นั์บุเป็ิน์ก์ระสุำน์แบุบุหน่ึ์งให้เราได้

เลือัก์ใช�ต่ั้อัก์รกั์บุฝ่ั่ายตั้รงข้ามุ...”
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ในมุมมอังแบุบุคลาสุสุิก้ ก้าริศุึก้ษ์านโยบุายสุาธีาริณะถูก้แบุ่งได้้เป็ิน 2 แนวั่ทาง 

ปิริะก้อับุด้้วั่ย “แนวั่ศึุก้ษ์านโยบุาย” กั้บุ “แนวั่วิั่เคริาะห์นโยบุาย” โด้ยแนวั่แริก้เป็ินควั่าม

พยายามในก้าริอัธิีบุายก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุายสุาธีาริณะเพ่�อัจ้ะสุร้ิางอังค์ควั่ามรู้ิทางวิั่ชัาก้าริ 

สุร้ิางตัวั่แบุบุ หร่ิอัทฤษ์ฎีีเกี้�ยวั่กั้บุนโยบุายสุาธีาริณะ โด้ยมีก้าริศึุก้ษ์าเกี้�ยวั่กั้บุเน่�อัหาสุาริะ

ขอังนโยบุาย ก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุาย ผ่ลผ่ลิตนโยบุาย และผ่ลก้ริะทบุขอังนโยบุาย ในขณะที�

แนวั่หลังเน้นไปิที�ก้าริศึุก้ษ์าเพ่�อัเสุนอัแนะ โด้ยมุ่งเป้ิาเพ่�อัสุร้ิางข้อัเสุนอัที�ดี้ไปิปิริะก้อับุก้าริ

ตัด้สิุนใจ้ ซึึ่�งก้าริอัธิีบุายเช่ันนี�ในไทยเกิ้ด้ขึ�นจ้าก้งานขอังทศุพริ ศิุริิสัุมพันธ์ี (2539)

ด้้วั่ยเหตุที�ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายในไทยถูก้จั้ด้ให้อัยู่ภายใต้รัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิหร่ิอั

บุริิหาริรัิฐกิ้จ้ ทำาให้แนวั่วิั่เคริาะห์นโยบุายก้ลายเป็ินแนวั่หลัก้ โด้ยเริิ�มจ้าก้ก้าริก้ำาหนด้นโยบุาย 

ก้าริวิั่เคริาะห์ทางเล่อัก้ ก้ารินำานโยบุายไปิปิฏิิบัุติ และก้าริวิั่เคริาะห์ปิริะมวั่ลผ่ล ซึึ่�งเป็ินแนวั่ทาง

ขอังก้าริพัฒนาบุุคลาก้ริเพ่�อัไปิรัิบุริาชัก้าริตามยุคขอังก้าริพัฒนาเศุริษ์ฐกิ้จ้ หลังจ้าก้ 2540  

แม้จ้ะเริิ�มมีก้าริเปิลี�ยนแปิลงหร่ิอัมีแนวั่ทางใหม่ๆ ถูก้เสุนอัขึ�นมามาก้ขึ�น แต่ในภาพ

ริวั่ม นโยบุายศึุก้ษ์าก็้ยังอัยู่ภายใต้ร่ิมเงาขอังรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิ/ บุริิหาริรัิฐกิ้จ้ที�มุ่งแต่ 

07
นโยบั�ยศึิกูษ�ในมุมมอง Political/policy Process: 

ศึิกูษ�นโยบั�ยในฐ�นะส�วีนหนึ�งของ
กูระบัวีนกู�รท�งกู�รเม่อง
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จ้ะแก้้ปัิญ่หา ก้ล่าวั่ค่อั พอัมีปัิญ่หาแล้วั่ค่อัยก้ำาหนด้นโยบุายมาเพ่�อัแก้้ โด้ยให้ควั่ามสุำาคัญ่

ต่อัก้าริวิั่เคริาะห์ปัิจ้จั้ยที�สุ่งผ่ลต่อัควั่ามสุำาเร็ิจ้ขอังนโยบุายค่อันข้างมาก้ (ริวั่มถึงปัิจ้จั้ยที� 

สุ่งผ่ลต่อัก้าริก่้อัรูิปินโยบุาย และปัิจ้จั้ยที�สุ่งผ่ลต่อัก้ารินำานโยบุายไปิปิฏิิบัุติ)

ทั�งนี� แม้ก้าริศึุก้ษ์าแบุบุนี�จ้ะมีปิริะโยชัน์ในก้าริชีั�ให้เห็นว่ั่าก้าริทำางานขอังหน่วั่ยงาน

ภาครัิฐมีขั�นตอันก้าริด้ำาเนินงานอัย่างไริ แต่ปัิญ่หาก็้ค่อัก้าริศึุก้ษ์าเช่ันนี�มัก้จ้ะมอังแบุบุ 

“Top-down” ก้ล่าวั่ค่อัมอังจ้าก้ตัวั่นโยบุายเป็ินหลัก้ ว่ั่ามีปัิจ้จั้ยควั่ามสุำาเร็ิจ้และควั่าม 

ล้มเหลวั่อัย่างไริบุ้าง และเปิ็นก้าริพยายามสุริุปิถึงปัิจ้จั้ยที�สุ่งผ่ลให้เป็ินแบุบุนั�นมาก้ก้วั่่า

ก้าริศึุก้ษ์าแบุบุ “Bottom-up” จ้าก้ก้าริทำางานขอังเจ้้าหน้าที�และเคร่ิอัข่ายว่ั่าสุ่งผ่ล

ให้นโยบุายสุำาเร็ิจ้หร่ิอัไม่ อัย่างไริ ซึึ่�งทำาให้ขาด้ก้าริมอังภาพริวั่มขอังนโยบุายหร่ิอัมุ่งแต่ 

จ้ะตอับุ “ปิริะสิุทธิีภาพ” และ “ปิริะสิุทธิีผ่ล” ขอังมาตริก้าริเชิังนโยบุาย ด้้วั่ยก้าริมอังจ้าก้ 

ก้ริอับุก้าริจ้ัด้ก้าริเปิ็นหลัก้ พร้ิอัมทั�งเน้นเป็ินอัย่างมาก้ไปิที�รัิฐในฐานะตัวั่แสุด้งที�สุำาคัญ่ 

ในทางนโยบุาย ทว่ั่า ก็้ค่อันข้างที�จ้ะละเลยมิติก้าริเม่อังขอังนโยบุายจ้าก้ที�ในควั่ามเป็ินจ้ริิง

นัก้ก้าริเม่อังและข้าริาชัก้าริต่างก็้ทำางานภายใต้โคริงสุร้ิางอัำานาจ้และผ่ลปิริะโยชัน์ทางก้าริ

เม่อัง โด้ยมีค่านิยม อุัด้มก้าริณ์ ควั่ามเช่ั�อั และริะบุบุก้าริให้คุณค่าที�ต่างกั้น ซึึ่�งล้วั่นแล้วั่แต่

สุ่งผ่ลต่อัก้าริมอังนโยบุาย 

จ้าก้ปัิญ่หาข้างต้น สิุ�งที�ตนจ้ะแลก้เปิลี�ยนในที�นี�ค่อัก้ริอับุก้าริศึุก้ษ์านโยบุายที�มอังทั�ง

ก้ริะบุวั่นก้าริในภาพก้ว้ั่างโด้ยไม่ปิฏิิเสุธีควั่ามจ้ริิงที�ว่ั่าก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุายนั�นเป็ินสุ่วั่นหนึ�ง

ขอังก้ริะบุวั่นก้าริทางก้าริเม่อัง ดั้งที� Smith and Christopher (2017: 94) สุะท้อันไว้ั่ว่ั่า 

“ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายค่อัก้าริศึุก้ษ์าอัำานาจ้ทางก้าริเม่อัง (The study of policy process is 

ultimately the study of political power.)” โด้ยก้ริอับุเช่ันนี�มีคำาถามหลัก้ ปิริะก้อับุ

ด้้วั่ย นโยบุายนี�เกิ้ด้ขึ�นมาได้้อัย่างไริ ปัิญ่หาอัะไริบุ้างที�ภาครัิฐให้ควั่ามสุนใจ้หร่ิอัสุมควั่ริ

ให้ควั่ามสุนใจ้ ใคริบุ้างที�เป็ินผู้่มีอัำานาจ้ตัด้สิุนใจ้ว่ั่าควั่ริพิจ้าริณาปัิญ่หาหร่ิอัปิริะเด็้นอัะไริ  

ทำาไมจ้ึงเล่อัก้พิจ้าริณาปิริะเด้็นนี�และละเลยปิริะเด้็นอ่ั�นๆ ริวั่มไปิถึง เม่�อัไหร่ิ และทำาไม 
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จึ้งเกิ้ด้ก้าริเปิลี�ยนแปิลงทางนโยบุาย (policy change) เปิ็นเพริาะปิัญ่หาได้้รัิบุก้าริแก้้ไข

ปัิญ่หาแล้วั่ หร่ิอัเพริาะปัิญ่หาถูก้ให้คำานิยามใหม่ (redefined) หร่ิอัเหตุผ่ลอ่ั�นๆ

จ้าก้คำาถามหลัก้ที�ก้ล่าวั่ไปิ ก้าริศึุก้ษ์าในลัก้ษ์ณะนี�จึ้งให้ควั่ามสุำาคัญ่กั้บุก้าริทำาควั่าม

เข้าใจ้อัำานาจ้ทางก้าริเม่อังริวั่มถึงก้าริใช้ัอัำานาจ้นั�น (exercise of power) ในก้าริก้ำาหนด้

ปิริะเด็้นปัิญ่หาและตัด้สิุนใจ้เชิังนโยบุาย โด้ยนับุริวั่มถึงอัำานาจ้แบุบุ “Indirect power”  

ซึึ่�งเป็ินอัำานาจ้ที�ไม่ได้้มาจ้าก้แค่ก้าริมีตำาแหน่งทางก้าริหร่ิอัเป็ินอัำานาจ้ควั่บุคุมนโยบุายที�

อัยู่หลังฉาก้นั�นเอัง อีัก้ทั�งเป็ินแนวั่ทางก้าริศุึก้ษ์าที�ให้ควั่ามสุำาคัญ่ทั�งปิริะเด็้นที�รัิฐมีก้าริตัด้ 

สิุนใจ้ด้ำาเนินก้าริอัะไริบุางอัย่างและปิริะเด็้นที�ไม่ถูก้เล่อัก้นำามาตัด้สิุนใจ้เพ่�อัทำาอัะไริหร่ิอัที�

เรีิยก้ว่ั่า “Non-decision” เช่ัน ก้าริละเลยที�จ้ะทำาให้ปัิญ่หาโสุเภณีเป็ินเร่ิ�อังถูก้ก้ฎีหมาย  

