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วำรสำรสหวิทยำกำร
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร

Journal of Integrated Sciences
วัตถุประสงค์ของวารสาร
วารสารสหวิทยาการเป็นวารสารที่มุ่งน�าเสนอองค์ความรู้ในหลายสาขา
วิชาเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศในแต่ละ
ห้วงเวลานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังตระหนักดีว่า ปรากฏการณ์ทางสังคม
ในโลกปัจจุบันได้ทวีความซับซ้อนขึ้นทุกขณะ การท�าความเข้าใจโลกหรือ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองแบบเชิงเดี่ยวอาจไม่เพียงพออีก
ต่อไป ดังนั้น วารสารสหวิทยาการ จึงเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการในหลายสาขา
ความรู้ได้มีโอกาสแบ่งปันข้อมูล ความคิดและจุดยืนของตนต่อปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทาง
ด้านสหวิทยาการ ซึง่ วารสารมีกา� หนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคมมิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
อนึง่ วารสารฯ ได้จดั ท�าขึน้ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ด้านสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทของผลงานวิชาการที่จะรับตีพิมพ์
1. บทความวิชาการ (Academic Article)
2. บทความวิจัย (Research Article)

ขอบเขตของสาขาวิชาที่เปิดรับ

วารสารสหวิ ท ยาการเปิ ด รั บ บทความด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละด้ า น
สหวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ นิเทศศาสตร์ การศึกษา และสังคมศาสตร์
สาขาอืน่ ๆ

ก�ำหนดการออกวารสาร

วารสารสหวิทยาการ ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีก�ำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน
และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

ข้อก�ำหนดและการพิจารณาผลงานวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสาร

1. ผลงานวิชาการที่รับพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร
รายงานหรือสิง่ พิมพ์อนื่ ใดมาก่อน ยกเว้นเป็นผลงานทีไ่ ด้นำ� เสนอในการประชุม
ทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceeding)
2. ผู้เขียนบทความต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่ก�ำหนดไว้ในส่วน
“ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน”
3. ผลงานวิชาการที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์สามารถเขียนเป็นภาษา
ไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ผลงานดังกล่าวต้องมีบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
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4. ผลงานวิชาการจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก
กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review)
5. กรณีที่ผู้ส่งผลงานวิชาการไม่สามารถปรับหรือแก้ไขตามผลการ
ประเมินจากผู้ประเมินบทความให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก�ำหนด กองบรรณาธิการ
ขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกกระบวนการเพื่อการตีพิมพ์

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
และการแจ้งยกเลิกหรือถอนบทความ
•
•

•

ส่งผ่านช่องทางอีเมล : ci.journal@tu.ac.th
ผู ้ ที่ ป ระสงค์ ที่ จ ะส่ ง บทความเพื่ อ ขอตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ท ยาลั ย
สหวิทยาการ สามารถส่งได้ที่ https://ci.tu.ac.th/journal
การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ มีรายละเอียดดังนี้
- การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนที่จะมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
- การถอนบทความ คือ การถอนบทความที่ด�ำเนินการตีพิมพ์และ
เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
- ในกรณี การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ สามารถ
ติดต่อกองบรรณาธิการที่ Email : ci.journal@tu.ac.th

บท

บรรณำธิกำร
Editorial

ส�าหรับวารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
นี้ประกอบได้ด้วยบทความจ�านวน 5 เรื่องที่มุ่งน�าเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ในหลายสาขาวิชาในการอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน เริ่มจาก
บทความแรกที่ได้รวบรวมการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการขอทุนวิจัย และวางแผนกระบวนการ
ท�างานวิจัย เรื่องที่สองบทความเกี่ยวกับนวัตกรรมแผนที่ธรรมาภิบาลกับการ
บริหารงานภาครัฐในยุค 4.0 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงาน
ของภาครัฐให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับกระแสการเปลีย่ นแปลงและเทคโนโลยี
ในยุดดิจิตอล บทความที่สามเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งศึกษา การด�าเนินงาน
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภาคประชาชนเป็นผู้จัดตั้ง แต่มีการสนับสนุนจากภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทความที่สี่เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่ ประชากรเป้าหมายทางสังคมนโยบาย กับการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
นโยบาย โดยใช้การจัดท�าหลักสูตรการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นกรณีศึกษา บทความสุดท้ายเกี่ยวกับการก่อตัวของวัฒนธรรมกระแสเคป๊อป
และสินค้าวัฒนธรรมในฐานะอาวุธทางการเมือง เป็นการอธิบายให้เข้าใจถึง
การแปลวัฒนธรรมเป็นสินค้า การใช้ประโยชน์จากกระแสสินค้าวัฒนธรรม

กองบรรณาธิ ก ารวารสารสหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และ
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
วารสารฯ ฉบับนี้ รวมทัง้ ขอขอบคุณท่านผูอ้ า่ นทีไ่ ด้ให้ความสนใจติดตามวารสารฯ
และหากท่านมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงวารสารให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปทางกองบรรณาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
บรรณาธิการ

สำรบัญ
12 ประเมินระดับควำมพร้อมของเทคโนโลยี

หน้า
บทที่

1

อยางไร เมื่อต้องยื่นขอทุนวิจัย

How to Evaluate Technology Readiness Level (TRL)
in Submitting Research Grants
วรางคณา ปัญญากรวงศ์
Warangkana Punyakornwong
สุพัตรา ละออรัตนศักดิ์
Supattra Laorrattanasak
สุดารัตน์ ลือพงศ์พัฒนะ
Sudarat Luepongpattana

64 นวั ต กรรมแผนที่ ธ รรมำภิ บ ำลกับการ

หน้า
บทที่

2

บริหารงานภาครัฐในยุค 4.0

Good Governance Mapping Innovation and Public
Administration in 4.0 Era
อภิญญา ดิสสะมาน
Apinya Tissamana

86 การดําเนินงาน และปญหา อุปสรรค

หนา
บทที่

3

ในการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพค.)
Operation and Management Problems and Obstacles
of Community Family Development Centers (CFD)
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บทคัดย่อ
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level:
TRL) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (The
National Aeronautics and Space Administration: NASA) เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการบริหารจัดการวิจัยที่ใช้ในการประเมินและสื่อสารระดับการพัฒนา
ของเทคโนโลยีของผลงานวิจยั ซึง่ มีประโยชน์สำ� หรับการเตรียมความพร้อมของ
งานวิจัยในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
แผนการด�ำเนินงานวิจัย ตลอดจนผลผลิตที่จะส่งมอบ และสามารถใช้ในการ
ประเมินและยืนยันคุณภาพของผลงานวิจยั ทีจ่ ะส่งมอบ นอกจากนี้ การประเมิน
TRL ยังช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างนักวิจัยกับผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือ่ เป็นการผลักดันให้ผลงานวิจยั ถูกน�ำไปสูก่ ารใช้ประโยชน์มากยิง่ ขึน้ และเพือ่
สร้างความเชื่อมั่นว่างานวิจัยได้ด�ำเนินการตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่
เกีย่ วข้องแล้ว ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจยั หลายแห่ง
ในประเทศไทย ได้กำ� หนดให้การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL)
เป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งส�ำหรับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จึง
น�ำเสนอภาพรวมของการศึกษาในปัจจุบันเกี่ยวกับความเป็นมาของ TRL การ
ประยุกต์ใช้ TRL ของหน่วยงานในต่างประเทศและประเทศไทย ค�ำจ�ำกัดความ
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ของ TRL ทั้ง 9 ระดับ ตลอดจนหลักฐานเพื่อยืนยันระดับ TRL ณ ปัจจุบัน
และระดับ TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น เพราะเป็นสิ่งที่จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
ผูข้ อรับทุนสนับสนุนการวิจยั ในการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับวิธกี ารประเมินระดับ
TRL

ค�ำส�ำคัญ:
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี ทุนวิจัย คุณภาพของผลงาน
วิจัย TRL ณ ปัจจุบัน TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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Abstract
Technology Readiness Level (TRL) originally developed by
The National Aeronautics and Space Administration (NASA) is one
of the research management tools which can be used to assess
and communicate the technology maturity level of research outputs. It is useful in preparing each step of the research process such
as identification of research objectives, formulation of a research
plan, determination of research outputs and evaluation the quality of research. In addition, TRL assessment is to facilitate the dialogue between researchers and adopters of new technologies/
products to commercialize technologies and products and ensure
that research will comply with related regulations/standards/good
practices. Over recent years, TRL has been required as a new criterion for allocating research grants by several research funding
agencies in Thailand. Therefore, this article aims to present an
overview of the findings in the current literature focusing on the
origin of TRL, the application of TRL and the definitions of nine
TRLs along with the evidence based on specifying the current TRL
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and the expected TRL in the research proposal because it is
necessary for grant applicants to gain a clear understanding of how
to evaluate TRL in submitting research grants.

Keywords:
Technology Readiness Level (TRL), research grants,
the quality of research, the current TRL, the expected TRL

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)

17

บทน�ำ
ในการด�ำเนินงานวิจัยตามแนวทางปฏิบัติที่ดีนั้น สามารถเริ่มได้ตั้งแต่
การวางแผนงานวิจัยที่ครอบคลุมหลักการและเหตุผล เพื่อให้ได้ผลงานที่
ตอบโจทย์กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการศึกษาข้อมูลทางด้านกฎหมาย ข้อก�ำหนด
หรือข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการมีจริยธรรมในการวิจยั เช่น การด�ำเนินการ
ทดลองกับสัตว์ทดลอง การวิจยั ในมนุษย์ การชีแ้ จงครอบครองพันธุพ์ ชื เชือ้ โรค
ที่มีการควบคุมโดยกฎหมาย ซึ่งจะท�ำให้ผลงานที่เกิดจากการวิจัยมีความ
น่าเชือ่ ถือ รวมถึงการใช้อปุ กรณ์การวิจยั ทีม่ ีมาตรฐาน และการตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของเครื่องมือวิจัย ก็จะช่วยท�ำให้ผลการทดลองมีความแม่นย�ำ
นอกจากนี้ ในระหว่างการด�ำเนินการวิจัยควรมีการบันทึกข้อมูลงานวิจัยตาม
แนวทางที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล กระบวนการยืนยันผลผลิต
ของงานวิจยั ควรเป็นไปตามคุณลักษณะทีร่ ะบุไว้ รวมถึงมีคณ
ุ ภาพทีเ่ ป็นไปตาม
ความต้องการ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะเดียวกัน งานวิจัยก็ควรมีความ
สามารถในการท�ำซ�้ำได้ (Reproducibility) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงงานวิจัยที่มี
คุณภาพ
ปัจจุบัน มีหลายองค์กรในต่างประเทศใช้การประเมินระดับความพร้อม
ด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ และพร้อมส�ำหรับการน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ (Doussineau, Arregui-Pabollet, Harrap and
Merida, 2018; Schildorfer, Walter and Hasenauer, 2017; Blank, 2014)
เช่น การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness
Level: TRL) ระดับความพร้อมของนวัตกรรม (Innovation Readiness Level:
IRL) ระดับความพร้อมของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property
Readiness Level: IPRL) ระดับความพร้อมของการตลาด (Market Readiness
Level: MRL) ระดับความพร้อมของธุรกิจ (Business Readiness Level: BRL)
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ระดับความพร้อมของการผลิต (Manufacturing Readiness Level: MRL)
หรือ ระดับความพร้อมของสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ฯลฯ
ทั้งนี้ การประเมินระดับความพร้อมต่าง ๆ ก็ล้วนมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
และมีข้อจ�ากัด ดังนั้น หน่วยงานควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินระดับความพร้อมด้านต่างๆ
ตัวอยางว�ธีการ
ประเมินระดับความ
พรอมดานตางๆ
1. ระดับความพร้อม
ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
( Te c h n o l o g y
Readiness Level:
TRL)

คําอธิบาย

ขอจํากัด

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
(TRL) คื อ การบ่ ง ชี้ ร ะดั บ ความ
พ ร ้ อ ม แ ล ะ เ ส ถี ย ร ภ า พ ข อ ง
เทคโนโลยีตามบริบทการใช้งาน
ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ องค์ประกอบ
ส�าคัญ กระบวนการท�างาน และ
อุปกรณ์ ก่อนที่จะมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีเป็นระบบ

ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ น ้ น ที่
เทคโนโลยีใดเทคโนโลยี
หนึ่ ง และเน้ น ไปที่ ก าร
พัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า
ความสามารถในการผลิต

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินระดับความพร้อมด้านต่าง ๆ (ตอ)
ตัวอยางว�ธีการ
ประเมินระดับความ
พรอมดานตางๆ
2. ระดั บ ความพร้ อ ม
ของทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา (Intellectual
Property Readiness Level: IPRL)

คําอธิบาย

ขอจํากัด

การพิจารณาระดับความพร้อมของ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ประกอบด้วย
9 ระดับ ตัง้ แต่การจัดท�าสมมติฐาน
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจด
เป็นสิทธิบัตรได้ ระบุสิ่งประดิษฐ์
หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
อื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
และมี ศั ก ยภาพที่ จ ะจดเป็ น สิ ท ธิ
บัตรได้ จนถึงระดับที่ได้รับการจด
สิทธิบัตรในประเทศนั้น ๆ และใน
ประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้ได้รบั ความคุม้ ครองในการจัดท�า
ธุรกิจ

การประเมินเฉพาะด้าน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเท่านัน้
ซึ่งการประเมินจะเกิดขึ้น
ได้ เมื่อทราบก่อนว่า จะ
วิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยี
ด้านใด

3. ระดับความพร้อม การประเมินระดับความพร้อมตาม แนวคิดนีเ้ น้นการประเมิน
ข อ ง น วั ต ก ร ร ม ระดั บ ขั้ น ของวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของ ผลงานทีเ่ ป็นนวัตกรรม
( I n n o v a t i o n นวัตกรรม ประกอบด้วย 6 ระดับ
Readiness Level:
IRL)
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินระดับความพร้อมด้านต่าง ๆ (ตอ)
ตัวอยางว�ธีการ
ประเมินระดับความ
พรอมดานตางๆ

คําอธิบาย

ขอจํากัด

4. ระดับความพร้อม
ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต
(Manufacturing
Readiness Level:
MRL)

การประเมินระดับความพร้อมของ
การผลิต ประกอบด้วย 10 ระดับ
ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม และ
เป็ น การพิ จ ารณาความสามารถ
ในกระบวนการผลิ ต ของบริ ษั ท
ที่ จ ะผลิ ต สิ น ค้ า ให้ กั บ หน่ ว ยงาน
(Supplier)

การประเมินระดับความ
พร้อมที่มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจงและเหมาะสมกับ
ภาคอุตสาหกรรม

5. ระดับความพร้อม
ของการตลาด
(Market Readiness Level: MRL)

ระดั บ ความพร้ อ มของตลาด
ประกอบด้วย 10 ระดับ เริม่ ต้นจาก
ระบุ โ อกาสทางธุ ร กิ จ วิ เ คราะห์
ตลาด/อุ ต สาหกรรมและคู ่ แ ข่ ง
จนถึงระดับการสร้างแบบจ�าลอง
ทางธุรกิจ

การประเมินระดับความ
พร้ อ มที่ เ น้ น ด้ า นการ
วิเคราะห์ตลาดและสร้าง
แบบจ�าลองทางธุรกิจ มี
ความเหมาะสมกับบริษัท
มากกว่ า หน่ ว ยงานของ
รั ฐ เพราะมี บุ ค ลากร
และหน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญ สนับสนุนด้าน
การตลาด

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการประเมินระดับความพร้อมด้านต่าง ๆ (ตอ)
ตัวอยางว�ธีการ
ประเมินระดับความ
พรอมดานตางๆ

คําอธิบาย

ขอจํากัด

เมือ่ มีโครงการทางสังคม เทคโนโลยี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กระบวนการ หรื อ
นวัตกรรมถูกบูรณาการเข้ามาใน
สังคม จะมีการประเมินระดับการ
ปรับตัวของสังคม ซึ่งประกอบด้วย
9 ระดับ

แนวคิดนี้ยังไม่ได้รับการ
ยอมรับในวงกว้าง และ
เ ป ็ น เ รื่ อ ง ย า ก ที่ ผู ้ ใ ห ้
สั ม ภาษณ์ จ ะประเมิ น
โครงการตาม 9 ระดับ

การพิจารณาระดับความพร้อมของ
การลงทุนของวิสาหกิจเริม่ ต้น หรือ
การลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ประกอบด้วย 9
ระดับ ซึ่งประยุกต์มาจากแนวคิด
แบบจ�าลองทางธุรกิจของ Canvas
8.ระดั บ ความพร้ อ ม การพิ จ ารณาสถานภาพปั จ จุ บั น
ของธุรกิจ (Business ของธุรกิจ ประกอบด้วย 9 ระดับ
Readiness Level: ตั้งแต่สร้างแนวคิดในการท�าธุรกิจ
BRL)
แนวทางแก้ ป ั ญ หา สร้ า งที ม
วางแผน ก�าหนดกลุ่มลูก ค้าเป้า
หมาย จนถึ ง ระดั บ ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
น�าร่อง ขยายขนาด และเป็นธุรกิจ
ที่มีความมั่นคง

การประเมิ น ที่ เ น้ น การ
พิจารณาความเป็นไปได้
ในการลงทุน และจัดตั้ง
เป็ น วิ ส าหกิ จ ที่ ป ระสบ
ความส�าเร็จ ซึ่งเหมาะสม
กับบริษัท
การประเมินที่เหมาะสม
กับการสร้างวิสาหกิจเริ่ม
ต้นใหม่ ๆ

6. ระดับความพร้อม
ของสังคม (Societal
Readiness Level:
SRL)

7. ระดับความพร้อม
ข อ ง ก า ร ล ง ทุ น
(Investment
Readiness Level:
IRL)
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เมือ่ พิจารณาตัวอย่างการประเมินระดับความพร้อมด้านต่าง ๆ ตามตาราง
ที่ 1 พบว่า ระดับความพร้อมหลายด้านเหมาะสมกับบริษัท และเกี่ยวข้องกับ
การเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงทุนในธุรกิจและจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ
ที่ประสบความส�ำเร็จ เช่น ระดับความพร้อมของการลงทุน (Investment
Readiness Level: IRL) และระดับความพร้อมของธุรกิจ (Business Readiness
Level: BRL) ส่วนการประเมินระดับความพร้อมของทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IPRL)
มีความเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยและพัฒนา แต่จ�ำเป็น
ต้องมีการประเมินร่วมกับการประเมิน TRL จึงจะได้ประโยชน์ เพราะการ
ประเมินเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะเกิดขึ้นได้ เมื่อทราบก่อนว่า จะวิจัย
เพื่อสร้างเทคโนโลยีด้านใดก่อน ขณะที่การประเมินระดับความพร้อมของ
นวัตกรรม (Innovation Readiness Level: IRL) นัน้ เหมาะสมกับผลงานทีเ่ ป็น
นวัตกรรมเป็นส�ำคัญ ซึง่ ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นผลงานทีไ่ ม่ใช่นวัตกรรมมากกว่า
ผลงานที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม
แม้ว่าการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) จะมีข้อจ�ำกัด
ที่ เ น้ น การประเมิ น เทคโนโลยี ใ ดเทคโนโลยี ห นึ่ ง และเน้ น ไปที่ ก ารพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์มากกว่าความสามารถในการผลิต แต่ระดับ TRL ก็ถูกพิสูจน์และ
ได้รบั การยอมรับในการใช้ประโยชน์ทงั้ ในองค์กรวิจยั และพัฒนาและหน่วยงาน
ให้ทนุ ต่าง ๆ หลายประเทศในโลก โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำ� ไปประยุกต์ใช้และ
ปรับนิยามให้เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์การใช้งานของตนเอง เช่น
องค์การด้านการวิจัยและเทคโนโลยีของยุโรป (European Association of
Research and Technology Organizations: EARTO) ได้พัฒนาค�ำจ�ำกัด
ความ TRL ให้รวมเรื่องความสามารถในการผลิต (Manufacturability) และ
กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ (The United States Department
of Health and Human Services) ได้ปรับนิยาม TRL ให้มีขั้นตอนที่สามารถ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ประเมินสถานภาพของการพัฒนายาได้ อาทิ การผลิตระดับโรงงานต้นแบบที่
ได้รับ Good Manufacturing Practice (GMP) การยื่นขออนุญาตการวิจัย
ยาใหม่ และการทดสอบทางคลินิก (EARTO, 2014) ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบัน
แหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ขอรับทุนเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
หรือในสถาบันวิจยั และพัฒนา จึงได้กำ� หนดให้การประเมิน TRL เป็นข้อก�ำหนด
ข้อหนึง่ ในการยืน่ ข้อเสนอโครงการ เพราะแต่ละระดับของ TRL สามารถบ่งบอก
ได้ถึงขั้นตอนการวิจัย ผลการทดสอบ และหลักฐานยืนยันการทดสอบจริง
ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เมือ่ ผลงานมีความพร้อมในแต่ละระดับ TRL ก็จะน�ำไป
สู่การใช้ประโยชน์จากการประเมินระดับความพร้อมด้านอื่น ๆ ต่อไป เพราะ
ระดับความพร้อมหลายด้านก็ต่อยอดและประยุกต์มาจากระดับ TRL รวมถึง
ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกับผลการทดสอบหรือความพร้อมในแต่ละระดับ TRL
ในบทความฉบับนี้ เน้นการอธิบายเรื่องการประเมินระดับความพร้อม
ของเทคโนโลยี (TRL) เป็นหลัก เนื่องด้วยคณะผู้เขียนเห็นว่า การอธิบายและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ TRL ตั้งแต่เรื่องค�ำจ�ำกัดความ TRL การประยุกต์ใช้
TRL ของหน่วยงานในต่างประเทศและประเทศไทย และการเขียนอธิบายเพื่อ
ยืนยันระดับ TRL รวมถึงการแนบเอกสารของ TRL ในแต่ละระดับ จะเป็น
ประโยชน์กับผู้ที่เตรียมขอทุนวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ
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ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) ขององค์การบริหาร
การบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) จาก 7 ระดับสู่ 9 ระดับ
ที่ใช้อย่างแพร่หลาย

แนวคิดเรือ่ งระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness
Level: TRL) คิดค้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1974 โดย Stan Sadin นักวิจัยของ
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and
Space Administration-NASA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมิน
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใช้เป็นเครื่อง
มือในการสือ่ สารระดับความพร้อมของเทคโนโลยี ซึง่ ต่อมาได้มกี ารก�ำหนดนิยาม
และแบ่งระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) 7 ระดับอย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1989 หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1995 องค์กร NASA ได้จัดท�ำ
สมุดปกขาวอธิบายการปรับรายละเอียดของ TRL เป็น 9 ระดับนีม้ าเป็นทางการ
(รายละเอียดตามตารางที่ 2) ซึ่งก็เป็นระดับ TRL ที่ใช้แพร่หลายมาจนถึง
ปัจจุบัน
TRL คือ การบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยีตาม
บริบทการใช้งาน ตั้งแต่องค์ประกอบส�ำคัญ อุปกรณ์ และกระบวนการท�ำงาน
ทัง้ ระบบก่อนทีจ่ ะมีการบูรณาการเทคโนโลยีเป็นระบบ โดยเริม่ ตัง้ แต่ระดับความ
พร้อมของเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (TRL 1) จนกระทั่งพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความพร้อมใช้ในสภาวะแวดล้อมจริงอย่างสมบูรณ์ (TRL 9)

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ตารางที่ 2 ค�าจ�ากัดความของระดับ TRL ขององค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติ (NASA)
ระดับ
TRL 7 ระดับ
TRL ที่เผยแพร ในป ค. ศ.1989

TRL 9 ระดับ
ที่เผยแพร ในป ค.ศ. 1995 จนถึงปจจ�บัน

TRL 1 Basic principles observed Basic principles observed and reported
and reported
(หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณาและมีการ
รายงาน)
TRL 2 Potential application Technology concept and/or application
validated
formulated (มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี
และ/หรือ การประยุกต์ใช้)
TRL 3 P r o o f - o f - C o n c e p t Analytical and experimental critical function
demonstrated analytically and/or characteristic proof-of-concept
and/or experimentally (มีการทดลองและวิเคราะห์หน้าที่หลัก และ/หรือ
มีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิด)
TRL 4 Component and/or Component and/or breadboard validation
breadboard laboratory in laboratory environment (การทดสอบองค์
validated
ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์
จ�าลอง (Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมในห้อง
ปฏิบัติการ)
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ตารางที่ 2 ค�าจ�ากัดความของระดับ TRL ขององค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติ (NASA) (ตอ)
ระดับ
TRL 7 ระดับ
TRL ที่เผยแพร ในป ค. ศ.1989

TRL 9 ระดับ
ที่เผยแพร ในป ค.ศ. 1995 จนถึงปจจ�บัน

TRL 5 Component and/or
breadboard validated in
simulated or real-space
environment

Component and/or breadboard validation
in relevant environment (การทดสอบองค์
ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์
จ� า ลอง (Breadboard) ในสภาวะแวดล้ อ มที่
เกี่ยวข้อง)

TRL 6 S y s t e m a d e q u a c y System/subsystem model or prototype
validated in simulated demonstration in a relevant environment
(ground or space (การทดสอบแบบจ�าลองของ
environment
ระบบหรื อ ระบบย่ อ ย หรื อ ต้ น แบบในสภาวะ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นภาคพื้นดินหรือ
อวกาศ)
TRL 7 System adequacy
validated in space

System prototype demonstration in a
space environment (การทดสอบต้นแบบระบบ
ในสภาวะแวดล้อมอวกาศ)

TRL 8

Actual system completed and “flight
qualified” through test and demonstration
(ground or flight (ระบบจริงเสร็จสมบูรณ์และ
มี คุ ณ สมบั ติ ผ ่ า นการทดสอบและสาธิ ต บนภาค
พื้นดินหรือในอวกาศ)

ไม่มี

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ตารางที่ 2 ค�าจ�ากัดความของระดับ TRL ขององค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติ (NASA) (ตอ)
ระดับ
TRL 7 ระดับ
TRL ที่เผยแพร ในป ค. ศ.1989
TRL 9

ไม่มี

TRL 9 ระดับ
ที่เผยแพร ในป ค.ศ. 1995 จนถึงปจจ�บัน
Actual system “flight proven” through
successful mission operations (ระบบจริงได้รบั
การพิสูจน์ทางการบิน โดยภารกิจส�าเร็จ)

ที่มา: Héder, M. (2017) และประยุกตจากคูมือการประเมิน
ระดับความพรอมของเทคโนโลยีของ สวทช.

การประยุกต์ ใช้ TRL ของหน่วยงานในต่างประเทศ

ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานในต่างประเทศที่ประยุกต์
ใช้ TRL เพื่อการบริหารงานวิจัย และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการให้ทุนวิจัยและ
สื่อสารความพร้อมของงานวิจัยในแต่ละระดับ เช่น กระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร (U.S. Department of Defense/
Ministry of Defence, United Kingdom) กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา
(U.S. Department of Energy) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security: DHS), องค์การ
สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ศูนย์ทดลองแห่งชาติซานเดีย (U.S.
Sandia National Laboratories) องค์การอวกาศยุโรป (European Space
Agency: ESA) องค์การด้านการวิจัยและเทคโนโลยีของยุโรป (European
Association of Research and Technology Organizations: EARTO)
สภาการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแห่งสหราชอาณาจักร (Natural
Environment Research Council, United Kingdom) องค์กรต่าง ๆ ใน
แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย รวมทั้งไทย (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างการการประยุกต์ใช้ TRL
ของหน่วยงานในต่างประเทศ

ในส่วนของค�ำจ�ำกัดความของ TRL ขององค์การนาซ่า (NASA) นั้น
หลายหน่วยงานในต่างประเทศได้นำ� ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาวิจยั แต่
ยังคงยึดถือค�ำจ�ำกัดความ TRL หลักทั้ง 9 ระดับขององค์การนาซ่า (NASA)
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางค�ำในบางระดับ เพื่อขยายความให้ชัดเจน
และครอบคลุมเทคโนโลยีตา่ ง ๆ หรือบริบททีห่ น่วยงานตนเองใช้ประโยชน์มาก
ขึ้น สังเกตได้จาก ตัวอย่างค�ำนิยาม TRL จาก 6 หน่วยงานตามภาพที่ 2-3

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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NASA,USA.

US Department of Health and Human
services

Office of Environmental Management,
U.S. Department of Energy

TRL 1 Basic principles observed and
reported
TRL 2 Technology concept and/or
application formulated
TRL 3 Analytical and experimental critical
function and/or characteristic proof-of
concept
TRL 4 Component and/or breadboard
validation in laboratory environment
TRL 5 Component and/or breadboard
validation in a relevant environment
TRL 6 System/subsystem model or
prototype demonstration in a a
relevant environment
TRL 7 System prototype demonstration in a
space environment
TRL 8 Actual system completed and “flight
qualifed” through test and
demonstration (ground of flight)
TRL 9 Actual system “flight proven” through
successful mission operations

TRL 1 Review Scientific knowledge base
TRL 2 Develeopment of hypotheses and
experimental designs
TRL 3 Target/Candidate indentification and
characterization of preliminary
candidate(s)
TRL 4 Candidate optimization and non-GLP
in vivo demonstration of activity and
efficacy
TRL 5 Advanced characterization of
candidate and initiation of GMP
process development
TRL 6 GMP Pilot Lot Production, IND
Submission, and Phase 1 Clinical
Trial (s)
TRL 7 Scale-up, Initiation of GMP Process
Validation and Phase 2 Clinical Trial(s)

TRL 1 Basic principles observed and
reported
TRL 2 Technology concept and/or
application formulated
TRL 3 Analytical and experimental critical
function and/or characteristic proof
of concept
TRL 4 Component and/or system validation
in laboratory environment
TRL 5 Laboratory scale, similar system
validation in relevant environment
TRL 6 Engineering/pilot-scale,
similar (prototypical) system
validation in relevant environment
TRL 7 Full-scale, similar (prototypical)
system demonstrated in relevant
Environment
TRL 8 Actual system completed and
qualified through test and
demonstration.
TRL 9 Actual system operated
over the full range of expected
conditions.

TRL 8 GMP Validation Consistency Lot
Manufacturing, Efficacy studies,
Clinical Trials 3 and FDA Approved
TRL 9 Post-Licensure and Post-Approval
Activities

ภาพที่ 2 ตัวอย่างค�ำจ�ำกัดความ TRL ของหน่วยงานในต่างประเทศ (1)
ที่มา: NASA, (2012); EARTO, (2014); U.S. Department of Energy, (2010)
EARTO, Europe
TRL 1 Basic principles observed
TRL 2 Technology concept
formulated
TRL 3 First assessment feasibility
comcept & technologies
TRL 4 Validation integrated
prototype in lab environment
TRL 5 Testion prototype in user
environment
TRL 6 Pre-production product
TRL 7 Low scale production
demonstrated
TRL 8 Manufacturing fully tested,
validated and qualified
TRL 9 Production & Product fully
operated

Horizon 2020, Europe
TRL 1 Basic principles observed
TRL 2 Technology concept formulated
TRL 3 Experimental proof of concept
TRL 4 Technology validated in lab
TRL 5 Technology validated in relevant
environment (industrially revant
environment in the case of key
enabling technologies)
TRL 6 Technology demonstrated in
relevant environment (industrially
relevant environment in the case
of key enabling technologies)
TRL 7 System prototype demonstration
in operational environment
TRL 8 System complete and qualified
TRL 9 Actual system proven in
operational environment
(competitive manufacturing in the
case of key enabling technologies;
or in space)

Sandia National Lab, USA.
TRL 1: Basic principles observed and
reported
TRL 2: Concept and/or application
formulated
TRL 3: Concepts demontrated
analytically or experimentally
TRL 4: Key elements demonstrated in
laboratory environment
TRL 5: Key elements demonstrated in
relevant environments
TRL 6: Representative of the deliverabel
demonstrated in relevant
environment
TRL 7: Final development version of the
deliverable demonstrated in
operational environment
TRL 8: Actual deliverable qualified
through test and demonstration
TRL 9: Operational use of deliverable

ภาพที่ 3 ตัวอย่างค�ำจ�ำกัดความ TRL ของหน่วยงานในต่างประเทศ (2)
ที่มา: EARTO, (2014); European Commission, (2014), Mitchell, J.A., (2007).
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การประยุกต์ ใช้ TRL ของหน่วยงานในประเทศไทย
เมื่อศึกษาทบทวนจากเอกสารต่าง ๆ พบว่า การประยุกต์ใช้ TRL ของ
หน่วยงานในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของภาครัฐและน�ำไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น หน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยของ
ประเทศไทย น�ำ TRL มาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณากลั่นกรอง
เพื่อจัดสรรทุนตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ขณะที่สำ� นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประยุกต์ใช้ TRL เพื่อบริหาร
โครงการวิจัยและพัฒนาภายในหน่วยงาน และกองทัพอากาศ น�ำ TRL มา
ก�ำหนดเป็นมาตรฐานของระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่จัดหาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างของ 4 หน่วยงาน
ทีม่ กี ารศึกษาการก�ำหนดระดับ TRL ของหน่วยงานในต่างประเทศ แล้วได้เขียน
ระดับ TRL ทั้ง 9 ระดับเป็นภาษาไทย ได้แก่ 1) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2) ส�ำนักงานการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.) 3) กองทัพอากาศ และ 4) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รายละเอียดตามตารางที่ 3-4 ทั้งนี้ ค�ำนิยาม
ภาษาไทยของ TRL ทั้ง 9 ระดับ ของทั้ง 4 หน่วยงานก็จะมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับว่า ค�ำนิยามของหน่วยงานต่างประเทศที่แต่ละหน่วยงานศึกษา และ
วัตถุประสงค์ในการน�ำ TRL มาใช้

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ตารางที่ 3 การประยุกต์ ใช้ TRL
ของ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสร�มว�ทยาศาสตร
ว�จัยและนวัตกรรม (สกสว.)
TRL 1 หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณา และมี
การรายงาน
(Basic principles observed and reported)
TRL 2 มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยีและ/หรือ
การประยุกต์ใช้
(Technology concept and/or application
formulated)
TRL 3 มี ก ารทดลองและวิ เ คราะห์ ห น้ า ที่ ห ลั ก
และ/หรือ มีการพิสูจน์ความเปนไปได้ของ
แนวคิด
(Analytical and experimental critical
function and/or characteristic proofof concept)

สํานักงาน
การว�จัยแหงชาติ (วช.)
TRL 1 ระดับงานวิจัยพื้นฐาน
(ScientificResearch)
TRL 2 ระดับงานวิจัยประยุกต์
(Applied Research)
TRL 3 ระดับการพิสจู น์แนวคิดของ
เทคโนโลยี
(Proof of Concept)
TRL 4 ระดั บ เทคโนโลยี มี ค วาม
เที่ยงตรง
(Validation)
TRL 5 ระดับเทคโนโลยีเพือ่ การใช้งาน
(Application)
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ตารางที่ 3 การประยุกต์ ใช้ TRL
ของ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ตอ)
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสร�มว�ทยาศาสตร
ว�จัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สํานักงาน
การว�จัยแหงชาติ (วช.)