หร่ิอัก้ริณีก้าริไมตั่ด้สิุนใจ้ทำาให้บุ่อันถูก้ก้ฎีหมาย (ด้เูพิ�มเติมปิริะเด็้นที�ถูก้พิจ้าริณาแตไ่ม่ได้้รัิบุ

ก้าริตัด้สิุนใจ้ได้้จ้าก้ ศุุภชััย ยาวั่ะปิริะภาษ์ และปิิยาก้ริ หวัั่งมหาพริ, 2552) 

ทั�งนี� จุ้ด้มุ่งเน้นขอังก้าริศุึก้ษ์าก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุายในยุคหลังนั�นไม่ใช่ัเร่ิ�อังวั่งจ้ริ

นโยบุาย (policy cycle) ที�เน้นก้าริไล่เรีิยงกั้นขอังแต่ละขั�นตอันดั้งแผ่นภาพที� 7 หาก้แต่ค่อั

ก้าริมอังสุามมุม ก้ล่าวั่ค่อั ก้าริที�ปัิญ่หาถูก้ “conceptualize” และนำาเข้าสูุ่ก้าริพิจ้าริณาขอัง

ผู้่ก้ำาหนด้นโยบุายเพ่�อัหาทางแก้้ปัิญ่หา ก้าริที�สุถาบัุนขอังรัิฐสุร้ิางทางอัอัก้ (solution) และ

เล่อัก้ทางอัอัก้เพ่�อัแก้้ปัิญ่หา และก้าริที�ทางอัอัก้ถูก้นำาไปิปิฏิิบัุติ ปิริะเมิน และแก้้ไข ก้ล่าวั่ค่อั 

ลงลึก้ไปิที�ก้ริะบุวั่นก้าริมาก้ก้ว่ั่าสุนใจ้ก้าริเคล่�อันตัวั่ขอังแต่ละขั�นตอันเป็ินวั่งจ้ริ จ้าก้ก้าริรัิบุรู้ิ

ปัิญ่หาและให้คำานิยามปัิญ่หาไปิสูุ่ก้าริพิจ้าริณาขอังผู้่ก้ำาหนด้นโยบุาย ไปิต่อัที�ก้าริใช้ัดุ้ลพินิจ้

สุร้ิางทางเล่อัก้ ก้าริตัด้สิุนใจ้เล่อัก้ แล้วั่ไปิสูุ่ก้ารินำาทางเล่อัก้มาปิฏิิบัุติ จ้นถึงก้าริปิริะเมินผ่ล

ที�จ้ะบุ่งชีั�ถึงก้าริสิุ�นสุุด้ขอังนโยบุายหร่ิอัไม่ ซึึ่�งในควั่ามเปิ็นจ้ริิงสุลับุซัึ่บุซ้ึ่อันมาก้และอัาจ้จ้ะ

ไม่ได้้เคล่�อันตัวั่ไปิในแบุบุที�วั่าด้ภาพขึ�นมา 
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ภู่าพที� 7 แสดงวังจรนโยบุายที�เป็ินก์รอับุก์ารศุ้ก์ษ์า

ก์ระบุวันก์ารนโยบุายแบุบุดั�งเดิม

อันึ�ง ในขณะที�ก้าริศึุก้ษ์าแบุบุดั้�งเดิ้มไปิหมก้มุ่นอัยูกั่้บุก้าริเคล่�อันตัวั่ตามวั่งจ้รินโยบุาย 

ก้าริศึุก้ษ์ายุคใหม่หันมาพิจ้าริณาปิฏิิสัุมพันธ์ีริะหว่ั่างตัวั่แสุด้งในก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุาย  

ทั�งภาครัิฐและก้ลุ่มนอัก้ภาครัิฐ (อัาทิ ก้ลุ่มธุีริกิ้จ้ ภาคสุ่�อั ก้ลุ่มผู้่หญิ่ง ฯลฯ) ซึึ่�งล้วั่นแล้วั่แต่

มีจุ้ด้ย่นในปิริะเด็้นนโยบุายที�แตก้ต่างกั้น โด้ยในก้าริพิจ้าริณาปิฏิิสัุมพันธ์ีดั้งก้ล่าวั่ สุามาริถ

มอังได้้หลายมิติ อัาทิ มุมมอังแบุบุพหุนิยม (Pluralism) และชันชัั�นนำานิยม (Elitism) 

ที�มอังบุทบุาทในเชิังริะนาบุก้ับุในเชิังดิ้�งตามลำาดั้บุ หร่ิอัมุมมอังแบุบุสุถาบุันนิยม  

(Institutionalism) ที�เน้นมอังควั่ามสัุมพันธ์ีเชิังสุถาบัุน (ทั�งในควั่ามหมายขอัง system of 

rules และ system of norms) และมมุมอังแบุบุเคร่ิอัขา่ย (issue networks) ที�เน้นเป็ินพิเศุษ์ 
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ไปิที�ควั่ามเช่ั�อัมต่อัหร่ิอัสุายสัุมพันธ์ีริะหว่ั่างก้ลุ่มตัวั่แสุด้งนโยบุาย ซึึ่�งริวั่มถึงสุายธีาริ 

ควั่ามคิด้เร่ิ�อัง “Advocacy coalitions” ที�มอังเคร่ิอัข่ายในลัก้ษ์ณะขอังภาคีที�มีควั่ามเช่ั�อั

ทางนโยบุายร่ิวั่มกั้น โด้ยโจ้ทย์สุำาคัญ่ค่อัปิฏิิสัุมพันธ์ีที�เกิ้ด้ขึ�นนั�นนำาไปิสูุ่ก้าริเปิลี�ยนแปิลง 

ทางนโยบุาย (policy change) อัย่างไริ4   

สุำาหริบัุข้อัจ้ำากั้ด้ขอังก้าริศุกึ้ษ์านโยบุายในเชิังก้ริะบุวั่นก้าริเช่ันนี�ที�สุำาคัญ่ ก้ล่าวั่ได้้ว่ั่า 

ค่อัมัก้ใช้ัเวั่ลานานเพ่�อัดู้พัฒนาก้าริ เช่ัน ก้าริศึุก้ษ์าก้าริเปิลี�ยนแปิลงทางนโยบุายอัาจ้ต้อัง

ใช้ัเวั่ลาเป็ินทศุวั่ริริษ์ ริวั่มทั�งใช้ัทรัิพยาก้ริในก้าริเก็้บุข้อัมูลค่อันข้างมาก้ในก้าริเก้าะติด้ก้ว่ั่า

จ้ะเข้าใจ้ว่ั่าตัวั่แสุด้งมีจุ้ด้ย่นอัย่างไริ ซึึ่�งมัก้ทำาให้ผู้่ศึุก้ษ์าเกิ้ด้ควั่ามท้อัถอัย โด้ยขอัทิ�งท้าย 

ด้้วั่ยข้อัเสุนอัที�ว่ั่าก้้าวั่ต่อัไปิควั่ริหนัมาศึุก้ษ์าแนวั่ทางนี�ให้มาก้ขึ�น โด้ยเลิก้ศึุก้ษ์าแบุบุแยก้สุ่วั่น 

เช่ัน หาปัิจ้จั้ยต่างๆ ในแต่ละเร่ิ�อัง แล้วั่ขยับุไปิสูุ่ก้าริทำาควั่ามเข้าใจ้ก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุาย 

ในภาพใหญ่่ที�เป็ินสุ่วั่นหนึ�งขอังโคริงสุร้ิางและริะบุบุก้าริเม่อัง โด้ยอัาจ้จ้ะต้อังศึุก้ษ์าร่ิวั่มกั้น

ริะหว่ั่างหลายทีมเพ่�อัมอังให้คริอับุคลุมมิติต่างๆ พร้ิอัมทั�งไม่ล่มที�จ้ะตั�งคำาถามพ่�นฐานแบุบุ

ที� Lasswell (1971) เคยเต่อันสุติไว้ั่เสุมอัว่ั่าในก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุายหนึ�งๆ ใคริได้้อัะไริ  

เม่�อัไหร่ิ และอัย่างไริ 

4  ก้ริอับุในก้าริมอังไม่ได้้จ้ำากั้ด้ตัวั่อัยู่แค่นี�หาก้แต่ยังมีอีัก้มาก้ อ่ั�นๆ อัาทิ Punctuated equilibrium, 

Multiple streams, Policy discourse ฯลฯ 



“...ส่ิำงท่ีตั้น์จุะแลก์เปิล่ียน์ใน์ท่ีนี์�คืัอัก์รอับุก์าร

ศึุก์ษ์าน์โยบุายท่ีมุอังทั�งก์ระบุวน์ก์ารใน์ภาพ

ก์ว้างโดยไมุ่ปิฏิิเสำธีคัวามุจุริงท่ีว่าก์ระบุวน์ก์าร

น์โยบุายนั์�น์เป็ิน์ส่ำวน์หน่ึ์งขอังก์ระบุวน์ก์าร

ทางก์ารเมืุอัง...”
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ก้าริเปิรีิยบุเทียบุนับุเป็ินวิั่ธีีก้าริที�ชััด้เจ้นที�สุุด้ในก้าริสุร้ิางข้อัเสุนอัว่ั่าอัะไริดี้ก้ว่ั่า

อัะไริ เพริาะอัะไริ เน่�อังจ้าก้มีคู่เทียบุและชีั�ชััด้ได้้ง่าย ซึึ่�งปิิด้ช่ัอังว่ั่างก้าริศึุก้ษ์านโยบุายใน

แนวั่ทางก้าริจั้ด้ก้าริที�มัก้ถูก้ติงว่ั่าข้อัเสุนอัต่างๆ ไม่ต่างจ้าก้ก้าริเสุนอัสุุภาษิ์ต (Proverbs of  

Administration) ที�ยาก้ที�จ้ะเช่ั�อัถ่อัได้้เพริาะเปิ็นแค่ชุัด้ขอังอัคติและหลายครัิ�งหลัก้

ก้าริบุริิหาริที�ต่างกั้นก็้ขัด้แย้งกั้นเอัง เช่ัน ก้าริแบุ่งงานตามควั่ามเชีั�ยวั่ชัาญ่กั้บุเอัก้ภาพ 

ในก้าริบุังคับุบัุญ่ชัาใช่ัว่ั่าจ้ะไปิด้้วั่ยกั้นได้้ (มุมมอังคลาสุสุิก้ขอัง Herbert Simon, 1946) 

ตัวั่อัย่างที�ใก้ล้ตัวั่ค่อัก้าริเสุนอัให้บูุริณาก้าริในอัุด้มศุึก้ษ์าไทย โด้ยพูด้หลัก้ก้าริสุวั่ยหริู 

หวัั่งให้เกิ้ด้สุหวิั่ทยาก้าริผ่่านก้าริบูุริณาก้าริริะหว่ั่างศุาสุตร์ิ แต่ไม่ไปิด้้วั่ยกั้นกั้บุเง่�อันไข