TRL 4 การทดสอบองค์ ป ระกอบ และ/หรื อ
บอร์ ด ทดลองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จำ า ลอง
(Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมใน
ห้องปฏิบัติการ
(Component and/or breadboard
validation in laboratory environment)
TRL 5 การทดสอบองค์ ป ระกอบ และ/หรื อ
บอร์ ด ทดลองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จำ า ลอง
(Breadboard) ในสภาวะแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง
(Component and/or breadboard
validation in relevant environment)
TRL 6 การทดสอบแบบจำ า ลองของระบบ
หรือระบบยอย หรือต้นแบบในสภาวะ
แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง อาจเป น ภาค
พื้นดินหรืออวกาศ
(System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant
environment (ground or space))
TRL 7 การทดสอบต้ น แบบระบบในสภาวะ
แวดล้อมอวกาศ
(System prototype demonstration in
a space environment)

TRL 5 ระดับเทคโนโลยีเพือ่ การใช้งาน
(Application)
TRL 6 ระดับต้นแบบห้องปฏิบัติการ
(Lab Test Prototype)
TRL 7 ระดับทดสอบกับ Lead User
(Lead User Test)
TRL 8 ระดับการผลิตต้นแบบ
(Pilot Production)
TRL 9 ระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
(Mass Production)

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ตารางที่ 3 การประยุกต์ ใช้ TRL
ของ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ตอ)
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสร�มว�ทยาศาสตร
ว�จัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สํานักงาน
การว�จัยแหงชาติ (วช.)

TRL 8 ระบบจริงเสร็จสมบูรณ์และมีคุณสมบัติ
ผานการทดสอบและสาธิตบนภาคพืน้ ดิน
หรือในอวกาศ
(Actual system completed and
“flight qualified” through test and
demonstration (ground or space))
TRL 9 ระบบจริงได้รบั การพิสจู น์ทางการบินโดย
ภารกิจสำาเร็จ
(Actual system “flight proven”
through successful mission operations)
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (2563)
และสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (2562)

34

วำรสำรสหว�ทยำกำร ว�ทยำลัยสหว�ทยำกำร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

ตารางที่ 4 การประยุกต์ ใช้ TRL ของกองทัพอากาศ และ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กองทัพอากาศ

สํานักงาน
พัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)

TRL 1 การถายทอดเทคโนโลยีในองค์
ความรูร้ ะดับพืน้ ฐาน
TRL 2 การถายทอดเทคโนโลยีในความ
รูข้ นั้ ประยุกต์
TRL 3 การถายทอดเทคโนโลยีในความ
รู ้ ขั้ น ประยุ ก ต์ เ พื่ อ การพั ฒ นา
ตอยอดขัน้ ต้น
TRL 4 การถายทอดเทคโนโลยีในความ
รู ้ ขั้ น ประยุ ก ต์ เ พื่ อ การพั ฒ นา
ตอยอดขัน้ สูง
TRL 5 การถายทอดเทคโนโลยีในความ
รูข้ นั้ ประยุกต์เพือ่ การพัฒนาบน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
ระดับต้น
TRL 6 การถายทอดเทคโนโลยีในความ
รูข้ นั้ ประยุกต์เพือ่ การพัฒนาบน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
ระดับระดับกลาง

TRL 1 หลักการพืน้ ฐานได้รบั การพิจารณา
และมีการรายงาน
(Basic principles observed
and reported
TRL 2 มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี
และ / หรือ การประยุกต์ใช้
(Concept and / or application
formulated)
TRL 3 แนวคิดได้ถูกสาธิตด้วยการวิเคราะห์
จำาลอง หรือทดลอง
(Concepts demonstrated analytically
or experimentally)
TRL 4 องค์ประกอบทีส่ าำ คัญหรือบอร์ดทดลอง
อิเล็กทรอนิกส์จาำ ลอง (Breadboard) ได้
ถูกสาธิตและพิสูจน์ในระดับห้องปฏิบัติ
การแล้ ว (Key elements and/or
breadboard demonstrated in
laboratory environment)

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ตารางที่ 4 การประยุกต์ ใช้ TRL ของกองทัพอากาศ และ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ตอ)
กองทัพอากาศ
TRL 7 การถายทอดเทคโนโลยี
เชิงลึกเพื่อการพัฒนา
บนพื้ น ฐานของการ
พึง่ พาตนเองระดับสูง
TRL 8 การถายทอดเทคโนโลยี
ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร
ทดสอบคุ ณ ภาพขั้ น
สุดท้ายเพื่อการพัฒนา
บนพื้ น ฐานของการ
พึ่ ง พาตนเองอย า ง
สมบูรณ์
TRL 9 การถายทอดเทคโนโลยี
ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่
การพัฒนาบนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง
อยางสมบูรณ์

สํานักงาน
พัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)
TRL 5 องค์ ป ระกอบที่ สำ า คั ญ หรื อ บอร์ ด ทดลอง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จำ า ลอง (Breadboard)
ได้ถกู สาธิตและพิสจู น์ในสภาวะเลียนแบบทีใ่ กล้
เคียงสภาวะแวดล้อมจริง
(Key elements and/or breadboard demonstrated in relevant environments)
TRL 6 ต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทีพ่ ร้อม
เปนสิ่งสงมอบ ได้ผานการสาธิตและพิสูจน์การ
ใช้ ง านในสภาวะแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ทำางานจริง
(Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments)
TRL 7 ต้ น แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ กระบวนการขั้ น
สุดท้าย ได้ผานการสาธิตและพิสูจน์การใช้งาน
ในสภาวะทำางานจริง
(Final development version of the deliverable demonstrated in operational environment)
TRL 8 เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการทีส่ ง มอบจริง
ได้ผานการทดสอบและสาธิต
(Actual deliverable qualified through test
and demonstration)
TRL 9 การใช้งานเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ
อยางตอเนื่อง
(Operational use of deliverable)

ที่มา: กองทัพอากาศ. (2563)
และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2563)
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การก�ำหนดเกณฑ์เรื่อง TRL ของหน่วยงานบริหาร
และจัดการทุนวิจัยของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปโครงสร้างของระบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศ โดยรวมเป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบ
การบริหารและจัดการทุนวิจยั ของประเทศไทย จากเดิมมีหน่วยงานบริหารและ
จัดการทุน 4 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
จะมีนโยบายในการจัดสรรทุนตามพันธกิจของหน่วยงานตนเองเป็นส�ำคัญ ด้วย
เหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเพิ่มเติม 3 หน่วยงาน ได้แก่
1) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
(บพท.) หรือ PMU “A” มาจาก Area-based 2) หน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาก�ำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower
และ 3) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) PMU “C” มาจาก Competitiveness
ในภาพรวมทัง้ 7 หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management
Unit: PMU) ที่กล่าวมา ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัย
ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศไทย
โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำนโยบายและหลักเกณฑ์การ
จัดสรรทุนในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดสรรทุนวิจัยของทั้ง 7 หน่วย
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ครอบคลุมตลอด Value Chain ตั้งแต่การด�ำเนินงานวิจัยพื้นฐาน การน�ำเอา
องค์ความรูง้ านวิจยั ไปต่อยอดเพือ่ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การผลักดันให้
เกิดการพัฒนาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการเร่งให้เกิดการเติบโต
ทางการตลาด หน่วยบริหารและจัดการทุนหลายหน่วยงานจึงมีการน�ำเรือ่ งการ
ประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level:
TRL) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากลัน่ กรองเพือ่ จัดสรรทุนตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงพิจารณาแผนการน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยใน
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ก�ำหนดให้ระบุระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
ของผลงานที่ส่งมอบของแต่ละโครงการไว้ด้วย ได้แก่ 1) หน่วยงานที่จัดสรรงบ
ประมาณในระดับงานวิจัยทางด้านพื้นฐานและการประยุกต์ (TRL1-3) คือ วช.
บพค. และ 2) หน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณให้กับงานวิจัยที่มุ่งเน้นการขยาย
ผลสู่นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 2.1) การจัดสรรงบประมาณให้
กับงานวิจัยระดับ TRL 4-6 คือ สวก. (ทางด้านเกษตร) 2.2) การจัดสรรงบ
ประมาณให้กับงานวิจัยระดับ TRL4-7 คือ บพท. (ทางด้านชุมชน) บพข.
(เชิงอุตสาหกรรม) และ 2.3) การจัดสรรงบประมาณให้กับงานวิจัยระดับ TRL
5 ขึ้นไป คือ สนช. (ภาพที่ 4)
ทั้งนี้ ในช่วงแรก ๆ หน่วยบริหารและจัดการทุนต่าง ๆ ได้อ้างอิงนิยาม
TRL ฉบับภาษาไทยและข้อมูลสนับสนุน TRL ทัง้ 9 ระดับจาก ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียด
ในหัวข้อถัดไป
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ภาพที่ 4 การก�ำหนด TRL เป็นเงื่อนไขของแหล่งทุนต่าง ๆ

การประเมิน TRL ของ สวทช.
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็น
หน่วยงานแรก ๆ ในประเทศไทยทีม่ กี ารศึกษาและประยุกต์ใช้การประเมิน TRL
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของผลงานวิจัย
ตั้งแต่การก�ำหนดเป้าหมายของโครงการวิจัยและประเมินความพร้อมของ
ผลผลิตของโครงการวิจัยที่จะส่งมอบเมื่อปิดโครงการ
ในสมัยที่ ดร. ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูอ้ ำ� นวยการ สวทช.
ได้แต่งตั้ง “คณะท�ำงานพัฒนาแนวทางการประเมินระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยี” ในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะท�ำงานศึกษาแนวทางการ
ประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level:
TRL) ขององค์การนาซ่า (NASA) ศูนย์ทดลองแห่งชาติซานเดีย (Sandia
National Laboratories และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาคู่มือการประยุกต์
ใช้ Technology Readiness Level: TRL ของ สวทช. ตลอดจนร่วมผลักดัน
ให้เกิดการขยายผลการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าว เพื่อการสร้างผลงานวิจัย
และพัฒนาบนฐานนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ทั้งนี้ คู่มือการ
ประยุกต์ใช้ Technology Readiness Level: TRL ของ สวทช. ได้มกี ารพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ เวอร์ชนั่ 1 (ปี พ.ศ. 2556) เวอร์ชนั่ 2 (ปี พ.ศ.
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2557) เวอร์ชั่น 2.1 (ปี พ.ศ. 2558) และเวอร์ชั่น 2.2 (ปี พ.ศ. 2563) เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมในการประเมินระดับความพร้อมของผลงานวิจยั ของ สวทช.
ค�าจ�ากัดความ TRL 9 ระดับของ สวทช. ประยุกต์ใช้ค�าจ�ากัดความ TRL
ของศู น ย์ ท ดลองแห่ ง ชาติ ซ านเดี ย (Sandia National Laboratories)
สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เพราะค�าจ�ากัดความดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้กับ
เทคโนโลยีทหี่ ลากหลายและใกล้เคียงกับภารกิจของ สวทช. มากทีส่ ดุ คูม่ อื การ
ประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของ สวทช. เวอร์ชั่น 2.2 ซึ่งเป็นฉบับ
ล่าสุดของ สวทช. ได้เพิ่มเติมการอธิบายหลักฐานเชิงคุณภาพในแต่ละระดับให้
ชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งเป็นข้อมูลที่มีในข้อเสนอโครงการ รายงานผลการ
ทดสอบ และเอกสารรูปแบบอื่น ๆ (รายละเอียดตามตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 นิยามและหลักฐานเชิงคุณภาพของระดับ TRL 1-9
ตามคู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของ สวทช.
เวอร์ชั่น 2.2
TRL

นิยามและค�าอธิบายระดับ TRL

หลักฐานเชิงคุณภาพ

TRL 1 นิ ย าม หลั ก การพื้ น ฐานได้ รั บ การ  สรุปผลสรุปผลการศึกษาและงาน
พิจารณาและมีการรายงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature & IP
review)
ค� า อธิ บ าย มี ก ารพิ จ ารณาหลั ก การ
พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส นั บ สนุ น
หลักการส�าคัญของเทคโนโลยี โดยมีการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ตารางที่ 5 นิยามและหลักฐานเชิงคุณภาพของระดับ TRL 1-9
ตามคู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของ สวทช.
เวอร์ชั่น 2.2 (ตอ)
TRL

นิยามและค�าอธิบายระดับ TRL

หลักฐานเชิงคุณภาพ

TRL 2 นิยาม มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี  ผลสรุ ป ความเป น ไปได้ ท าง
และ/หรือการประยุกต์ใช้
วิ ท ยาศาสตร์ ข องแนวคิ ด /การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยมีการ
ค�าอธิบาย เริ่มท�าการศึกษาวิเคราะห์
ระบุ Technical challenge
เบือ้ งต้นเพือ่ ยืนยันหลักการพืน้ ฐานทาง  ก�าหนดโจทย์วจิ ยั , ขอบเขตของงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความ
วิจัย และวิธีการด�าเนินงานวิจัย
เปนไปได้ในการประยุกต์ใช้ โดยยังไม่มี  ระบุ Specification และวิ ธี
การพิสจู น์หรือวิเคราะห์ในรายละเอียด
ทดสอบที่น่าเชื่อถือ
เพื่อสนับสนุนสมมติฐาน
TRL 3 นิ ย าม แนวคิ ด ได้ ถู ก สาธิ ต ด้ ว ยการ  ผลการวิเคราะห์ จ�าลอง หรือทดลอง
ที่แสดง proof-of-concept
วิเคราะห์ จำาลอง หรือทดลอง
 ผลการศึกษาว่ามาตรฐาน/กฎหมาย
อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ
ค�าอธิบาย ผลการศึกษาวิจัย จ�าลอง
กระบวนการที่ก�าลังศึกษาวิจัย
ทดลอง หรือ วิเคราะห์ เพื่อพิสูจน์ว่า
หลั ก การนั้ น เป น ไปได้ (Proof-ofconcept) โดยอาจเปนการวิเคราะห์
จ�าลอง หรือ ด้วยการทดลอง วิเคราะห์
ผลการทดลอง
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ตารางที่ 5 นิยามและหลักฐานเชิงคุณภาพของระดับ TRL 1-9
ตามคู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของ สวทช.
เวอร์ชั่น 2.2 (ตอ)
TRL

นิยามและค�าอธิบายระดับ TRL

หลักฐานเชิงคุณภาพ

TRL 4 นิยาม องค์ประกอบที่สำาคัญ ได้ถูก  วิ ธี ก ารทดสอบที่ มี แ หล่ ง อ้ า งอิ ง
น่าเชื่อถือ
สาธิตในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว
 ผลการทดสอบตาม Specification
ค�าอธิบาย องค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้ถูก
ในระดับห้องปฏิบตั กิ ารทีย่ อมรับได้
ประกอบเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ ชิ้ น ส่ ว น
ทางสถิติ และท�าซ�้าได้ (Reproท�างานด้วยกันได้ และต้นแบบผ่านการ
ducibility)
สาธิ ต ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะเรือ่ ง รวมทัง้
แสดงให้ เ ห็ น มุ ม มองของการท� า งาน
หลัก ๆ ของต้นแบบว่าสามารถท�างาน
ได้ตามที่คาดหวัง
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ตารางที่ 5 นิยามและหลักฐานเชิงคุณภาพของระดับ TRL 1-9
ตามคู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของ สวทช.
เวอร์ชั่น 2.2 (ตอ)
TRL

นิยามและค�าอธิบายระดับ TRL

หลักฐานเชิงคุณภาพ

TRL 5 นิยาม องค์ประกอบที่สำาคัญ ได้ถูก  วิ ธี ก ารทดสอบที่ มี แ หล่ ง อ้ า งอิ ง
น่าเชื่อถือ
สาธิตในสภาวะเลียนแบบที่ใกล้เคียง
 ผลการทดสอบตาม Specification
สภาวะแวดล้อมจริง
ในห้องปฏิบัติการในสถานการณ์
จ� า ลอง/ในสภาวะเลี ย นแบบที่
ค�าอธิบาย องค์ประกอบที่ส�าคัญได้ถูก
ใกล้ เ คี ย งสภาวะแวดล้ อ มจริ ง *
ประกอบเข้าด้วยกันกับองค์ประกอบ
สอดคล้องตามความต้องการที่จะ
สนับสนุนของต้นแบบจริง* และผ่าน
ประยุกต์ใช้งานของกลุม่ เป้าหมาย**
การทดสอบและสาธิตพิสูจน์การใช้งาน
รวมทั้งมีการเปรียบเทียบผลการ
ในสภาวะแวดล้อมจริง (Simulated
ทดสอบกับสมมติฐาน/ข้อก�าหนด
environments)
ทางเทคนิค (Specification) ที่ตั้ง
ไว้ พร้อมปัญหาที่พบ และท�าซ�้าได้
(Reproducibility)
* สภาวะแวดล้ อ มเลี ย นแบบที่ ใ กล้ เ คี ย ง
สภาวะแวดล้อมจริงของแต่ละเทคโนโลยี
จะแตกต่างกัน เช่น ซอฟต์แวร์จะมีการ
ทดสอบในระดั บ Alpha versions
เทคโนโลยีด้านพันธุ์พืชหรือสัตว์ จะหมาย
ถึง การคัดเลือกประชากรที่มีลักษณะตาม
เป้าหมาย โดยการปลูกหรือเลีย้ งทดสอบใน
ระดับสถานีทดลอง (แปลงที่มีการดูแล/
ควบคุม) เปนต้น
** กลุ่มเป้าหมาย เช่น Adopter ที่สนใจ
ทดสอบต้นแบบ หรือ ผูท้ คี่ าดว่าจะเปนผูร้ บั
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีควรเปนผูก้ า� หนด Requirement

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)

43

ตารางที่ 5 นิยามและหลักฐานเชิงคุณภาพของระดับ TRL 1-9
ตามคู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของ สวทช.
เวอร์ชั่น 2.2 (ตอ)
TRL

นิยามและค�าอธิบายระดับ TRL

หลักฐานเชิงคุณภาพ

TRL 6 นิ ย าม ต้ น แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ  วิ ธี ก ารทดสอบที่ มี แ หล่ ง อ้ า งอิ ง
กระบวนการทีพ่ ร้อมเปนสิง่ สงมอบ ได้
น่าเชื่อถือ
ผานการสาธิตและพิสจู น์การใช้งานใน  ผลการทดสอบต้นแบบสามารถ
สภาวะแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พิ สู จ น์ ก ารใช้ ง านในสภาวะ
ทำางานจริง
แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�างาน
จริง (Relevant environment)
ค�าอธิบาย ต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือ
เปรียบเทียบกับ (Specification)
กระบวนการที่พร้อมเปนสิ่งส่งมอบได้
ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับความ
ผ่านการสาธิตและพิสูจน์การใช้งานใน
ต้องการประยุกต์ใช้งานของกลุ่ม
สภาวะแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เป้าหมาย* รวมทั้งสามารถท�าซ�้า
ท�างานจริง (Relevant environment)
ได้ (Reproducibility)
ซึง่ หมายถึง ปัจจัยของสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ล  หลั ก ฐานแสดงการยอมรั บ ของ
เกี่ยวข้องต่อความส�าเร็จ/ล้มเหลวใน
กลุ ่ ม เป้ า หมาย ที่ มี ต ่ อ ต้ น แบบ
การท�างานของระบบต้นแบบ ได้ถูก
ระดับ TRL 6
ควบคุมให้เหมือนกับสภาวะท�างานจริง
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ตารางที่ 5 นิยามและหลักฐานเชิงคุณภาพของระดับ TRL 1-9
ตามคู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของ สวทช.
เวอร์ชั่น 2.2 (ตอ)
TRL

นิยามและค�าอธิบายระดับ TRL

หลักฐานเชิงคุณภาพ

TRL 7 นิ ย าม ต้ น แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ  วิ ธี ก ารทดสอบที่ มี แ หล่ ง อ้ า งอิ ง
น่าเชื่อถือ
กระบวนการขั้นสุดท้าย ได้ผานการ
สาธิตและพิสูจน์การใช้งานในสภาวะ  ผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นว่า
ต้ น แบบสามารถท� า งานได้ ใ น
ทำางานจริง
สภาวะแวดล้อมสภาวะท�างานจริง
(Operational environment)
ค�าอธิบาย ต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือ
เปรี ย บเที ย บกั บ สมมติ ฐ าน/ข้ อ
กระบวนการขั้ น สุ ด ท้ า ยได้ ผ ่ า นการ
ก�าหนดทางเทคนิค (Specificaสาธิตและพิสูจน์การใช้งานในสภาวะ
tion) ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
ท�างานจริง (Operational environความต้องการประยุกต์ใช้งานของ
ment) ซึ่งหมายถึง สภาพแวดล้อมจริง
กลุ่มเป้าหมาย* รวมทั้งสามารถ
ในการท�างานของระบบ (ต้นแบบ) ทีไ่ ม่
ท�าซ�้าได้ (Reproducibility) ใน
สามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้อง
สภาวะท�างานจริง (Operational
ต่อความส�าเร็จ/ล้มเหลวในการท�างาน
environment)
ของระบบได้
 หลั ก ฐานแสดงการยอมรั บ ของ
กลุ ่ ม เป้ า หมาย ที่ มี ต ่ อ ต้ น แบบ
ระดับ TRL 7

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
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ตารางที่ 5 นิยามและหลักฐานเชิงคุณภาพของระดับ TRL 1-9
ตามคู่มือการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของ สวทช.
เวอร์ชั่น 2.2 (ตอ)
TRL

นิยามและค�าอธิบายระดับ TRL

หลักฐานเชิงคุณภาพ

TRL 8 นิ ย าม เทคโนโลยี / ผลิ ต ภั ณ ฑ์ /  ผลทดสอบการใช้งานในสภาวะ
กระบวนการทีส่ ง มอบจริง ได้ผา นการ
ทดสอบและสาธิต

ค� า อธิ บ าย เทคโนโลยี / ผลิ ต ภั ณ ฑ์ /
กระบวนการที่ ส ่ ง มอบจริ ง ผ่ า นการ
ทดสอบคุ ณ ภาพการใช้ ง านตาม
มาตรฐานของผู้ใช้/มาตรฐานคุณภาพที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) หรือถูกบูรณาการเข้ากับระบบ
ของลูกค้า/ผู้ใช้งานแล้ว
TRL 9 นิ ย าม การใช้ ง านเทคโนโลยี /
ผลิตภัณฑ์/กระบวนการอยางตอเนือ่ ง
ค� า อธิ บ าย เทคโนโลยี / ผลิ ต ภั ณ ฑ์ /
กระบวนการถูกน�าไปใช้งานจริง และ
ติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยหากมีข้อ
บกพร่ อ ง ต้ อ งด� า เนิ น การแก้ ไขให้
เรียบร้อย

แวดล้อมการท�างานจริงอย่างต่อ
เนื่องจนลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ
 คูม่ อื ส�าหรับการผลิต/คูม่ อื ส�าหรับ
การใช้งาน
 ผลการรับรองมาตรฐานหรือข้อ
ก� า หนดทางกฎหมายที่ จ� า เป น
ส�าหรับสิ่งส่งมอบ
 รายงานผลการทดสอบ พร้ อ ม
ปัจจัยส�าหรับทดสอบเสถียรภาพ
ของผลิตภัณฑ์ (Shelf life) และ
บริการในสภาพจริง อยูใ่ นเกณฑ์ดี
 ผลิตภัณฑ์มีจ�าหน่ายในท้องตลาด
หรือหลักฐานการน�าไปใช้จริงในเชิง
พาณิชย์หรือในเชิงสาธารณประโยชน์
เช่ น จดหมายยื น ยั น จากผู ้ รั บ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูลแสดง
ยอดขาย หรื อ จ� า นวนลู ก ค้ า ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Brochure/Catalog
รางวัลต่าง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ได้รบั (ถ้ามี) ข้อมูลแสดงการยอมรับ
ของผูบ้ ริโภคภายหลังการน�าผลิตภัณฑ์
ไปใช้อย่างต่อเนื่อง (ถ้ามี)

ที่มา: คูมือการประเมินระดับความพรอมของเทคโนโลยีของ สวทช. เวอรชั่น 2.2

46

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ TRL เป็นเครื่องมือในการพิจารณา
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี มีข้อสังเกตที่ส�ำคัญดังนี้
• ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีไม่ใช่ระดับความยากของเทคโนโลยี
• ถ้าจะน�ำเทคโนโลยีที่มีการประเมิน TRL ระดับหนึ่งแล้ว มาใช้กับ
บริบทใหม่ ต้องมีการประเมิน TRL ใหม่อีกครั้งให้เข้ากับบริบทใหม่
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับ TRL ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อม/ศักยภาพของ Adopter ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ถ้านักวิจัยจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้รับเทคโนโลยีที่มีความสามารถ
สูง ก็สามารถเลือกเสนอ ผลงานที่มี TRL ต�่ำได้ แต่หากจะถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับผู้รับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพไม่สูงนัก นักวิจัยก็ต้อง
ลงทุนพัฒนางานวิจยั จนไปถึงระดับ TRL ทีส่ งู พอทีผ่ รู้ บั เทคโนโลยีนนั้
จะสามารถรับเทคโนโลยีได้
• การประเมินระดับ TRL ส่งมอบของเทคโนโลยี ควรประเมิน ณ เวลา
ที่ส่งมอบงาน

ตัวอย่างการประเมิน TRL
ในการประเมิน TRL นักวิจัยจ�ำเป็นต้องพิจารณาข้อก�ำหนดทาง
เทคนิคของผลงานวิจยั /เทคโนโลยี (Specification) วิธกี ารทดสอบทีน่ า่ เชือ่ ถือ
บริบทของสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้ในการทดสอบในแต่ละระดับ TRL รวมถึง
มีหลักฐานในการยืนยันระดับ TRL ควบคูไ่ ปกับการประเมินว่าผูร้ บั เทคโนโลยีมี
ความพร้อมในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ระดับ TRL ใด ซึ่งในการเขียนภาพ
ของโครงการวิจัยตั้งแต่ระดับ TRL1-9 (ตัวอย่างตามตารางที่ 6) จะช่วยให้นัก
วิจัยมองเห็นภาพตั้งแต่เริ่มท�ำวิจัยจนถึงงานวิจัยน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ แต่ไม่
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จ�าเป็นว่าแต่ละโครงการวิจยั ต้องส่งมอบในระดับ TRL9 ส่วนใหญ่ผลงานจะถูก
ส่งมอบในระดับ TRL7 กล่าวคือ ต้นแบบของผลงานผ่านการทดสอบในสภาวะ
แวดล้อมจริงของโรงงานจริงที่จะผลิตผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี และได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้าที่สามารถน�าไปผลิตในระดับ Mass production ได้ ในกรณี
ทีบ่ ริษทั เอกชนไม่มบี คุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเพียงพอหรือขาดอุปกรณ์/เครือ่ ง
มือทีม่ คี วามจ�าเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยี อาจจะร่วมมือกับนักวิจยั เพือ่ พัฒนา
เทคโนโลยีให้เป็นระดับ TRL ทีส่ งู ขึน้ เช่น นักวิจยั ให้คา� แนะน�าในเรือ่ งการขอรับ
รองมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผ่านระดับ TRL8 นอกจากนี้
ผลงานที่ระบุว่าจะส่งมอบระดับ TRL9 จะถูกตั้งค�าถามมากขึ้น โดยเฉพาะถ้า
ไม่มีผู้ผลิตหรือผู้รับเทคโนโลยีร่วมในโครงการเลย
ตารางที่ 6 ตัวอย่าง TRL 1-9
ของงานวิจัยด้านพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ยาวัคซีน เสต็มเซลล์
TRL

TRL พันธุ์พ�ช/
พันธุ์สัตว์

TRL หลักการพื้นฐานได้
1 รับการพิจารณาและ
มีการรายงาน
TRL มี ก ารสร้ า งแนวคิ ด
2 ด้านเทคโนโลยี และ/
หรือ การประยุกต์ใช้

TRL ซอฟต์แวร์
หลักการพื้นฐานได้
รับการพิจารณาและ
มีการรายงาน
มี ก ารสร้ า งแนวคิ ด
ด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์

TRL อุปกรณ์
ทางการแพทย์

TRL ยา วัคซีน
เสต็มเซลล์

หลักการพื้นฐานได้ ทบทวนวรรณกรรม
รับการพิจารณาและ
มีการรายงาน
มี ก ารสร้ า งแนวคิ ด การตัง้ สมมุตฐิ านและ
ด้านเทคโนโลยี และ/ ออกแบบการทดลอง
หรือ การประยุกต์ใช้
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ตารางที่ 6 ตัวอย่าง TRL 1-9
ของงานวิจัยด้านพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ยาวัคซีน เสต็มเซลล์ (ตอ)
TRL

TRL พันธุ์พ�ช/
พันธุ์สัตว์

TRL ซอฟต์แวร์

TRL อุปกรณ์
ทางการแพทย์

TRL ยา วัคซีน
เสต็มเซลล์

TRL สร้างประชากร หรือ แนวคิดได้ถูกสาธิต แนวคิดได้ถูกสาธิต ก า ร จ� า แ น ก แ ล ะ
3 คู่ผสมพันธุ์พืชหรือ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะ
สัตว์ได้ส�าเร็จแล้ว หรือด้วยการทดลอง หรือด้วยการทดลอง เบือ้ งต้นของโมเลกุล
เป้าหมาย/โมเลกุล
ตัวเลือก
TRL พั น ธุ ์ พื ช หรื อ สั ต ว์ องค์ ป ระกอบของ การพัฒนาต้นแบบ การปรับปรุงโมเลกุล
4 ผ่ า นการคั ด เลื อ ก เทคโนโลยีหรือระบบ ระดับห้องปฏิบตั กิ าร เป้าหมาย/โมเลกุล
ตั ว เลื อ ก และการ
ประชากรทีม่ ลี กั ษณะ ย่อยของเทคโนโลยี
ท ด ส อ บ ใ น สั ต ว ์
ตามเป้าหมาย โดย พื้นฐานได้ผ่านการ
ทดลอง
การปลู ก หรื อ เลี้ ย ง ทดสอบในสภาพ
ทดสอบในระดั บ แวดล้อมห้องปฏิบัติ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร/ การ
โรงเรื อ น (Green
house)/ฟาร์มปด
TRL พั น ธุ ์ พื ช หรื อ สั ต ว์ องค์ ป ระกอบของ การทดสอบความ ก า ร ท ด ส อ บ
5 ผ่ า นการคั ด เลื อ ก เทคโนโลยีหรือระบบ ถูกต้องของต้นแบบ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
ประชากรทีม่ ลี กั ษณะ ย่อยของเทคโนโลยี (Validation test) (Efficacy) ของ
ตามเป้าหมาย โดย พื้นฐานได้ผ่านการ และการทดสอบ โมเลกุ ล เป้ า หมาย
และเริ่ ม กระบวน
การปลู ก หรื อ เลี้ ย ง ทดสอบในสภาวะ ความปลอดภัย
ก า ร พั ฒ น า ต า ม
ทดสอบในระดับสถานี แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีที่
ทดลอง (แปลงที่ มี
ดีในการผลิต (Good
การดูแล/ควบคุม)
manufacturing
practice: GMP)

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ตารางที่ 6 ตัวอย่าง TRL 1-9
ของงานวิจัยด้านพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ยาวัคซีน เสต็มเซลล์ (ตอ)
TRL