ก้าริสุนับุสุนุนงบุปิริะมาณเพริาะยังอิังกั้บุสุาขา เหม่อันสุริ้างก้ำาแพงไปิ ทลายก้ำาแพงไปิ  

จ้นก้าริบูุริณาก้าริที�ว่ั่าไม่สุามาริถเกิ้ด้ขึ�นได้้จ้ริิง 

ทั�งนี� ก้าริเปิรีิยบุเทียบุเป็ินเหม่อันก้าริมีห้อังทด้ลอังขอังสุายสัุงคมศุาสุตร์ิ โด้ย

ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายเชิังเปิรีิยบุเทียบุหยิบุย่มแนวั่ทางขอังก้าริเม่อังเปิรีิยบุเทียบุมาเป็ินหลัก้  

(ริวั่มถึงก้ลุ่มเศุริษ์ฐก้ิจ้ก้าริเม่อังเปิรีิยบุเทียบุ) ซึึ่�งเน้นหาสิุ�งที�เหม่อัน (สิุ�งที�เป็ินจุ้ด้ร่ิวั่ม)  

08
นโยบั�ยศึิกูษ�ในมุมมอง 

Comparative Politics/ Public Policy: 
ศึิกูษ�นโยบั�ยในฐ�นะบัทเรียน (ที�ดี) จ�กูที�อ่�น

วีั่ริะ หวัั่งสัุจ้จ้ะโชัค
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สิุ�งที�ต่าง และสิุ�งที�ทำาได้้ดี้ก้ว่ั่า โด้ย Martin Lodge (2007) ได้้ให้คำาอัธิีบุายก้าริศึุก้ษ์า 

นโยบุายเชิังเปิรีิยบุเทียบุไว้ั่ว่ั่าค่อัก้าริแสุวั่งหา “เง่�อันไข/ปัิจ้จั้ยก้ำาหนด้ควั่ามสุำาเร็ิจ้” (determi-

nants) ขอังนโยบุายหนึ�งๆ โด้ยพิจ้าริณาสุามมิติหลัก้ค่อั เง่�อันไขทางเศุริษ์ฐกิ้จ้สัุงคม (Social  

economic determinant) เง่�อันไขด้้านก้าริก้ด้ดั้นขอังสุาธีาริณะ (Public pressure) 

และเง่�อันไขเชิังสุถาบัุน (Institution) ไม่ว่ั่าจ้ะเป็ินริะเบีุยบุ ปิทัสุถาน หร่ิอัก้ฎีเก้ณฑ์์ต่างๆ  

โด้ยสุอังเง่�อันไขแริก้นับุเป็ินเง่�อันไขภายนอัก้ ในขณะที�อัันสุุด้ท้ายเป็ินเง่�อันไขภายใน

อันึ�ง ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายเชิังเปิรีิยบุเทียบุนั�นนับุว่ั่ามีหลายริะดั้บุ ริะดั้บุแริก้ค่อั 

Large-N ซึึ่�งเน้นเปิรีิยบุเทียบุหลายปิริะเทศุ เช่ัน เปิรีิยบุเทียบุนโยบุายสุุขภาพจ้าก้ทั�วั่โลก้  

โด้ยเป็ินก้าริศึุก้ษ์าเชิังปิริิมาณเป็ินหลัก้ สุ่วั่นริะดั้บุต่อัมาเรีิยก้ว่ั่า Small-N เช่ัน ศึุก้ษ์าจ้าก้ 

ภูมิภาคเด้ียวั่หร่ิอัเปิริียบุเทียบุสุอังสุามปิริะเทศุ เปิ็นต้น เพ่�อัทำาควั่ามเข้าใจ้ภูมิภาค

หร่ิอัปิริะเทศุที�ถูก้เล่อัก้ ซึึ่�งอัาจ้จ้ะเล่อัก้ก้ริณีที�ต่างกั้นสุุด้ขั�วั่หร่ิอัเหม่อันกั้นสุุด้ขั�วั่ก็้ได้้ 

แล้วั่แต่โจ้ทย์เชิังนโยบุายที�สุนใจ้ศึุก้ษ์า ในขณะที� อีัก้ริะดั้บุค่อั Single-N นั�นค่อัก้าริศึุก้ษ์า

ปิริะเทศุใด้ปิริะเทศุหนึ�งปิริะเทศุเดี้ยวั่เลย แต่อัาจ้จ้ะศุึก้ษ์าเปิริียบุเทียบุต่างพ่�นที� ต่าง

นโยบุาย ต่างหน่วั่ยงาน หร่ิอัต่างมิติ โด้ยพิจ้าริณาว่ั่าอัะไริค่อัเง่�อันไขหร่ิอัปัิจ้จั้ยเฉพาะในก้าริ 

ทำาให้เกิ้ด้นโยบุายดั้งก้ล่าวั่หร่ิอัทำาให้นโยบุายสุำาเร็ิจ้/ล้มเหลวั่ 

ในสุ่วั่นขอังตัวั่อัย่างก้าริศึุก้ษ์า งานที�น่าเรีิยนรู้ิที�ตนอัยาก้แนะนำาค่อัก้าริศึุก้ษ์า

ขอัง Paul Pierson (2010) ที�ได้้เปิรีิยบุเทียบุรัิฐสุวัั่สุดิ้ก้าริขอังอัเมริิก้ากั้บุอัังก้ฤษ์ โด้ยดู้ทั�ง 

เบีุ�ยผู้่สูุงอัายุ นโยบุายที�อัยู่อัาศัุย และนโยบุายสุนับุสุนุนด้้านริายได้้ ทั�งแบุบุเป็ินก้าริทั�วั่ไปิ

และแบุบุเฉพาะเจ้าะจ้ง ซึึ่�งควั่ามน่าสุนใจ้ค่อัก้าริดู้นโยบุายโด้ยไม่ละทิ�งมิติก้าริเม่อัง ริวั่มถึง

งานขอัง Illan Nam (2015) ที�เปิรีิยบุเทยีบุนโยบุายสุ่งเสุริิมสุุขภาพริะหวั่า่งไทยกั้บุเก้าหลใีต้ 

โด้ยมีข้อัค้นพบุที�น่าสุนใจ้จ้าก้ก้าริมอังมิติทางก้าริเม่อังด้้วั่ยนั�นค่อัก้าริเก้ิด้นโยบุายสุุขภาพ

ที�ก้้าวั่หน้าขอังสุอังปิริะเทศุเกิ้ด้จ้าก้ก้าริเคล่�อันไหวั่เรีิยก้ร้ิอังปิริะชัาธิีปิไตยขอังนัก้กิ้จ้ก้ริริม

ขอังสุอังปิริะเทศุในชั่วั่งวั่ัยเด็้ก้ ซึึ่�งพอัโตขึ�นมาเป็ินผู้่ก้ำาหนด้นโยบุายได้้สุานต่อัเคร่ิอัข่าย 
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สุมัยเด็้ก้ที�เคยเคล่�อันไหวั่เช่ั�อัมโยงมิตินโยบุายสุุขภาพกั้นมา 

นอัก้จ้าก้นั�น ขอัแลก้เปิลี�ยนก้าริศึุก้ษ์าขอังตนในก้าริเปิริียบุเทียบุนโยบุายด้้าน

ก้าริเก้ษ์ตริขอังไทยกั้บุเวีั่ยด้นาม ซึึ่�งนับุเป็ินปิริะเทศุที�นำาก้าริพัฒนาโด้ยอุัด้มก้าริณ์ 

ต่างกั้น (Liberal Kingdom VS Socialist State) แต่มีก้ลไก้ก้าริเม่อังก้าริปิก้คริอังและ

สุภาพเศุริษ์ฐก้ิจ้สัุงคมที�คล้ายๆ กั้น โด้ยในไทยนั�นเน้นนโยบุายเก้ษ์ตริแปิลงใหญ่่ ด้้วั่ยวิั่ธีี

ก้าริให้ก้าริสุนับุสุนุนปัิจ้จั้ยก้าริผ่ลิต ช่ัอังทางก้าริตลาด้ และก้าริปิริะก้ันริาคาหร่ิอัริายได้้  

ในขณะที�เวีั่ยด้นามเน้นเก้ษ์ตริแปิลงเล็ก้ ด้้วั่ยก้าริคำานึงถึงก้าริก้ริะจ้ายก้าริถ่อัคริอังที�ดิ้น  

ก้าริก้ำาหนด้โควั่ตาสุ่งอัอัก้ และก้าริผ่นวั่ก้ก้าริก้ำาหนด้ริาคาขั�นตำ�ากั้บุก้าริควั่บุคุมริาคา ทั�งนี�  

ในมิติขอังก้าริก้ำาหนด้ริะเบีุยบุก้ฎีเก้ณฑ์์ มาตริก้าริทางภาษี์ และก้าริแจ้ก้จ่้ายตริงสูุ่เก้ษ์ตริก้ริ

นั�นมีลัก้ษ์ณะไม่ต่างกั้น ที�ต่างกั้นค่อันข้างมาก้ค่อัไทยเน้นต้นทาง (ปัิจ้จั้ยก้าริผ่ลิต) แต่

เวีั่ยด้นามเน้นปิลายทาง (ก้าริจั้ด้ก้าริผ่ลผ่ลิต) และไทยใช้ัก้ลไก้วิั่สุาหกิ้จ้ชุัมชัน แต่เวีั่ยด้นาม

อัาศัุยบุทบุาทขอังสุหก้ริณ์เป็ินหลัก้ โด้ยทั�งสุอังปิริะเทศุพยายามปิฏิิรูิปิ แต่ไทยเน้นไปิทาง

แนวั่คิด้โฉนด้ชุัมชันสุำาหรัิบุแปิลงริวั่ม ในขณะที�เวีั่ยด้นามมุ่งปิฏิิรูิปิไปิทางก้าริสุนับุสุนุน 

แปิลงขนาด้ย่อัมที�มาก้ขึ�น 

จ้าก้ฐานคิด้และตัวั่อัย่างที�เสุนอัไปิ จ้ะเห็นว่ั่าปัิญ่หาขอังก้าริศึุก้ษ์านโยบุายเปิรีิยบุ

เทียบุโด้ยพ่�นฐานค่อัก้าริหาเก้ณฑ์์ที�เปิรีิยบุเทียบุกั้นได้้ ซึึ่�งในที�สุุด้มัก้นำาไปิสูุ่ก้าริลด้ทอัน

ปิริาก้ฏิก้าริณ์ที�ซัึ่บุซ้ึ่อัน (Reductionism) ไปิสูุ่ก้าริอัธิีบุายเฉพาะในมิติที�เปิรีิยบุเทียบุกั้นได้้ 

อัาทิ ก้าริพิจ้าริณาควั่ามเช่ั�อัมโยงริะหว่ั่างก้าริก้ำาหนด้นโยบุายสุุขภาพกั้บุพ่�นเพขอังผู้่ก้ำาหนด้

นโยบุายก้ริณีไทยกั้บุเก้าหลีใต้ดั้งที�เสุนอัไปินั�น แม้คำาอัธิีบุายจ้ะเห็นภาพว่ั่าก้าริที�ผู้่ก้ำาหนด้

นโยบุายเป็ินนัก้กิ้จ้ก้ริริมเชิังปิริะชัาธิีปิไตยมาก่้อันเลยนำาไปิสูุ่ก้าริพัฒนานโยบุายปิริะกั้น

สุุขภาพ แต่นั�นก็้ลด้ทอันเง่�อันไขหร่ิอัปัิจ้จั้ยอ่ั�นๆ อีัก้มาก้มาย อีัก้ทั�งยาก้ที�จ้ะสุรุิปิเป็ินก้าริ

ทั�วั่ไปิว่ั่าจ้ะเป็ินเช่ันนี�เสุมอั 
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ติารางที� 1 แสดงตัิวัอัย�างก์ารศุ้ก์ษ์านโยบุายเก์ษ์ติรเชิิงเปิรียบุเทียบุ

ระหวั�างไทยกั์บุเวีัยดนาม
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นอัก้จ้าก้นี� ยงัมีปัิญ่หาหาก้ศุกึ้ษ์าปิริะเด้น็ที�สุลับุซัึ่บุซ้ึ่อันมาก้ๆ (Wicked problems) 

อัาทิ ปัิญ่หาสิุ�งแวั่ด้ล้อัม ซึึ่�งหาเก้ณฑ์์ในก้าริเปิริียบุเทียบุได้้ยาก้ เพริาะขอับุเขตขอังปิัญ่หา

ก้ว้ั่างขวั่างและยาก้ที�จ้ะริะบุุหร่ิอัตีก้ริอับุให้แน่นอันตายตัวั่ได้้ ริวั่มถึงปัิญ่หาขอังก้าริเล่อัก้

ปิริะเทศุ/ พ่�นที� ก้ล่าวั่ค่อั มัก้มีก้าริเล่อัก้ปิริะเทศุที�อัยาก้ได้้คำาตอับุแบุบุนั�นหร่ิอัเล่อัก้อัันที�

คิด้ว่ั่าใช่ัสุำาหรัิบุเริาตั�งแต่ต้น (“What works” trap) ก้าริศึุก้ษ์าที�เกิ้ด้ขึ�นจึ้งเป็ินไปิเพียงเพ่�อั

ยน่ยนัหร่ิอัสุริา้งข้อัสุริปุิในแบุบุที�ต้อังก้าริเทา่นั�น สุุด้ท้ายค่อัปัิญ่หาขอังไทยโด้ยเฉพาะนั�นค่อั

ริะบุบุให้ทุนสุนับุสุนุนก้าริวิั่จั้ยขอังปิริะเทศุที�อิังแผ่นชัาติ ทำาให้มีก้าริก้ำาหนด้ก้ริอับุไว้ั่หมด้

แล้วั่ ริวั่มถึงผ่ลก้าริศึุก้ษ์าที�ต้อังก้าริที�ต้อังยน่ยนัทิศุทางแผ่นชัาติ หาก้ไปิในทิศุทางอ่ั�น หร่ิอัไม่ 

ตอับุโจ้ทย์ที�รัิฐต้อังก้าริก็้จ้ะไม่ได้้รัิบุก้าริสุนับุสุนุนตั�งแต่ต้น 

อันึ�ง สุำาหรัิบุข้อัเสุนอัในก้าริศึุก้ษ์าเชิังนโยบุายเปิรีิยบุเทียบุในไทยในอันาคต  

อัยาก้ให้พัฒนาก้ริอับุในก้าริเปิรีิยบุเทียบุที�มีมุมมอังในเชิังวิั่พาก้ษ์์มาก้ขึ�น (Critical  

assessment) ริวั่มถงึก้าริเช่ั�อัมโยงที�มาก้ขึ�นจ้าก้ผ่ลก้าริเปิริยีบุเทยีบุไปิสูุ่ก้าริถา่ยโอันนโยบุาย 

(Policy transfer) โด้ยเน้นถอัด้บุทเรีิยนจ้ริิงจั้ง (Lesson drawing) อัะไริบุ้างที�ควั่รินำาไปิ

ต่อัยอัด้ในปิริะเทศุ ซึึ่�งเป็ินก้าริสุร้ิางก้าริพัฒนาและก้าริเปิลี�ยนแปิลงนโยบุาย ข้ามบุริิบุท

ก้าริเม่อังและวั่ฒันธีริริม โด้ยไมล่ะเลยก้าริสุริา้งสุะพานริะหวั่า่งนโยบุายกั้บุก้าริเม่อัง มาก้ไปิ

ก้ว่ั่านั�น ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายเชิังเปิรีิยบุเทียบุจ้าก้หลายๆ ปิริะเทศุควั่ริจ้ะเป็ินแนวั่ทางในก้าริ

สุร้ิางก้ริะบุวั่นก้าริปิริะชัาธิีปิไตย (Democratization) ไปิพร้ิอัมๆ กั้นด้้วั่ย ไม่ใช่ัก้าริศึุก้ษ์า

เพ่�อัย่นยันว่ั่าควั่ริใช้ัมาตริก้าริแบุบุอัำานาจ้นิยมมาก้ขึ�น  



“...ก์ารศึุก์ษ์าน์โยบุายเชิงเปิรียบุเทียบุคืัอัก์าร

แสำวงหาเง่ือัน์ไข/ปัิจุจัุยก์ำาหน์ดคัวามุสำำาเร็จุ

ขอังน์โยบุายหน่ึ์งๆ โดยพิจุารณา... เง่ือัน์ไข

ทางเศุรษ์ฐกิ์จุสัำงคัมุ เง่ือัน์ไขด้าน์ก์ารก์ดดัน์

ขอังสำาธีารณะ และเง่ือัน์ไขเชิงสำถึาบัุน์ ไมุ่ว่าจุะ

เป็ิน์ระเบีุยบุ ปิทัสำถึาน์ หรือัก์ฎิเก์ณฑ์์ต่ั้างๆ...”
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ปิรัิชัญ่าก้าริเม่อัง ควั่ามคิด้ทางก้าริเม่อัง หร่ิอัแม้แต่ทฤษ์ฎีีทางก้าริเม่อังล้วั่นแล้วั่แต่

มุ่งอัธิีบุายสัุงคมก้าริเม่อังที�ดี้ ซึึ่�งเป็ินเป้ิาหมายเชิังนโยบุายเช่ันกั้น โด้ยในมุมสัุงคมศุาสุตร์ิ  

(โด้ยเฉพาะสุายตีควั่าม) จ้ะไม่ได้้มีลัก้ษ์ณะแบุบุวิั่ทยาศุาสุตร์ิบุริิสุุทธิี�ที�มีควั่ามชััด้เจ้นว่ั่าอัะไริ

ดี้ก้ว่ั่าอัะไริ หาก้แต่เป็ินก้าริเสุนอัหลายมุม และแต่ละมุมก็้อัาจ้จ้ะไปิคนละทาง (มีข้อัโต้แย้ง 

เกี้�ยวั่กั้บุสัุงคมก้าริเม่อังที�ดี้ขอังตนที�ไม่เหม่อันก้ัน) โด้ยเปิ็นก้ารินำาเสุนอัแนวั่คิด้ในก้าริ 

จั้ด้ก้ริอับุในก้าริทำาควั่ามเข้าใจ้หร่ิอัช่ัวั่ยจั้ด้วั่างมุมมอัง (Organising perspective)

ที�ผ่่านมา ปิฎิีเสุธีไม่ได้้วั่่านโยบุายศึุก้ษ์าในไทยอัยู่ภายใต้มุมมอังแบุบุปิฏิิฐานนิยม

ค่อันข้างมาก้ (Positivism) ก้ล่าวั่ค่อั เน้นศึุก้ษ์าในเชิังเหตุและผ่ลแบุบุวัั่ด้ได้้เชิังปิริะจั้ก้ษ์์  

ซึึ่�งสุ่วั่นหนึ�งก็้มีควั่ามสุำาคัญ่เพริาะเอ่ั�อัต่อัก้าริศึุก้ษ์าแบุบุ Evidence-based policy แต่ข้อั

จ้ำากั้ด้ค่อัเป็ินแนวั่ทางที�ศึุก้ษ์านโยบุายแบุบุวิั่ทยาศุาสุตร์ิมาก้ก้ว่ั่าสัุงคมศุาสุตร์ิ จึ้งขาด้ก้าริ

ถก้เถียงและขาด้ก้าริมอังในเชิังโคริงสุริ้างที�มอังไม่เห็นได้้โด้ยง่าย พร้ิอัมกั้นนั�น ในควั่าม

เป็ินจ้ริิงไม่ใช่ัว่ั่าทุก้สิุ�งในก้าริเม่อังและก้ริะบุวั่นก้ารินโยบุายสุาธีาริณะจ้ะคล้ายหยินหยาง 

หร่ิอัมีขาวั่ก็้มีด้ำา 

09
นโยบั�ยศึิกูษ�ในมุมมอง 

Political Philosophy/ Thoughts/ Theories: 
ศึิกูษ�นโยบั�ยในฐ�นะเส้นท�งสู�กู�รสร้�งสังคำมกู�รเม่องที�ดี

วัั่ชัริพล พุทธีรัิก้ษ์า
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ก้ล่าวั่อีัก้นัยค่อัเริาไม่สุามาริถจ้ะบุอัก้ได้้ว่ั่าในควั่ามเป็ินก้าริเม่อังขอังโลก้นโยบุาย  

เริาจ้ะพยายามทำาให้ปิลอัด้อัคติไปิได้้ (value-free) ดั้งนั�น ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายไปิในทิศุทาง

ก้าริวัั่ด้และก้าริปิริะเมินในหลายๆ ก้ริะบุวั่นก้าริแบุบุที�เป็ินอัยู่นั�น สิุ�งที�ขาด้หายไปิก็้ค่อั 

มุมมอังในเชิังปิทัสุถาน (normative) เช่ัน สิุ�งที�ควั่ริจ้ะเป็ิน หร่ิอัสิุ�งที�ควั่ริจ้ะได้้ถก้เถียงกั้น  

พร้ิอัมกั้นนั�นยังเกิ้ด้ก้าริมอังข้าม (ignore) บุทบุาทขอังก้าริมีอัยู่ขอังโคริงสุร้ิางทางสัุงคม

และอัำานาจ้ที�เหน่อั (beyond) ก้ริอับุอัำานาจ้หน้าที�ในริะบุบุริาชัก้าริ (อัำานาจ้ในทางริะบุบุ)  

ซึึ่�งในที�นี�จ้ะขอันำาเสุนอัก้ริอับุก้าริมอังนโยบุายที�ต่างอัอัก้ไปิโด้ยเป็ินก้าริมอังบุนฐาน 