TRL พันธุ์พ�ช/
พันธุ์สัตว์

TRL ซอฟต์แวร์

TRL อุปกรณ์
ทางการแพทย์

TRL ยา วัคซีน
เสต็มเซลล์

TRL พั น ธุ ์ พื ช หรื อ สั ต ว์
6 ผ่ า นการคั ด เลื อ ก
ประชากรทีม่ ลี กั ษณะ
ตามเป้าหมาย โดย
การปลู ก หรื อ เลี้ ย ง
ทดสอบในระดั บ
สถานีที่มีการ challenge ด้วยลักษณะ
ที่ ต ้ อ งการ จ� านวน
หลายพื้นที่ (Multilocation)

ระบบเทคโนโลยี การทดสอบในสัตว์
หรือต้นแบบได้ผ่าน ทดลอง
การทดสอบในสภาวะ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

การผลิตระดับโรงงาน
ต ้ น แ บ บ ที่ ไ ด ้ รั บ
GMP การยื่ น ขอ
อนุ ญ าตการวิ จั ย
ยาใหม่ และการ
ทดสอบทางคลิ นิ ก
ระยะที่ 1

TRL พั น ธุ ์ พื ช หรื อ สั ต ว์
7 ผ่ า นการคั ด เลื อ ก
ประชากรทีม่ ลี กั ษณะ
ตามเป้าหมาย โดย
การปลู ก ทดสอบ
หรื อ เลี้ ย งในระดั บ
แปลงเกษตรกร

ระบบต้ น แบบได้ ก า ร ท ด ส อ บ ท า ง
ผ่านการทดสอบใน คลินิก
สภาวะการท� า งาน
จริง

การผลิ ต ในระดั บ
ขยายขนาดในโรงงาน
ที่ได้มาตรฐาน GMP
และการทดสอบทาง
คลินิกระยะที่ 2
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ตารางที่ 6 ตัวอย่าง TRL 1-9
ของงานวิจัยด้านพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ยาวัคซีน เสต็มเซลล์ (ตอ)
TRL

TRL พันธุ์พ�ช/
พันธุ์สัตว์

TRL พั น ธุ ์ พื ช หรื อ สั ต ว์
8 ผ่ า นการทดสอบ
และรับรองมาตรฐาน
คุณภาพที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ลู ก ค้ า /ผู ้ ใ ช้
คาดหวัง พร้อมส่ง
มอบให้ลูกค้า หรือ
ถูกบูรณาการเข้ากับ
ระบบของลู ก ค้ า /
ผู้รับประโยชน์แล้ว

TRL ซอฟต์แวร์

TRL อุปกรณ์
ทางการแพทย์

TRL ยา วัคซีน
เสต็มเซลล์

ซอฟต์แวร์ถูกพิสูจน์
ว่ า สามารถท� า งาน
ได้ในรูปแบบสุดท้าย
ภ า ย ใ ต ้ เ งื่ อ น ไ ข
ที่ คาดหวั ง ผ่ า น
มาตรฐานคุ ณ ภาพ
ของซอฟต์แวร์ตาม
ที่ ลู ก ค้ า /ผู ้ ใ ช้ ง าน
ก�าหนด

ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์
ในกระบวนการผลิต
ที่ ไ ด ้ ม า ต ร ฐ า น
ระดับประเทศหรือ
มาตรฐานสากล
อาทิ GMP ISO
13485 CE Mark

การผลิตในโรงงานที่
ได้มาตรฐาน GMP
ผ่ า นการทดสอบ
ทางคลินิกระยะที่ 3
และได้ รั บ การขึ้ น
ทะเบียนยาใหม่

การผ่านระดับ TRL
8 หมายถึงได้มีการ
แก้ ไขข้ อ ผิ ด พลาด
ต่าง ๆ ให้ระบบสามารถ
รองรับข้อมูลและมี
เสถี ย รภาพ และ/
หรือได้รบั การประเมิน
ความพึ ง พอใจที่ ดี
จากกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้ใช้
TRL พั น ธุ ์ พื ช /สั ต ว์ ถู ก ระบบเทคโนโลยีได้ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น การติดตามและเฝ้า
9 น� า ไปขยายผลจริ ง รั บ การพิ สู จ น์ ผ ่ า น กระบวนการผลิตที่ ระวังความปลอดภัย
ในแปลงเกษตรกร การใช้งานที่ประสบ ได้ ม าตรฐานสากล และประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑ์หลังจ�าหน่าย
ความส�าเร็จ
ในตลาดแล้ว
ทีม่ า: ประยุกต์จากคูม่ อื การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีของ สวทช. เวอร์ชนั่ 2.2

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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แนวทางการเขียนระดับ TRL เมื่อยื่นขอรับทุนวิจัย
เนื่องจากหลายหน่วยงานมีการก�ำหนดระดับ TRL เป็นเงื่อนไขในการ
พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย นักวิจัยควรศึกษาข้อก�ำหนด/เงื่อนไขของหน่วยงาน
ที่ให้ทุนแต่ละแห่ง จากนั้นนักวิจัยจะต้องพิจารณาว่าผลงานวิจัย/เทคโนโลยีมี
ความพร้อมตามเกณฑ์ที่แหล่งทุนระบุหรือไม่ เช่น แหล่งทุนเปิดรับข้อเสนอ
โครงการที่มีระดับ TRL 3 แสดงว่า ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีนั้น ๆ จะต้องผ่าน
ทดลองหรือวิเคราะห์หรือจ�ำลองเบื้องต้นเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ (proof-of
concept) ของผลงานวิจัย/เทคโนโลยี
ในการเขียนระดับ TRL ในข้อเสนอโครงการเพื่อยื่นขอรับทุนวิจัย จะมี
ช่องส�ำหรับกรอกระดับ TRL ณ ปัจจุบัน และ TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ซึ่ง
นักวิจัยควรพิจารณาว่า ณ เวลาที่นักวิจัยขอทุนนั้น ผลงานหรือผลการทดสอบ
ทีเ่ กีย่ วกับงานวิจยั ทีท่ า่ นต้องการยืน่ ขอทุนนัน้ อยูท่ รี่ ะดับ TRL ณ ปัจจุบนั ระดับ
เท่าใด ส่วน TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น หมายถึง TRL ของผลงานด้านการวิจัย
และพัฒนาที่มีการประเมินระดับ TRL ณ เวลาส่งมอบผลงานให้กับแหล่งทุน
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้งนี้ การประเมินระดับ TRL ณ ปัจจุบัน และ TRL
เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น จ�ำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดโดยย่อ และแนบหลักฐาน
เพื่อสนับสนุนระดับ TRL ที่ระบุด้วย
นอกจากนี้ การประเมิน TRL เมือ่ งานวิจยั เสร็จสิน้ ควรมีการเปรียบเทียบ
ให้แหล่งทุนเห็นว่า นักวิจัยสามารถส่งมอบผลงานด้านการวิจัยได้ตามที่ระบุไว้
ตอนยืน่ ข้อเสนอโครงการหรือไม่ เช่น ในข้อเสนอโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ทิ นุ
วิจัย ระบุว่าจะส่งมอบผลงานวิจัยเสร็จสิ้นที่ระดับ TRL 4 แต่ในทางปฏิบัติ
นักวิจยั สามารถส่งมอบได้เพียงระดับ TRL 3 นักวิจยั จ�ำเป็นต้องอธิบายข้อจ�ำกัด
และเหตุผลที่ท�ำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไว้ด้วย
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ตั ว อย่ า งการระบุ ร ะดั บ ความพร้ อ มทางเทคโนโลยี (Technology
Readiness Level: TRL) ในข้อเสนอ โครงการวิจัย
TRL ณ ปัจจุบัน คือ TRL1
รายละเอียด สรุปผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่าน
ก�ำลังสนใจวิจยั โดยระบุอา้ งอิงว่ามีใคร ท�ำการศึกษาเรือ่ งอะไร ได้ผลอย่างไร ที่
ใด และเมื่อใด รวมถึงช่องว่างงานวิจัย (Research gap) คืออะไร
แนบเอกสาร ไฟล์สรุปผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ท่านก�ำลังสนใจวิจัย ตามรายละเอียดข้างต้น
TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น คือ TRL4
รายละเอียด 1) โปรดระบุสภาพแวดล้อมในการทดสอบ เช่น สภาพแวดล้อม
ในระดับห้องปฏิบัติการที่ใดและมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างไรบ้าง
อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ์ ช่วงของอุณหภูมิ ความชื้น การสิ้นเปลืองพลังงาน
ความสั่นสะเทือน
2) โปรดระบุข้อก�ำหนดทางเทคนิค (Specification) ที่
คาดหวังของระดับ TRL 4 ที่ก�ำหนดไว้ตั้งแต่ยื่นข้อเสนอโครงการ
3) โปรดระบุผลการทดสอบ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ
ทีส่ ำ� คัญของต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการถูกประกอบเข้าด้วยกันและท�ำงาน
ร่วมกันได้ในสภาพแวดล้อมระดับห้องปฏิบัติการ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทาง
เทคนิค (Specification) และท�ำซ�ำ้ ได้ (Reproducibility) กรณีที่ผลการทดสอบ
ไม่เป็นไปตาม Specification ทั้งหมด ให้ถือว่า ไม่ผ่านระดับ TRL 4 และตกลง
มาที่ระดับ TRL 3

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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แนบเอกสาร ไฟล์รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบ ที่ความ
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางเทคนิค (Specification) ที่ระบุไว้ว่าต้นแบบที่
ทดสอบในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติอะไร
บ้าง มีการระบุจำ� นวนครัง้ ในการทดสอบ และจ�ำนวนตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ซึ่งยอมรับได้ในทางสถิติ (รายละเอียดตามภาพที่ 6)
ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อมูลที่ควรเขียนเพื่อยืนยัน TRL ณ ปัจจุบัน หรือ TRL
เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ในระดับ TRL4-9 ตามภาพที่ 4-8
Environment/Test Conditions + Sample size & Test method
Sample size

ความเชือ่ มัน่ ทางสถิตขิ องผลการทดสอบ (ทดสอบที่
ครั้งก็ได้ performence ของ Spec เหมือนเดิม)

จำ�นวนครั้งของการทดสอบ

TRL 4: Lab Environment
(Key elements)
ตัวอย่าง

20



30 ครั้ง



TRL 5: Simulated
Environment
(Key elements)
ตัวอย่าง

20



35 ครั้ง



Spec คือ ทนความร้อนได้ 40 องศา
ผลการทดสอบแต่ละชิ้น 20 ครั้ง
สามารถทนความร้อนได้ 40 องศา

Spec คือ ทนความร้อนได้ 50 องศา
ผลการทดสอบแต่ละชิ้น 20 ครั้ง
สามารถทนความร้อนได้ 50 องศา





หมายเหตุ: จ�ำนวนครั้งและจ�ำนวนตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ที่จะมีระดับควาามเชื่อมั่นแตกต่างกัน

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการระบุเอกสารยืนยันคุณภาพระดับ TRL 4 และ TRL5
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TRL 6

ระบุสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
วิธีการทดสอบ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ควบคุม
วิธกี ารทดสอบ เพือ่ ให้ได้ผลการทดสอบตาม รายงานผลการทดสอบ
ให้เหมือนสภาพแวดล้อมจริง (Operational
Specification ที่ก�าหนด แสดงหลักฐานให้เห็นว่าต้นแบบฯ ผ่านการพิสจู น์การ
Environment) อาทิ เครื่องจักร อุปกรณ์
ใช้งานในสภาวะแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเปรียบเทียบ
ช่วง (Range between...and...) ของอุณหภูมิ
กับข้อก�าหนดทางเทคนิค (Specification) ที่ตั้งไว้
ความชื้น การสิ้นเปลืองพลังงาน ความ
แสดงหลักฐานว่าสามารถท�าซ�า้ ได้ (Reproducibility)
สั่นสะเทือน ระดับเสียงรบกวน และคลาย
สิง่ ทีเ่ ป็นภัยของสิง่ แวดล้อม (Emission)
จ�านวนครัง้ ของ Reproducibility ความเชือ่ มัน่ ทางสถิติ
การทดสอบ

การยอมรับของผู้ที่รับการถ่ายทอด
ผลงาน/เทคโนโลยี

ตัวอย่าง
Spec คือ ทนความร้อน
40 ครั้ง กรรมวิธเี หมือนกัน
ได้ 60 องศา

100% ในการผลิต ผลการทดสอบแต่ละชิน้
ทนความร้ อ นได้ 60
องศา

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการระบุเอกสารยืนยันคุณภาพระดับ TRL 6

TRL 7

วิธกี ารทดสอบ
วิธกี ารทดสอบ เพือ่ ให้ได้ผลการทดสอบตาม
รายงานผลการทดสอบ
Specification ทีก่ า� หนด
แสดงหลักฐานให้เห็นว่าต้นแบบฯ ผ่านการพิสจู น์การใช้งาน
มีจา� นวนการทดสอบและระยะเวลาทีเ่ พียงพอที่
สามารถยอมรับได้ทางสถิติ (Statistical Confidence) ในสภาวะแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเปรียบเทียบกับ
ทัง้ นี้ หากเป็นการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ระยะเวลา ข้อก�าหนดทางเทคนิค (Specification) ทีต่ งั้ ไว้
แสดงหลักฐานว่าสามารถท�าซ�า้ ได้ (Reproducibility)
การทดสอบอยูท่ ป่ี ระมาณ 12 เดือน
Flowsheets; heat, material, and energy balances;
detailed engineering and design; cost analyses;
etc.
จ�านวนครั้งของ Reproducibility ความเชือ่ มัน่ ทาง
การทดสอบ
สถิติ

Envi
ro

nme

nt

ระบุสภาวะแวดล้อมจริง
(Operational Environment)
สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่สามารถควบคุมปัจจัย
ที่มีผลเกี่ยวข้องต่อความส�าเร็จ/ล้มเหลว
ในการท�างานของระบบได้
TRL7=TRL6+หลาย
parameters ทีไ่ ม่ได้ควบคุมตาม
สภาพแวดล้อมจริงทีท่ ดสอบ

การยอมรับของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดผลงาน/
เทคโนโลยี
ตัวอย่าง 80 ครั้ง กรรมวิธีเหมือนกัน Spec คือ ทนความร้อน
100% ในการผลิต ได้ 60 องศา ผลการ

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการระบุเอกสารยืนยันคุณภาพระดับ TRL

ปที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)

Pre-commercial Demonstration

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการที่ส่งมอบ
ผลการรับรองมาตราฐานหรือข้อก�าหนดทาง
ถูกบูรณาการเข้ากับระบบของลูกค้า/ผูใ้ ช้งาน กฎหมายทีจ่ ะเป็นส�าหรับสิง่ ส่งมอบ พร้อมแนบ
มาตรฐานก�ากับกระบวนการผลิต (หรือมีขอ้
แล้ว
พิสจู น์วา่ กระบวนการผลิต ได้ผลผลิตเหมือนเดิม)
*ควรมีเอกชน เป็นผู้ร่วมอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดการทดสอบตลาด และยื่น
เอกสารต่อหน่วยรับรองมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ให้ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตใน
ระดับ Mass Production ได้

รายงานผลการทดสอบ

55

TRL 8

แสดงหลักฐานให้เห็นว่าต้นแบบฯ ผ่านการพิสจู น์การใช้
งานในสภาวะแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเปรียบเทียบกับ
ข้อก�าหนดทางเทคนิค (Specification) ที่ตั้งไว้
แสดงหลักฐานว่าสามารถท�าซ�า้ ได้ (Reproducibility)
Flowsheets: heat, material, and energy
balances; detailed engineening and design;
cost analyses; etc.

การยอมรับของผู้ที่รับการถ่ายทอดผลงาน/
เทคโนโลยี

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการระบุเอกสารยืนยันคุณภาพระดับ TRL 8

TRL 9
Production operated over the full
range of expected conditions in
industrial scale

ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการของตลาด
เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการถูกน�าไปใช้งานจริง
และติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนือ่ งตามระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสม โดยหากมีขอ้ บกพร่อง ต้องด�าเนินการ
แก้ไขให้เรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์มีจ�าหน่ายในท้องตลาด/มี
หลักฐานการน�าไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์
หรือในเชิงสาธารณประโยขน์
เอกสารประกอบเช่น

จดหมาย/เอกสารยืนยันจากผูร้ บั ถ่ายทอดเทคโนโลยีวา่ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการมีการขายแล้วอย่าง
ต่อเนือ่ งในตลาดหรือมีการใช้งานในเชิงสาธารณประโยชน์ อย่างต่อเนือ่ งตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ในแต่ละผลิตภัณฑ์
ข้อมูลแสดงความต่อเนือ่ งของยอดขายหรือปริมาณขายหรือจ�านวนลูกค้า
ข้อมูลแสดงการยอมรับของผูบ้ ริโภคภายหลังการน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างต่อเนือ่ ง/การประเมิน
negative lish หรือ ข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกีย่ วกับ performance หรือความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ
Brochure/Catalog หรือรายการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
รางวัลต่าง ๆ ทีผ่ ลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้รบั (ถ้ามี)

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการระบุเอกสารยืนยันคุณภาพระดับ TRL 9
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TRL กับการเตรียมความพร้อมของงานวิจยั
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีจะแสดงให้เห็นถึงล�ำดับขัน้ ตอนของการ
พัฒนางานวิจัย สรุปได้ดังนี้
1) TRL 1-3 เป็นงานวิจยั ทีเ่ ป็นการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการวิจยั พืน้ ฐาน
2) TRL 4-8 เป็นการพัฒนา สาธิตและทดสอบต้นแบบในระดับสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ตามความเข้มข้นของแต่ละเทคโนโลยี เช่น สภาวะ
แวดล้อมในระดับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Environment)
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Relevant Environment) และสภาวะ
แวดล้อมจริง (Operational Environment)
3) TRL 9 เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ถูกน�ำไปใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง
โดยลูกค้า และมีการติดตามผลการใช้งานตามระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มจี ำ� หน่ายในท้องตลาด หรือ
หลักฐานการน�ำไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงสาธารณประโยชน์
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยแต่ละระดับ TRL มี
คุณภาพ คือ เอกสารสรุปผลการทดสอบว่า ผ่านการทดสอบในแต่ละระดับ TRL
และมีผลการทดสอบว่าสอดคล้องกับ Specification ที่ก�ำหนด โดยมีการระบุ
ผลการทดสอบแต่ละครัง้ วิธกี ารทดสอบทีเ่ ชือ่ ถือได้ จ�ำนวนครัง้ ของการทดสอบ
และจ�ำนวนตัวอย่างในการทดสอบ โดยอ้างอิงตามหลักสถิติ
หากพบว่างานวิจัยอยู่ในระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่สูงแล้ว แต่
ไม่ได้ทำ� การศึกษามาก่อนว่าในการพัฒนาองค์ประกอบย่อยในระดับ TRL 4-5 นัน้
จ�ำเป็นต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการบูรณาการ
ชิน้ ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว เมือ่ เกิดการตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ให้ลกู ค้า
ไปต่อยอดผลงานวิจัย ลูกค้าอาจจะร้องขอให้นักวิจัยย้อนกลับมาแก้ไขที่ระดับ
ความพร้อมก่อนหน้านี้ เพือ่ ให้ชนิ้ ส่วนต่าง ๆ ผ่านทดสอบตามมาตรฐานในระดับ
TRL4-5 ก่อนส่งมอบให้กบั ลูกค้า ซึง่ จะท�ำให้เสียเวลาและอาจเสียโอกาสในการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั ลูกค้าได้ เช่น การวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์
เมื่อมีการพิสูจน์แนวคิดของงานวิจัย และมีการก�ำหนดว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะใช้
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตัวนีเ้ ป็นบริษทั ผลิตเครือ่ งมือแพทย์ในประเทศ การวางแผน
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตวั นี้ จ�ำเป็นต้องศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ผลิตเครือ่ งมือแพทย์ของประเทศไทย ซึง่ มีการก�ำกับดูแลโดยกองควบคุมเครือ่ ง
มือแพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากเป็นเครือ่ งมือแพทย์ทวั่ ไป
ผู้ผลิตสามารถด�ำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์
เพื่อให้สามารถผลิตได้ ซึ่งจะไม่ต้องยื่นข้อมูลสนับสนุนที่ต้องผ่านมาตรฐานการ
ทดสอบที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.
2562) แต่หากพบว่ามีความเป็นไปได้ด้วยที่บริษัทในสหภาพยุโรปจะสนใจน�ำ
เข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์แบบเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน ดังนัน้ การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเข้าเครือ่ งมือแพทย์
ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องมีการจัดประเภทเครื่องมือ
แพทย์ตามความเสี่ยงและผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ที่เรียกว่า
CE Mark (CE Mark for Medical Devices) ซึ่งจะต้องมีรายงานการทดสอบ
(Test Report) ในการสนับสนุน เช่น การทดสอบระดับ in vitro และ in vivo
เป็นต้น
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บทสรุป
การศึกษาและท�ำความเข้าใจเรื่องการประเมินระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยี (TRL) เป็นเรื่องที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการวิจัยในทุกระดับควร
ให้ความส�ำคัญ ทัง้ นักวิจยั ทีร่ ว่ มโครงการ ผูบ้ ริหารโครงการ ผูส้ นับสนุนงานวิจยั
เพราะนอกจาก TRLจะเป็นข้อก�ำหนด/เงื่อนไขของหลายแหล่งทุนวิจัยที่ใช้ใน
การพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยแล้วนั้น ยังมีความส�ำคัญต่อการวางแผน
กระบวนการด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนา
สิ่งหนึ่งที่คณะผู้เขียนมีข้อสังเกตคือ โมเดลดั้งเดิม การประเมิน TRL มี
ลักษณะเป็น Linear model แต่ในทางปฏิบตั พิ บว่า การประเมิน TRL มีลกั ษณะ
เป็น Non-linear model กล่าวคือ หากมีข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกิดขึ้น
และระบุได้ว่ามีผลต่อองค์ประกอบหลักหรือผลการทดสอบในสภาพแวดล้อม
นักวิจยั จะต้องกลับไปทดสอบในระดับ TRL ทีต่ ำ�่ กว่าก่อน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแนวคิด
เทคโนโลยีหรือสูตรหรือการบูรณาการขององค์ประกอบต่าง ๆ ถูกต้อง และ
ทดสอบซ�้ำได้ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่มีเสถียรภาพทุกครั้ง เมื่อเทียบกับ
Specification ทีก่ ำ� หนดไว้ เช่น หากนักวิจยั ทดสอบองค์ประกอบหลักในระดับ
ห้องปฏิบตั กิ ารในระดับ TRL 4 แล้วพบว่า แนวคิดทางด้านเทคโนโลยีทสี่ ร้างขึน้
มามีปัญหา นักวิจัยก็ต้องกลับไปทบทวนในระดับ TRL 2 เพื่อสร้างแนวคิด
เทคโนโลยีใหม่ท่ีปิดช่องว่างที่เป็นปัญหานั้น หรือ มีการทดสอบผลงานวิจัยใน
ระดับ TRL 6 หรือ TRL 8 แล้วพบว่า การทดสอบชิ้นส่วน/องค์ประกอบ
บางอย่างต้องทดสอบตามมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าในระดับ TRL 4 ให้ผ่านก่อน
จึงจะน�ำชิ้นส่วนนั้นมาบูรณาการกับชิ้นส่วนอื่น นักวิจัยก็ต้องกลับไปทดสอบใน
ระดับ TRL 4 ใหม่ให้ผ่านก่อน (ภาพที่ 9)
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TRL 9

โมเดลดัง้ เดิม การประเมิน TRL มีลกั ษณะเป็น Linear model แต่ในทางปฏิบตั พิ บว่า การประเมิน TRL มีลกั ษณะ
เป็น Non-linear model กล่าวคือ หากมีขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) เกิดขึน้ และระบุได้วา่ มีผลต่อองค์ประกอบหลักหรือ
ผลการทดสอบในสภาพแวดล้อม นักวิจยั จะต้องกลับไปทดสอบในระดับบ TRL ทีต่ ำ�่ กว่าก่อน เพือ่ ให้มนั่ ในว่าแนวคิดเทคโนโลยี
หรือสูตรหรือการบูรณาการขององค์ประกอบต่าง ๆ ถูกต้อง และทดสอบซ�ำ้ ได้ โดยมีผลการด�ำเนินงานทีม่ เี สถียรภาพ
ทุกครัง้ เมื่อเทียบกับ Specification ที่ก�ำหนดไว้

ภาพที่ 9 การประเมิน TRL มีลักษณะเป็น Non-linear model

อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดขึน้ ได้ทกุ ระดับ TRL ขึน้ อยูก่ บั
ความพร้อมของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยควรมีการศึกษา
ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาผลงานวิจัย/เทคโนโลยี วิเคราะห์ความต้องการ
กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ผลงาน/อุตสาหกรรมให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถ
ออกแบบและด�ำเนินงานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับข้อก�ำหนด หรือข้อบังคับ/มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทั้งสู่เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์
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บทคัดย่อ
กระแสแนวคิดประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลในยุคสมัยใหม่ ส่งผล
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ภาครั ฐ ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งปฏิ รู ป การบริ ห ารงานให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน เช่น การน�ำแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ยังเป็นแนวคิดส�ำคัญ
ในยุค 4.0 มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
นั้นมีหลักพื้นฐานส�ำคัญหลายประการเช่น การบริหารงานภาครัฐแบบเน้นการ
ปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยแสวงหาทางเลือกใหม่ ๆ มารองรับอาทิ ทางเลือก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภาครัฐให้เข้าถึงประชาชน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบนั การบริหาร
งานภาครัฐในยุค 4.0 ภาครัฐจ�ำเป็นต้องอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องคล่องตัวและสามารถขับเคลือ่ นภารกิจ
พิเศษได้ (Agenda-based) และน�ำเทคโนโลยีพลิกโฉมระบบราชการสู่ยุค 4.0
อย่างแท้จริง บทความนีเ้ ป็นบทความเชิงวิชาการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบ
แนวคิดการติดตามการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในประเทศไทยอย่างมีมาตรฐานและต่อเนือ่ งโดยจะ
มีมติ ใิ นการตรวจสอบคือ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
มีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่าในการตรวจสอบค้นหาหน่วยงาน
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ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นการศึกษาเพื่อน�ำไปสู่การการสร้าง
Platform ในรูปแบบของแผนทีธ่ รรมาภิบาล (Good Governance Mapping)
ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือเชิงนวัตกรรมโดยมีฐานการรองรับจากงานวิจัยของ
สถาบันพระปกเกล้า ส�ำหรับติดตามและประเมินผลการน�ำหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิบตั ขิ ององค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ เป็นการสร้างตัวแบบติดตามและประเมินผล
การน�ำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตั สิ ำ� หรับองค์การภาครัฐในประเทศไทยในอนาคต
ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:
แผนที่ธรรมาภิบาล การบริหารงานภาครัฐ นวัตกรรม
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Abstract
The concept of democracy and principles of good governance
in the modern era results in the reform of administration for the
government sector, the private sector, and the public. In particular,
the government sector is in need of the reform to be in line with
the changes of the people’s needs. As a result, the concept of New
Public Management (NPM) is introduced as one of the most
important instruments in the 4.0 era for the reform of public services.
There are several fundamental principles for the administration of
public services by emphasizing on more concrete practices and
seeking new options for public administration such as information
technology to truly serve the people. It is unavoidable for the
public administration to facilitate the execution of digital socio-economic activities amid rapid and unpredictable changes in the 4.0
era. The administration should be flexible enough to drive certain
missions (agenda-based) in the 4.0 era with the application of
technology to transform the bureaucracy. This academic article is
to examine the concept of the monitoring system under the
implementation of good governance in the government sector, the
private sector, and the public. The standard and continuity of the
system is studied to create a platform with Good Governance
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Mapping as an innovative instrument with the support of research
at King Prajadhipok’s Institute. The monitoring system and the
evaluation (Rule of law, Ethics, Transparency, Participation,
Accountability and Value of money) with the implementation of
good governance should be practiced among various organizations.
The model for the monitoring system and the evaluation will be
developed to support the implementation of good governance in
the government sector in Thailand.

Keywords:
Good Governance Mapping, New Public Administration,
Innovation
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แนวคิ ด เรื่ อ งแผนที่ ธ รรมาภิ บ าล (Good Governance
Mapping) กับบริบทระบบราชการยุค 4.0