ขอังปิริัชัญ่า/ควั่ามคิด้/ทฤษ์ฎีีทางก้าริเม่อัง ซึ่ึ�งแน่นอันว่ั่าไม่สุามาริถหยิบุยก้มา 

ทั�งหมด้ เน่�อังจ้าก้มีฐานก้าริมอังและคำาอัธิีบุายที�แตก้ต่างหลาก้หลายเปิ็นอัย่างมาก้ 

ที�ทั�งเกี้�ยวั่ข้อังกั้บุก้าริศึุก้ษ์านโยบุายโด้ยตริงและโด้ยอ้ัอัม จึ้งขอัยก้ตัวั่อัยา่งเพียงฐานคิด้เดี้ยวั่ 

ค่อัก้าริศึุก้ษ์านโยบุายแบุบุ Gramscian ซึึ่�งเป็ินแนวั่ทางหลัก้ขอังสุำานัก้นโยบุายศึุก้ษ์า 

เชิังวิั่พาก้ษ์์ที�มหาวิั่ทยาลัยนเริศุวั่ริ 

สุำานัก้เริาเรีิยก้ก้ริอับุก้าริศึุก้ษ์านี�ว่ั่า Gramscian PPE (Philosophy Politics and 

Economics) ซึึ่�งตนพยายามพัฒนาขึ�นจ้าก้ฐานคิด้ขอัง Gramsci ริวั่มถึง Marxism ในภาพ

ก้ว้ั่างด้้วั่ย โด้ยเน้นริาก้ฐานทางวิั่ธีีวิั่ทยาที�สุำาคัญ่ (Methodological grounded) ค่อัก้าริ 

มอังสุริริพสิุ�งในแบุบุที�เป็ินอังค์ริวั่ม (Holistic) ในก้ริะบุวั่นก้าริวั่ิพาก้ษ์์ (critique) หร่ิอั 

ก้าริดู้ให้ถึงริาก้เหง้า (root cause) ขอังปัิญ่หาต่างๆ และตัด้ในสุ่วั่นขอังม่านบัุงตาอัอัก้ไปิ  

หร่ิอัมอังให้ลึก้ลงไปิว่ั่าภายใต้ฉาก้หน้าที�เริาเห็น อัะไริค่อัสิุ�งที�ทำาให้เกิ้ด้ปิริาก้ฏิก้าริณ์เหล่านั�น  

นอัก้จ้าก้นั�น ยงัต้อังมอังในรูิปิแบุบุวิั่ภาษ์วิั่ธีี (Dialectics) ด้้วั่ย ก้ล่าวั่ค่อั มอังก้าริเปิลี�ยนแปิลง

อัยู่เสุมอั ไม่ใช่ัก้าริเปิลี�ยนแปิลงธีริริมชัาติ แต่เป็ินในทางควั่ามขัด้แย้งขอังสุริริพสิุ�ง  

(contradiction) ที�สัุงคมสุริ้างขึ�น โด้ยเน้นคำาว่ั่า Praxis ค่อัก้าริมุ่งสูุ่ก้าริปิฎีิบัุติ ก้าริ

เปิลี�ยนแปิลง หร่ิอัแม้แต่ก้าริปิลด้แอัก้ (Emancipation) จ้าก้ก้าริคริอับุงำาต่างๆ 



70 นโยบายศึึกษาจากหลากมุุมุมุอง

ในเชิังที�เฉพาะเจ้าะจ้งมาก้ขึ�น สิุ�งที�เริาเสุนอัค่อัก้าริจั้ด้ริะบุบุควั่ามคิด้ขอัง Gramsci 

ในมิติขอังก้าริทำาควั่ามเข้าใจ้ปิริาก้ฏิก้าริณ์เชิังนโยบุาย เพ่�อัให้หยิบุไปิใช้ัได้้ง่ายขึ�น โด้ยจั้ด้

หมวั่ด้หมู่อัอัก้มาเปิ็นสุามมิติ ค่อั Philosophy, Politics และ Economics ซึ่ึ�งเป็ินก้าริ

ล้อัเลียนสุำานัก้ PPE ที� Oxford University โด้ยในมุมขอัง “Philosophy” จุ้ด้เน้นสุำาคัญ่ 

อัยู่ที�ก้าริศึุก้ษ์าควั่ามรู้ิเชิังนโยบุาย ก้ล่าวั่ค่อั เน้นพิจ้าริณาก้าริสุร้ิางควั่ามรู้ิด้้านนโยบุาย

สุาธีาริณะวั่่าใคริเป็ินผู้่ผ่ลิตสุร้ิาง ด้้วั่ยหลัก้ตริริก้ะแบุบุไหน และควั่ามรู้ิถูก้ใช้ัเป็ินอัำานาจ้

แบุบุหนึ�งอัย่างไริ ซึึ่�งเป็ินก้าริมอังที�ต่างไปิจ้าก้ฐานค่อัปิฏิิฐานนิยม โด้ยให้ควั่ามสุำาคัญ่กั้บุ

โคริงสุร้ิางก้าริผ่ลิตควั่ามรู้ิเป็ินพิเศุษ์ และไม่ปิฎิีเสุธีแนวั่ทางก้าริตีควั่าม ทำาให้ไปิโต้แย้งเร่ิ�อัง

ขอังควั่ามรู้ิในรูิปิแบุบุขอังโลก้ทัศุน์มาตริฐานที�ควั่ามรู้ิมัก้เป็ินแบุบุบุนลงล่างและมาจ้าก้ 

ผู้่เชีั�ยวั่ชัาญ่ที�คิด้มาดี้แล้วั่ ซึึ่�งมุมมอังแบุบุใหม่นี�สุามาริถเพิ�มมิติก้าริมอังเร่ิ�อังนโยบุายไปิสูุ่ 

ก้าริพิจ้าริณาก้าริช่ัวั่งชิังในก้าริสุร้ิางควั่ามรู้ิทางนโยบุายในแบุบุที�เปิิด้พ่�นที�สุำาหรัิบุควั่ามรู้ิ

ที�มาจ้าก้ข้างล่างขึ�นข้างบุนด้้วั่ย

ในสุ่วั่นขอัง “Politics” ก้าริมอังนโยบุายในสุ่วั่นนี�ขอัง Gramscian Approach  

จ้ะแตก้ต่างกั้นสุายอ่ั�นตริงที�เน้นเป็ินพิเศุษ์ไปิที�ควั่ามสัุมพันธ์ีริะหว่ั่างรัิฐกั้บุสัุงคม โด้ย

แบุ่งเคร่ิ�อังม่อันโยบุายหลัก้ๆ เป็ินสุอังแบุบุค่อั “Integral state” ที�อัาจ้จ้ะใช้ัไม้แข็ง  

(บัุงคับุ ปิิด้ปิาก้ด้้วั่ยก้ลไก้รัิฐ) หร่ิอัไม้อ่ัอัน (ก้าริโน้มน้าวั่) ก็้ได้้ และ “Regulated Society”  

ซึึ่�งเป็ินก้าริทำาให้สัุงคมอัยู่ภายใต้ก้ริอับุที�รัิฐต้อังก้าริ อัันเปิ็นฐานสุำาคัญ่ขอังแนวั่คิด้ก้าริ

คริอังอัำานาจ้นำา (hegemony) แต่ตัวั่แสุด้งนโยบุายที�เป็ินภาคสัุงคมก็้มีควั่ามหวัั่งเช่ันกั้นที� 

จ้ะต่อัก้ริกั้บุยุทธีศุาสุตร์ิเช่ันนั�นขอังรัิฐ 

สุำาหริับุสุ่วั่นขอัง “Economy” เพิ�งริาวั่ทศุวั่ริริษ์ที�ผ่่านมาที� Gramsci ถูก้ยอัมรัิบุ

ว่ั่าเป็ินนัก้คิด้ทาง Political Economy ที�สุำาคัญ่อีัก้คน จ้าก้ที�มุมมอังขอังเขาไม่ได้้มอังแค่

โคริงสุร้ิางสุ่วั่นบุนสุ่วั่นเดี้ยวั่ หาก้แต่ยังมอังเร่ิ�อังผ่ลปิริะโยชัน์เชิังเศุริษ์ฐกิ้จ้ด้้วั่ย ทั�งในแง่

ก้าริเป็ินสัุตว์ั่เศุริษ์ฐกิ้จ้ขอังตัวั่แสุด้งนโยบุายและริะบุบุเศุริษ์ฐกิ้จ้ตลาด้ที�ถูก้ก้ำาหนด้โด้ย
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ปิริะวัั่ติศุาสุตร์ิ ซึึ่�งในเชิังนโยบุายศึุก้ษ์า น้อัยงานที�จ้ะมอังไปิถึงควั่ามจ้ริิงที�ว่ั่าตลาด้หร่ิอัผ่ล

ปิริะโยชัน์ทางเศุริษ์ฐกิ้จ้มีผ่ลต่อัก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุายอัย่างมาก้ เช่ัน ผ่ลปิริะโยชัน์จู้งใจ้ไปิ

ไม่ถึงจุ้ด้ที�จ้ะทำาให้มหาวิั่ทยาลัยช่ัวั่ยขึ�นธีงสีุรุ้ิงได้้ในปิริะเทศุเริา

จ้าก้ก้ริอับุก้าริมอังข้างต้น โด้ยสุรุิปิ PPE Approach เป็ินปิริะโยชัน์ต่อัก้าริศึุก้ษ์า

นโยบุายในสุามด้้านเป็ินอัย่างน้อัย ก้ล่าวั่ค่อั “Reframing”, “Reinterpreting” และ  

“Reconsidering” นั�นค่อัช่ัวั่ยจั้ด้ก้ริอับุควั่ามคิด้ใหม่เกี้�ยวั่กั้บุนโยบุายสุาธีาริณะ โด้ยมอัง

ให้เป็ินอังค์ริวั่มมาก้ขึ�น ตีควั่ามใหม่ในลัก้ษ์ณะขอังตัวั่แสุด้งทั�งควั่ามรู้ิและผ่ลปิริะโยชัน์ 

และก้ลับุไปิพิจ้าริณาใหม่อีัก้ครัิ�งในก้าริอัอัก้แบุบุ ก้าริเรีิยนรู้ิ และก้าริเปิลี�ยนแปิลงนโยบุาย

ติารางที� 2 สรุปิตัิวัอัย�างก์รอับุก์ารศุ้ก์ษ์านโยบุายแบุบุ Gramscian PPE

P-Philosophy

Economic interests
- Base & Superstructure

Historical specificity

Historically
determinate market

Theory of knowledge;
- Realism
- Interpretivism

Philosophy of praxis

Non-determinist
perspective

Counter knowledge
to technical experts

State & Society Relationship;
- Integral State
- Regulated Society

History, structural matter

Structural Power
(Hegemony)

Flexible & Inclusive
Policy actors

P-Politics E-Economy
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ทั�งนี� แม้มัก้จ้ะถูก้วิั่จ้าริณ์ว่ั่าก้ริอับุในลัก้ษ์ณะเช่ันนี�มีควั่ามเป็ินนามธีริริมสูุง ในขณะ

เดี้ยวั่กั้นก็้ดู้เหม่อันจ้ะเป็ินแค่ก้าริหยิบุย่มแนวั่คิด้มาช่ัวั่ยมอังในบุางสุ่วั่นเท่านั�น ไม่ได้้ลงลึก้ 

ไปิถึงข้อัเสุนอัหลัก้ (ขอังทั�ง Marx และ Gramsci) อัย่างก้าริต่อัสูุ้เพ่�อัก้าริเปิลี�ยนแปิลง 

และปิลด้แอัก้จ้าก้ริะบุบุหร่ิอัละเลยปิริะเด็้นที�ใหญ่่ก้ว่ั่า ทว่ั่า ก็้นับุว่ั่าช่ัวั่ยให้มุมมอังใหม่ๆ  

ในก้าริศึุก้ษ์านโยบุายพอัสุมควั่ริโด้ยเฉพาะในมิติขอังก้าริศึุก้ษ์านโยบุายเชิังวิั่พาก้ษ์์  

(Critical policy studies) อีัก้ทั�งยังสุามาริถขยายพริมแด้น (widening the frontier)  

ไปิได้้อีัก้ไก้ล จ้าก้ที�ยังมีชั่อังว่ั่างให้อัุด้และมุมให้มอังจ้าก้แว่ั่นในลัก้ษ์ณะนี�อัีก้มาก้ ซึึ่�งสุ่วั่น

ตัวั่แล้วั่มอังว่ั่าถึงเวั่ลาที�เริาจ้ะทำาให้ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายในมุมแบุบุนี�ก้ลายเป็ิน “Common 

sense” แบุบุใหม่ในวั่งวิั่ชัาก้าริไทย แทนที�ก้าริศึุก้ษ์าแบุบุคับุแคบุ เป็ินเสุ้นตริง และแยก้

สุ่วั่นแบุบุที�เห็นในงานศึุก้ษ์าหลายๆ ชิั�นที�ผ่่านมา



“…เราไมุ่สำามุารถึจุะบุอัก์ได้ว่าใน์คัวามุเป็ิน์ก์ารเมืุอัง

ขอังโลก์น์โยบุาย เราจุะพยายามุทำาให้ปิลอัดอัคัติั้ไปิได้ 

ดังนั์�น์ ก์ารศึุก์ษ์าน์โยบุายไปิใน์ทิศุทางก์ารวัดและ

ก์ารปิระเมิุน์ใน์หลายๆ ก์ระบุวน์ก์ารแบุบุท่ีเป็ิน์อัยู่นั์�น์ 

ส่ิำงท่ีขาดหายไปิก็์คืัอัมุุมุมุอังใน์เชิงปิทัสำถึาน์ เช่น์ 

ส่ิำงท่ีคัวรจุะเป็ิน์ หรือัส่ิำงท่ีคัวรจุะได้ถึก์เถีึยงกั์น์ 

พร้อัมุกั์น์นั์�น์ยังเกิ์ดก์ารมุอังข้ามุบุทบุาท

ขอังก์ารมีุอัยู่ขอังโคัรงสำร้างทางสัำงคัมุและ

อัำาน์าจุท่ีเหนื์อัก์รอับุอัำาน์าจุหน้์าท่ีใน์ระบุบุราชก์าร…”
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ขอัแบุ่งปัินที�มาริวั่มถึงหลัก้ก้าริและเหตุผ่ลในก้าริก่้อัตั�งสุถาบัุนนโยบุายสุาธีาริณะ 

(School of Public Policy) เป็ินก้าริเฉพาะแห่งแริก้ในปิริะเทศุไทยที�มหาวิั่ทยาลัยเชีัยงใหม่ 

(ทั�งในฐานะ Think Tank ที�ทำางานด้้านก้าริให้คำาปิรึิก้ษ์า/ เป็ินที�ปิรึิก้ษ์างานเกี้�ยวั่กั้บุ 

นโยบุายสุาธีาริณะ ก้าริเป็ินหน่วั่ยวิั่จั้ยทางนโยบุาย และก้าริเป็ินสุถาบัุนวิั่ชัาก้าริที�จั้ด้หลัก้สูุตริ

ด้้านนโยบุายสุาธีาริณะอัย่างเจ้าะจ้ง) ซึึ่�งแน่นอันว่ั่าคำาถามสุำาคัญ่ปิริะก้าริแริก้ค่อัทำาไมต้อัง 

ตั�งสุถาบัุนนโยบุายสุาธีาริณะแยก้อัอัก้มาต่างหาก้ในขณะที�มีก้าริศึุก้ษ์าคาบุเกี้�ยวั่กั้บุนโยบุาย

สุาธีาริณะอัยู่แล้วั่โด้ยเฉพาะในภาควั่ิชัาด้้านริัฐปิริะศุาสุนศุาสุตริ์ภายใต้คณะรัิฐศุาสุตริ์  

ในปิริะเด็้นนี�ตนมอังว่ั่านโยบุายสุาธีาริณะนั�นมีขอับุเขตที�ก้ว้ั่างขวั่างและเป็ินสุหวิั่ชัามาก้ก้ว่ั่า

จ้ะอัยู่ภายใต้ร่ิมขอังสุาขาใด้สุาขาหนึ�งอัย่างที�เป็ินมา 

นอัก้จ้าก้นั�น ตนมอังว่ั่ามีเหตุผ่ลอีัก้อัย่างน้อัย 4 ปิริะก้าริในก้าริสุนับุสุนุนว่ั่าทำาไม

พึงมีสุถาบุันนโยบุายสุาธีาริณะในปิริะเทศุไทย ปิริะก้าริแริก้ โลก้และปิริะเทศุขอังเริา 

ก้ำาลังเผ่ชิัญ่กั้บุปัิญ่หาที�ซัึ่บุซ้ึ่อันและแก้้ยาก้ (complex and wicked problems) ที�

ต้อังใช้ัหลายๆ ศุาสุตริ์ร่ิวั่มกั้น ซึึ่�งศุาสุตร์ิด้้านนโยบุายสุาธีาริณะนั�นย่ด้หยุ่นและเปิิด้ก้ว้ั่าง

พอัที�จ้ะสุามาริถเป็ินสุะพานในก้าริเช่ั�อัมต่อัศุาสุตร์ิต่างๆ มาสูุ่ก้าริแก้้ปัิญ่หาที�เริาเผ่ชิัญ่ได้้  

เช่ัน โริคริะบุาด้ ก้าริเปิลี�ยนแปิลงทางภูมิอัาก้าศุ ก้าริทุจ้ริิตคอัริ์รัิปิชัั�น หมอัก้ควั่ัน  

10
ทำ�ไมต้องมี “School” ด้�นนโยบั�ยส�ธ�รณะ?

อัริอัริ ภู่เจ้ริิญ่
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ก้าริก่้อัก้าริร้ิาย ก้าริอัพยพลี�ภัย และปิริะเด็้นขอังก้าริก้ลายเป็ินเม่อัง (เหล่านี�ตก้อัยู่ใน

เง่�อันไขที�เรีิยก้ว่ั่า VUCA world condition: Volatility, Uncertainty, Complexity,  

and Ambiguity)

ปิริะก้าริที�สุอัง ก้าริก้ำาหนด้นโยบุายในปิริะเทศุนี�ยังเป็ินก้ล่อังด้ำา (black box)  

อัยู่มาก้ โด้ยคนทั�วั่ไปิยังไม่เข้าใจ้ว่ั่านโยบุายเป็ินอัย่างไริตั�งแต่จุ้ด้เริิ�มต้น ก้ริะบุวั่นก้าริคิด้  

จ้นอัอัก้มาเป็ินนโยบุายรูิปิแบุบุต่างๆ ที�จ้ำากั้ด้วั่งอัยู่ในก้ลุ่มผู้่มีอัำานาจ้อัย่างคณะก้ริริมก้าริ

ฝ่ั่ายก้าริเม่อังชัุด้ต่างๆ คณะที�ปิรึิก้ษ์า หร่ิอัแม้แต่ข้าริาชัก้าริริะด้ับุสูุงที�มัก้ตัด้สิุนใจ้โด้ย 

มอังข้ามก้าริวั่ิเคริาะห์นโยบุายด้้วั่ยหลัก้ฐานและข้อัมูล ซึึ่�งสุะท้อันวั่่าเริาจ้ำาเป็ินที�จ้ะต้อัง 

ทำาให้ก้าริศึุก้ษ์าเร่ิ�อังนี�มีควั่ามจ้ริิงจั้งและอัยูใ่นวั่งก้ว้ั่างมาก้ขึ�น 

ปิริะก้าริต่อัมา ในขณะที�ก้าริศึุก้ษ์านโยบุายที�เป็ินอัยู่ในไทยถูก้ล็อัคด้้วั่ยก้ริอับุแบุบุ

เดิ้มๆ ทำาให้ไม่ทันแนวั่โน้มหลัก้ต่างๆ ขอังโลก้ อัาทิ เร่ิ�อังขอัง Big data, E-government, 

Evidence-based policy (ที�นับุริวั่มหลัก้ฐานเชิังปิทัสุถาน/มุมมอังผู้่คนในสัุงคมด้้วั่ย) ฯลฯ 

ซึึ่�งเร่ิ�อังเหล่านี�จ้ำาเป็ินต้อังเช่ั�อัมเข้ามาสูุ่ก้าริศึุก้ษ์านโยบุาย ตนจึ้งเห็นว่ั่ายังมีพ่�นที�อีัก้มาก้ 

ที� เริาสุามาริถมีสุ่วั่นร่ิวั่มในก้าริที�จ้ะสุร้ิางควั่ามเข้าใจ้ และนำาไปิสูุ่ก้าริขยายผ่ล 

ในเชิังปิฏิิบัุติ โด้ยพยายามอัาศัุยก้ลไก้ก้าริอัอัก้แบุบุและสุ่�อัสุารินโยบุายอัย่างก้าริทำา  

Crowdsourcing, Deliberative processes, ที�ริวั่มถึง Online Participatory  

Platforms, Social Media Sentiments, Scenario Planning/ Foresight และก้าริวิั่เคริาะห์ 

วั่าทก้ริริมขอังนโยบุาย (Discourses/ Narratives)

ปิริะก้าริสุุด้ท้าย เริาไม่สุามาริถปิฏิิเสุธีได้้ว่ั่าแม้มีก้าริศึุก้ษ์ารัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตริ์

ในแทบุจ้ะทุก้มหาวิั่ทยาลัย แต่ปิริะเทศุเริาก็้ยังไม่มีนัก้วิั่เคริาะห์นโยบุายที�แท้จ้ริิง  

(Real policy analysts) เพียงพอัสุำาหรัิบุงานนโยบุายสุาธีาริณะทั�งหมด้ที�ปิริะเทศุ 