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้าน
เมืองและสังคมที่ดี ได้แบ่งองค์ประกอบและรายละเอียดของหลักธรรมาภิบาล
หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ออกเป็น 6 ประการ ดังนี้คือ
1. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับ
ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท�ำให้สังคมยินยอม
พร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ�ำเภอใจหรืออ�ำนาจของตัวบุคคล มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ไม่มมี าตรฐานเชิงซ้อน (Double
standard) ไม่ให้มีการใช้กฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีกรอบการ
ปฏิบัติที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
2. หลักคุณธรรม (Ethics) คือ การไม่ทจุ ริต ไม่ประพฤติผดิ วินยั ไม่กระท�ำ
ผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ รวมถึงการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ปลอดจากการคอรัปชั่นหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง การไม่ละเมิดจริยธรรมหรือ
ธรรมเนียมปฏิบตั แิ ละกฎหมาย เป็นการยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์
ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐยึดถือหลักนีใ้ นการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้เป็นตัวอย่างแก่สงั คม
และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทย
มีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัยประจ�ำชาติ
3. หลักความโปร่งใส (Transparency) เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่ง
กันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท�ำงานขององค์กรทุกวงการ
ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไป
ตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
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4. หลั ก ความมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participation) คื อ กระบวนการที่ ผู ้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�ำคัญของประเทศ
ไม่วา่ ด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติหรืออื่น ๆ
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) คือ หลักการส�ำคัญทีอ่ งค์กร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ ซึ่ง
จะสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะและต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปญ
ั หา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผล
จากการกระท�ำของตน
6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) หรือหลักประสิทธิภาพและ
หลักประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) เป็นการบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรทีจ่ ำ� กัดเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม โดยรณรงค์ให้คนไทย
มีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยั่งยืน
ถวิลวดี บุรีกุล (2546) กล่าวว่า หลักความส�ำนึกรับผิดชอบ หรือหลัก
ความส�ำนึกรับผิดชอบ นั้น มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบ
ค�ำถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบใน
ผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งการ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะ
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รับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า
ส�ำนึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัตหิ รือทักษะทีบ่ คุ คลพึงแสดงออกเพือ่ เป็นเครือ่ งชี้
ว่า ได้ยอมรับในภารกิจที่ได้รับมอบหมายและน�ำไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ
ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึงเป็นหลักการท�ำงานหรือการบริหารงานที่รัฐบาล
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เชือ่ มัน่ ว่าจะน�ำมาซึง่ ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ คือ ความเป็นธรรม
ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิธีด�ำเนินการให้เกิด
ธรรมาภิบาล คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความโปร่งใส
มีจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบ และสิ่งที่จะเอื้อให้เกิดการด�ำเนินการดังกล่าว
คือ การมีกฎระเบียบ มีแนวปฏิบัติที่รองรับการด�ำเนินการนั้น
ปธาน สุวรรณมงคล (2558) ให้ความหมายของค�ำว่า ธรรมาภิบาลว่า
เป็นหลักการบริหารการปกครองทีม่ งุ่ ประโยชน์สงู สุดของประชาชนและประเทศ
ชาติโดยยึดหลักเหตุผลและความเป็นธรรม กล่าวอีกแง่มุมหนึ่ง ธรรมาภิบาล
เป็นทั้งหลักการ (principle) และแนวทาง (guideline) ส�ำหรับการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักที่ก�ำหนด
นอกจากแนวคิดหลักของเรือ่ งธรรมาภิบาล ยังมีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ (เดชรัต
สุขก�ำเนิด, 2552) การด�ำเนินโครงการพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ธรรมาภิบาลหน่วยบริหาร
จัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่าย เพื่อส่งเสริม
ให้การด�ำเนินงานบริหารจัดการงานวิจยั ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
เป็นการสร้างเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีหลักการ
บริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และก้าวไกล โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อก�ำหนดกรอบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาดัชนีชวี้ ดั ธรรมาภิบาลและศึกษาความเหมาะสม และปัญหา
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อุปสรรคของดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลที่พัฒนาขึ้น ตลอดจนเป็นการวางแนวทาง
ในการจัดเก็บข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพต่อไป
ส�ำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ Good Governance Mapping ที่ใน
ต่างประเทศนัน้ พบว่ามีแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องเรียกว่า แนวคิดการจัดท�ำแผนทีก่ าร
ปกครองท้องถิน่ หรือ Local Governance Mapping ริเริม่ โดยโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)
UNDP จัดท�ำแผนทีก่ ารปกครองท้องถิน่ ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่
ด้อยพัฒนาเช่น สหภาพพม่า อัลบาเนีย เป็นต้น จะยกตัวอย่าง การจัดท�ำแผนที่
การปกครองท้องถิ่นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (การจัดท�ำแผนที่การ
ปกครองท้องถิน่ ในรัฐต่าง ๆ รวม 14 รัฐ ได้แก่ Tanintharyi, Chin, Kayin, Mon,
Ayeyarwady, Bago, Kayah, Magway, Mandalay, Yangon, Kachin,
Sagaing, Rakhine, Shan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมของคุณภาพการ
ปกครองและคุณภาพของการก�ำกับดูแลในการให้บริการ ในเขตเมืองและระดับ
หมู่บ้าน/ท้องที่โดยเฉพาะ และเพื่อระบุความต้องการของประชาชนเกี่ยวข้อง
ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียนอกภาครัฐเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพือ่ ก่อให้เกิดการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การศึกษาคือ เครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ก�ำหนดคุณภาพของการปกครองท้องถิน่
จากมุมมองของคนในหมู่บ้าน/เขตเมืองและระดับรัฐ ประกอบด้วย การท�ำ
แผนทีร่ ะดับชุมชนโดยใช้บตั รรายงาน การสัมภาษณ์ผใู้ ห้บริการ และการสนทนา
ในชุมชน (ปิยากร หวังมหาพร, 2563)
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการในยุค 4.0 เป็นการท�ำงานของ
ภาครัฐภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อพลิกโฉมระบบราชการ
ให้เกิดระบบราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและรองรับโมเดลการ
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พัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีด่ เี พือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนโดยส่วนรวม ซึง่ ประเด็นนี้ ระบบราชการ
จะสามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น ระบบ
ราชการต้องเปลี่ยนวิถีคิดและวิถีการท�ำงานใหม่ เช่นระบบราชการเปิดกว้าง
และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) โดยต้องมีความ
เปิดเผยโปร่งใส ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric government)
โดยต้องท�ำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า ตั้งค�ำถามกับตนเองเสมอว่า
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยไม่ตอ้ งรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือ
ร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (proactive public services) รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (big government data) และระบบ
ดิจทิ ลั สมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะทีต่ รงกับความต้องการของประชาชน
(personalized หรือ tailored services) พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวกโดยมี
การเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้น
ในจุดเดียวในการท�ำงาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นระบบ (ทศพร
ศิริสัมพันธ์, 2560)
จากประเด็นการขับเคลื่อนระบบราชการที่สอดคล้องกับการอ�ำนวย
ความสะดวกในการบริหารราชการภายใต้บริบทโลกที่ท้าทายมากขึ้นเช่น
ประเด็นโรคระบาดอุบัติใหม่ Covid-19 ประเด็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไป (Climate change) ประเด็นสังคมสูงวัย (Aging society) เป็นต้นท�ำให้เกิด
ความท้าทายและจ�ำเป็นต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วทันการณ์ ไม่ว่าจะ
เป็นการก�ำหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ และการจัดบริการสาธารณะ
ประเภทใหม่ทสี่ อดคล้องกับความจ�ำเป็นมากขึน้ สามารถกล่าวได้วา่ การบริหาร
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ราชการในยุค 4.0 ภาครัฐต้องพยายามในการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่
และการรับใช้ประชาชนด้วยการคิดค้นหาหนทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งไม่ใช่
เป็นเพียงเรือ่ งของการสร้างนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทีม่ เี ท่านัน้
แต่ยังเป็นเรื่องของความสามารถในการคิดค้นและสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา
จากสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อน โดยไม่ได้ติดอยู่ในกรอบกับดักของทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ�ำกัด โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) แบ่งปัน
ทรัพยากรในการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ลดต้นทุนเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
(Shared Services) และปัจจัยส�ำคัญของการบริหารราชการแบบ 4.0 ได้แก่
การสร้างนวัตกรรม (innovation) บนพืน้ ฐานของการสานพลังความร่วมมือกัน
(collaboration) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมเต็มรูปแบบ
นวัตกรรมแผนที่ธรรมาภิบาล ที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดท�ำขึ้นใน
รูปแบบของนวัตกรรมการส�ำรวจความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
ขององค์กรต่าง ๆ ของประเทศว่าสามารถขับเคลื่อนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ได้อย่างไรบ้าง จากอดีตหน่วยงานราชการไม่คอ่ ยได้รวบรวมการประเมินองค์กร
ด้านการให้รางวัลธรรมาภิบาลไว้อย่างเป็นระบบเท่าที่ควรทั้ง ๆ ที่ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเกิดความตืน่ ตัว สร้างสรรค์นวัตกรรม
พัฒนาคุณภาพการให้บริการภายใต้หลักคุณธรรม นิติธรรม โปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วม อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปิยากร หวังมหาพร (2562) พบว่า การให้รางวัลธรรมาภิบาลแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ขาดการรวบรวมอย่างเป็นระบบ จากการศึกษา
พบว่า มีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวที่รวบรวมไว้คือ สถาบันนโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ด้าน
การป้องกันการทุจริต ด้านด�ำเนินงานวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการที่ดี ด้าน
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ตลาดดีมีมาตรฐาน รางวัลผู้บริหารดีเด่นด้านการศึกษา รางวัลพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองค�ำ รางวัลความพยายามจัดเก็บภาษี และรางวัลเทศบาล
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน โดยจะพบว่า การรวบรวมฐานข้อมูลหน่วยงานนัน้ จ�ำกัดเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ครอบคลุมธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ดังนัน้ การศึกษาวิจยั เพือ่ ส�ำรวจธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาพกว้างที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็น
องค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยและเป็นฐานข้อมูลการให้รางวัลธรรมาภิบาล
อย่างเป็นระบบมากขึ้น จึงส�ำคัญและจ�ำเป็นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท�ำ
แผนที่ธรรมาภิบาลของหน่วยงานในประเทศไทยต่อไป
การรวบรวมข้อมูลด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
ทั้งที่เป็นงานวิจัยและเป็นฐานข้อมูลระบบดิจิทัลของทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เป็นระบบและหน่วยงานที่ดูแลหลักยังไม่
ปรากฏชัด การสร้างพื้นที่และคลังข้อมูลของ Good Governance Mapping
และปัจจุบันได้พัฒนาเป็นสร้างตัวแบบ เพื่อติดตามและประเมินผลการน�ำหลัก
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององค์การในประเทศไทย โดยการสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้รางวัล รวมทั้ง
น�ำแนวคิดจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นักวิจัย นักวิชาการและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องมาวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยของหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ให้
ได้เพื่อเป็นกรอบอันแสดงถึงหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นกลาง
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการติดตามและประเมินผลการน�ำหลักธรรมาภิบาล
ไปปฏิบัติส�ำหรับองค์กรภาครัฐได้ในทุกระดับของประเทศไทย อันจะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่าง ๆ
ของสถาบันพระปกเกล้า ได้ท�ำการสรุปผลการวิจัยเขิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวิจัย
ระยะที่ 1 โดยจากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2
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คณะผูว้ จิ ยั สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบการวัดหลักธรรมาภิบาล และตัวชีว้ ดั
หลักธรรมาภิบาลในแต่ละองค์ประกอบ ซึง่ สามารถสรุปองค์ประกอบและตัวชีว้ ดั
หลักธรรมาภิบาลได้ดังนี้
1. หลักนิติธรรม มี 7 ตัวชี้วัด คือ 1) หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ 2) หลัก
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3) หลักความผูกพันต่อกฎหมายของเจ้าหน้าที่
4) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา 5) หลักความมีความอิสระ
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ 6) หลักไม่มคี วามผิดและไม่มโี ทษโดยไม่มกี ฎหมาย และ 7)
หลักการท�ำงานภายใต้กฎระเบียบสูงสุด โดยมีรายละเอียดค�ำอธิบายของ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 10 รายการ
2. หลักคุณธรรม มี 4 ตัวชี้วัด คือ 1) การปลอดจากการทุจริต 2) การ
ปลอดจากการท�ำผิดวินยั และ 3) การปลอดจากการท�ำผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม
และจรรยาบรรณ 4) ความเป็นกลางชองผู้บริหาร และโดยมีรายละเอียด
ค�ำอธิบายของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 14 รายการ
3. หลักความโปร่งใส มี 4 ตัวชี้วัดคือ 1) ความโปร่งใส ด้านโครงสร้าง
ของระบบงาน 2) ความโปร่งใสด้านระบบการให้คุณ 3) ความโปร่งใสของ
ระบบการให้โทษ และ 4) ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยของระบบงาน โดยมี
รายละเอียดค�ำอธิบายของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 20 รายการ
4. หลักการมีส่วนร่วม มี 4 ตัวชี้วัด คือ 1) การมีส่วนร่วมใน ระดับ
การให้ข้อมูลประชาชน 2) การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็นและ
ปรึกษาหารือ 3) การมีส่วนร่วมในระดับวางแผน/ตัดสินใจ และ 4) พัฒนา
ศักยภาพในการมีสว่ นร่วมสร้างความเข้าใจให้กบั สาธารณชน โดยมีรายละเอียด
ค�ำอธิบายของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 16 รายการ
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5. หลักส�ำนึกรับผิดชอบ มี 6 ตัวชี้วัดคือ 1) หน่วยงานมีการสร้าง
ความเป็นเจ้าของร่วมกัน 2) หน่วยงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน 3) หน่วยงานมีการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4) หน่วยงานมีระบบติดตามประเมินผล
5) หน่วยงานมีการจัดการกับผู้ใม่มีผลงาน และ 6) หน่วยงานมีแผนส�ำรอง
โดยมีรายละเอียดค�ำอธิบายของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 20 รายการ
6. หลักความคุ้มค่า มี 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การประหยัด 2) การใช้
ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 3) มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยมี
รายละเอียดค�ำอธิบายของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 15 รายการ
7. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี 10 ตัวชี้วัด คือ 1) การจัดการ
อย่างบูรณาการ 2) การติดต่อสื่อสาร 3) การบริหารให้เกิดการปฏิบัติงาน
4) การสร้างสรรค์และสร้างเสริม 5) การเชือ่ มโยงในการท�ำงาน 6) การพัฒนา
ความสามารถ 7) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 8) การเจ้าหน้าที่ 9) การสร้าง
ความไว้วางใจ และ 10) ความผูกพันหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดค�ำอธิบาย
ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 27 รายการ
8. หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 7 ตัวชี้วัด คือ 1) การมีการเรียนรู้จาก
ภายนอก 2) การพัฒนาการเรียนรู้จากภายใน 3) การมีการน�ำองค์ความรู้มาใช้
ในการปฏิบัติงาน 4) การเสริมสร้างความสามารถ 5) การจัดการความรู้ 6) การ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี และ 7) การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยมี
รายละเอียดค�ำอธิบายของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 30 รายการ
9. หลักการบริหารจัดการ มี 8 ตัวชี้วัด คือ 1) การปฏิบัติตามกฎหมาย
2) การส�ำรวจความต้องการของประชาชน 3) การมีกลยุทธ์ในการบริหาร
4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 5) การศึกษาวิจัย 6) การคาดคะเนความเสี่ยง
7) การมีการกระจายอ�ำนาจ และ 8) การบริการประชาชน มิใช่การก�ำกับ โดย
มีรายละเอียดค�ำอธิบายของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 17 รายการ
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10. หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 4 ตัวชี้วัด คือ 1) มีการ
จัดการชุดข้อมูล 2) การมีเครือข่ายสารสนเทศ 3) การมีการเชือ่ มโยงเทคโนโลยี
และ 4) การน�ำเทคโนโลยีไปใช้จริง โดยมีรายละเอียดค�ำอธิบายของตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 10 รายการ (ปิยากร หวังมหาพร, 2563) 		
จากการท�ำ Good Governance Mapping ในงานวิจัยของสถาบัน
พระปกเกล้าสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพิ่มเติมในหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็น
การพัฒนาต่อยอดการให้รางวัลแก่หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัลธรรมาภิบาลในระดับ
การรวมรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อย่างเป็นองค์รวมประเด็น
ในบริบทสถานะธรรมาภิบาลและความท้าทายของธรรมาภิบาลของประเทศ
ในยุค 4.0 ต่อไป

ตรรกะและคุณประโยชน์ของแผนที่ธรรมาภิบาล
(Good Governance Mapping)

การวิเคราะห์นวัตกรรมด้านธรรมาภิบาลที่สามารถเป็น Platform ใน
การค้นหาข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลทั่วประเทศ และ
สามารถค้นหาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่ส�ำคัญได้ในระดับองค์กรว่า ได้รับการ
ประเมินธรรมาภิบาลในด้านใด และมีปัจจัยใดในการสร้างความส�ำเร็จและ
ปัจจัยใดเป็นอุปสรรคท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของ
Good Governance Mapping ที่เป็นมาตรฐานในการติดตามความก้าวหน้า
ขององค์กรภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคเอกชนตามหลักธรรมาภิบาลใน
ประเทศไทยส�ำหรับรองรับการสร้างฐานข้อมูลด้านธรรมาภิบาลทีเ่ ป็นมาตรฐาน
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล Good Governance Mapping
ของสถาบันพระปกเกล้า ที่มีรากฐานมาจากงานวิจัยดังแสดงในภาพประกอบ
ที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 Platform Good Governance Mapping
ที่มา: ปิยาพร หวังมหาพร. (2562).
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คุณประโยชน์ของการมี แผนทีธ่ รรมาภิบาลเพือ่ เป็นการสร้างบรรยากาศ
ของธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความ
โปร่งใสในการทราบว่าแต่ละหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ใดบ้างที่ได้ด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางและนโยบายใน
การพัฒนาธรรมาภิบาลต่อไปในอนาคต ทั้งเป็นข้อมูลที่สามารถก�ำหนดการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหารแต่ละองค์กรในการปรับทิศทางการพัฒนาธรรมาภิบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีต เนือ่ งจากการให้รางวัลด้านธรรมาภิบาลของหน่วย
งานต่าง ๆ ขาดการรวบรวมอย่างเป็นระบบ จากการศึกษาพบว่ามีเพียงหน่วย
งานเดียวที่รวบรวมคือ ส�ำนักนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สถาบันพระปกเกล้าแต่มุ่งเน้นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก พบว่า
ยังไม่ครอบคลุมธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมและขณะนี้สถาบันพระปกเกล้ามีการพัฒนา Good Governance
Mapping เพือ่ ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกีย่ วข้องด้านธรรมาภิบาล
เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
ศึกษาแผนที่ธรรมาภิบาลยังต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาต่อไปเพราะ
ขณะนี้เป็นระยะแรก และยังไม่มีหน่วยงานใดที่พัฒนาและบูรณาการข้อมูล
ธรรมาภิบาลได้ทงั้ ข้อมูลเชิงเนือ้ หา (Descriptive) และ การทายแนวโน้มอนาคต
(Predictive) อย่างแผนที่ธรรมาภิบาลที่สถาบันพระปกเกล้าได้ด�ำเนินการอยู่
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การประยุกต์ ใช้แผนที่ธรรมาภิบาลในฐานะนวัตกรรม
การบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่
แผนที่ธรรมาภิบาล สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในฐานะนวัตกรรมการ
บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ท�ำให้เห็นมุมของความแตกต่างในการบริหาร
องค์กรแต่ละประเภท โดยการน�ำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ให้เป็นรูปธรรม
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการตรวจวัดระดับความเป็นธรรมาภิบาลของ
ประเทศไทยโดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบฐานข้อมูลธรรมาภิบาล (Good Governance Mapping Databased) เพื่อประมวลว่าแต่ละองค์กรในประเทศไทยที่
ได้รบั รางวัลธรรมาภิบาลในมิตใิ ดบ้างทีโ่ ดดเด่นในแต่ละองค์กร เพือ่ สามารถเช็ค
อุณหภูมิธรรมาภิบาลในประเทศไทยอย่างมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง ที่เหมาะสม
แต่ทว่า ความซับซ้อนและความหลากหลายในบริบทขององค์กรต่าง ๆ ของการ
ท�ำงานบริหารงานราชการและบริหารงานแบบเอกชนในประเทศไทยอาจจะไม่
สามารถใช้กับต้นแบบเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส�ำหรับการสร้างหลัก
ธรรมาภิบาลตัวแบบเดียวแล้วน�ำไปใช้กบั ทุกองค์กร นัน้ เป็นไปไม่ได้ เพราะแต่ละ
องค์ ก รล้ ว นมี ค วามแตกต่างในลัก ษณะของการปฏิ บัติภารกิ จ โดยเฉพาะ
ประเทศไทย นอกจากนั้น ถ้ามองในมุมต่างประเทศพบว่า แต่ละประเทศหรือ
องค์กรก็ลว้ นแต่มคี วามแตกต่างในบริบทและประวัตศิ าสตร์การบริหารงานของ
แต่ละแห่ง
ดังนัน้ ในอนาคตภายใต้บริบททีม่ กี ารบริหารราชการ แบบ 4.0 ทีเ่ น้นภาครัฐ
ต้องปรับตัวและอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมยุคดิจิทัลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเพื่อที่จะสร้าง
ธรรมาภิบาลทีด่ กี ว่า (Beyond Better Good Governance) เช่น จะท�ำอย่างไร
ให้ภาครัฐสามารถตอบโจทย์ประชาชนในระดับบุคคลได้ (Personalization)
มากขึ้นโดยใช้นวัตกรรมและข้อมูลในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ
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ต้องพลิกโฉมการบริหารจัดการในการท�ำงานร่วมกันหลากหลายภาคส่วน
การท�ำงานร่วมกัน (Holistic Transformation) เพือ่ ให้ระบบราชการตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในยุคที่
ข้อมูลข่าวสารลื่นไหลตลอดเวลา สมกับค�ำว่า Better Governance, Happier
Citizen

สรุปข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและวิเคราะห์เรื่อง Good Governance Mapping
ของงานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า พบว่ามีพัฒนาการและมีความตั้งใจที่จะ
สร้างฐานข้อมูลให้เป็นระบบในการพัฒนาเรื่องของธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
และที่ส�ำคัญการรวบรวมเช่นนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการสร้าง
ฐานข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้แกนกลาง ส่วนใหญ่มักจะพบว่ามีแต่หน่วยงานที่
ท�ำงานต่อยอดเท่านั้นแต่การท�ำงานต่อยอดไปนั้น ไม่ได้มีรากฐานจากแกนองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิมเนื่องจากขาดหน่วยงานที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ และ
นอกจากนี้ Good Governance Mapping ที่สถาบันพระปกเกล้าก�ำลัง
ด�ำเนินงานอยู่นั้น มิได้เป็นเพียงการรวบรวมเท่านั้น แต่จากการวิจัยได้พบว่า
มีการสังเคราะห์และวิเคราะห์ไปถึงระดับตัวชี้วัดธรรมาภิบาลอีกด้วย
นอกจากนี้ Good Governance Mapping เป็นฐานข้อมูลกลาง ในการ
ติดตามประเมินผลองค์กรที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ควร
ท�ำอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุก ๆ 2-3 ปี และน�ำผลการประเมินดังกล่าวมา
จัดท�ำเป็นแผนที่การบริหารจัดการที่ดี นอกจากเป็นการติดตามการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรที่ได้รับรางวัลแล้วยังเป็นการสร้างความ
ตระหนักให้องค์กรเหล่านั้นน�ำแนวความคิดธรรมาภิบาลไปใช้อย่างต่อเนื่อง
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นวัตกรรม Good Governance Mapping สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารภาครัฐ
ของไทยควรจะเป็น Mechanistic และ Organic ผสมผสานกันในยุคดิจิทัล
เพราะการด�ำเนินการตามกฎระเบียบและโครงสร้างแบบเป็นทางการหรือ
เครือ่ งจักร ยังมีความส�ำคัญ แต่อาจจะต้องท�ำให้นอ้ ยลงภายใต้การบริหารระบบ
ราชการยุคใหม่ ที่มีความมีชีวิตชีวา ตัวอย่างเช่น ระบบราชการแบบเปิด ที่
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ขับเคลื่อนเช่น มีห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Governance Innovation Lab) การคิดเชิงออกแบบเป็นการเชื่อมโยงการคิดริเริ่ม
(creativity) และนวัตกรรม (innovation) เข้าด้วยกัน โดยเน้นการกระตุ้น
ความคิด การสร้างความคิดใหม่ ๆ การแสวงหาหนทางใหม่ ๆ ให้แก่ปญ
ั หาทีม่ อี ยู่
หรือการแสวงหาโอกาสใหม่โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งสร้างนวัตกรรมอันเป็นกระบวนการที่จะน�ำไปสู่
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการท�ำงานหรือประกอบธุรกิจ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การคิดเชิงออกแบบช่วยท�ำให้ความคิดริเริ่มต่าง ๆ สามารถ
น�ำไปปฏิบัติได้จริง
ดังนั้น Good Governance Mapping ที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดท�ำ
ขึ้นทั้งงานวิจัยและเป็นฐานข้อมูลในทั่วประเทศ เปรียบเสมือนนวัตกรรม
ธรรมาภิบาลที่ประเมินจากรางวัลที่ได้รับตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาและยังได้
สังเคราะห์ และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในแต่ละองค์กรที่อยู่ท่ามกลาง
กระแสความเปลีย่ นแปลงของโลกและประเทศ เครือ่ งมือนวัตกรรมธรรมาภิบาล
นี้ เป็นเครื่องตรวจสอบระดับธรรมาภิบาลในแต่พื้นที่ของประเทศและสามารถ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สามารถเช็คอุณหภูมิธรรมาภิบาลได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาการด�ำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค
ในการบริหารจัดการการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
ด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ศึ ก ษากั บ
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ประธานศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน 304 คน ผลการศึกษา
ด้านการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ในภาพรวม พบว่า ด้านการส�ำรวจข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และศึกษาปัญหา มีการด�ำเนินงานมากกว่าทุกด้าน
(ค่าเฉลีย่ 3.61) เนือ่ งจากคณะท�ำงานมีการก�ำหนด และจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ปัญหา ท�ำให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาตรงกับบริบทของพืน้ ที่ แต่ขาดการมีสว่ นร่วม
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในการจัดท�ำแผน จึงท�ำให้
ประชาชนไม่เห็นความส�ำคัญในการเข้าร่วมการด�ำเนินกิจกรรมของศูนย์ ด้านปัญหา
อุปสรรคในภาพรวม พบว่า ด้านการบริหารจัดการมีปญ
ั หา อุปสรรคมากกว่าด้าน
อืน่ ๆ (ค่าเฉลีย่ 3.80) เนือ่ งจากศูนย์ขาดการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี
และงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลือ่ นอย่างต่อเนือ่ ง จากการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า อายุ อาชีพ ระยะเวลา
การท�ำงานในศูนย์ และประสบการณ์การท�ำงานด้านครอบครัวทีต่ า่ งกัน ท�ำให้การ
ด�ำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการตามภารกิจของศูนย์ในภาพ
รวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ข้อเสนอแนะ คือ 1) กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงาน และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของศูนย์ และศูนย์ควรประสานการท�ำงานร่วมกับ
เครือข่าย รวมทัง้ ดึงการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชนวางแผนการท�ำงาน การจัด
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ครอบครัวในชุมชน
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ละทายสุดดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวทุกมิติ มีการดําเนินงานนอย
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ญหา อุปสรรคอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.20) และทายสุดดานอุปกรณ มีปญหา อุปสรรคอยู
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standards and evaluate center performance by CFDC collaboration
with other networks and inviting local residents to participate in
creating operational plans, activities and family problem-solving;
and 2) provide training to enhance the potential of working
groups and related networks, with appropriate budgeting allocated
for center operations.

Keywords:
Operation, Management Problems and Obstacles,
Community Family Development Centers
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ความส�ำคัญและที่มาของงานวิจัย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
สถาบันครอบครัว ตัง้ แต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั เนือ่ งจากในขณะนัน้ สถานการณ์
ครอบครัวมีความเปราะบาง จึงส่งผลต่อการเกิดปัญหาภายในครอบครัวหลาย
ประการ ทั้งภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ปัญหายาเสพติด ปฏิสัมพันธ์ของ
ครอบครัวที่มีต่อชุมชนและสังคมลดน้อยลง และความรุนแรงของครอบครัว
จากสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ส�ำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวจึงได้มกี ารก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2547-2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่เป็นสุข
และปราศจากความรุนแรง พึง่ พาตนเองได้ (นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556) จากการด�ำเนินงานดังกล่าว ท�ำให้เกิด
การสร้างกลไกในชุมชน ซึ่งเป็นกลไกการท�ำงานด้านครอบครัวในระดับพื้นที่
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไขปัญหา ให้ค�ำแนะน�ำ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว โดยการ
จัดบริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในทุกมิตทิ งั้ ใน
เชิงบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
ด้านสัมพันธภาพ 2) ด้านการพึ่งพาตนเอง 3) ด้านทุนทางสังคม 4) ด้านการท�ำ
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว และ 5) มิตดิ า้ นการหลีกเลีย่ งภาวะเสีย่ งและการ
ปรับตัวได้ในภาวะของศูนย์ ประกอบด้วย สมาชิกครอบครัวในทุกช่วงวัย และทุก
สภาพปัญหาครอบครัว โดยการด�ำเนินงานของศูนย์ได้รับความร่วมมือจาก
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ (กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2553) ซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสถาบันครอบครัวเพื่อให้ทันต่อการ
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เปลี่ ย นแปลงของสั ง คม ตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสถาบั น
ครอบครัว พ.ศ. 2560-2564 ที่เน้นการมีส่วนร่วมกับสถาบันหลักอื่น ๆ ของ
สังคมในการสนั บ สนุ น สถาบั น ครอบครั ว มีแนวทางและเป้าหมายการด�ำเนิน
งานทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และมีการด�ำเนินงานพัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว, 2561) ทั้งนี้การด�ำเนินงานของศูนย์สอดคล้องต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพคน ด้ า นการสร้ า งโอกาสความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น ทาง
สังคม และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ด้านการสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทุกต�ำบล
ทั่วประเทศไทย จ� ำ นวน 7,133 ต� ำ บล จาก 7,255 ต� ำ บล (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร) (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563) และในปี 2554
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ก�ำหนดเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน คือ มาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และในปี 2561 ได้มีการประเมินมาตรฐานฯ
โดยมีศูนย์เข้ารับการประเมิน จ�ำนวน 879 แห่ง จากจ�ำนวน 7,133 แห่ง และ
ได้ระดับดีเด่นเพียงจ�ำนวน 302 แห่งเท่านั้น จากการประเมินฯ พบว่า ศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนหลายแห่งยังไม่สามารถด�ำเนินงานตามภารกิจได้
เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดต่อการด�ำเนินงาน เช่น คณะท�ำงานขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีข่ องตน ขาดองค์ความรูด้ า้ นครอบครัว งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินงาน และความไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในการด�ำเนินงาน
รวมทั้งการขาดกระบวนการหนุนเสริมการท�ำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว
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ในชุมชน (สุรางค์รตั น์ วศินารมณ์ และคณะ, 2553) ซึง่ สะท้อนถึงปัญหาในการ
บริหารทรัพยากรของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนทัง้ ในด้าน บุคลากร (Man)
งบประมาณ (Money) อุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management)
ที่ไม่สามารถด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะการบริหารจัดการ 4M ที่ไม่ดีพอจะท�ำให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน และยังส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกด้วย (จักรกริช หมอประกอบ, 2547)
ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการด�ำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคใน
การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ตามภารกิจการ
ด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
ส�ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และศึกษาปัญหา ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้คำ� แนะน�ำ และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวทุกมิติ และการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการทรัพยากร ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ จากประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ชุมชน

1. เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการการด�ำเนินงานตาม
ภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
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สมมุติฐานของงานวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลทีต่ า่ งกัน มีการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัวในชุมชน แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลทีต่ า่ งกัน มีปญ
ั หา อุปสรรคในการบริหารจัดการการ
ด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนแตกต่างกัน

ขอบเขตของงานวิจัย
เป็นการศึกษาการด�ำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ
การด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนจากประธานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั่วประเทศไทย จ�ำนวน 7,133 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่
2 มีนาคม พ.ศ. 2563) โดยการหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างใช้สตู รของ Taro Yamane
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 379 คน

นิยามศัพท์
1. การด�ำเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การส�ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
และศึกษาปัญหา 2) การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ค�ำแนะน�ำ
3) การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทุกมิติ
1.1 ด้านการส�ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และศึกษา
ปัญหา หมายถึง การก�ำหนดปัญหาและศึกษาสภาพที่แท้จริงของปัญหา พร้อม
หาทางแก้ไข วิเคราะห์ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิด
เพื่อด�ำเนินการตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
1.2 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ค�ำแนะน�ำ
หมายถึง การด�ำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
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จะแก้ไขปัญหาและให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
ทุกมิติ หมายถึง การสนับสนุนครอบครัวในพื้นที่ให้มีความอบอุ่นมีและความ
เข้มแข็งตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ประกอบด้วย 1) ด้านสัมพันธภาพ
2) ด้านการพึ่งพาตนเอง 3) ด้านทุนทางสังคม 4) ด้านการท�ำบทบาทหน้าที่
ของครอบครัว และ 5) ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะ
ยากล�ำบาก โดยผ่านการจัดท�ำกิจกรรมและการประสานงานกับเครือข่ายภายใน
พื้นที่
2. ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน หมายถึง ข้อจ�ำกัดหรือสิ่งทีข่ ดั ขวางการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การเฝ้าระวัง การป้องกัน การแก้ไขปัญหา รวมทั้ง และการส่งเสริม
การเรียนรูแ้ ก่ครอบครัว 4 M ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน
อุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ ตามแนวคิดการบริหารจัดการ
2.1 ด้านบุคลากร หมายถึง คณะท�ำงาน/สมาชิก เครือข่ายที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน ซึง่ ร่วมกันด�ำเนิน
การส�ำรวจข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง และป้องกัน รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน
2.2 ด้านงบประมาณ หมายถึง แหล่งเงินที่ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนได้รับสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับการส�ำรวจข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว การส�ำรวจสภาพปัญหาครอบครัวภายในชุมชน การ
ด�ำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัวในพืน้ ทีผ่ า่ นศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนในการ
จัดกิจกรรม การท�ำงานกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน
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2.3 ด้านอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยากรต่าง ๆ
ในการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงานในการจัดโครงการหรือจัดกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคธุรกิจ เพื่อขอรับการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ต่อการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
2.4 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนมีมาตรการในการควบคุมบุคลากร งบประมาณ และการด�ำเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากรให้มคี วามเหมาะสมกับความ
รู้ ความสามารถ และหน้าทีร่ บั ผิดชอบ การบริหารงบประมาณให้มคี วามโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการบริหารการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก�ำหนดไว้		
3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หมายถึง องค์กรภาคประชาชน ที่
เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกภายในชุมชนทีเ่ ห็นความส�ำคัญของครอบครัว
จึงมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวกัน มีการด�ำเนินการและการ
บริหารจัดการของคณะบุคคล มีสมาชิกเครือข่ายครอบครัวในหมู่บ้าน/ชุมชน
มีการก�ำกับ ดูแล รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ คือ การด�ำเนินงานร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�ำหนด โดยองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการ (สมคิด บางโม,
2546) ประกอบด้วย 			
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1.1 คนหรือบุคคล (Man) เป็นปัจจัยส�ำคัญในการบริหารงานองค์กร
องค์กรจ�ำเป็นต้องมีคนที่ ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะปรากฏได้นั้น
ต้องประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อ
องค์การ
1.2 เงิน (Money) ในองค์กรต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องมีงบประมาณในการ
บริหารงาน หากองค์กรใดขาดงบประมาณหรือมีไม่เพียงพอ ก็
ยากทีจ่ ะท�ำให้งานด�ำเนินไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย
1.3 ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจ�ำเป็นต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์หรือทรัพยากร หากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์หรือ
ทรัพยากรในการบริหารย่อมจะเป็นอุปสรรค หรือเกิดปัญหาต่อ
การบริหารงาน
1.4 การบริหารจัดการ (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหาร
โดยตรง คือเป็นกลไกส�ำคัญที่สุดในการประมวล ผลักดัน รวม
ทั้งการก�ำกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการ ให้ด�ำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามต้องการ
2. แนวคิดครอบครัวเข้มแข็ง
ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีการด�ำเนินชีวิต
ร่วมกันอย่างมีจุดหมาย และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถด�ำรงอยู่ได้ด้วย
การพึ่งพาตนเอง และพร้อมที่จะเกื้อกูลสังคมรวมทั้งคนรอบข้าง ในการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในทุกมิตทิ งั้ ในเชิงบริบทของเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมไทย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านสัมพันธภาพ 2) ด้าน
การพึ่งพาตนเอง 3) ด้านทุนทางสังคม 4) ด้านการท�ำบทบาทหน้าที่ของ
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ครอบครัว และ 5) มิติด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะ
ยากล�ำบาก (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2562)		
ส�ำหรับประเทศไทยได้ด�ำเนินการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวผ่าน
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่
ศูนย์ดำ� เนินการส�ำรวจสถานการณ์ดา้ นครอบครัวในชุมชน เพือ่ น�ำข้อมูลมาเป็น
ฐานข้อมูลส�ำหรับการก�ำหนดแผนการเฝ้าระวังและการจัดกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัว ตลอดจนสร้างการมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา
ครอบครัวในชุมชน โดยส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ University of Oregon (2020) ศึกษาเรื่อง สภาพชุมชน
ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว : ปัจจัยการป้องกันท�ำงานในระดับชุมชน
โดยการส�ำรวจตัวแทนทั้งองค์กรของรัฐและระดับท้องถิ่นจาก 20 รัฐของ
สหรัฐอเมริกา พบว่า กรอบการป้องกันปัจจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวซึง่ พัฒนาโดยศูนย์การศึกษานโยบายสังคม มีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการ
ให้บริการเด็กและครอบครัวในการด�ำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาที่ดี
และความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางการป้องกันและเปลี่ยนแปลงชุมชน
จัดการกับต้นตอที่เป็นสาเหตุของปัญหา และพัฒนาความเสมอภาค ความ
เท่าเทียม ความยุตธิ รรมทางสังคม และการเปลีย่ นแปลงใน “สัญญาทางสังคม”
เพื่อร่วมกันรับผิดชอบเด็กและครอบครัวในชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นปัญหาอุปสรรคของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากคน เช่น การขาดคนท�ำงาน การ
ขาดความรู้ ปัญหาด้านเครือข่ายในการท�ำงาน (อนันต์ เกตุวงศ์, 2561) ปัญหา
งบประมาณ เช่น การใช้จา่ ยงบประมาณทีไ่ ม่เป็นไปตามแผน การจัดสรรงบประมาณ
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนือ่ ง (เขมวันต์ สุวรรณเทวะคุปต์, 2553)
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ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ การขาดการส่งเสริมหรือสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ (สุดารัตน์ สอดเสน และคณะ, 2556) การขาดความรู้ในการแสวงหา
แหล่งทรัพยากรภายนอกมาสนับสนุนการด�ำเนินงาน (นันทกา วัฒนาประยูร,
2552) ปัญหาด้านการวางแผนในการบริหารจัดการ การก�ำกับ ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลการด�ำเนินงาน (พินทุสร, 2553)
3. แนวคิดความเข้มแข็งของชุมชนโดยชุมชนเป็นฐาน
ชุมชนเป็นฐานเป็นการด�ำเนินงานโดยใช้กลวิธเี ชิงรุก ซึง่ เน้นให้ผทู้ ปี่ ฏิบตั ิ
งานเข้าสู่ชุมชน และครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การปฏิบัติงานจะ
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ต้องค�ำนึงถึงครอบครัวที่อยู่ในชุมชนนั้นเป็นส�ำคัญ
และแนวทางในการปฏิบัติงานจะเน้นความส�ำคัญกับชุมชนมากกว่าครอบครัว
จึงท�ำให้แนวคิดครอบครัวเป็นฐาน เป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั งิ านตามแนวคิด
ชุมชนเป็นฐาน ซึง่ ในการปฏิบตั งิ านผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านต้องให้ความส�ำคัญกับทัง้ ชุมชน
และครอบครัวควบคู่กันด้วย (ระพีพรรณ ค�ำหอม, 2541) ในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนต้องเริม่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวก่อน เมือ่ ครอบครัว
มีความเข้มแข็ง ชุมชนจะเกิดความเข้มแข็งควบคูก่ นั (กาญจนา รอดแก้ว, 2550)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Amanda and M. Angela. (2012)
ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวด้วยจิตอาสา : การบูรณา
การอาสาสมัครส�ำหรับครอบครัวและการศึกษาชีวติ ครอบครัว โดยใช้การศึกษา
ชีวิตครอบครัวเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการท�ำงานของ
ครอบครัว โดยให้สมาชิกในครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแล
ครอบครัว โดยอาสาสมัครนักการศึกษาชีวติ ครอบครัวจะปรับกิจกรรมการเรียน
รู้ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลภายในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า
มีประโยชน์อย่างมากกับครอบครัวทั้งด้านจิตใจ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดี
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ส�ำหรับการเป็นอาสาสมัครในชุมชน รวมถึงความนับถือตนเองทีเ่ พิม่ ขึน้ การได้
มาซึง่ ทักษะใหม่ ๆ ในการเข้าสังคม และการตอบแทนชุมชน การเป็นอาสาสมัคร
ไม่เพียงแต่ให้โอกาสในการสร้างความผูกพันภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการสร้างความผูกพันกับครอบครัวอื่น ๆ และชุมชนด้วย

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัย ผู้ศึกษาสามารถ
น�ำมาประมวลเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้
การด�ำเนินงานตามภารกิจของ

ข้อมูลทั่วไป
-

เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
สถานที่ตั้งศูนย์
ระยะเวลาการท�ำงานในศูนย์
ประสบการณ์การท�ำงาน
ด้านครอบครั
		 ว

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(1) ด้านการส�ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
		 กับครอบครัว และศึกษาปัญหา		
(2) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข
		 ปัญหา และให้ค�ำแนะน�ำ
(3) ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
		 ความเข้มแข็งของครอบครัวทุกมิติ

ปัญหา อุปสรรคในการบริหาร

จัดการการด�ำเนินงานตามภารกิจของ
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
(1) ด้านบุคลากร
(2) ด้านงบประมาณ
(3) ด้านอุปกรณ์
(4) ด้านการบริหารจัดการ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในครัง้ นีใ้ ช้วธิ วี จิ ยั เชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทีใ่ ช้
ในการศึกษา ได้แก่ ประธานศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนทัว่ ประเทศ จ�ำนวน
7,133 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563) และใช้สตู รของ Taro Yamane
ในการค�ำนวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ เป็นตัวแทนในการศึกษา จ�ำนวน 379 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากประธานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน และทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยน�ำส่งให้แก่
ผูเ้ ชีย่ วชาญสามท่านเพือ่ ท�ำการทดสอบ (IOC) ได้เท่ากับ 0.82 และเลือกค�ำถาม
ที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นค�ำถาม จากนั้นน�ำไปทดสอบกับกรรมการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อหาความเที่ยงตรง จ�ำนวน 30 ชุด และ
น�ำแบบสอบถามที่ได้จากการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่นแบบอิงกลุ่ม โดย
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s AlPha-Coefficient) ได้
เท่ากับ 0.98 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและน�ำไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้
3) การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ผู้ศึกษาใช้วิธีการส่งแบบสอบถามให้แก่ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนทางไปรษณีย์ โดยส่งผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ�ำนวน
379 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับมาจ�ำนวน 304 ชุด (ร้อยละ 80.21)
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้
ค่าสถิติในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ สถิตทิ ใี่ ช้ทดสอบความแตกต่าง
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ระหว่างค่าเฉลีย่ ของตัวแปร ได้แก่ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคู่ หากผลวิเคราะห์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใช้วิธี Scheffe

ผลการวิจัย

ผู้ศึกษาขอน�ำเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบ
ด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2) การด�ำเนินงาน 3) ปัญหา อุปสรรคใน
การบริหารจัดการการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
และ 4) การทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ประธานศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 304 คน
แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 54.3 เพศหญิง ร้อยละ 45.7 อายุระหว่าง 41-60 ปี
ร้อยละ 54.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 48.7 อาชีพนักการเมือง
ท้องถิ่น ร้อยละ 42.8 มีสถานที่ตั้งศูนย์ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล
ร้อยละ 92.8 มีระยะเวลาการท�ำงานในศูนย์ 2-5 ปี ร้อยละ 44.4 มีประสบการณ์
การท�ำงานด้านครอบครัว 6-10 ปี ร้อยละ 38.2
2) การด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ภาพรวมของการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.53) โดยด้านการส�ำรวจข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และศึกษาปัญหา มีการด�ำเนินงานมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
3.61) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ค�ำแนะน�ำ มีการด�ำเนิน
งานที่รองลงมา (ค่าเฉลี่ย 3.50) และท้ายสุดด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวทุกมิติ มีการด�ำเนินงานน้อยสุด (ค่าเฉลี่ย 3.48)
ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1

บที่ 1าเนินงานนอย
สุดดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว(มกราคม
ทุกมิ–ตปีมิทิ ถี่ 18มีุนายนกฉบัารดํ
2564) 103
ดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที
่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยอมูและค่
ส่วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี
่ยงเบนมาตรฐานข
ลเกี่ยาวกั
บการดํ
าเนินงานตามภารกิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมมชนภาพรวม
ชนภาพรวม
ของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุ

นงานตามภารกิ
จของศู
นย์พัฒนา
มภารกิจของศูการดำ�เนิ
นยพัฒนาครอบครั
วในชุ
มชน
ครอบครัวในชุมชน

𝑥𝑥𝑥𝑥

S.D.S.D. แปลผลแปลผล

เกี่ยวของกับครอบครั
และศึอมูกลษาป
ด้านการส�วำรวจข้
ที่เกี่ยญวข้หาองกับครอบครัว 3.61
3.61 0.800.80 มาก มาก
และศึกษาปัญหา

กัน แกไขปญหา และใหคําแนะนํา

3.50

0.84

ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ 3.50
ำ
มสรางความเขค�ำมแนะน�
แข็งของครอบครั
วทุกมิติ
3.48

0.84

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 3.48

0.90

มาก

รวม 3.53

0.85

มาก

รวม
ครอบครัวทุกมิติ

3.53

มาก

0.90
0.85

มาก
มาก
มาก

รคในการบริหารจัดการการดําเนินงานตามภารกิจของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

3) ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ของศูนย์พัฒนาครอบครั
วในชุมชน
ปญหา อุปสรรคในการบริ
หารจัดการการดํ
าเนินงานตามภารกิจของศูนยพัฒนาครอบครัว
ภาพรวมของปั
อุปสรรคในการบริ
หารจัหดารจั
การการด�
มอยูในระดับปานกลาง
(คาเฉลีญ่ยหา3.39)
โดยดานการบริ
ดการำเนิมีนปงานตาม
ญหามากที่ สุ ด
ภารกิจของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ลากร เปนด(ค่าานที
่
ม
ี
ป

ญ
หา
อุ
ปสรรครองลงมาอยู
บมาก (ค่สุดาเฉลี
่ย 3.47)
เฉลี่ย 3.39) โดยด้
านการบริหารจัดการในระดั
มีปัญหามากที
(ค่าเฉลี
่ย 3.80)และดาน
ปสรรคอยูในระดั
าเฉลี
ายสุดดานอุ่ใปนระดั
กรณบมาก
มีปญ(ค่หาาเฉลี
อุป่ยสรรคอยู
ด้านบุบคปานกลาง
ลากร เป็นด้(คานที
่มีป่ยัญ3.20)
หา อุปและท
สรรครองลงมาอยู
3.47)าดัและด้
านงบประมาณ
ลี่ย 3.09) ตามลํ
บ ดังตารางที
่ 2 มีปัญหา อุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
3.20) และท้ายสุดด้านอุปกรณ์ มีปญ
ั หา อุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่
3.09) ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 2

วารสารสหวิทมยาการ
ทยาลัยสหวิทยาการ
ดดานการพั104ฒนาและเสริ
สราวิงความเข
มแข็งของครอบครัวทุกมิติ มีการดําเนินงานนอย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บ ดังตารางที่ 1

2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่
งเบนมาตรฐานข้
อมูล จ
าเฉลี่ย และคาสตารางที
วนเบี่ย่ งเบนมาตรฐานข
อมูลาเกีส่่ยวนเบี
วกับ่ยการดํ
าเนินงานตามภารกิ
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการการด�ำเนินงาน
จของศู
นย์พมัฒ
นาครอบครัวในชุมชนโดยรวม
ของศูนยพตามภารกิ
ัฒนาครอบครั
วในชุ
ชนภาพรวม
ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการการ

ภารกิจของศูนดำ�เนิ
ยพัฒนงานตามภารกิ
นาครอบครัจวในชุ
ของศูมนชน
ย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

𝑥𝑥𝑥𝑥

S.D.S.D. แปลผลแปลผล

ยวของกับครอบครัว และศึด้ากนบุษาป
ญหา
คลากร

3.61
3.47 0.860.80 มาก มาก

านงบประมาณ
แกไขปญหา และใหคําด้แนะนํ
า

3.20 0.970.84ปานกลางมาก
3.50

ด้านอุปกรณ์

สรางความเขมแข็งของครอบครัวทุกมิติ

ด้านการบริหารจัดการ

รวม

3.09

1.01

ปานกลาง

3.80

0.82

มาก

3.48
รวม 3.53
3.39

0.90

มาก

0.920.85ปานกลางมาก

4) การทดสอบสมมุติฐาน
คในการบริหารจัเมืดการการดํ
าเนิยนบเที
งานตามภารกิ
อ่ ศึกษาการเปรี
ยบความแตกต่จของศู
างระหว่นายงด้พาัฒนข้นาครอบครั
อมูลทัว่ ไป กัวบในชุ
การ มชน
ด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ และปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการการ
ญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการการดําเนินงานตามภารกิจของศูนยพัฒนาครอบครัว
ด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ พบว่า อายุ อาชีพ ระยะเวลาการท�ำงานในศูนย์
อยูในระดัและประสบการณ์
บปานกลาง (คากเฉลี
3.39)านครอบครั
โดยดานการบริ
ารท�่ยำงานด้
วที่ต่างกัหนารจั
ท�ำดให้การ
การด�มีำปเนิญนหามากที
งาน ่ สุ ด
ากร เปนดตามภารกิ
านที่มีปจญของศู
หา อุนปย์สรรครองลงมาอยู
นระดั
มาก (คาเฉลีห่ยารจั
3.47)
ในภาพรวม และปัญใหา
อุปบสรรคในการบริ
ดการและดาน
การด�บำปานกลาง
เนินงานตามภารกิ
นย์ใและท
นภาพรวมแตกต่
น ดังตารางที
รรคอยูในระดั
(คาเฉลีจ่ยของศู
3.20)
ายสุดดานอุาปงกักรณ
มีปญหา่ 3อุปสรรคอยู

ย 3.09) ตามลําดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 3 ภาพรวมการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างด้านข้อมูลทั่วไปกับการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และปัญหา อุปสรรค
ในการบริหารจัดการการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
ข้อมูล
ทั่วไป

การดำ�เนินงานตามภารกิจของ ศพค.
ด้านการ ด้านการ
สำ�รวจ เฝ้าระวัง
ข้อมูลที่ ป้องกัน
เกี่ยวข้อง แก้ไข
ปัญหา
กับ
ครอบครัว และให้
และศึกษา คำ�แนะนำ�
ปัญหา

ด้านการ ภาพรวม
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ความเข้ม
แข็งของ
ครอบครัว
ทุกมิติ

ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของ ศพค.
บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ การบริหาร ภาพรวม
จัดการ

เพศ

P = 0.921 P = 0.289 P = 0.567 P = 0.544 P = 0.551 P = 0.521 P = 0.238 P = 0.649 P = 0.590

อายุ

P = 0.028* P = 0.000* P = 0.000* P = 0.000* P = 0.000* P = 0.000* P = 0.001* P = 0.004* P = 0.000*

การศึกษา

P = 0.063 P = 0.073 P = 0.055 P = 0.050 P = 0.165 P = 0.025* P = 0.046* P = 0.109 P = 0.085

อาชีพ

P = 0.008* P = 0.153 P = 0.013* P = 0.018* P = 0.229 P = 0.002* P = 0.000* P = 0.061 P = 0.015*

สถานที่ตั้งศูนย์ P = 0.497 P = 0.869 P = 0.988 P = 0.913 P = 0.964 P = 0.585 P = 0.276 P = 0.712 P = 0.872
ระยะเวลาการ P = 0.001* P = 0.016* P = 0.007* P = 0.004* P = 0.002* P = 0.005* P = 0.035* P = 0.000* P = 0.000*
ทำ�งานในศูนย์
ประสบการณ์ P = 0.000* P = 0.002* P = 0.000* P = 0.000* P = 0.005* P = 0.005* P = 0.082 P = 0.000* P = 0.002*
การทำ�งาน
ด้านครอบครัว

* มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ซึง่ หากมองปัจจัยด้านอาชีพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี าชีพนักการ
เมืองท้องถิน่ มีการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์มากกว่าอาชีพอื่น ๆ รวมทั้ง
มีปญ
ั หา อุปสรรคในการบริหารจัดการตามภารกิจของศูนย์มากกว่าอาชีพอืน่ ๆ
ซึง่ เกิดจากด้านความร่วมมือของบุคคลในอาชีพนักการเมืองท้องถิน่ ทีเ่ ป็นอาชีพ
ส่วนใหญ่ทอี่ ยูใ่ นคณะท�ำงานของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน ทีค่ ำ� นึงถึงภาพ
ลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนต่อการประสานงานหรือขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น จึงส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของศูนย์ท�ำให้
ไม่สามารถด�ำเนินงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความส�ำคัญ และสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์และมีส่วนใน
การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้น�ำชุมชน มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องขับเคลือ่ นงานให้มกี ารประชุม การวางแผน การจัดกิจกรรม/โครงการ
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานตามแนวคิดชุมชนเป็นฐาน โดยในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติ
ต้องให้ความส�ำคัญทัง้ ชุมชนและครอบครัวควบคูก่ นั (ระพีพรรณ ค�ำหอม, 2541)
จึงน�ำไปสู่การสร้างครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีคุณภาพ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การด�ำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัวในชุมชน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการส�ำรวจข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับครอบครัว และศึกษาปัญหา 2) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
ให้ค�ำแนะน�ำ และ 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
ทุกมิติ โดยการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอยู่ในระดับมาก
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และมีปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านอุปกรณ์ และ
4) ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษาในครั้งนี้จะน�ำ
ไปสู่การเป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน เพื่อให้การด�ำเนินงานมีมาตรฐาน และสามารถส่งเสริมให้ครอบครัว
และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยได้มีการอภิปรายผล ดังนี้
ด้านการด�ำเนินงานตามภารกิจของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน พบว่า
1. การส�ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และศึกษาปัญหา อยู่ใน
ระดับมากเพราะคณะท�ำงานมีการก�ำหนดปัญหา และจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความต้องการของแต่ละพื้นที่จึงท�ำให้สามารถหา
แนวทางแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการ ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐาน ที่พบว่า
ในการด�ำเนินงานตามปัญหาของชุมชน จะสามารถก�ำหนดและแก้ไขปัญหา
ได้ตามสถานการณ์ปัญหาของในชุมชน (กาญจนา รอดแก้ว, 2550) อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของ สุภาวดี น้อยมณี (2559) และ ศุภสิทธิ์
ศุภชัยศิริจันทร์ (2561) ที่พบว่า คณะท�ำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมี
การส�ำรวจรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน และ
ศึกษาปัญหาดังกล่าว เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาก�ำหนดแนวทางเพื่อใช้ในการจัดท�ำ
แผนในการเฝ้าระวังต่อสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว การแก้ปัญหา
ครอบครัว และวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ครอบครัว ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
2. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ค�ำแนะน�ำ อยู่ใน
ระดับมากเพราะคณะท�ำงาน มีการก�ำหนดแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาให้ แ ก่ ค รอบครั ว ในชุ ม ชน โดยให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ป ระชาชน
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ประชาสัมพันธ์ข่าวสารครอบครัว และการด�ำเนินงานของศูนย์ให้กับประชาชน
ทราบ ท�ำให้สามารถเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาในชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัณฐิกา พลอยทับทิม จตุพร บานชื่น และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
(2560) ที่พบว่า การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท�ำกิจกรรม และการ
เฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน โดยเริม่ จากตัวบุคคล ครอบครัว
และชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี น้อยมณี (2559) พบว่า
การป้องกันความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวควรมีการก�ำหนดแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาของครอบครัว และชุมชนควรมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกภายในชุมชน เพื่อให้ค�ำปรึกษา การ
ช่วยเหลือ หรือการให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ที่ประสบปัญหา
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทุกมิติ
อยู่ในระดับมาก เพราะคณะท�ำงานมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วย
งาน สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้น�ำชุมชน โดยมีการจัดประชุมและการวางแผนใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว รวมถึงการสร้างการรับ
รูใ้ นการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัย และให้ความรูแ้ ก่
ประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
กัณฐิกา พลอยทับทิม จตุพร บานชื่น และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2560) ที่พบ
ว่า คณะท�ำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีบทบาทสนับสนุนเครือข่าย
ครอบครัวให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านครอบครัว เป็นการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัวในทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย
ด้านการศึกษา และคณะท�ำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้ท�ำการเสริม
สร้างเครือข่ายการดูและสุขภาพ และความปลอดภัยให้คนในชุมชน
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ด้านปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
1. ปัญหา อุปสรรคด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากคณะท�ำงาน
ยังมีปญ
ั หาในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการแก้ไขปัญหาครอบครัวภายในชุมชน การ
ประสานการท�ำงานในด้านครอบครัวในระดับพื้นที่ และการประสานงานกับ
เครือข่ายพื้นที่ในการท�ำงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อนันต์ เกตุ
วงศ์, 2561) ทีพ่ บว่า ปัญหาอุปสรรคทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการบริหารงาน คือ ก�ำลัง
คนขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมที่เป็นทีม เพราะถือได้
ว่าบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการบริหารงานในองค์กร ดังนั้นผลงานที่ดีจะ
ปรากฏได้นั้น ต้องประกอบด้วยบุคคลากรที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อองค์กรนั้น ๆ (สมคิด บางโม, 2546)
2. ปัญหา อุปสรรคด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
คณะท� ำ งานยั ง มี ป ั ญ หาในเรื่ อ งของการวางแผนเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวในชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (เขมวันต์ สุวรรณเทวะคุปต์, 2553) พบว่า
การจัดโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลน้อย ซึ่งเป็นปัญหามาก
ที่สุดในศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และนอกจากนี้ยังพบว่าศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนยังมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ ในปัญหาและอุปสรรคทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ฯ (อนันต์
เกตุวงศ์, 2561) และจากการศึกษาของ (พระมหาสุรไกร คงบุญวาสน์, 2553)
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บางพืน้ ทีไ่ ม่ให้ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรม
ของศูนย์ จึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง ท�ำให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างยากล�ำบาก ดังนั้น ในองค์กรต้องมีงบประมาณต่อการบริหารงาน
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หากขาดงบประมาณหรือมีไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน ก็ยากที่จะท�ำให้งาน
ด�ำเนินไปตามวัตถุประสงค์และสามารถบรรลุเป้าหมาย (สมคิด บางโม, 2546)
3. ปัญหา อุปสรรคด้านอุปกรณ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง เพราะยังมีปญ
ั หา
ในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอความร่วมมือส่งเสริม
และสนับสนุนทรัพยากรต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุดารัตน์ สอดเสน และคณะ (2556) ที่พบว่า ปัญหาในการด�ำเนินงานของศูนย์
คือทุกภาคส่วนยังมีปัญหาในการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร และคณะ
ท�ำงานยังขาดความรู้ในการแสวงหาแหล่งทรัพยากรภายนอกมาสนับสนุน
การด�ำเนินงาน (นันทกา วัฒนาประยูร, 2552) เพราะในการบริหารงานจ�ำเป็น
ต้องมีวสั ดุอปุ กรณ์หรือทรัพยากร หากหน่วยงานขาดวัสดุอปุ กรณ์หรือทรัพยากร
ก็ย่อมเป็นอุปสรรค หรือเกิดปัญหาต่อการบริหารงานได้ (สมคิด บางโม, 2546)
4. ปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
คณะท�ำงานยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงบประมาณที่โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ และการควบคุมงบประมาณ การจัดกิจกรรม/โครงการ การวางแผน
การด�ำเนินงานประจ�ำปีให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พินทุสร โพธิ์อุไร (2553) และ อนันต์ เกตุวงศ์ (2561) ที่พบว่า คณะท�ำงาน
ของศูนย์มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่มีปัญหาในการ
ร่วมกันจัดท�ำแผนการท�ำงาน การก�ำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน และการขาดการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง ดังนั้นควรมีการวางแผนการด�ำเนินงาน หรือการ
จัดกิจกรรม/โครงการ ว่าในแต่ละปีควรจะด�ำเนินการในด้านใด เพือ่ ให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ (ธนพัต เกือ้ ทาน, 2553) เพราะการ
บริหารจัดการเป็นภารกิจของผู้บังคับบัญชาโดยตรง เป็นกลไกและตัวประสาน
ที่ส�ำคัญที่สุดในการประมวล ผลักดัน และก�ำกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 ประการ
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ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ให้สามารถด�ำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (สมคิด บางโม, 2546)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้มีการจัดตั้งโดยภาคประชาชน ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายได้แก่ครอบครัวทุกช่วงวัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และมีการท�ำงานอยู่ภายใต้การดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ในการสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างกึ่งรัฐ มีการ
ด�ำเนินงานโดยการส�ำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และศึกษาปัญหาเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการ มีการก�ำหนดแผน เพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการป้องกันปัญหาให้แก่ครอบครัวในชุมชน โดยให้ค�ำแนะน�ำแก่
ประชาชน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารครอบครัว มีการจัดกิจกรรม/โครงการ การ
สร้างการรับรูใ้ นการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัย และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านครอบครัว เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัวในทุกมิติ ทัง้ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ด้านการศึกษา โดย
ความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ครอบครัวในชุมชน แตกต่างจาก
หน่วยงานที่ดูแลครอบครัวในประเทศอเมริกาจากการศึกษาจะเป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ด�ำเนินการโดยการจัดหาทุน และให้สมาชิกในครอบครัวที่สนใจ
เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อดูแลครอบครัวโดยการศึกษาชีวิตครอบครัว พร้อมทั้ง
มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้ากับความต้องการของ
แต่ละบุคคลภายในครอบครัวเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี (Amanda and M. Angela,
2012) โดยบริบทของหน่วยงานที่ดูแลงานด้านครอบครัวในอเมริกาจะเน้น
ในเรื่องความผาสุกของเด็กและครอบครัว โดยการศึกษาสภาพชุมชนที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัวโดยเป็นกรอบป้องกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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ของครอบครัวซึ่งพัฒนาโดยศูนย์การศึกษานโยบายสังคม (CSSP) ของอเมริกา
โดยมีปจั จัยหลายประการเพือ่ ให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย 1) การ
เข้าถึงความต้องการที่จ�ำเป็นอย่างเท่าเทียมกัน 2) การสนับสนุนทางสังคมและ
การสร้างเครือข่าย 3) ความยุติธรรมทางเชื้อชาติและสังคม และ 4) การ
เปลีย่ นแปลงใน “สัญญาทางสังคม” เพือ่ ร่วมกันรับผิดชอบชุมชนต่อความผาสุก
ของเด็กและครอบครัว (University of Oregon, 2020) เห็นได้ว่าการท�ำงาน
ของหน่วยงานที่ดูแลงานด้านครอบครัวในอเมริกาจะเน้นการท�ำงานเชิงรุก
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นครอบครัวนั้นเป็น
ส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดชุมชนเป็นฐานที่ว่าการปฏิบัติงานจะส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ต้องค�ำนึงถึงครอบครัวที่อยู่ในชุมชนนั้นเป็นส�ำคัญ จึง
ท� ำ ให้ แ นวคิ ด ครอบครั ว เป็ น ฐานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ผู ้ ที่
ปฏิ บั ติ ง านต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทั้ ง ชุ ม ชนและครอบครั ว ควบคู ่ กั น ด้ ว ย
(ระพีพรรณ ค�ำหอม, 2541) ดังนั้น ชุมชนจะเข้มแข็งได้นั้น ครอบครัวต้องมี
ความเข้มแข็งก่อน

ข้อเสนอแนะ
ชุมชน

1. การด�ำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
1.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรก�ำหนดหลักเกณฑ์/
มาตรฐาน และแนวทางในการด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นา
ครอบครัวในชุมชนเพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
1.2 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนควรประสานการท�ำงานร่วมกับ
เครือข่าย รวมทั้งดึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนวางแผน
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การท�ำงาน การจัดกิจกรรม การแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน
และการประเมินผลการด�ำเนินงาน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเกิด
ความตระหนักในการเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน
2. การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
2.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรจัดสรรงบประมาณ
ในการท�ำงานให้แก่ศนู ย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนให้มคี วามเพียง
พอและต่อเนื่อง
2.2 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรจัดอบรมให้ความรู้
คณะท�ำงาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท�ำงานด้านครอบครัว
2.3 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนควรน�ำผลการประเมินการจัด
โครงการหรือการจัดกิจกรรมที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา ให้การ
ท�ำงานมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
บทความชิน้ นีไ้ ด้อธิบายถึง การรวมกลุม่ ของตัวแสดงในลักษณะเครือข่าย
พันธมิตรนโยบายทีม่ คี วามสัมพันธ์และเชือ่ มโยงกับตัวแสดงภายใต้กรอบแนวคิด
การแบ่งกลุ่มประชากรเป้าหมายของสังคมนโยบายของ Schneider และ
Ingram (1993) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความได้เปรียบสูง
กลุม่ คูแ่ ข่งขัน กลุม่ ทีต่ อ้ งพึง่ พิง และกลุม่ ผูเ้ บีย่ งเบน โดยผูเ้ ขียนน�ำกรณีการต่อสู้
แข่งขันในเวทีนโยบายจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของ 2 เครือข่ายพันธมิตรนโยบายหลัก รวมทั้งอธิบายคุณค่าที่แต่ละเครือข่าย
ยึดถือ ความเป็นตัวแทนกลุม่ ประชากรเป้าหมายของสังคมนโยบาย และยุทธวิธี
การต่อสู้ของแต่ละฝ่าย
ผลการศึกษาพบว่า กรณีเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย ก. มุ่งเน้นการ
ออกแบบหลักสูตรการศึกษาเพื่อสนับสนุนแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคง
และบูรณภาพแห่งรัฐนั้น มีตัวแสดงหลักมาจากประชากรเป้าหมายของสังคม
นโยบายทีม่ คี วามได้เปรียบสูงเป็นหลัก เช่น ข้าราชการส่วนกลาง ผูน้ ำ� ในกองทัพ
เป็นต้น เครือข่ายนี้มองว่าตนเองเป็นผู้แทนประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่
ต้องรักษาประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก ยึดถือคุณค่าแบบรัฐนิยม และใช้อ�ำนาจ
ต่อรองจากระบบรัฐราชการแบบรวมศูนย์เป็นเครือ่ งมือในการต่อสูใ้ นเวทีนโยบาย
ส่วนกรณี เครือข่ายพันธมิตรนโยบาย ข. มุ่งผลักดันการออกแบบหลักสูตร
การศึกษาที่ให้การยอมรับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้น มีตัวแสดงส�ำคัญ เช่น ผู้น�ำท้องถิ่น/ชุมชน ผู้น�ำศาสนา นักวิชาการ
ศาสนาอิสลาม และผู้น�ำภาคประชาสังคมในพื้นที่ เครือข่ายนี้ถือว่าตนเอง
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เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้พึ่งพิงในพื้นที่ นั่นคือ นักเรียนและประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ยึดถือคุณค่าแบบท้องถิ่นนิยม ใช้ยุทธวิธีการสร้างตัวแทน
นโยบายและเจรจาผสานประโยชน์กบั ผูม้ อี ำ� นาจทางการเมืองในระบบการเมือง
ทีเ่ ป็นทางการของรัฐ ข้อค้นพบส�ำคัญ คือ เครือข่ายพันธมิตรนโยบาย ข. มีพนื้ ที่
และอ�ำนาจการต่อรองทางนโยบายการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญหลังจาก
เกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่หลังปี พ.ศ. 2547 จนท�ำให้สถานะของ
ตนเองสามารถก้าวขึ้นเป็นเป็นกลุ่มคู่แข่งขัน (ใหม่) ในสังคมไทยได้

ค�ำส�ำคัญ:
กลุม่ ประชากรเป้าหมายทางสังคมนโยบาย เครือข่ายพันธมิตร
นโยบาย การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
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Abstract
This article describes the association of actors to networks in
the concept of Policy Advocacy Coalition (ACF) that is related and
linked to actors/populations under the idea of Social Constructions
of Target Population as defined by Schneider and Ingram (1993) that
divided into four groups: advantaged groups, contender groups,
dependent groups, and deviant groups. This study selected case
studies from competing in the policy arena to create suitable
educational courses for students in the southern border provinces
of Thailand from the two major policy alliance networks. This article
also explains each network's values and policy core beliefs, the
network's representativeness for a targeted population, and the
contesting strategies of each network.
The results of the study revealed that there are some
differences between the two network types. Firstly, the Policy
Advocacy Coalition type (type "A") usually focused on designing
educational curriculum to support the approach to strengthen the
security and integrity of the state. The main actors of this type were
mainly advantaged groups such as central government officials,
military leaders, etc. This network type saw itself as a representative
of most people who believed that they must maintain the state's
interests. A policy core belief is statism. Therefore, this networking
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group used the bargaining power of the centralized bureaucracy as
a tool to fight in the policy arena.
Secondly, the policy advocacy coalition type (type "B")
impelled an educational curriculum that accepts the southern
provinces' culture and identity. In finding research, key actors in this
network type included local/community leaders, religious leaders,
Islamic scholars, and civil society leaders. This network also defined
itself as a representative of the dependent group (students and
people in the southern border provinces). For this type, the policy
core belief is localism. This type of network also used tactics to
create policymakers for negotiation and integrate peoples' interests
with politicians in the official political system of the state.
Another important finding was that the policy advocacy
coalition (type "B") had significantly increased space and bargaining
power in education policy after the explosion of violence in deep
south Thailand after 2004. This network's members can also raise
their status and be a new competitors group in Thai society.