ต้อังผ่ลิตอัอัก้มา โด้ยเริายังต้อังก้าริผู้่ที�สุามาริถคิด้ไปิไก้ลก้ว่ั่าภาริะหน้าที�ตามก้ฎีหมาย

ที�ริะบุุว่ั่าต้อังทำาอัะไริบุ้าง ไปิสูุ่ก้าริยก้ริะดั้บุก้าริพัฒนาปิริะเทศุโด้ยเน้นมอังไปิข้างหน้า  
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นับุริวั่ม และใสุ่ใจ้ในก้าริคิด้นวั่ัตก้ริริมอัีก้มาก้ ด้้วั่ยเหตุนี� จึ้งจ้ำาเปิ็นต้อังสุริ้าง “new  

generation of public policy analysts” โด้ยต้อังทำาให้พวั่ก้เขามอังภาพนโยบุายและ

ก้าริบุริิหาริจ้ัด้ก้าริแบุบุอังค์ริวั่ม (Holistic views) และมีมุมมอังที�เท่าทันโลก้ (Global 

perspective) มาก้ขึ�น 

ขยับุจ้าก้จุ้ด้เริิ�มต้นตริงนั�น ตนยังมอังอัอัก้ไปิในมุมที�ก้ว้ั่างขึ�นด้้วั่ยว่ั่าแท้ที�จ้ริิงแล้วั่  

ไม่ใช่ัแค่ปิริะเทศุไทย แต่โลก้ขอังเริาตอันนี�ยงัต้อังก้าริสุถาบัุนนโยบุายสุาธีาริณะเพิ�มอีัก้มาก้ 

เฉพาะแค่ในภูมิภาคเอัเชีัยแปิซิึ่ฟิก้ ตนก็้มอังว่ั่ายังมีควั่ามต้อังก้าริอัยู่อีัก้ไม่น้อัย ทั�งในแง่

ขอังก้าริศึุก้ษ์า ก้าริอับุริม ก้าริให้คำาปิรึิก้ษ์า ไปิจ้นถึงก้าริวิั่จั้ย ทั�งนี� ถึงแม้ว่ั่าหลายสุาขา 

จ้ะสุร้ิางข้อัเสุนอัเชิังนโยบุายได้้เช่ันกั้น แต่ศุาสุตร์ิทางด้้านนโยบุายสุาธีาริณะจ้ะมอังใน 

มิติที�ไม่ใช่ัแค่ว่ั่ารัิฐบุาลควั่ริทำาอัะไริ ทว่ั่า คริอับุคลุมไปิถึงตัวั่แสุด้งที�เฉพาะเจ้าะจ้งใด้  

ด้้วั่ยเคร่ิ�อังม่อัทางนโยบุายเช่ันไริ ใช้ัทรัิพยาก้ริอัะไริบุ้าง อัะไริค่อัปิริะโยชัน์ที�คาด้หวัั่ง  

อัะไริค่อั trade-off ที�จ้ะเกิ้ด้ และอัะไริค่อัควั่ามเสีุ�ยงที�มีโอัก้าสุจ้ะเผ่ชิัญ่  

อันึ�ง นโยบุายสุาธีาริณะในมุมขอังตนนั�นเป็ินเร่ิ�อังที�เกี้�ยวั่พันกั้บุทุก้อัย่างที�เริา 

ทุก้คนเข้าไปิเกี้�ยวั่ข้อังตั�งแต่ต่�นนอันจ้นหลับุไปิ ทุก้คนจึ้งควั่ริศึุก้ษ์านโยบุายหร่ิอัควั่ามรู้ิทาง

นโยบุายควั่ริเปิ็นควั่ามรู้ิพ่�นฐานในก้าริด้ำาริงชัีวิั่ตขอังเริาทุก้คน สุถาบุันนโยบุายสุาธีาริณะ

ที�ถูก้เปิิด้ขึ�นมานี�จึ้งคาด้หวัั่งว่ั่าจ้ะเป็ินปิริะตูบุานใหญ่่ให้ใคริก็้ได้้เดิ้นเข้ามาติด้อัาวุั่ธีทาง

ปัิญ่ญ่าเพิ�มเติม เริาจึ้งไม่เริิ�มต้นจ้าก้ก้าริคิด้เร่ิ�อังก้าริคัด้คนจ้าก้สุายสัุงคมศุาสุตร์ิ สุาย

วิั่ทยาศุาสุตร์ิ หร่ิอัสุายศิุลปิศุาสุตร์ิ เริามอังว่ั่าไม่ว่ั่าสุายไหนก็้ควั่ริเข้ามาเช่ั�อัมกั้บุเร่ิ�อังนโยบุาย 

เพริาะทุก้สุายล้วั่นอัยาก้เห็นก้าริเปิลี�ยนแปิลง และมันก็้เกิ้ด้ขึ�นได้้ด้้วั่ยนโยบุายสุาธีาริณะ  

(ทั�งในมิติแมคโคริ เมโสุ หร่ิอัไมโคริ) โด้ยหลกั้สูุตริที�อัอัก้แบุบุขึ�นนั�นมีลัก้ษ์ณะเปิน็ก้าริบูุริณา

ก้าริศุาสุตร์ิต่าง ๆ เข้าด้้วั่ยกั้น โด้ยเฉพาะมุมมอังทางรัิฐศุาสุตร์ิ เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิ ก้าริบุริิหาริ  

ริวั่มไปิถึงวิั่ศุวั่ก้ริริมศุาสุตร์ิและวิั่ทยาศุาสุตร์ิที�เกี้�ยวั่ข้อังกั้บุก้าริวั่างนโยบุายสุาธีาริณะ 

ขอังปิริะเทศุ พร้ิอัมทั�งเป็ินหลัก้สูุตริที�เน้นก้าริแก้้ปัิญ่หาเศุริษ์ฐกิ้จ้ สัุงคม และสิุ�งแวั่ด้ล้อัม 
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ผ่่านก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุายสุาธีาริณะ ทั�งในริะยะสัุ�นและริะยะยาวั่ โด้ยมุ่งเน้นก้าริผ่ลิตมหา

บัุณฑิ์ตและดุ้ษ์ฎีีบัุณฑิ์ตทั�งคนไทยและคนต่างชัาติ

มาก้ไปิก้ว่ั่านั�น ก้าริตั�งสุถาบัุนนโยบุายสุาธีาริณะแยก้อัอัก้มาต่างหาก้ในรูิปิ

แบุบุที�เป็ินเหม่อัน Sandbox ขอังมหาวิั่ทยาลัยเชีัยงใหม่ เช่ันเดี้ยวั่กั้บุสุถาบัุนวิั่ศุวั่ก้ริริม 

ชีัวั่ก้าริแพทย ์(Biomedical Engineering Institute) วิั่ทยาลยัก้าริศึุก้ษ์าและก้าริจ้ดั้ก้าริทาง

ทะเล (College of Marine Studies and Management) หร่ิอัแม้แต่วิั่ทยาลัยนานาชัาติ

นวัั่ตก้ริริมดิ้จิ้ทัล (International College of Digital Innovation) ยังช่ัวั่ยให้บุทบุาทที�มี 

ไม่ยึด้ติด้กั้บุก้ริอับุก้าริเป็ินคณะในแบุบุเดิ้ม โด้ยตนมอังบุทบุาทสุถาบัุนเป็ินเสุม่อันสุนาม/

พ่�นที�ให้คณะต่างๆ ที�มีศุาสุตริ์เฉพาะได้้เข้ามาเช่ั�อัมกั้น (แม้แต่วิั่ทยาศุาสุตริ์สุุขภาพ) เพ่�อั

โยงควั่ามรู้ิไปิสูุ่ก้าริอัอัก้แบุบุนโยบุาย โด้ยสุถาบัุนเป็ินเสุม่อัน the last jigsaw ในก้าริ 

ต่อัภาพนั�นเอัง ซึึ่�งตนได้้เห็นแบุบุอัย่างเช่ันนี�มาจ้าก้หลายปิริะเทศุ โด้ยเฉพาะที� Lee Kuan 

Yew School of Public Policy ในฐานะที�เคยทำางานที�นั�นมาก้ว่ั่า 7 ปีิ 

สุำาหริับุจุ้ด้เน้นสุำาคัญ่ขอังสุถาบุันที�ตนได้้วั่างริาก้ฐานไว้ั่ปิริะก้าริแริก้ค่อั ต้อังชั่วั่ย 

เสุริิมสุร้ิางควั่ามรู้ิควั่ามเข้าใจ้ที�มาก้ขึ�นทั�งในบุริิบุทขอังไทยและเอัเชีัยแปิซิึ่ฟิก้ต่อัเร่ิ�อังนโยบุาย

พัฒนาเม่อัง (Urban Policy) นโยบุายด้้านสิุ�งแวั่ด้ล้อัม พลังงาน และก้าริเปิลี�ยนแปิลงทาง 

ภูมิอัาก้าศุ (Environmental, Energy, and Climate Policy) ริวั่มถึง นโยบุายสุ่งเสุริิม

ด้้านก้าริบุริิหาริจ้ัด้ก้าริด้้วั่ยริะบุบุด้ิจิ้ตอัล (Digital/ E-Governance) ในฐานะที�เปิ็นโจ้ทย์

สุำาคัญ่ขอังโลก้ที�เริาอัยู่ ซึึ่�งยังขาด้ควั่ามตริะหนัก้และยังมีช่ัอังวั่างทั�งในเชิังควั่ามรู้ิและ 

ก้าริปิฏิิบัุติอัยู่มาก้ 

อีัก้ปิริะก้าริหนึ�ง ตนมอังวั่่าก้าริสุริ้างสุถาบุันนโยบุายสุาธีาริณะจ้ะต้อังมีสุ่วั่น 

ช่ัวั่ยสุร้ิาง “collaborative platforms” (เช่ัน ที�เริาทำา Policy Markets ที�ให้ทุก้คนที�มี  

Idea ด้้านนโนบุายได้้เข้ามาแลก้เปิลี�ยนกั้นโด้ยไม่ต้อังคำานึงว่ั่าใคริเป็ินหัวั่หน้าหร่ิอัใคริมี

ตำาแหน่งสูุงก้ว่ั่าใคริ) และ “responsible leadership” (คนที�มีควั่ามรัิบุผิ่ด้ชัอับุและเป็ิน
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ผู้่นำาได้้ในทุก้ริะดั้บุ) ซึึ่�งเป็ินแก่้นก้ลางขอังก้าริจิ้นตนาก้าริถึงก้าริสุร้ิางสุริริค์นโยบุายที�ดี้หร่ิอั 

sound public policies (Sound ภายใต้หลัก้ก้าริเหตุผ่ลที�เริามี ซึึ่�งอัาจ้จ้ะไม่ใช่ั Best เพริาะ 