Keywords:
Social Construct of Target Population, Advocacy Coalition,
Education, Southern Thailand Border Provinces.
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บทน�ำ
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด�ำเนินมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งนั้ น มี ป ั จ จั ย พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วกั น อย่ า งสลั บ ซั บ ซ้ อ นทั้ ง อุ ด มการณ์
ประวัตศิ าสตร์ ความมัน่ คง ความเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ตลอดจนความเหลือ่ ม
ล�้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการกล่อมเกลาอุดมการณ์แก่
เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่อาจน�ำไปสู่การใช้ความรุนแรง หรือการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์เพื่อบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐ จนเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังในระยะ
ยาวที่รัฐต้องทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรลงไปแก้ไขเป็นจ�ำนวนมหาศาล
แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
และการขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ทั่วถึง และรัฐ
ต้องค�ำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ประชาชนไปพร้อมกัน
น�ำไปสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
หลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนถือเป็นเรื่องท้าทายส�ำหรับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และผูก้ ำ� หนดนโยบาย
หลังเกิดเหตุการณ์รนุ แรงในช่วงปี พ.ศ. 2547 ส่งผลให้เกิดการถกเถียงใน
แวดวงการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มกี าร
ประชุมนัดพิเศษมีมติเห็นชอบก�ำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ มีกรอบภารกิจการด�ำเนินทางแก้ไขปัญหาในลักษณะพิเศษแตก
ต่างจากภูมภิ าคอืน่ ๆ ของประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ) ได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ ส�ำนักพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เพือ่ เป็นหน่วยงาน
หลักในการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และให้เหตุผลว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
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จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และที่ผ่านมาการ
จัดหลักสูตรอิสลามศึกษามีเวลาเรียนน้อยเกินไปและไม่สามารถเทียบโอนวิชา
อิสลามศึกษาในต่างประเทศได้ทำ� ให้คนไม่นยิ มส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียน
ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามแบบ
เข้มในโรงเรียนของรัฐ หรือเรียกว่า หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 โดยใช้
เวลาเรียนเพิม่ ขึน้ เป็น 8-10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ แตกต่างไปจากหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (แบบเดิม) พ.ศ. 2546 ทีก่ ำ� หนดเวลาเรียนอิสลามศึกษาเพียง 2 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
กล่าวได้วา่ การต่อสู้ทางนโยบายเกีย่ วกับการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในปี
พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงการประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551
อย่างเป็นทางการนั้น ท�ำให้เกิดความน่าสนใจที่ว่า การต่อสู้ช่วงชิงผลลัพธ์
ทางนโยบาย (Policy Outcome) ซึ่งเป็นผลจากการต่อสู้ระหว่าง 2 กลุ่ม หนึ่ง
กลุ่มที่สนับสนุนแบบแผนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบเดิม
มุง่ เน้นการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงผ่านการให้นำ�้ หนักการสร้างบูรณาภาพทางการ
ศึกษาของชาติ (Integrity Education) และสอง กลุ่มที่ให้เสนอมีการปฏิรูป
หลักสูตรอิสลามศึกษาใหม่ (พ.ศ. 2551) สนับสนุนความหลากหลายของ
อัตลักษณ์/ท้องถิ่น (Identity/local Education) มีการแข่งขันกันอย่างไร
ภายใต้มุมมองของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในเวทีนโยบาย ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนน�ำ
แนวคิดว่าด้วยการประกอบสร้างกลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคม และการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางนโยบาย มาใช้ในการท�ำความเข้าใจเป็นกรอบ
ในการศึกษาและท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น โดย
อาศัยข้อมูลเอกสารทุติยภูมิเป็นหลัก
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แนวคิดว่าด้วยการประกอบสร้างกลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคม
(Social Construction of Target Populations: SCTP) เป็นแนวคิดที่ถูกน�ำ
เสนอโดย Schneider และ Ingram (1993) ที่ให้มุมมองอันเป็นประโยชน์ต่อ
การวิ เ คราะห์ แ ละท� ำ ความเข้ า ใจกระบวนการและการออกแบบนโยบาย
สาธารณะ (Public-policy Process and Design) ผ่านกระบวนการก�ำหนด
เป้าหมายกลุ่มประชากรทางสังคม โดยทฤษฎีนี้ให้ข้อเสนอว่า เราสามารถเห็น
แนวโน้มของนโยบายทีป่ รากฏออกจากกระบวนการทางนโยบายทีม่ อี คติ (Bias)
ได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากผู้ก�ำหนดนโยบายได้รับแรงจูงใจในการให้รางวัล
ผลประโยชน์ หรือการตอบแทนใด ๆ ในเชิงบวกเฉพาะกลุ่มที่มีอ�ำนาจทางการ
เมืองและกลุม่ กดดัน และสร้างกระบวนการทางนโยบายทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนส�ำหรับ
กลุ ่ ม ที่ ส ร้ า งผลกระทบในเชิ ง ลบ โดยเฉพาะกลุ ่ ม ที่ มี อ� ำ นาจน้ อ ยในสั ง คม
(Schneider & Ingram, 1993)
อย่างไรก็ตาม แนวคิดกลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคมยังคงมีข้อ
ถกเถียงหลายประเด็นด้วยกัน ข้อถกเถียงประการแรก การแบ่งกลุ่มประชากร
เป้าหมายทางสังคมนโยบาย (Social Construct of Target Population) ของ
Schneider และ Ingram ได้แบ่งกลุ่มประชากรโดยพิจารณาจากมิติความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ อิทธิพลทางสังคม และการระบบคุณค่าที่สังคมยึดถือ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความได้เปรียบสูง (Advantaged Groups)
กลุม่ คูแ่ ข่งขัน (Contender Groups) กลุม่ ทีต่ อ้ งพึง่ พิง (Dependent Groups)
และกลุ่มผู้เบี่ยงเบน (Deviant Groups) ซึ่งมักถูกท้าทายเกี่ยวกับวิธีการตรวจ
สอบและพิสูจน์ว่า “ประชากรกลุ่มหนึ่ง ๆ หรือคน ๆ หนึ่งนั้น จะถูกจัดให้อยู่ใน
กลุ่มใดเพียงกลุ่มเดียวหรือจ�ำกัดเฉพาะ 4 ประเภทนี้เท่านั้น หรือมีขอบเขตที่
สามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ได้อย่างไร?” (Kreitzer and Smith, 2018)
ข้อถกเถียงประการทีส่ อง Schneider และ Ingram มักหยิบยกและอ้างอิงกรณี
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ของสังคมอเมริกันเป็นหลัก ทั้งที่รากฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
บริบทแวดล้อมของสังคมแตกต่างออกไปจากของไทยอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแล้ว กรณีนโยบายด้านการศึกษาบนพื้นที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
ความคิด ความเชื่อ รวมทั้งมีความขัดแย้งที่รุนแรงอย่างในกรณีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ยิง่ ถือเป็นข้อท้าทายอย่างมากว่า “เราจะสามารถน�ำกรอบการ
แบ่งกลุ่มประชากรเป้าหมายทางนโยบายมากใช้ได้อย่างไร?”
ผู้เขียนพบว่า หนึ่งในแนวคิดในเชิงรัฐศาสตร์ที่ผู้เขียนเห็นว่ามีน่าสนใจ
คือ แนวคิดเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย (Advocacy Coalition Framework:
ACF) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสามารถน�ำมาช่วยอธิบายและปิดช่องว่างเกี่ยวกับเกี่ยว
กับปรากฏการณ์แข่งขันกันน�ำเสนอนโยบายของกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ผ่านการสร้างพันธมิตร เพื่อต่อรองทางอ�ำนาจ กดดัน สร้างข้อเสนอของตนเอง
และผลักดันสู่การตัดสินใจของผู้มีอ�ำนาจให้เห็นพ้องกับสิ่งที่กลุ่มของตนมี
ความเชื่อ
ดังนั้น ข้อท้าทายส�ำคัญการวิเคราะห์และศึกษาชิ้นนี้ คือ “แนวคิดเครือ
ข่ายพันธมิตรนโยบายสามารถมีส่วนช่วยในการอธิบายมุมมองการต่อสู้
ทางการเมืองในเวทีนโยบายผ่าน การแบ่งกลุม่ ประชากรเป้าหมายของสังคม
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังที่ Schneider และ Ingram ให้ข้อเสนอได้ หรือไม่
อย่างไร?” โดยผู้เขียน จะชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ของ
“กลุม่ พันธมิตร” 2 กลุม่ หลักทีพ่ ยายามผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้ความ
เชื่อ (Belief) ที่แตกต่างกัน คือ หนึ่ง กลุ่มพันธมิตรที่ผลักดันหลักสูตรการศึกษา
เพือ่ ความมัน่ คงและบูรณภาพแห่งรัฐ (ยอมรับให้ใช้หลักสูตรอิสลาม (เดิม) และ
ควรเพิม่ เติมเนือ้ หาในมุมมองด้านความมัน่ คงแห่งรัฐและบูรณาภาพแห่งดินแดน)
และสอง กลุ่มพันธมิตรที่ผลักดันหลักสูตรที่ยอมรับและสนับสนุนความเป็น
พหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น จนสามารถน�ำไปสู่ผลลัพธ์ทางนโยบายได้
ส�ำเร็จ (การประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (ใหม่) พ.ศ. 2551)
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แนวคิดทฤษฎีที่น�ำมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคม
นโยบาย กับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย กรณี การต่อสู้เพื่อผลักดัน
หลักสูตรการศึกษาเพื่อช่วงชิงมุมมองด้านความมั่นคงและบูรณภาพแห่งรัฐ กับ
มุมมองด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผู้เขียนน�ำแนวคิดทฤษฎี 2
แนวคิดมาใช้เป็นกรอบการศึกษา ประกอบด้วย แนวคิดการก�ำหนดกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายทางสังคม (Social Construction of Target Populations)
และ แนวคิดเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย (Advocacy Coalition Framework)
1. แนวคิดการก�ำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคม (Social
Construction of Target Populations: SCTP)
การก�ำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคม เป็นรากฐานส�ำคัญที่
สามารถน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงวาระ
นโยบาย (Policy Agenda) การเลือกเครื่องมือนโยบาย (Policy Tools) รวม
ทั้งการก�ำหนดทางเลือกของนโยบาย (Policy Choices) ที่เป็นเหตุเป็นผลและ
มีความชอบธรรม Schneider และ Ingram (1993) ได้อธิบายว่า การก�ำหนด
กลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคม หมายถึง คุณลักษณะทางวัฒนธรรม หรือ
ภาพลักษณ์ของกลุ่มคน หรือพฤติกรรมโดยรวมของกลุ่มคน ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ในสั ง คมจะได้ รั บ ผลกระทบจากการก� ำ หนดนโยบายของรั ฐ ในลั ก ษณะที่
แตกต่างกัน เหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องมาจากนโยบายและเครื่องมือนโยบายนั้น
มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงไปกับการรับรู้ การได้ประโยชน์ และการเข้าไปมี
ส่วนร่วมระหว่างประชากรเป้าหมาย กับประโยชน์ที่พวกเขาได้รับนั่นเอง ทั้งนี้
Schneider และ Ingram ได้กล่าวถึงการแบ่งประชากรในสังคมส�ำหรับใช้ใน
การวิเคราะห์และออกแบบกลุ่มเป้าหมายนโยบาย 2 ประการ คือ ระดับของ
อ�ำนาจทางการเมือง (Political Power) และระดับกระบวนการสร้างทางสังคม
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(Social Construction) น�ำไปสู่การจ�ำแนกกลุ่มผู้คนในสังคมออกเป็น 4 กลุ่ม
หลัก (Schneider & Ingram, 1993) ประกอบด้วย
(1) กลุ่มที่มีความได้เปรียบสูง (Advantaged Groups)
กลุม่ ทีม่ คี วามได้เปรียบสูง มีลกั ษณะมีอำ� นาจการต่อรองทางการเมืองสูง
กว่ากลุ่มอื่น ๆ ในสังคม และเป็นกลุ่มที่มีกระบวนการสร้างทางสังคมในแง่บวก
มักยึดโยงกับคุณค่าของสังคม หรือเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์จนสังคมให้การ
ยอมรั บ ยกย่ อง เช่ น ในสหรัฐฯ สังคมจะให้ความส�ำคัญกั บทหารผ่ า นศึ ก
(Veteran) ในฐานะผู้เสียสละและกล้าหาญ มีคุณต่อความมั่นคงของชาติ
เนื่องจากสหรัฐฯ ให้คุณค่ากับความยิ่งใหญ่ของชาติ นโยบายของรัฐโดยส่วน
ใหญ่จงึ มีแนวโน้มทีจ่ ะตอบสนองอย่างมัน่ คง (Strong Statues) ส�ำหรับในกรณี
ของไทย กลุ่มที่มีความได้เปรียบสูงเป็นกลุ่มชนชั้นน�ำในระบบราชการเป็นหลัก
เช่น กลุ่มข้าราชการระดับสูงหรือผู้น�ำในหน่วยงานด้านพลเรือนและกองทัพ
ข้าราชการตุลาการ ทหารที่เกษียณอายุราชการแต่มีอิทธิพลทางการเมืองและ
ความคิดทางสังคม (เช่น องคมนตรี) ชนชั้นน�ำในกลุ่มอนุรักษ์นิยมในกรุงเทพฯ
กลุม่ พระสงฆ์ทมี่ พี ระทีม่ สี มณศักดิส์ งู และผูน้ ำ� ทางศาสนาอืน่ ๆ ทีร่ ฐั ไทยให้การ
รับรอง (เช่น จุฬาราชมนตรี)
(2) กลุ่มคู่แข่งขัน (Contender Groups)
กลุ่มคู่แข่งขัน มีลักษณะของการต่อรองอ�ำนาจทางการเมืองสูงในระดับ
ใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีความได้เปรียบสูง แต่ระดับกระบวนการสร้างทางสังคม
เป็นลบ มักถูกมองว่า เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามโลภ เกีย่ วข้องกับการแสวงหาประโยชน์
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาความมั่งคั่ง และเน้นการสร้างคุณค่าทางสังคม
(Undeserving) นโยบายที่เหมาะสมส�ำหรับการตอบสนองกลุ่มนี้จึงมีลักษณะ
ที่เ น้น ไปที่ ก ารให้ ผลประโยชน์บางประการ เพื่อจู ง ใจมิ ให้ ท� ำ พฤติ ก รรมที่
ไม่ต้องการ พร้อมกับพัฒนากลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของภาคประชาสังคม
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ตัวอย่างของกลุ่มคู่แข่งในสหรัฐฯ ได้แก่ นายทุน นักธุรกิจ ชนชั้นน�ำ เป็นต้น
แต่ส�ำหรับในกรณีของไทยคู่แข่งขันในขณะนั้น คือ กลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ที่
เข้ามามีบทบาททางการเมืองหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ที่มี
ความเข้มแข็งและมีแนวคิดมุง่ เน้นการตอบสนองทางนโยบายทีเ่ อาใจประชาชน
เป็นหลัก เช่น นักการเมืองในพรรคไทยรักไทย ชนชั้นน�ำในภาคประชาสังคม
ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำศาสนาในชุมชน ครูสอนศาสนา เป็นต้น
(3) กลุ่มที่ต้องพึ่งพิง (Dependent Groups)
กลุ ่ ม ที่ ต ้ อ งพึ่ ง พิ ง ถื อ เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี อ� ำ นาจต่ อ รองทางการเมื อ งน้ อ ย
เนือ่ งจากไม่ได้ถอื ครองทรัพยากรและคุณค่าทางสังคม และมีความเกีย่ วข้องกับ
กระบวนการสร้างทางสังคมในระดับต�่ำ มักเป็นกลุ่มที่มีความเฉยชา และไม่ได้
สร้างคุณค่าที่สังคมนั้น ๆ ให้การยอมรับมากนัก นโยบายการตอบสนองของรัฐ
ส�ำหรับประชากรกลุ่มนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองข้อเรียกร้องเฉพาะกลุ่ม
เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ เสมอภาคและเท่าเทียม ตัวอย่างกลุม่ ทีต่ อ้ งพึง่ พิงในสหรัฐฯ
ได้แก่ คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เป็นต้น ในกรณีของไทยคนกลุ่มนี้
มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกรณีของสหรัฐฯ ส�ำหรับประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน หลายกรณีมักถูกจัดให้เป็นกลุ่มประชากร
ทางนโยบายในกลุ่มนี้
(4) กลุ่มผู้เบี่ยงเบน (Deviant Groups)
กลุ ่ ม เบี่ ย งเบน เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี อ� ำ นาจทางการเมื อ งน้ อ ยและอยู ่ ใ น
กระบวนการสร้างทางสังคมในเชิงลบ มักเป็นกลุม่ ทีม่ พี ฤติกรรมเบีย่ งเบนไปจาก
บรรทัดฐานที่สังคมยึดถือ หรือท�ำผิดกฎเกณฑ์ทางสังคม (Deviate) เกี่ยวข้อง
กับการใช้ความรุนแรง มีความไม่นา่ ไว้ใจ และถูกมองว่าเป็นกลุม่ คนทีเ่ ห็นแก่ตวั
เพื่อควบคุมประชากรกลุ่มนี้ให้กลับมายอมรับและปฏิบัติตามบรรทัดฐานของ
สังคม นโยบายของรัฐจึงมักมุ่งเน้นไปที่การลงโทษ (Punishment) เป็นหลัก
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ตัวอย่างประชากรกลุม่ นีใ้ นกรณีของสหรัฐฯ ได้แก่ ผูต้ ดิ ยาเสพติด อาชญากรรม
เป็นต้น ในกรณีของไทยมีลักษณะเดียวกับสหรัฐฯ แต่ในกรณีพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อาจหมายรวมถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่
เข้าสู่ขบวนการแนวร่วมก่อความไม่สงบ หรือกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจเป็น
แนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในอนาคต
Schneider และ Ingram (1993) ยังได้ระบุถึงลักษณะโดยทั่วไป
เกี่ยวกับผลประโยชน์ หรือการท�ำให้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (Benefits or
Burdens) ซึง่ เป็นการมองทีม่ งุ่ เน้นไปทีค่ ณ
ุ ค่า (Values) จากการด�ำเนินนโยบาย
ที่ถูกน�ำไปปฏิบัติผ่านหน่วยงานหรือกลไกเชิงสถาบันต่าง ๆ ที่ท�ำหน้าที่เป็น
สื่อกลางเชื่อมโยง (Intermediate Linkages) จากผู้มีอ�ำนาจภายในสังคม โดย
เฉพาะรัฐบาลและหน่วยงานหลัก ด้านการก�ำหนดนโยบาย เพือ่ ด�ำเนินมาตรการ
ทางนโยบายต่อกลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน โดยกลไกความเชื่อมโยง
(Linkage mechanisms) ดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย (1) กฎระเบียบ (Rules)
เป็นหลักการที่น�ำมาใช้ในการก�ำหนดพฤติกรรมของคนและหน่วยงานต่าง ๆ
เพือ่ ให้บรรลุมาตรการทางนโยบายของรัฐ เช่น ระบบราชการ กฎหมาย เป็นต้น
(2) เครื่องมือต่าง ๆ (Tools) เป็นการน�ำนโยบายมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
(Motivate/Incentive) เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่รัฐต้องการ หรือการมี
บทลงโทษ (Punishment) เพือ่ ป้องปรามหรือยับยัง้ การกระท�ำหนึง่ ๆ ทัง้ หมดนี้
จะถูกด�ำเนินการควบคู่กันเพื่อรักษาคุณค่าทางสังคมและการบรรลุเป้าหมาย
นโยบายทัง้ ในลักษณะการหวังผลโดยรวมทัง้ สังคมและหวังผลต่อประชากรกลุม่
หนึ่ง ๆ (3) หลักเหตุผล (Rationales) เป็นการออกแบบนโยบายที่เชื่อมโยงถึง
เหตุผลความเป็นมา (Reasons) ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความยุตธิ รรม (Justifications)
และหลักกฎหมายที่ชอบธรรม (Legitimations) (4) โครงสร้างการน�ำนโยบาย
สู่การปฏิบัติ (Implementation Structures) เป็นการก�ำหนดเครื่องมือ
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เชิงโครงสร้างที่มีลักษณะของการบังคับบัญชา สั่งการ การน�ำทรัพยากรไปใช้
และการติดตามประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติว่า
บรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร และ (5) สมมติฐานทางนโยบาย (Policy
Assumptions) เป็นการคาดหวังเชิงผลลัพธ์จากการด�ำเนินนโยบายและ
การบรรลุผลทางนโยบาย แบ่งสมมติฐานได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ สมมติฐาน
เชิงเทคนิค สมมติฐานเชิงบรรทัดฐาน และสมมติฐานเชิงพฤติกรรม
2. แนวคิดเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย (Advocacy Coalition
Framework: ACF)
แนวคิดเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย เป็นแนวคิดที่วิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะในบริบททางการเมืองอย่างเป็นระบบผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) ซึง่ การวิเคราะห์ทำ� ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบย่อย (Policy Subsystem) ตลอดจนแรงจูงใจ เหตุผล ความเชือ่ โครงสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แสดงที่ ห ลากหลายที่ ท� ำ เกิ ด การเกาะกลุ ่ ม เพื่ อ สร้ า ง
พันธมิตรผู้สนับสนุนระหว่างกัน และพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบาย
สาธารณะ (Weible, 2006) โดยทั่วไปแล้วการน�ำแนวคิดเครือข่ายพันธมิตร
นโยบายไปใช้ในการวิเคราะห์และท�ำความเข้าใจกระบวนการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งจ�ำแนกสมมติฐาน 3 ระดับ ได้แก่ (1) สมมติฐานระดับมหภาค
(Macro-Level) เชื่ อ ว่ า นโยบายมี แ นวโน้ ม เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
เฉพาะภายในระบบย่อยต่าง ๆ ของกระบวนการผลักดันนโยบาย ซึ่งได้รับ
ผลกระทบเชิงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ (2) สมมติฐานระดับกลาง
(Meso-Level) เป็นการจัดการกับความหลากหลายของตัวแสดงในระบบย่อย
ทั้งหลายของพวกเข้าเอง จนน�ำไปสู่การเกิดเครือข่ายพันธมิตร (Advocacy
Coalitions) และ (3) สมมติฐานระดับจุลภาค (Micro-Level) เป็นการวิเคราะห์
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พฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคลทีม่ ตี วั แบบปัจเจกบุคคล (Model of Individual)
ซึง่ มีการน�ำมุมมองการวิเคราะห์จากสาขาจิตวิทยาสังคมมาใช้ เช่น การวิเคราะห์
ผ่านทัศนคติ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ และแรงจูงใจ ฯลฯ
ลักษณะการวิเคราะห์ที่ส�ำคัญแนวคิดเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย เป็น
การวิเคราะห์ที่ค�ำนึงถึง ระบบย่อยของนโยบาย (Policy Subsystems) การใช้
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์/เทคนิค ตัวแสดงต่าง ๆ และปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดง
ของระบบย่อย แนวคิดเครือข่ายพันธมิตรนโยบายเชื่อว่า นโยบายเป็นผลผลิต
ที่เกิดจากการแปลงความเชื่อของตัวแสดงโดยรวมภายในระบบย่อย และการ
วิเคราะห์ภายใต้แนวคิดดังกล่าวเชื่อว่า การแสดงออกของปัจเจกบุคคลขึ้นมา
จากการใช้เหตุผลที่จ�ำกัดและอาจมาจากการเร้าจากข้อมูลและความเชื่อ
ภายในระบบย่อย
กระบวนการท�ำงานของพันธมิตรนโยบาย ประกอบด้วย (1) กลุ่ม
พันธมิตรจะมีการพัฒนาและใช้ข้อมูลโน้มน้าวผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจตามที่ตนเชื่อ
และต้องการ (2) กลุ่มพันธมิตรพยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทจัดการทางเลือก
ของนโยบายในขั้นตอนการตัดสินใจ (Decision-making forum) (3) กลุ่ม
พันธมิตรจะให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่มี
ระบบความเชื่อร่วมกันกับกลุ่ม ซึ่งการรวมตัวกันเป็นพันธมิตรเกิดจากการมี
ความเชื่อและมุมมองที่สอดคล้องต้องกัน อันเกิดจากความใกล้ชิดในการ
เคลือ่ นไหวผลักดันประเด็นเชิงนโยบายร่วมกัน (Sabatier and Jenkins-Smith,
1999) และน�ำไปสู่การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายให้ผู้มีอ�ำนาจเลือกตัดสินใจ
ในที่สุด
แนวคิดเครือข่ายพันธมิตรนโยบายยังเชือ่ ว่า การแข่งขันของกลุม่ พันธมิตร
นโยบายแต่ละกลุ่มต่างอยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อม 2 ชุดด้วยกัน
ประกอบด้วย หนึ่ง ตัวแปรคงที่ (Relatively Stable Parameters) มีแนวโน้ม
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การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยภายในทศวรรษ ได้แก่ ลักษณะปัญหา การ
กระจายทรัพยากร ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างการเมือง และ
สอง ตัวแปรเชิงพลวัต (External (System) Events) เป็นเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๆ และอาจได้รับอิทธิพลจากตัวแปรคงที่ ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นต่าง ๆ ระบบพันธมิตร
และการตัดสินใจเชิงนโยบายและผลกระทบจากนโยบาย (Sabatier & Weible,
2007; Sabatier & Jenkins-Smith, 1999)
นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวแสดงนั้น Weible (2006)
ระบุว่า ความเชื่อ (Belief) เป็นสาเหตุส�ำคัญที่สุดของพฤติกรรมทางการเมือง
ซึ่งความเชื่อสามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 3 ระดับด้วยกัน ระดับที่หนึ่ง ระบบ
ความเชือ่ ชัน้ บนสุด เป็นระบบความเชือ่ ทีม่ คี วามละเอียดลึกซึง้ สูง (Deep Core
Belief) มีขอบเขตค่อนข้างกว้างและค่อนข้างคงที่ จึงมีลักษณะเป็นอุดมการณ์
ทางการเมือง เช่น แนวคิดอนุรักษ์นิยม แนวคิดเสรีนิยม เป็นต้น ระดับที่สอง
ระบบความเชื่อชั้นกลาง ถูกจัดเป็นความเชื่อหลักทางนโยบาย (Policy Core
Belief) มีขอบข่ายครอบคลุมระบบย่อยหนึ่ง ๆ ของนโยบาย และเป็นระบบ
ความเชื่อที่ให้เกิดการสร้างพันธมิตรและปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงที่เข้มข้นมาก
ขึ้น จ�ำแนกอย่างหยาบได้เป็นระบบย่อยที่ต้องการคงลักษณะนโยบายเดิม กับ
ระบบย่อยที่พยายามต่อต้านและเปลี่ยนแปลงนโยบาย และระดับที่สาม ระบบ
ความเชื่ อ ชั้ น ล่ า งสุ ด มี ข อบข่ า ยแคบที่ สุ ด มั ก ยึ ด โยงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ประสบการณ์ และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทั้งนี้ โดยทั่วไปตัวแสดงต่าง ๆ ภายใน
ระบบย่อยจะมุ่งเน้นไปการกระตุ้นและเผยแพร่ให้ความเชื่อทางหลักของ
นโยบายของกลุ่มพันธมิตรของตัวเองประสบความส�ำเร็จหรือได้รับการผลักดัน
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (Weible, 2006)
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3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรเป้าหมายทาง
สังคมนโยบาย กับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย
จากการที่ Schneider และ Ingram (1993) ได้แบ่งกลุ่มประชากร
เป้ า หมายของสั ง คมออกเป็ น 4 กลุ ่ ม ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บสู ง
(Advantaged Groups) กลุ่มคู่แข่งขัน (Contender Groups) กลุ่มที่ต้องพึ่ง
พิง (Dependent Groups) และกลุ่มผู้เบี่ยงเบน (Deviant Groups) รวมทั้ง
ยังได้ระบุถึงลักษณะโดยทั่วไปผลประโยชน์ หรือการท�ำให้ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น (Benefits or Burdens) ซึ่งเป็นการมองที่มุ่งเน้นไปที่คุณค่า (Values)
ในนโยบายที่ถูกน�ำไปปฏิบัติผ่านกลไกเชิงสถาบันต่าง ๆ จากผู้มีอ�ำนาจภายใน
สังคมโดยเฉพาะรัฐบาลผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น กฎระเบียบ เครื่องมือต่าง ๆ
หลักเหตุผล ระบบ/โครงสร้างการน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติและสมมติฐานทาง
นโยบาย เป็นที่น่าสนใจว่า การแบ่งกลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคมนโยบาย
ในข้างต้นนี้ สามารถอธิบายผ่านแนวโน้มการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
นโยบายเพื่อสร้างข้อเสนอทางนโยบายได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจาก Weible
(2006) ระบุวา่ พฤติกรรมของตัวแสดงมีแนวโน้มตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ ความเชือ่
(Belief) ว่าเป็นสาเหตุส�ำคัญที่สุดของพฤติกรรมทางการเมืองทั้ง 3 ระดับ ไม่ว่า
จะเป็น ระบบความเชื่อชั้นบนสุด ระบบความเชื่อชั้นกลาง และระบบความเชื่อ
ชั้นล่างสุด มีขอบข่ายแคบที่สุด มักยึดโยงกับข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์
และเปลีย่ นแปลงได้งา่ ย หากเป็นเช่นนัน้ กรณีการต่อสูเ้ พือ่ ผลักดันหลักสูตรการ
ศึกษาเพื่อช่วงชิงมิติความมั่นคงแห่งรัฐ กับพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
น่าที่จะส่งผลต่อแนวโน้มที่ตัวแสดงส�ำคัญภายใต้กลุ่มเดียวกันมีความเชื่อที่เป็น
ไปในทิศทางเดียวกันในการพยายามสร้างกลุม่ พันธมิตรและผลักดันข้อเสนอทาง
นโยบายเพือ่ น�ำไปสูก่ ารตัดสินใจของผูม้ อี ำ� นาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบความ
เชื่อชั้นกลาง ถูกจัดเป็นความเชื่อหลักทางนโยบาย (Policy Core Belief)
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มีขอบข่ายครอบคลุมระบบย่อยหนึ่ง ๆ ของนโยบาย และเป็นระบบความเชื่อ
ทีใ่ ห้เกิดการสร้างพันธมิตรและปฏิสมั พันธ์ของตัวแสดงทีเ่ ข้มข้นมากขึน้ ในกรณี
เช่นนี้ ตัวแสดงที่คาดหมายได้ว่า เป็นผู้พยายามรักษาคุณค่าและความเชื่อแบบ
เดิมไว้ คือ กลุม่ ทีม่ งุ่ เน้นการจัดการศึกษาทีย่ ดึ ความมัน่ คงและบูรณภาพทางการ
ศึกษาเป็นหลัก หรือมีคุณลักษณะร่วมในการเป็น “กลุ่มที่มีความได้เปรียบสูง”
ขณะทีก่ ลุม่ ต้องการให้เกิดการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาสูก่ ารยอมรับและเคารพ
ในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มเดียวกันในฐานะ “กลุ่ม
คู่แข่งขัน” ไม่ว่าจะเพิ่งเกิดอ�ำนาจต่อรองขึ้นมาใหม่หรือไม่ก็ตาม

บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ทางสังคมนโยบาย กับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย
กรณี การต่อสูเ้ พือ่ ผลักดันหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ช่วงชิงมุม
มองด้านความมัน่ คงและบูรณภาพแห่งรัฐ กับมุมมองด้านมิติ
พหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด�ำเนินมาอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกันอย่างสลับซับซ้อนทั้งอุดมการณ์
ประวัติศาสตร์ ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนความเหลื่อมล�้ำทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นส่งผลให้พนื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้มีความเปราะบางโดยรวมค่อนข้างสูงแทบทุกมิติ ซึ่งหากย้อนกลับไป
พิจารณาถึง ลักษณะประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวคิดการ
ก�ำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคม (Social Construction of Target
Populations) สามารถแบ่งกลุม่ ประชากรทางนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณี การ
ต่อสู้เพื่อผลักดันหลักสูตรการศึกษาเพื่อช่วงชิงมุมมองด้านความมั่นคงและ
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บูรณภาพแห่งรัฐ กับมุมมองพหุวฒ
ั นธรรมและอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังนี้
(1) กลุม่ ทีม่ คี วามได้เปรียบสูง (Advantaged Groups) เป็นกลุม่
ทีย่ ดึ โยงคุณค่าหลักทางสังคม ซึง่ รัฐไทยยึดมัน่ ต่อมิตอิ ธิปไตย ความมัน่ คง
การบูรณภาพแห่งดินแดน และความสงบสุขของสังคมเป็นหลัก ตัวแสดง
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ข้าราชการระดับสูงทั้งฝ่ายทหาร ต�ำรวจ และพลเรือน
ตุลาการ ทหารที่เกษียณอายุราชการ ชนชั้นน�ำในกลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่ม
พระสงฆ์ และจุฬาราชมนตรี
(2) กลุ่มคู่แข่งขัน (Contender Groups) มีอ�ำนาจทางการเมือง
สูงในระดับใกล้เคียงกับกลุม่ ทีม่ คี วามได้เปรียบสูง แต่ระดับกระบวนการ
สร้างทางสังคมเป็นลบ และเน้นการสร้างคุณค่าทางสังคม (Undeserving)
ในกรณีนี้ได้แก่ กลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาททางการเมือง
หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ที่มีความเข้มแข็งและ
มีแนวคิดมุ่งเน้นการตอบสนองทางนโยบายที่เอาใจประชาชนเป็นหลัก
เช่น นักการเมืองในพรรคไทยรักไทย ชนชั้นน�ำในภาคประชาสังคม
ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำศาสนาในชุมชน ครูสอนศาสนา เป็นต้น
(3) กลุ่มที่ต้องพึ่งพิง (Dependent Groups) ในที่นี้ คือ ผู้เขียน
ถือว่าประชากรที่ยากจนโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยัง
เป็นกลุ่มที่ต้องพึ่งพิง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอ�ำนาจต่อรองทางการเมือง
ระดับชาตินอ้ ย ประชากรส่วนใหญ่ยงั มีความยากจนอยูม่ าก ดังสังเกตได้
จากรายได้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของรัฐทั้ง 3
จังหวัด กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2547 พบว่า รายได้ครัวเรือนต่อเดือนพื้นที่
จังหวัดปัตตานีอยู่ที่ 9,702 บาท จังหวัดยะลา 10,018 บาท และจังหวัด
นราธิวาส 7,603 บาท แต่รายได้ต่อครัวเรือนต่อเดือนในระดับที่ต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่ระดับ 13,736 บาท ในแง่นี้ จึงมองเด็กใน
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ฐานะกลุ่มผู้ที่ต้องพึ่งพิงรัฐเช่นเดียวกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
(4) กลุม่ ผูเ้ บีย่ งเบน (Deviant Groups) ภายใต้มมุ มองด้านความ
มั่ น คง สามารถมองประชากรกลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งที่มีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยงต่อการหล่อ
หลอมและบ่มเพาะเพื่อพัฒนาไปสู่แนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในอนาคต
ซึ่งแม้มีข้อถกเถียงอย่างมากเกี่ยวกับมุมมองต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่
โดยฝ่ายความมั่นคงมักมองว่าเด็กกลุ่มนี้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นกลุ่ม
ผู้เบี่ยงเบน (Deviant Groups) เพราะนอกจากเป็นกลุ่มที่มีอ�ำนาจ
ทางการเมืองน้อย อยูใ่ นกระบวนการสร้างทางสังคมในเชิงลบ มีบางส่วน
เข้าสู่ขบวนการแนวร่วมของกลุ่มก่อความไม่สงบในฐานะหน่วยรบลาด
ตระเวนขนาดเล็ก (Runda Kumpulan Kecil: RKK) โดยมีการใช้ปลูก
ฝังหลักค�ำสอนทางศาสนาที่ผิดและบิดเบือนประวัติศาสตร์ รวมทั้งใช้
โรงเรียนสอนศาสนาเป็นพื้นที่บ่มเพาะทัศนคติและความรุนแรงเพื่อ
ต่อด้านอ�ำนาจรัฐ แต่อกี ฝ่ายหนึง่ มองว่า “เด็กเปรียบเหมือนผ้าขาว” ขึน้
อยู่กับการฟูมฟักและเสริมสร้างการเรียนรู้ แต่ปัญหาส�ำคัญของเด็กคือ
อยูใ่ นครอบครัวทีส่ ว่ นใหญ่ยากจนและไร้อำ� นาจ จึงเข้าข่ายลักษณะกลุม่
ที่ต้องพึ่งพิง (Dependent Groups) เสียมากกว่า ซึ่งรัฐต้องให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือและเคารพสิทธิทางวัฒนธรรมของท้องถิน่ ไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในเวทีนโยบายการศึกษามีการถกเกถียง
ถึง “แนวนโยบายการจัดการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ทเี่ หมาะสม”
อยูบ่ นสองแนวคิดหลักด้วยกัน คือ 1) แนวคิดว่าด้วยนโยบายการศึกษาเพือ่ ความ
มั่นคงและบูรณภาพแห่งรัฐ 2) แนวคิดสนับสนุนพหุสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
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มักถูกมองว่าเป็นนโยบายที่ผ่อนปรน (ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563)
นโยบายทั้งสองชุดนี้ ต่างเชื่อว่าจะท�ำให้การศึกษาน�ำไปสู่เป้าหมายการสร้าง
สันติสุขและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง ด้วย
เหตุผลดังนี้
(1) แนวคิดว่าด้วยนโยบายการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงแห่งรัฐและ
การศึกษาเพือ่ บูรณาภาพของชาติ เชือ่ ว่า การจัดระบบการศึกษาหรือการ
เรียนการสอนเป็น “กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองและวัฒนธรรม
ทางการเมือง (Political Socialization)” ได้รับอิทธิพลและแบบแผน
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 การเรียนการสอนจะอาศัยการจัดระบบการ
ศึกษาของชาติเป็นแบบแผนหลัก เพือ่ ผลิตซ�ำ้ คุณค่าทีส่ งั คมยอมรับให้แก่
บรรดาผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา ทั้งการปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ
ประชาชาติ ความภูมใิ จในความเป็นชาติไทยของตน และความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (สุมินทร์ จุฑางกูร, 2529) เชื่อว่าการสร้าง
ความคิดความเชื่อชุดเดียวกันภายในรัฐ จะน�ำไปสู่การยอมรับและสร้าง
สันติสขุ ให้กบั พืน้ ที่ ไม่เกิดการแบ่งแยกต่อไป ดังนัน้ การจัดการเรียนการ
สอนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้กบั เด็กและเยาวชน จึงควรลักษณะ
สนับสนุนการปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง (Centralization) พร้อมกับยก
ระดับการจัดการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผน (Formal education)
ควรใช้แผนการศึกษาแห่งชาติและใช้ “หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน”
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ที่เหมือนกันในทุกภูมิภาค
แต่ยอมผ่อนปรนให้มีการจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรอิสลามศึกษา
แบบเดิม พ.ศ. 2546 ซึ่งก�ำหนดให้ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6 ปี
ป. 1 ถึง ป. 6 มีการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 40 สัปดาห์ และสัปดาห์หนึง่ มีเวลา
เรียน 2 ชัว่ โมงเป็นอย่างน้อย และอาจเพิม่ เนือ้ หาทีส่ นับสนุนการรวมชาติ
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เป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการสร้างจิตส�ำนึกและความรู้สึกร่วมกันในฐานะ
พลเมืองไทย
(2) แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมและยอมรับอัตลักษณ์ในการ
จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวคิดพื้นฐานที่สนับสนุน
แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) เกิดขึ้นเนื่องจากเดิม
นโยบายของรัฐมีการกีดกันหรือการแบ่งแยกชนพื้นเมืองออกจากพื้นที่
ทางสั ง คม ซึ่ ง มี วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งไปจากวั ฒ นธรรมกระแสหลั ก
ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ค่านิยม วัฒนธรรมย่อย
ต่าง ๆ ฯลฯ ส�ำหรับรัฐชาติสมัยใหม่น้ัน มโนทัศน์เรื่องของความหลาก
หลายในสังคมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ตงั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานทีต่ า่ งกับสังคม
ก่อนสมัยใหม่ กล่าวคือ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมต้องด�ำเนินควบคู่
ไปกับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในสังคมตามหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิช, 2552) ภายหลังเหตุการณ์
ความไม่สงบในปี พ.ศ. 2547 ได้มีความพยายามน�ำแนวคิดการจัดการ
ศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมมาปรับใช้ มีการจัดวางมาตรฐานการ
เรียนการสอน การจัดวางหลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ทรัพยากร และงบประมาณ ซึง่ รัฐบาลไทยมีความกระตือรือร้นอย่างมาก
หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. 2547
ดังเห็นได้จากการก�ำหนดให้มี “แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข พ.ศ. 2548-2551” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2549) โดยผลผลิตที่ส�ำคัญ คือ “หลักสูตรอิสลามศึกษา
พ.ศ. 2551” (หรือเรียกว่า หลักสูตรอิสลามแบบเข้ม) ส�ำหรับน�ำไปใช้
กั บ โรงเรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยมี ชั่ ว โมงเรี ย นวิ ช า
ด้านหลักค�ำสอนทางศาสนาอิสลามและภาษามลายูจาก 2 ชั่วโมง
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เพิ่มขึ้นเป็น 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนกลุ่มสาระวิชาสามัญ เช่น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ซึ่ง
กลุ ่ มนี้ เชื่ อ ว่ า การเพิ่มเนื้อหาทางศาสนาอิส ลาม เป็ นการที่ รั ฐ ไทย
แสดงออกซึ่งการเคารพความแตกต่างและหลากหลายของวัฒนธรรมที่
สะท้อนผ่านระบบการเรียนการสอน น่าจะมีนัยส�ำคัญต่อการเสริมสร้าง
สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากช่วยลดแรงกดดันและ
การต่อต้านอ�ำนาจของรัฐได้ในระยะยาว ในทางปฏิบตั พิ บว่า มีการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย สาระอิสลามศึกษา
สาระสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์อิสลาม/ท้องถิ่น) และภาษาอิสลาม
(และเสริมด้วยภาษาอาหรับ) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในภาคเช้า
ของทุกวันระหว่างเวลา 08.20-12.20 น. หรือคิดเป็น 20 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
กระบวนการต่ อ สู ้ เ พื่ อ ผลั ก ดั น นโยบายการศึ ก ษาบนพื้ น ที่ ห ลั ก สู ต ร
การศึกษา หลังสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ.
2547 หากวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย
(Advocacy Coalition Framework: ACF) จะพบว่า มุมมองของผู้ก�ำหนด
นโยบายเกี่ยวกับข้อถกเถียงเหล่านี้ ปรากฏอยู่ในเวทีนโยบายด้านการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ในการเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่ที่แท้จริง
นั้น นโยบายการศึกษาในพื้นที่จะต้องตอบสนองต่อความมั่นคงแห่งรัฐ หรือ
พหุสังคมและวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่ากัน เนื่องจาก
ท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ได้ในการจัดการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในพื้นที่
จะต้องถูกคาดหวังไม่เพียงแต่เฉพาะ “สันติสุข” อีกต่อไป แต่จะต้องน�ำมาสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนในการสอบวัดระดับใน
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ระดับชาติ (National Test) ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
ปัจจุบันยังต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอื่น ๆ ทุกรายวิชา (ยกเว้น วิชาอิสลาม
ศึกษา) และยังส่งผลต่อโอกาสในการเข้าสูต่ ลาดแรงงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
และเศรษฐกิจทีด่ ยี งิ่ ขึน้ อันน�ำมาสูก่ ารลดโอกาสเข้าสูข่ บวนการก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่ประการหนึ่งด้วย
ดังนั้นหากพิจารณาตัวแสดงที่ Weible (2006) กล่าวถึงความเชื่อ
(Belief) การก�ำเนิดขึน้ ของแผนยุทธศาสตร์ปฏิรปู การศึกษาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข พ.ศ. 2548-2551 เป็นภาพสะท้อนระบบความเชื่อชั้น
บนสุด (Upper-Tier) ที่เห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีการปรับสมดุลระหว่างมิติการเสริม
สร้างความมั่นคงและบูรณภาพแห่งรัฐกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
แต่กลับมีความเชื่อที่ต่อสู้ในระบบความเชื่อชั้นกลาง (Middle-Tier) ถูกจัดเป็น
ความเชือ่ หลักทางนโยบาย (Policy Core Belief) ทีม่ ขี อบข่ายครอบคลุมระบบ
ย่อยของนโยบาย ท�ำให้เกิดการปะทะและช่วงชิงอ�ำนาจในการก�ำหนดทิศทาง
ว่า รัฐไทยควรให้น�้ำหนักไปกับ “มิติความมั่นคงและบูรณาภาพ (Security/
Integrity)” หรือ “มิตพิ หุวฒ
ั นธรรมและอัตลักษณ์ (Multicultural/Identity)”
มากกว่ากัน
ในปี 2548 พบว่ า พ.ต.ท.ดร. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี
ขณะนั้น ได้มอบหมายให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ท�ำหน้าที่ในการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
ทั้งฝ่ายความมั่นคง นักการเมือง ข้าราชการที่ก�ำกับดูแลนโยบายการศึกษาใน
พื้นที่ รวมทั้งประขาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลจากสถานการณ์
ความไม่สงบก่อให้เกิดความตื่นตัวในการน�ำเสนอนโยบายการศึกษาอย่าง
พรั่งพรูจากตัวแสดงที่หลากหลายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่ง “ผลลัพธ์
ทางนโยบาย (Policy Outcome)” คุณค่าของค�ำว่า “สมดุล (Balance)”
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ระหว่างการต่อสู้ในมิติทั้งสองปรากฏในการจัดท�ำและปฏิรูปหลักสูตรการ
ศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข พ.ศ. 2548-2551 (ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2563) ซึ่งท�ำให้เกิดลักษณะที่เป็น ระบบย่อยของนโยบาย
(Policy Subsystem) อย่างน้อย 2 ระบบ เกี่ยวกับการผลักดันการปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่
(1) ระบบย่อยที่มุ่งเน้นแผนการศึกษาชาติภายใต้การน�ำหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ต่อไป และเพิ่มเนื้อหาเพื่อสนับสนุนความ
มั่นคงแห่งรัฐมากขึ้น เพื่อป้องปรามการขยายตัวของแนวร่วม
กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ในอนาคต ตัวแสดงส�ำคัญ ได้แก่
ข้าราชการระดับสูงในกองทัพ ข้าราชการระดับสูงในกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้าราชการเขตพื้นที่การศึกษา (บางส่วน) เป็นต้น
(2) ระบบย่อยที่สนับสนุนนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดรับกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ นักวิชาการศึกษาด้านศาสนาอิสลาม
และภาษามลายู และข้าราชการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในพืน้ ที่ (บางส่วน)
ผู้แทนประชาชนระดับต�ำบล และภาคประชาสังคม เป็นต้น
ในเวทีสาธารณะทั้งที่รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น มีการต่อสู้ทาง
ความคิดของทั้งสองฝ่ายได้กล่าวหยิบยก ผลกระทบจากการตัดสินใจทางเลือก
ของนโยบายที่แตกต่างกัน ข้อสรุปที่ได้จากผู้ตัดสินใจนโยบาย คือ รัฐบาล
ในขณะนั้น คือ “แผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยการปรั บ หลั ก สู ต รในสถานศึ ก ษาทุ ก ประเภททุ ก สั ง กั ด ให้
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทั้งไทยพุทธและมุสลิม ปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งด้านวิชาศาสนา ภาษาไทย
และประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ให้คนในพืน้ ทีไ่ ด้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เพือ่
เอื้อต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” (สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
และชื่นกนก โควินท์, 2562) นั่นหมายความว่า เครือข่ายพันธมิตรในระบบย่อย
ที่สนับสนุนนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สอดรับกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นฝ่ายได้รบั ชัยชนะ และน�ำมาสูก่ ารออกแบบและบังคับใช้ “หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) พ.ศ. 2551” และให้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มีการใช้อยู่ในโรงเรียนเอกชนอิสลาม
หลายแห่งเรื่อยมา จากข้อมูลล่าสุดพบว่า โรงเรียนเอกชนอิสลาม มีการ
น�ำหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้และรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 447 แห่ง
จากทั้งหมด 2,763 แห่ง (ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563)
ประเด็นทีน่ า่ สนใจคือ แรงจูงใจ ระบบคุณค่าทีย่ ดึ ถือ และยุทธวิธที แี่ ต่ละ
กลุ่มน�ำมาใช้ในการสร้างพลังอ�ำนาจต่อรองและกดดัน พบว่า มีความแตกต่าง
กัน ดังนี้ (1) ระบบย่อยที่มุ่งเน้นแผนการศึกษาชาติภายใต้การน�ำหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ต่อไป และเพิ่มเนื้อหาเพื่อสนับสนุนความมั่นคงแห่งรัฐ
มากขึน้ หากพิจารณาด้วยมุมมองทางเลือกเป็นเหตุเป็นผล (Rational-Choice)
แรงจูงใจของตัวแสดงในกลุ่มนี้หมายถึงความสามารถในการยึดกุมอ�ำนาจ
ทรัพยากร แผนงาน และงบประมาณให้ถูกก�ำหนดไว้ที่ส่วนกลางและการมี
ส่วนร่วมจากโครงสร้างส่วนบนเป็นหลัก ภายใต้มุมมองเชิงคุณค่าแบบรัฐนิยม
(Statism) มุง่ เน้นการรวมศูนย์อำ� นาจเข้าสูส่ ว่ นกลาง (Centralization) ยุทธวิธี
การรวมตัวของกลุ่มนี้ มุ่งเน้นการท�ำงานบนฐานโครงสร้างและระบบราชการ
ที่กุมสภาพความได้เปรียบมาอย่างยาวนาน สามารถน�ำแนวคิดรัฐราชการ
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(Bureaucratic Polity) ได้อย่างชัดเจน (2) ระบบย่อยที่สนับสนุนนโยบายการ
ศึกษาที่มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดรับกับอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย
นักการเมืองท้องถิน่ ในพืน้ ที่ นักวิชาการศึกษาด้านศาสนาอิสลามและภาษามลายู
และข้าราชการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ (บางส่วน) ผู้แทนประชาชนระดับ
ต�ำบล และภาคประชาสังคม เป็นต้น หากพิจารณาแรงจูงใจของผู้คนในกลุ่มนี้
คือ โอกาสในการจัดสรรทรัพยากรและอ�ำนาจจากรัฐมาสู่กลุ่มตนและมีอ�ำนาจ
ตัดสินใจต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาในระดับที่มากขึ้น ภายใต้มุมมองเชิงคุณค่า
แบบยึดท้องถิ่นนิยม (Localism) และสัมพันธ์กับหลักการกระจายอ�ำนาจ
(Decentralization) ยุทธวิธีการรวมกลุ่มของตัวแสดงในกลุ่มนี้ คือ การสร้าง
ตั ว แทนนโยบาย (Policy Broker) และสร้ า งพั น ธมิ ต รทางการเมื อ งกั บ
พรรคการเมืองในรัฐบาลเป็นหลัก บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนระหว่าง
พรรคการเมืองและนักการเมือง กับมวลชนในพื้นที่ สามารถน�ำแนวคิดผสาน
ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ในความเป็นจริงแล้ว ทัง้ สองกลุม่ ระบบย่อยนีต้ า่ งต่อสู้
แย่งชิงความได้เปรียบมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพียงแต่ที่ผ่านมาพบว่า
กลุม่ ระบบย่อยแรกมีพลังอ�ำนาจในการกดทับมากกว่า เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาอ�ำนาจ
การปกครองและจัดการศึกษาของไทยมีแนวโน้มผูกขาดไว้ที่ส่วนกลาง
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการต่อสู้ในเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่มที่ยืนยัน
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและบูรณภาพแห่งรัฐ กับกลุ่มที่
ต้องการแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการยอมรับพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ท้องถิ่น ที่สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย มี
ความสัมพันธ์และเชือ่ มโยงกับการอธิบายถึงแนวคิดการประกอบสร้างทางสังคม
ของกลุ่มประชากรเป้าหมายทางนโยบายอย่างชัดเจน กล่าวคือ ตัวแสดงส�ำคัญ
(Key Actors) ที่อยู่ในกลุ่มระบบย่อยที่มุ่งเน้นแผนการศึกษาชาติภายใต้
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การน�ำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ต่อไปและเพิ่มเนื้อหาเพื่อสนับสนุน
ความมั่ น คงแห่ ง รั ฐมากขึ้น มีแนวโน้มที่มาจากกลุ ่ ม ที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บสู ง
(Advantaged Groups) เช่น ผู้น�ำในกองทัพ ข้าราชการระดับสูงในกระทรวง
ศึกษาธิการ และข้าราชการเขตพื้นที่การศึกษาจากส่วนกลาง ขณะที่กลุ่มที่
สนับสนุนนโยบายการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดรับกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้เป็นกลุ่มพลังที่มีแนวโน้มท้าทายอ�ำนาจของกลุ่มแรกในฐานะ กลุ่มคู่แข่งขัน
(Contender Groups) เช่น ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้น�ำศาสนา
และครูสอนศาสนา รวมทั้งนักวิชาการศาสนาอิสลามที่เข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการสร้างหลักสูตรในระยะต่อไป ที่ส�ำคัญคือ ตัวแสดงแต่ละกลุ่ม
มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมดั ง ที่ Weible (2006) ตั้ ง สมมติ ฐ านระดั บ จุ ล ภาค
(Micro-Level) หรือปัจเจกบุคคลที่มีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อแตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ อาชีพ และความเชี่ยวชาญของตน
นอกจากนี้ข้อสังเกตที่น่าสนใจยังพบว่า การเข้ามามีอิทธิพลของกลุ่มนี้
มีมากขึ้นและได้รับการยอมรับข้อเสนอทางนโยบายจากผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
(Policy Decision Maker) ภายหลังจากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในปี พ.ศ.
2547 เป็นต้นมา และกลุ่มนี้ยังถือเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นถือเป็นกลุ่มที่มีอ�ำนาจต่อรองทางการเมืองน้อย
ไม่ได้เป็นผู้ถือครองทรัพยากรและคุณค่าหลักที่สังคมไทยยึดถือ ขณะเดียวกัน
ผู้มีอ�ำนาจจ�ำเป็นต้องยอมรับแนวทางการศึกษาที่เพิ่มโอกาสในการแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ของประชาชนในท้องถิน่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึน้ อย่างน้อย
เพือ่ ให้กลไกของรัฐสามารถก�ำกับดูแลและลดโอกาสการบ่มเพาะและกล่อมเกลา
เด็กและเยาวชนจากฝ่ายตรงข้ามได้ในระดับหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า มุมมอง
ด้านการบูรณภาพ (Integrity) ส�ำหรับผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจทางนโยบายนั้น อาจ

146

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท�ำได้ในลักษณะของการประนีประนอมหรือผ่อนปรนจากรัฐ โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องมุ่งเน้นไปที่มิติความมั่นคงเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2562 ได้เกิดข้อท้าทายส�ำคัญอีกครั้งในแวดวง
ของผู้ก�ำหนดนโยบายและนักวิชาการศึกษา ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ตั้งแต่มีการใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา มิได้มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่
คาดหวังมากนัก โดยอ้างอิงถึง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) พบว่า ณ ปี พ.ศ. 2561 นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีระดับค่าเฉลีย่ ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ รวมของประเทศอย่างชัดเจน โดยนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 43.14 คะแนน แต่
นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 34.08 คะแนน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37.50 คะแนน
แต่นกั เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มคี า่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 37.72 คะแนน และมีเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ค่าเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเพียงเล็กน้อย โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทั่วประเทศอยู่ที่
33.41 ส่วนนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.51 คะแนน
ยิ่งไปกว่านั้น ผลการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562a) ซึง่ เป็นผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของ
ผูเ้ รียนระดับชาติ หรือความสามารถของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ในความ
สามารถ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา การค�ำนวณ และการใช้เหตุผล ผลการทดสอบ
พบว่า ค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งประเทศ
อยู่ที่ 49.48 คะแนน แต่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีค่าเฉลี่ยเพียง
36.69 คะแนน เท่านั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562b) แต่ในขณะเดียวกัน
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ได้ลดลงเป็นล�ำดับ
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ปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า ในอนาคตมีแนวโน้มที่การพัฒนา
และปฏิรปู การศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ อาจเกิดเครือข่ายพันธมิตร
นโยบายตามความเชื่อทางนโยบายที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันเป็น
อย่างน้อย ได้แก่ หนึง่ กลุม่ พันธมิตรทีส่ นับสนุนหลักสูตรการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นความ
มั่นคงและบูรณภาพแห่งรัฐ สอง กลุ่มพันธมิตรที่สนับสนุนหลักสูตรการศึกษา
ทีม่ งุ่ เน้นอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ และสาม กลุม่ พันธมิตรทีม่ งุ่ เน้น “การศึกษาเพือ่ การ
ศึกษา” ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเกิดขึ้นมาใหม่และท้าทายความเชื่อหลักของสองกลุ่ม
แรก กลุ่มที่สามนี้ จะพยายามผลักดันหลักสูตรที่สร้างมาตรฐานใหม่ โดยให้น�้ำ
หนักกับการยกระดับหลักสูตรสูม่ าตรฐานความสากลและโอกาสในการสร้างงาน
สร้างอาชีพที่สอดรับกับบริบทและนโยบายการพัฒนาในพื้นที่เป็นหลัก และ
ตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับความเหมาะสมในการสอบแข่งขันระดับชาติ ส�ำหรับนักเรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ยังมีความจ�ำเป็นและเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนบางประการเป็นกรณีพิเศษที่แตกต่างไปจากภูมิภาค
อืน่ ๆ (เช่น การก�ำหนดหลักเกณฑ์ทยี่ ดื หยุน่ ผ่อนปรนส�ำหรับนักเรียนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือก�ำหนด
โควตาเป็นกรณีพเิ ศษเพือ่ เพิม่ โอกาสในการเข้าสูส่ ถาบันอุดมศึกษาชัน้ น�ำ ฯลฯ)
มากกว่าการพยายามเอาชนะบนข้อถกเถียงเดิมที่ว่า รัฐไทยควรให้ความส�ำคัญ
กับมิติความมั่นคงหรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นมากกว่ากันดังที่ผ่านมา
จากปรากฎการณ์ทงั้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จึงน�ำมาสูก่ ารตอบค�ำถามทีว่ า่ แนวคิด
เครือข่ายพันธมิตรนโยบายสามารถมีส่วนช่วยในการอธิบายมุมมองการต่อสู้
ทางการเมืองในเวทีนโยบายผ่าน การแบ่งกลุม่ ประชากรเป้าหมายของสังคมออก
เป็น 4 กลุ่ม ดังที่ Schneider และ Ingram ให้ข้อเสนอได้ หรือไม่ อย่างไร?
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ช่วยยืนยันว่า แนวคิดเครือ
ข่ายพันธมิตรนโยบาย (Advocacy Coalition Framework: ACF) สามารถ
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น�ำมาช่วยในการวิเคราะห์ให้เห็นตัวแสดงส�ำคัญในฐานะตัวแทน (Agents) ของ
กลุ่มประชากรเป้าหมายทางสังคมนโยบายได้ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้เป็นผู้น�ำ
ที่มีทุนทางสังคม ทุนสัญลักษณ์ เป็นตัวแทนความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย
ทางสังคมนโยบายแต่ละกลุ่ม แต่ข้อสังเกตในครั้งนี้พบว่า ระบบย่อยของกลุ่มที่
สนับสนุนนโยบายการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดรับกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ในความเป็นจริงแล้วมีความพยายามขับเคลื่อนผลักดันหลักสูตรการเรียน
การสอนอิสลามแบบเข้มมาก่อนหน้านี้ แต่สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. 2547 ได้กลายเป็นเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลง
เชิงสถาบัน หรือหัวเลี้ยวหัวต่อ (Critical Juncture) ซึ่งเปิดพื้นที่ทางนโยบาย
และอ�ำนาจต่อรองในเวทีนโยบายให้กลุ่มนี้มีอ�ำนาจต่อรองกับรัฐในระดับที่สูง
ขึ้นได้อย่างมีนัยส�ำคัญ

บทสรุป และข้อค้นพบ
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรเป้าหมายทาง
สังคมนโยบาย กับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนโยบาย กรณี การต่อสู้เพื่อ
ผลักดันหลักสูตรการศึกษาเพื่อช่วงชิงมิติความมั่นคงและบูรณภาพแห่งรัฐ กับ
พหุวฒ
ั นธรรมและอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ พบว่า การแบ่งกลุม่ ประชากรเป้าหมายทาง
นโยบาย สามารถช่วยอธิบายการต่อสู้ระหว่างเครือข่ายพันธมิตรนโยบายที่
แข่งขันกันได้ กล่าวคือ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มที่มีความได้เปรียบสูง (Advantaged Groups) และกลุ่มคู่แข่งขัน
(Contender Groups) เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการผลักดันข้อเสนอเชิง
นโยบายของรัฐ และยังสามารถระบุถงึ แนวโน้มการรวมตัวของกลุม่ พันธมิตรเพือ่
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รวมพลังและผลักดันข้อเสนอของกลุ่มของตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปลง
ความเชื่อของตัวแสดงโดยรวมภายในระบบย่อยในกลุ่มเดียวกัน ในกรณีนี้
ระบบความเชื่อชั้นกลาง เป็นความเชื่อหลักทางนโยบาย (Policy Core Belief)
ที่แตกต่างกัน น�ำไปสู่แนวโน้มการจ�ำแนกการให้คุณค่าและความเชื่อของกลุ่ม
ที่แตกต่างกัน 2 กลุ่ม รวมถึงการสร้างพันธมิตรเพื่อผลักดันนโยบายตาม
ความเชื่อของกลุ่มตน ได้แก่
กลุม่ แรก เครือข่ายพันธมิตรนโยบายทีส่ นับสนุนหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนทีม่ งุ่ เน้นความมัน่ คงและการสร้างบูรณภาพร่วมกันของรัฐไทย ตัวแสดง
ภายในเครือข่ายมักเป็นกลุ่มที่ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ของรัฐ เช่น อธิปไตย ความ
มั่นคง บูรณภาพแห่งดินแดน และกระบวนการสร้างส�ำนึกความเป็นพลเมือง
ไทย ให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันภูมิภาคอื่น ๆ ตัวแสดงกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้น�ำกองทัพ
ข้าราชการทหาร ต�ำรวจ และพลเรือน กลุ่มอนุรักษ์นิยมในกรุงเทพฯ และ
ข้าราชการระดับสูงด้านการศึกษาจากรัฐส่วนกลาง ตัวแสดงกลุม่ นีย้ ดึ คุณค่าแบบ
รัฐนิยม (Statism) พยายามยึดกุมสภาพความได้เปรียบจากความเป็นรัฐราชการ
ที่ถือทรัพยากรและอ�ำนาจไว้ที่ส่วนกลางร่วมกัน
กลุ ่ ม ที่ ส อง เป็ น เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รที่ พ ยายามเข้ า มาผลั ก ดั น การ
เปลีย่ นแปลงและปฏิรปู หลักสูตรการเรียนการสอนให้รฐั ปรับเปลีย่ นและยอมรับ
อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ผู้น�ำทาง
ศาสนา ครูสอนศาสนา ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ผูน้ ำ� ภาคประชาสังคม และนักวิชาการศึกษา
ด้านอิสลาม เป็นต้น กลุ่มที่สองนี้ เดิมถือเป็นกลุ่มพึ่งพิง คือเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่หลังเหตุการณ์ความรุนแรง
ปี พ.ศ. 2547 ได้ขยับตนเองเสมือนหนึ่งเป็นกลุ่มคู่แข่งขัน (ใหม่) (NewContender Groups) ที่สามารถเอาชนะข้อท้าทายของกลุ่มแรกได้ส�ำเร็จ
น�ำมาสู่การที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจหรือรัฐบาล จ�ำต้องร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา
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(แบบเข้ม) พ.ศ. 2551 ออกมาประกาศใช้อย่างเป็นทางการ กลุ่มนี้ยึดถือคุณค่า
แบบท้องถิ่นนิยม (Localism) สร้างพันธมิตรกับผู้มีอ�ำนาจทางการเมือง
ในลักษณะการสนับสนุนของมวลชนแลกกับการกระจายอ�ำนาจและทรัพยากร
ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ การก้าวเข้ามามีอ�ำนาจและอิทธิพลในเวที
นโยบายการศึกษาของประเทศมากขึ้นของกลุ่มคู่แข่งขันใหม่ที่ถูกมองว่าเป็น
ตัวแทนของประชาชนชาวมลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นหลัง
สถานการณ์ความรุนแรงในปี พ.ศ. 2547 ส่งผลให้รัฐบาลจากผู้มีอ�ำนาจ
ส่วนกลางของรัฐไทยที่เดิมมุ่งเน้นการรวมศูนย์อ�ำนาจทางการศึกษา จ�ำต้อง
กระจายอ�ำนาจทางการศึกษาและยอมรับความเป็นพหุสงั คมและวัฒนธรรมมาก
ขึ้น สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จึงถือเป็น
ตัวแปรเชิงพลวัต (External System Events) ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจของตัวแสดงในระบบเวทีนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้อย่างชัดเจน
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บทคัดย่อ
การส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ได้ประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างมากในปัจจุบัน กระแสฮันรยู (Hallyu) และวัฒนธรรมเคป๊อป
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งท�ำให้อุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้
กลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแส
เคป๊อบ (K-Pop Wave) การเติบโตของกระแสเคป๊อปได้แพร่กระจายกลายเป็น
สินค้าส่งออกที่ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ให้กลายเป็นทุนทาง
วัฒนธรรม (Cultural Capital) โดยฝังวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้เข้าไป
ในสินค้าและบริการต่าง ๆ กลายมาเป็นการส่งออกสินค้าวัฒนธรรม (Cultural
Products) ที่หลอมรวมวัฒนธรรมความเป็นชาติเกาหลีเข้าไปโดยปริยาย
กระแสเคป๊อปทีก่ ำ� ลังเติบโตในปัจจุบนั นัน้ ได้ถกู สัง่ สมและหลอมรวมผสมผสาน
ระหว่างความเป็นนานาชาติให้เข้ากับความเป็นชาติเกาหลีเพือ่ การส่งออกซึง่ ได้
กลายมาเป็นสินค้าประจ�ำชาติ (National Branding) จากการการพัฒนาภายใน
อุตสาหกรรมรวมไปถึงสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้
รั ฐ บาลเกาหลี ไ ด้ ม องเห็ น ความส� ำ เร็ จ ของกระแสเคป๊ อ ปและได้ ใ ช้
ประโยชน์ทางวัฒนธรรมที่ประสบความส�ำเร็จนี้เพื่อส่งเสริมตราสินค้าเกาหลี
โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้มกี ารสนับสนุนการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
ในวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปอย่างจริงจัง การผูกโยงสายสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
และอุตสาหกรรมเคป๊อปได้ท�ำให้ทั้งสององค์ประกอบใกล้ชิดกันมากขึ้นและ
ท�ำให้อุตสาหกรรมเคป๊อปกลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมอันดับต้น ๆ ในการ
แสดงออกถึงความเป็นเกาหลีในสายตาทั่วโลก แม้ว่าการสนับสนุนจากรัฐบาล
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จะช่วยให้อตุ สาหกรรมเคป๊อปเติบโตได้เป็นอย่างดี แต่ทว่าการสนับสนุนดังกล่าว
ท�ำให้สินค้าเคป๊อปกลายมาเป็นอาวุธทางวัฒนธรรม (Cultural Weapon)
ที่มักจะถูกใช้ในทางการเมือง ผ่านการใช้วัฒนธรรมเคป๊อปน�ำเสนออัตลักษณ์
ความเป็นชาติเกาหลีเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศที่ศิลปินเคป๊อปมักถูกใช้เป็นสินค้าของการทูต
ทางวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ท�ำให้กลายเป็นเป้าสายตาของการ
ด�ำเนินนโยบายระหว่างประเทศและกลายเป็นสินค้าเปราะบางที่ถูกเพ่งเล็ง
เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ค�ำส�ำคัญ:
กระแสเคป๊อบ อาวุธทางวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรม สินค้า
ประจ�ำชาติ กระแสฮันรยู
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Abstract
The export of South Korea’s cultural products has been very
successful. Hallyu and K-pop culture are popular all over the world,
making the entertainment industry in South Korea a rising star. South
Korea’s entertainment industry has become a cultural export
product, especially K-Pop Wave. The growth of K-pop has spread
as an export product that has transformed South Korea’s culture
into “Cultural Capital” by embedding South Korean culture into
different products and services. Today’s growing K-pop trend has
been merged between internationality and Korean nationality,
which has become a “National Branding” thanks to its industry-wide
development and support from its government.
The Korean government has seen the success of the K-pop
trend and has made use of this successful culture to promote
Korean brands. The South Korean government has vigorously
supported the export of cultural products. The ties between the
government and the K-pop industry have brought these two
elements closer and made the K-pop industry to be one of the
top cultural products for expressing Korean presence to the world.
While government support has helped the K-pop industry thrive,
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such support has made K-pop a cultural weapon. As the Korean
government supports the K-pop industry and uses K-pop trends as
a means of building international ties, the K-pop industry has
become the main target of other countries to pressure and be used
as a tool for political bargaining.