Best ขึ�นกั้บุ preference ขอังแต่ละคน) โด้ยอัาศัุยก้าริสุร้ิางวัั่ฒนธีริริมที�นับุริวั่มอัาริมณ์

ควั่ามรู้ิสึุก้ขอังผู้่คนเข้ามาคิด้นโยบุาย แต่นัก้นโยบุายเอังต้อังลด้ก้าริใช้ัอัาริมณ์และใช้ัหลัก้

ตริริก้ะเหตุผ่ลในก้าริตัด้สิุนใจ้เป็ินหลัก้ 

ในปิริะเด็้นที�สุำาคัญ่ไม่แพ้กั้น ก้าริเกิ้ด้ขึ�นขอังสุถาบัุนนโยบุายสุาธีาริณะจ้ะต้อัง 

เริิ�มต้นจ้าก้ก้าริเป็ิน Startup ก้ล่าวั่ค่อั ทำาผิ่ด้ได้้ ย่ด้หยุ่นได้้ ทด้ลอังถูก้ ทด้ลอังผิ่ด้ได้้ 

หร่ิอัแม้แต่ทำางานที�ไหนก็้ได้้ ไม่ยึด้ติด้เร่ิ�อังสุถานที�และเวั่ลา ขอัแค่ให้มีผ่ลงาน อีัก้ทั�งต้อัง 

เน้นมอังไปิข้างหน้าโด้ยนึก้ถึงควั่ามเป็ินธีริริมขอังคนรุ่ินต่อัไปิ โด้ยเม่�อัเติบุโตขึ�นก็้ต้อัง

พร้ิอัมที�จ้ะทำางานก้ับุคนทั�งโลก้ได้้อัย่างม่อัอัาชัีพ โด้ยเฉพาะผ่่านก้าริสุริ้างอังค์ควั่ามรู้ิใหม่ 

เพ่�อัสุ่งผ่ลต่อัก้าริอัอัก้แบุบุ ก้าริปิฏิิบัุติ ก้าริถก้เถียง และก้าริสุร้ิางริะบุบุขอังนโยบุาย

สุาธีาริณะปิริะเภทต่างๆ ทั�งที�เป็ินเร่ิ�อังเฉพาะขอังปิริะเทศุไทยและที�เป็ินปิริะโยชัน์ใน 

ริะดั้บุสุาก้ล จ้นสุามาริถเป็ินที�พึ�งให้กั้บุปิริะเทศุและเอัเชีัย จ้าก้ก้าริสุามาริถร่ิวั่มตอับุโจ้ทย์

ก้าริแก้้ไขปัิญ่หาควั่ามขัด้แย้งโด้ยสัุนติวิั่ธีี ก้าริสุร้ิางสัุงคมที�ยุติธีริริม (just society) ริวั่มถึง

ก้าริพัฒนาอัย่างยั�งย่นในภาพใหญ่่ได้้ 



“...ก์ารสำร้างสำถึาบัุน์น์โยบุายสำาธีารณะ

จุะต้ั้อังมีุส่ำวน์ช่วยสำร้าง “collaborative platforms” 

(เช่น์ ท่ีเราทำา Policy Markets ท่ีให้ทุก์คัน์ท่ีมีุ Idea 
 

ด้าน์น์โน์บุายได้เข้ามุาแลก์เปิล่ียน์กั์น์โดยไมุ่ต้ั้อังคัำานึ์งว่า

ใคัรเป็ิน์หัวหน้์าหรือัใคัรมีุตั้ำาแหน่์งสูำงก์ว่าใคัร) และ  

“responsible leadership” (คัน์ท่ีมีุคัวามุรับุผิู้ดชอับุ

และเป็ิน์ผูู้้น์ำาได้ใน์ทุก์ระดับุ) ซ่ึึ่งเป็ิน์แก่์น์ก์ลางขอังก์าร

จิุน์ตั้น์าก์ารถึึงก์ารสำร้างสำรรค์ัน์โยบุายท่ีดีหรือั sound 

public policies (Sound ภายใต้ั้หลัก์ก์ารเหตุั้ผู้ลท่ีเรามีุ 

ซ่ึึ่งอัาจุจุะไมุ่ใช่ Best เพราะ Best ขึ�น์กั์บุ preference 

ขอังแต่ั้ละคัน์)...”
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เก่ี์ยวกั์บุผูู้้ร่วมุให้มุุมุมุอัง

ฉัตริ คำาแสุง

ชิันวัั่ฒน์ หริยางกู้ริ

ชุัมพล อุ่ันพัฒนาศิุลป์ิ

นัก้นโยบุายศึุก้ษ์าที�เป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ Harvard Kennedy 

School, USA ผู้่มีปิริะสุบุก้าริณท์ำางานใหกั้้บุ Think Tank ชัั�นนำา 

อัย่างสุถาบัุนวิั่จั้ยเพ่�อัก้าริพัฒนาปิริะเทศุไทย (TDRI) และ

พริริคก้าริเม่อังแห่งหนึ�ง โด้ยยังเป็ินเจ้้าขอังคอัลัมน์ Policy 

Praxis ขอัง The 101 World อีัก้ด้้วั่ย

นัก้นโยบุายศึุก้ษ์าที�อัาศัุยแนวั่คิด้เศุริษ์ฐศุาสุตริ์พฤติก้ริริม 

ผู้่เป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ University of Sheffield, UK โด้ยปัิจ้จุ้บัุน

เป็ินอัาจ้าริย์อัยู่ที�ภาควิั่ชัาเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิ คณะมนุษ์ยศุาสุตร์ิ

และสัุงคมศุาสุตร์ิ มหาวิั่ทยาลัยบูุริพา

นัก้นโยบุายศึุก้ษ์าเชิังวิั่พาก้ษ์์ที�อัยู่ในด้งขอังนัก้รัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิ 

ที�เน้นเคร่ิ�อังม่อัก้าริบุริิหาริ โด้ยเป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ Graduate 

School of Integrated Sciences for Global Society, 

Kyushu University, Japan ซึึ่�งปัิจ้จุ้บัุนเป็ินอัาจ้าริย์อัยู่ที�

คณะรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิ สุถาบัุนบัุณฑิ์ตพัฒนบุริิหาริศุาสุตร์ิ
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ธีีริพัฒน์ อัังศุุชัวั่าล

ปิิยะพงษ์์ บุุษ์บุงก์้

ธีริ ปีิติด้ล

นัก้นโยบุายศึุก้ษ์าที�เป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ University of Kent, UK  

โด้ยปัิจ้จุ้บัุนเป็ินผู้่ปิริะสุานงานเคร่ิอัข่ายนโยบุายศึุก้ษ์า 

เชิังวิั่พาก้ษ์์ปิริะเทศุไทย และเป็ินอัาจ้าริย์อัยู่ที�คณะสัุงคมศุาสุตร์ิ 

และมนุษ์ยศุาสุตร์ิ มหาวิั่ทยาลัยมหิด้ล

นัก้นโยบุายศึุก้ษ์าที�เป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ University College 

London, UK พริอ้ัมทั�งเคยเป็ิน Fellow อัยูที่� University of 

Kassel, Germany และ New York University, USA โด้ย

ปัิจ้จุ้บัุนเป็ิน Co-editor ขอัง Journal of Critical Policy 

Studies และเป็ินอัาจ้าริย์อัยู่ที�สุถาบัุนนโยบุายสุาธีาริณะ 

มหาวิั่ทยาลัยเชีัยงใหม่

นัก้เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิสุวัั่สุดิ้ก้าริ/ เศุริษ์ฐศุาสุตร์ิก้าริพัฒนาที�

สุนใจ้ศึุก้ษ์านโยบุายสัุงคม ผู้่เป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ University of 

Oxford, UK โด้ยปัิจ้จุ้บัุนเป็ินผู้่อัำานวั่ยก้าริศูุนย์วิั่จั้ยควั่าม

เหล่�อัมลำ�าและนโยบุายสัุงคม (CRISP) และอัาจ้าริย์ปิริะจ้ำา

คณะเศุริษ์ฐศุาสุตร์ิ มหาวิั่ทยาลัยธีริริมศุาสุตร์ิ
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วีั่ริะ หวัั่งสัุจ้จ้ะโชัค นัก้วิั่ชัาก้าริด้้านก้าริเม่อังเปิรีิยบุเทียบุที�สุนใจ้ศึุก้ษ์านโยบุาย

ผ่่านก้ริอับุดั้งก้ล่าวั่ โด้ยเป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ University of 

Sheffield, UK และจุ้ฬาลงก้ริณ์มหาวิั่ทยาลัย ซึึ่�งปัิจ้จุ้บัุน

เป็ินอัาจ้าริย์อัยู่ที�ภาควิั่ชัารัิฐศุาสุตร์ิและรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตร์ิ 

คณะสัุงคมศุาสุตร์ิ มหาวิั่ทยาลัยนเริศุวั่ริ

พัชัรีิ สิุโริริสุ

วัั่ชัริพล พุทธีรัิก้ษ์า

ปิริมาจ้าริย์ด้้านนโยบุายศึุก้ษ์าผู้่วั่างริาก้ฐานก้าริศึุก้ษ์านโยบุาย 

ที�อัอัก้นอัก้ก้ล่อังในปิริะเทศุไทย ผู้่เป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ University 

of Wisconsin-Madison, USA โด้ยเป็ินอัดี้ตอัาจ้าริย์คณะ

รัิฐศุาสุตร์ิ มหาวิั่ทยาลัยธีริริมศุาสุตร์ิ

นัก้ทฤษ์ฎีีก้าริเม่อังที�สุนใจ้ศึุก้ษ์านโยบุายผู้่เป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ 

University of York, UK โด้ยปัิจ้จุ้บัุนเป็ินอัาจ้าริย์อัยู่ที� 

ภาควิั่ชัารัิฐศุาสุตร์ิและรัิฐปิริะศุาสุนศุาสุตริ ์คณะสัุงคมศุาสุตร์ิ 

มหาวิั่ทยาลัยนเริศุวั่ริ และได้้สุร้ิาง School of Critical Policy 

Studies ขึ�นภายในภาควิั่ชัา 
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อัริอัริ ภู่เจ้ริิญ่ นัก้นโยบุายศึุก้ษ์าผู้่เคยเป็ินอัาจ้าริย์อัยู่ที� LKY School of 

Public Policy, Singapore (ปัิจ้จุ้บัุนยังเป็ิน Adjunct  

Associate Professor ที�นั�น) และเป็ินผ่ลผ่ลิตจ้าก้ Maxwell 

School, Syracuse University โด้ยปัิจ้จุ้บัุนเป็ินผู้่อัำานวั่ยก้าริ 

สุถาบัุนนโยบุายสุาธีาริณะ มหาวิั่ทยาลัยเชีัยงใหม่ พร้ิอัมทั�ง

เป็ิน UN Committee of Expert in Public Administration  

(CEPA) และ Associate Editor ขอัง Journal of Comparative 

 Policy Analysis
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