Keywords:
K-Pop Wave, Cultural Weapon, Cultural Capital, National
Branding, Hallyu
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บทน�ำ
กระแสเคป๊อปและวัฒนธรรมเคป๊อปเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง
กว่า 20 ปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงความส�ำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้
ที่สามารถยืนหยัดและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกได้อย่างภาคภูมิใจ ความส�ำเร็จของ
อุตสาหกรรมเคป๊อปที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่ธุรกิจสื่อบันเทิงที่ได้ลงทุนและผลักดัน
ตนเองเพียงเท่านั้น แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้มีการสนับสนุนและด�ำเนินนโยบาย
ทางด้านวัฒนธรรมอย่างจริงจังซึง่ เพิม่ ความเข้มข้นขึน้ ตามล�ำดับของความส�ำเร็จ
ของอุตสาหกรรมเคป๊อป ในปัจจุบนั รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมเคป๊อปอย่างจริงจัง โดยมีการจัดตั้งแผนงานและองค์กร
หลายหน่วยงานขึน้ มาเพือ่ สร้างการเติบโตของกระแสเคป๊อปและสร้างวัฒธรรม
เคป๊อปขึน้ เป็นสินค้าประจ�ำชาติ แม้จะถือเป็นก้าวส�ำคัญทีด่ ที างการเมืองในการ
ส่ ง ออกวั ฒ นธรรมประจ� ำ ชาติ แ ละตราสิ น ค้ า ประจ� ำ ชาติ ไ ด้ อ ย่ า งประสบ
ความส�ำเร็จ แต่มีงานวิจัยหลายชิ้นที่เกิดการโตแย้งว่าการที่รัฐบาลเกาหลี
สนับสนุนวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปนัน้ มีคณ
ุ หรือโทษมากกว่ากัน เนือ่ งจากการ
ยกระดับให้สินค้าเคป๊อปกลายเป็นตัวแทนอัตลักษณ์และสินค้าประจ�ำชาติ
ได้นำ� อุตสาหกรรมเคป๊อปเข้าสูพ่ นื้ ทีท่ างการเมืองท�ำให้สนิ ค้าทางวัฒนธรรมของ
เกาหลีกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายส�ำหรับการคว�่ำบาตรในช่วงที่มีข้อพิพาททาง
การเมืองระหว่างประเทศและท�ำให้วงการอุตสาหกรรมเคป๊อปได้รบั ผลกระทบ
จากการตัดสินใจและการด�ำเนินนโยบายทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
ภายในบทความชิ้นนี้พยายามท�ำความเข้าใจถึงกระบวนการการก่อตัว
ของกระแสเคป๊อปและกระบวนการการพัฒนากระแสเคป๊อปและการกระบวน
การการเปลีย่ นวัฒนธรรมเคป๊อปเข้าสูส่ นิ ค้า จากนัน้ จะอธิบายถึงการสนับสนุน
ของรัฐบาลและความเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรมเคป๊อป ซึ่งได้
ท�ำให้สินค้าเคป๊อปและวัฒนธรรมเคป๊อปถูกน�ำมาใช้เป็นตราสินค้าประจ�ำชาติ
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ในที่สุด การยกตัวอย่างและการอธิบายในบทความนี้พยายามที่จะสื่อให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรมเคป๊อปที่ถูกดึงเข้ามาให้ใกล้ชิด
กันมากขึ้นผ่านการสนับสนุนทางวัฒนธรรมและการดึงอุตสาหกรรมเคป๊อป
เข้าสูพ่ นื้ ทีท่ างการเมืองผ่านการด�ำเนินนโยบายของรัฐ บทความนีไ้ ม่ได้พยายาม
สื่อว่าการที่รัฐเข้ามาสนับสนุนอุตสาหกรรมเคป๊อปนั้นน�ำไปสู่โทษแต่อย่างไร
เพียงแต่พยายามทีจ่ ะศึกษากระบวนการการก่อตัวของกระแสเคป๊อปทีถ่ กู น�ำใช้
ในฐานะอาวุธทางวัฒนธรรมในพื้นที่ทางการเมืองในที่สุด

พัฒนาการของกระแสฮันรยูและกระแสเคป๊อป
กระแสเคป๊อปสมัยใหม่ (Modern K-pop) ได้เริ่มก่อตัวจากการพัฒนา
ในช่วงต้น 1990-2000 โดยในปี 1992 ได้ถือเป็นการออกเพลงแรกของวงซอ
แทจี แอนด์ บอยส์ (Seo Taiji and Boys) ทริโอสัญชาติเกาหลีใต้ออกอัลบั้ม
แรกโดยมีแนวเพลงที่ผสมผสานระหว่างเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ การเต้น และ
ฮิปฮอป (Hip Hop) เข้าไว้ด้วยกันซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามภายใน
ประเทศและถือเป็นต้นแบบให้แก่อุตสาหกรรมเพลงเกาหลีอีกด้วย ดนตรีป๊อป
สไตล์ตะวันตกที่เข้ากับเนื้อร้องเป็นภาษาเกาหลีของวงซอ แทจี แอนด์ บอยส์
นัน้ แปลกใหม่กว่ามาตรฐานทางวัฒนธรรมในวงการอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีใน
สมัยนั้นที่นิยมเพลงที่ได้รับอิทธิพลจากเพลงพื้นบ้านของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศญี่ปุ่น (Vincent, 2019) การสร้างความแปลกใหม่นี้ได้สร้าง
จุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญให้แก่วงการเคป๊อปในช่วงถัดมาทีน่ ยิ มสร้างในลักษณะทีม่ กี าร
เต้น ผสมผสานการแร็ป (Rap) เข้าไว้ดว้ ย ในช่วงปลาย 1990 วัฒนธรรมเคป๊อป
ได้ปรับใช้รูปแบบของบอยแบนด์ (Boyband) และ เกิร์ลกรุ๊ป (Girl group) ที่
มีการฝึกซ้อมให้แสดงอย่างพร้อมเพรียงกันโดยบริษัทต้นสังกัด โดยมีการสร้าง
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ภาพลักษณ์เพื่อให้ถูกใจแฟน ๆ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน และ
เปิดตัวการแสดงพร้อมท่าเต้นที่มีการออกแบบมาเป็นอย่างดี เสื้อผ้าที่มีการ
ผสมผสานให้เข้ากับศิลปินและคอนเซ็ปต์ รวมไปถึงวิธีการเข้าหาแฟนคลับ
โดยในช่วงนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ 3 บริษัทของเกาหลีที่ได้ผลิตศิลปินเข้าสู่วงการ
เคป๊อปอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ SM Entertainment, YG Entertainment
และ JYP โดยเฉพาะเมื่อ SM Entertainment ได้สร้างบอยแบนด์ ‘H.O.T.’ ที่
เปิดตัวในปี 1996 ที่ปูทางรูปแบบการผลิตศิลปินในรูปแบบในแนวทางของ
อุตสาหกรรมเคป๊อปในเวลาต่อมา (Vincent, 2019)
ในช่วงดังกล่าวกระแสวัฒนธรรมเคป๊อปนัน้ ได้แพร่เข้าสูป่ ระเทศรอบข้าง
เชิงภูมิศาสตร์จากการพัฒนาแนวนโยบายวัฒนธรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมในช่วงรัฐบาลของคิม แดจุง (Kim Dae Jung) ได้น�ำไปสู่การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับรัฐรอบข้างอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มีการเปิดรับ
ภาพยนตร์ หนัง และสื่ออื่น ๆ ของประเทศญี่ปุ่นเข้ามา (Vincent, 2019) ซึ่ง
ได้แลกเปลี่ยนกับการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีและกระเพลงเคป๊อปไปยัง
ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า กระแสวัฒนธรรมของเกาหลีใต้
ได้แพร่ขยายไปยังประเทศเพือ่ นบ้านจากความสะดวกทางการแลกเปลีย่ นในเชิง
ภูมศิ าสตร์โดยเริม่ จากประเทศใกล้เคียงอย่างประเทศจีนและประเทศญีป่ นุ่ ก่อน
การเปิดใช้นโยบายการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมดังกล่าวตอบรับกับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตทีไ่ ด้เข้ามาในช่วงต้นปี 2000 ซึง่ ได้ชว่ ยขับเคลือ่ น
ผลักดัน และสนับสนุนวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปให้เชื่อมโยงกับโลกข้างนอก
อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มออนไลน์ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ตอบรับกับโครงสร้างพืน้ ฐานทางอินเทอร์เน็ตทีม่ กี ารพัฒนาในประเทศเกาหลีใต้
ในขณะนัน้ ซึง่ ช่วยสร้างเสริมขีดศักยภาพของกระแสเคป๊อปในช่วงตัง้ แต่ปี 2000
เป็นต้นมา
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กระแสฮันรยู โดยเฉพาะกระแสวัฒนธรรมเคป๊อปได้กลายเป็นปรากฏการณ์
ทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่ทั่วทวีปเอเชีย โดยเริ่มจากการพัฒนางานเพลงและได้
พัฒนาไปสู่แนวเพลงในที่สุด ส่งผลให้ GDP (Gross Domestic Product) ของ
ประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในปี 2004 และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเกาหลีใต้อย่างก้าวกระโดด ในช่วงนี้กลุ่มศิลปินไอดอล K-Pop ต่าง ๆ
เช่น TVXQ, Super Junior, Big Bang, 2NE1, Beast, Girls’ Generation,
2PM และ Wonder Girls ครองตลาดเพลงป๊อปทั่วเอเชีย ตัวอย่างเช่น TVXQ
ที่มีทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมด 65 ครั้งในประเทศญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 20062012 มีผเู้ ข้าชมมากกว่า 700,000 คนและมียอดขายอัลบัม้ กว่า 6.3 ล้านอัลบัม้
ขณะเดียวกันในช่วงปลายปี 2009 Wonder Girls ได้กลายเป็นกลุม่ ศิลปินเกาหลี
กลุ่มแรกที่เข้าสู่ Billboard Hot 100 chart ด้วยเพลง “Nobody” (ธีร์จุฑา
มาศประสิทธิ,์ 2020) ในช่วงนีศ้ ลิ ปินในแต่ละวงนัน้ ได้สร้างคอนเซ็ปต์ของวงและ
สมาชิกศิลปินที่แตกต่างกันไปท�ำให้แต่ละวงมีจุดขายเป็นของตนเอง โดยมักจะ
ปล่อยเพลงออกมาเป็นช่วง ๆ และมีคอนเซ็ปต์ย่อยของการออกเพลง (Come
back) ที่แตกต่างกันไป
กระแสวัฒนธรรมเคป๊อปได้ก้าวเข้าสู่สายตาผู้คนระดับโลกอย่างชัดเจน
จาก เพลง Gangnam Style ของ Psy ศิลปินในค่าย YG Entertainment ที่
ได้เปิดตัวในปี 2012 Gangnam Style กลายเป็นเพลงเกาหลีเพลงแรกที่ขึ้น
อันดับหนึ่งใน the British Official Singles Chart และได้อันดับสองใน
Billboard’s Hot 100 ของประเทศอเมริกาหลังจากเพลง Nobody ซึง่ ได้สร้าง
ปรากฎการณ์ที่สะเทือนวงการเคป๊อปเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นในปี 2017
ศิลปินกลุ่มชายวง BTS ก็ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่อีกครั้งโดยได้เจาะเข้าไปสู่
ตลาดเพลงอันดับหนึ่งของโลก อย่างตลาดเพลงอเมริกาได้ส�ำเร็จ ซึ่งเพลง
Tear ขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard 200 สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปิน
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เกาหลีรายแรกที่ติดอันดับ 1 ของชาร์ตนี้ ในปี 2019 BTS ยังท�ำสถิติพาผลงาน
เพลง 3 อัลบั้มขึ้นอันดับ 1 ของชาร์ต Billboard 200 ภายในระยะเวลา 1 ปี
ซึ่งเป็นศิลปินรายแรกที่ท�ำได้ นับตั้งแต่ที่ The Beatles ท�ำสถิติไว้เมื่อช่วงปี
1995-1996 (ประชาไท, 2020) ซึ่งได้ยกระดับวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปเข้าสู่
ระดับโลกและพัดพากระแสวัฒนธรรมเคป๊อปเข้าสูต่ ะวันตกได้อย่างเต็มรูปแบบ
ความส�ำเร็จของวง BTS กลายเป็นหมุดหมายส�ำคัญของพัฒนาการกระแส
เคป๊อปในการพัฒนาไปสู่ระดับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดเพลงอเมริกาซึ่งกิน
ส่วนแบ่งตลาดเพลงในใหญ่ที่สุดในโลกและมีสัดส่วนความนิยมเพลงดิจิตอลถึง
75% ของตลาดเพลงทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอบรับกับกระแสการเข้าใช้
อินเตอร์เน็ตของคนทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
พัฒนาการของกระแสเคป๊อปในปัจจุบนั ดูเหมือนว่าจะไม่หยุดอยูเ่ พียงแค่
ความส�ำเร็จของ BTS แต่กลับพบว่าจากความประสบความส�ำเร็จของ BTSนั้น
ได้ท�ำให้วงการเคป๊อปเห็นหนทางในการก้าวเข้าสู่วงการเพลงตะวันตกมากขึ้น
โดยจะเห็นได้จากความพยายามในการปรับตัวของแนวเพลงเคป๊อป ในด้านการ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงและคอนเทนท์ส�ำหรับศิลปินจะพบกลยุทธ์การท�ำเพลง
ที่มีเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น จากในระยะแรกที่มักจะมีการใช้ภาษา
อังกฤษเป็นค�ำหรือเป็นประโยคสัน้ ๆ ในปัจจุบนั เพลงหลายเพลงเพิม่ ท่อนเพลง
ภาษาอังกฤษ หรือแม้กระทั่งการท�ำเพลงเป็นภาษาอังกฤษออกมาเพื่อเจาะ
กลุ่มตลาดนานาชาติมากยิ่งขึ้น มากไปกว่านั้นแนวเพลงยังมีการปรับให้เข้ากับ
ความนิยมของตลาดเพลงในสหรัฐอเมริกามากขึ้น โดยมีการร่วมมือกับศิลปิน
ค่ายเพลง และโปรดิวเซอร์ (Producer) สหรัฐอเมริกาเพื่อเจาะกลุ่มผู้ฟังผ่าน
การสร้างเพลงกับศิลปินทีก่ ลุม่ ผูฟ้ งั สหรัฐอเมริกาคุน้ เคยอีกด้วย แนวทางในการ
สร้างและด�ำเนินกลยุทธ์ของวงเคป๊อบต่าง ๆ ยังได้มีการให้ความส�ำคัญกับการ
สือ่ สารผ่านภาษาอังกฤษมากขึน้ โดยมักจะเห็นได้จากการทีม่ สี มาชิกทีส่ ามารถ
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สื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้นหรือมีตัวแทนในสมาชิกวงคนใดคนหนึ่งหรือ
มากกว่าหนึ่งที่สามารถจะสื่อสารกับแฟนต่างชาติผ่านการใช้ภาษาอังกฤษได้

การสร้างและการส่งออกวัฒนธรรมเคป๊อป
การปรับแนวเพลงเคป๊อปให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันสะท้อนการ
ก่อตัวทางวัฒนธรรมเคป๊อปเป็นอย่างดี โดยวัฒนธรรมเคป๊อปนั้นไม่ได้เป็น
แนวเพลงใดเพลงหนึง่ อย่างตายตัว แต่เป็นวัฒนธรรมทีล่ นื่ ไหลโดยสามารถปรับ
วัฒนธรรมเพลงอื่น ๆ ให้ผสมผสานกับความเป็นชาติเกาหลีได้อย่างลงตัว
ในงาน Accumulated and Accumulating Culture; The Case of Public
and Public Initiative Toward K-POP โดย Jimmyn Parc และ HWY-Chang
Moon ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของกระแสเคป๊อปกับนโยบายของรัฐบาลผ่าน
แนวคิดวัฒนธรรมที่ถูกสั่งสม (Accumulated Culture) และวัฒนธรรมที่
สามารถสั่งสม (Accumulating Culture) โดยอธิบายว่า วัฒนธรรมเคป๊อปนั้น
จัดเป็นวัฒนธรรมที่สามารถสั่งสมได้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสามารถพัฒนาได้ (Parc
and Moon, 2019) แม้จะถือเป็นแนวเพลงที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากมีการ
เชื่อมโยงกับเกาหลีอย่างแน่นแฟ้น แต่แท้จริงแล้วมีการผสมผสานสไตล์ของ
อเมริกัน ฮิปฮอป เจป๊อป (J-pop) ยูโรเทคโน เพลงเต้นร�ำแอฟริกันและดนตรี
พืน้ เมือง (Parc and Moon, 2019) เข้าไปในเพลงเคป๊อปซึง่ น�ำไปสูก่ ารบริโภค
ทีก่ ว้างนอกเหนือไปจากแผ่นดินเกาหลี เนือ่ งจากมีความสามารถในการเผยแพร่
ไปยังดินแดนต่าง ๆ ซึ่งก้าวข้ามอุปสรรคทางภูมิศาสตร์จากการเข้ามาของ
เทคโนโลยีและมีความเป็นสากลมากกว่า ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Joseph Nye
ที่ว่าด้วยอ�ำนาจอ่อน (Soft Power) ที่เขามองว่าเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่
มีความเป็นสากลมากกว่าความเป็นพื้นบ้าน (Localized) แทนที่จะมองการ
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เข้ า มาของวั ฒ นธรรมป๊ อ ปและการหลั่ ง ไหลของวั ฒ นธรรมอื่ น ที่ เ ข้ า มาใน
ประเทศเป็นวัฒนธรรมทีเ่ ข้ามารุกรานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศ วงการ
อุตสาหกรรมเคป๊อปกลับใช้ความสามารถและวัฒนธรรมดังกล่าวที่เข้ามา
ผสมผสานและส่งออกเป็นสินค้าวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Cultural Product)
หลังจากอุตสาหกรรมเคป๊อปสร้างกระบวนความเป็นสากลให้กับสินค้า
วัฒนธรรมเกาหลีได้อย่างส�ำเร็จ ก็ได้มกี ารปรับตัวสินค้าให้เข้ากับวัฒนธรรมของ
ตลาดที่ได้เข้าไปอย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เมื่อมีการพัฒนา
แนวเพลงของเคป๊ อ ปที่ ผ สมผสานหลายวั ฒ นธรรมน� ำ ไปสู ่ ก ารเข้ า ถึ ง ของ
ตลาดสากลได้แล้ว อุตสาหกรรมเคป๊อปก็ได้มีการสร้างแนวคิดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรม (Cultural technology) ที่มีกลยุทธ์ในการแพร่ขยายวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น (Localized Expansion Strategy) โดยก�ำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมและการปรับการแสดงเพื่อให้เข้ากับบริบทใน
ประเทศต่าง ๆ เพือ่ ให้ศลิ ปินสามารถเข้าถึงผูช้ มต่างชาติได้และมีความน่าสนใจ
มากขึ้น (Waitt, 2016) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนถึงวัฒนธรรมดังกล่าว ได้แก่
ศิลปินวง NCT ค่าย SM Entertainment ที่ได้สร้างศิลปินโดยใช้ความร่วมมือ
ระดับนานาชาติเพื่อยกระดับศิลปินผ่านการหล่อหลอมหลายวัฒนธรรมของ
องค์ประกอบงานศิลป์เข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงตลาดระดับนานาชาติ สมาชิก
กว่า 23 รายในวงมาจากหลายประเทศทั่วเอเชียและเป็นวงที่มีโครงสร้างแบบ
เปิดทีส่ ามารถรับสมาชิกเข้ามาท�ำกิจกรรมได้อย่างไม่จำ� กัด รวมถึงมีลกั ษณะการ
แสดงโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือยูนิตย่อย (Sub-Unit) อย่างเช่น NCT Dream,
NCT 127 รูปแบบดังกล่าวท�ำให้สามารถรับสมาชิกต่างชาติเข้ามาเจาะตลาด
แฟนใหม่เพิ่มอย่างไม่จ�ำกัด และสามารถแบ่งแยกย่อยสมาชิกเพื่อท�ำกิจกรรม
ได้ตามแนวเพลงหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเข้าถึง โดยเน้นการท�ำให้เป็น
ท้องถิ่นเพื่อตอบรับกับบริบทนั้น ๆ
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นอกจากนั้นศิลปินเคป็อปในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาและให้ความส�ำคัญ
กับการสือ่ สารมากขึน้ ทัง้ การเดบิวต์ศลิ ปินทีส่ ามารถสือ่ สารต่างประเทศได้หรือ
การเปิดรับสมาชิกจากต่างประเทศเพื่อก้าวข้ามก�ำแพงทางภาษา (Language
Barrier) เพือ่ ให้แฟนคลับต่างชาติสามารถเข้าถึงศิลปินมากยิง่ ขึน้ และเปิดรับกับ
วัฒนธรรมและการท�ำเพลงเป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือไปจากภาษาเกาหลี เช่น
เพลง Icecream ของวง Blackpink ที่ร่วมงานกับ Selena Gomez การถ่าย
เอ็มวีร่วมกับผู้จัดต่างประเทศ เช่น เพลง Let’s Shut Up and Dance ที่วง
NCT 127 ร่วมงานกับผู้จัดสัญชาติอเมริกันอย่าง 7SIX9 ที่ถ่ายท�ำเพลงมากกว่า
4 ประเทศ (Fendler, 2019) การดึงสมาชิกต่างชาติมาร่วมงานและการ
เดบิวต์ (Debute) ทีต่ า่ งประเทศ หรือการท�ำเพลงเป็นภาษาอืน่ ล้วนถือเป็นการ
ปรับใช้กลยุทธ์การแพร่ขยายวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่
ลื่นไหลของอุตสาหกรรมเคป๊อปที่พร้อมสร้างสรรค์แนวทางใหม่ออกมาให้เป็น
ผลงานสัญชาติเกาหลีที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
จากความส�ำเร็จของการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปทีไ่ ด้เติบโต
ขึน้ มาอย่างก้าวกระโดดนัน้ ได้เปลีย่ นการพัฒนาจากภาคอุตสาหกรรมทีใ่ ห้บริการ
ทางด้านสินค้าเข้ามาสู่การให้บริการในด้านอุตสาหกรรมการบริการมากยิ่งขึ้น
ทุนทางวัฒนธรรมเคป๊อปที่ตอบรับกับความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและ
การสนับสนุนจากนโยบายการพัฒนาวัฒนธรรมของภาครัฐได้ก่อให้เกิดการ
ฝังตัวของวัฒนธรรมเข้าไปในการสื่อสารของสินค้าสู่ผู้บริโภค ซึ่งวัฒนธรรม
เคป๊อปนัน้ ก็ได้เติบโตไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของสินค้าวัฒนธรรมในภาคการ
บริการอื่น ๆ อาทิ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมละคร อุตสาหกรรม
เกมส์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีการแสดงออกและสะท้อนความเป็นเกาหลีไปสู่
สายตาชาติอนื่ กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการแปลวัฒนธรรมเป็นสินค้า
ทีเ่ กิดขึน้ ในอุตสาหกรรมเคป๊อปซึง่ สร้างความต้องการ (Demand) ในการบริโภค
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วัฒนธรรมเกาหลีทั้งในภาคบริการและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ตามมา ซึ่ง
ถือเป็นพาณิชยานุวตั รของวัฒนธรรม (Commercialization of Culture) ทีไ่ ด้
กล่อมเกลาตลาดระดับโลกให้เกิดความต้องการบริโภควัฒนธรรมเกาหลีได้
อย่างประสบความส�ำเร็จ
การฝังตัวของสินค้าในอุตสาหกรรมเคป๊อปอย่างเหล่าศิลปินและเพลงนัน้
ได้ผสมผสานคุณสมบัติของความเป็นชาติเกาหลีลงไปในการแสดงและน�ำไปสู่
ความเป็นเอกลักษณ์ของเคป๊อป ซึ่งเป็นความแตกต่างของสินค้า (Product
Differentiation) ทีโ่ ดดเด่นของสินค้าวัฒนธรรมเคป๊อป ยกตัวอย่างเช่น ศิลปิน
มั ก จะเป็ น วงชายล้ ว น หรื อ หญิ ง ล้ ว นที่ มี ก ารแสดงการร้ อ งและเต้ น อย่ า ง
พร้อมเพรียงโดยมักจะมีการวางหน้าที่หลักและบทบาท (Character) ให้กับ
สมาชิกแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นชื่อในวงการ ต�ำแหน่งการร้อง การเต้น ต�ำแหน่ง
ในเพลง เป็นต้น โดยปกติจะประกอบไปด้วย นักร้องหลัก (Main Vocal) นัก
เต้นหลัก (Main dance) แร็ปเปอร์ (Rapper) และหน้าตาของวง (Visual)
ซึ่งจะแยกย่อยออกไปตามจ�ำนวนสมาชิกของแต่ละวง นอกจากนั้นแต่ละวง
ยังมีการสร้างภาพลักษณ์และคอนเซ็ปต์ของวงที่แตกต่างกันไปซึ่งสร้างความ
โดดเด่นให้แต่ละวงและสร้างความแตกต่างให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่น วง Girlfriend ได้มีการวางคอนเซ็ปต์เด็กสาวที่ใสซื่อ ในขณะที่
ศิลปินวง 2NE1 ได้สร้างคอนเซ็ปต์ไปในทางผูห้ ญิงทีม่ คี วามมัน่ ใจ ซึง่ ในการออก
เพลงแต่ละครัง้ หรือการคัมแบ็ค (Come Back) ของศิลปินนัน้ จะแบ่งเป็นช่วง ๆ
โดยศิลปินแต่ละวงจะคัมแบ็คพร้อมกับการวางคอนเซ็ปต์ย่อยในแต่ละเพลง
ซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ซึ่งได้สร้างความแตกต่างของสินค้าวัฒนธรรมเคป๊อปให้
ต่างจากสินค้าอืน่ ๆ ในตลาด อย่างเช่น เจป๊อป (J-Pop) อย่างสิน้ เชิงและได้สร้าง
‘ยี่ห้อ’ ความเป็นวัฒนธรรมเคป๊อปได้อย่างประสบความส�ำเร็จ ที่น�ำไปสู่การ
สร้างความภักดีต่อยี่ห้อ (Brand Loyalty) วัฒนธรรมเคป๊อปผ่านการติดตาม
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ศิลปินและผลงานเพลงเคป๊อป อย่างต่อเนื่อง การซื้อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ผลิต
อย่างเป็นทางการ (Official Goods) และการบริโภควัฒนธรรม ฮันรยูในด้าน
อืน่ ๆ ตามมา ซึง่ สะท้อนความส�ำเร็จของการสร้างและจ�ำหน่ายสินค้าวัฒนธรรม

การสนับสนุนอุตสาหกรรมเคป๊อป
ความส�ำเร็จในการสร้างสินค้าวัฒนธรรมเคป๊อปได้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ
การสนับสนุนจากภาครัฐผ่านการสร้างนโยบายทางวัฒนธรรมและการสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในเวลาต่อมา โดยในช่วงต้น 1990-2000 ที่กระแส
เคป๊อปเริม่ ผลิบานนัน้ เป็นช่วงทีป่ ระเทศเกาหลีได้มกี ารให้ความสนใจกับกระแส
วัฒนธรรมเกาหลีที่ตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) มากขึ้น
และมีความพยายามในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity)
อย่างจริงจัง โดยในช่วงรัฐบาลของโร แทอู (Roh Tae Woo) ได้มีการปรับใช้
“แผนพัฒนาวัฒนธรรม 10 ปี” (Ten-year master plan for cultural
development ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ “วัฒนธรรมเพื่อ
คนทุกคน (Culture for all the people)” และพัฒนาสื่อทางวัฒนธรรม
(Cultural Media) (Haksoon, 2002) รัฐบาลหลังจากนั้นก็มีการพัฒนา
วัฒนธรรมเรือ่ ยมา การเริม่ ให้ความสนใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมของรัฐบาลได้เติบโต
และพั ฒ นามาพร้ อ มกั บ ช่ ว งที่ มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานอิ น เทอร์ เ น็ ต
การพัฒนาประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในประเทศเกาหลีและกระแสโลกาภิวัตน์
ท�ำให้พลวัตรภายในสังคมเกาหลีมีพื้นฐานที่พร้อมต่อการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมเคป๊อปทีเ่ ติบโตขึน้ ในเวลาต่อมาอย่างก้าวกระโดด ความอิสระ
เสรีในการเลือกแสดงออกและใช้สิทธิในการแสดงออกถูกปลูกฝังไปพร้อมกับ
ความอิสระในเลือกรับชุดข้อมูลทีห่ ลัง่ ไหลเข้ามาสูแ่ ผ่นดินเกาหลีเป็นจ�ำนวนมาก
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ผนวกกับการเปิดกว้างของรัฐบาลท�ำให้ตน้ กล้าของวัฒธรรมเคป๊อปค่อย ๆ เติบโต
ขึ้นอย่างมั่นคงและเลือกเฟ้นหาจุดร่วมของอัตลักษณ์เคป๊อปได้อย่างมั่นคง
หลังจากเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียในปี 1997 รัฐบาลของคิม
แดจุงได้ประกาศใช้แผนหลายฉบับเกีย่ วกับการพัฒนาทางวัฒนธรรมและส่งออก
วัฒนธรรมมากขึน้ โดยเฉพาะแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 5 ปี (Five
Year Plan for New Korea Culture) เพือ่ พัฒนาประเทศเกาหลีไปสูค่ วามเป็น
รัฐสวัสดิการทางวัฒนธรรม (Cultural Welfare State) (ชลนิภา รุง่ เรืองศรี และ
จารุณี มุมบ้านเซ่า, 2019) โดยในช่วงนี้ได้ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าและการ
แลกเปลีย่ นของวัฒนธรรมในขณะทีร่ ฐั บาลชุดก่อนให้ความส�ำคัญกับเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมซึ่งกลายเป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Haksoon, 2002) ซึ่งได้เปิดหนทางสู่การ
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีไปสูป่ ระเทศอืน่ ๆ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารขยาย
ตัวของวัฒนธรรมฮันรยูและวัฒนธรรมเคป๊อป โดยในช่วงนี้รัฐบาลยังได้หันเห
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตมาเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม โดยได้
จัดตั้ง ‘The Korea Creative Content Agency’ หรือ ‘KOCCA’ ขึ้นมาในปี
1997 อย่างเป็นทางการผ่านการร่วมมือจากหลายองค์เพื่อวางแผน บริหาร
จัดการ และพัฒนาธุรกิจด้านวัฒนธรรมเกาหลีอย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุม
อุตสาหกรรมเพลงเคป๊อปอยูด่ ว้ ย มากไปกว่านัน้ ยังมีการจัดตัง้ องค์กรอืน่ ๆ เพือ่
เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมเคป๊อป เช่น ส�ำนักงานอุตสาหกรรม
วัฒ นธรรม (Cultural Industry Bureau) เป็ นต้ น โดยในช่ วงนี้ วงการ
อุตสาหกรรมเคป๊อปค่อย ๆ มีชื่อเสียงไปยังประเทศต่าง ๆ มากขึ้นท�ำให้รัฐนั้น
หันมาสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมากขึ้นกว่ารัฐบาลชุดก่อนและ
เน้นการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมเกาหลีสปู่ ระเทศใกล้เคียงและขยายไปยังประเทศอืน่
ในเวลาต่อมา
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ในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 ปรากฏการณ์กระแสเคป๊อปได้เกิดขึ้น
ทัว่ ภูมภิ าคด้วยการท�ำการตลาดเชิงรุก รัฐบาลเกาหลีได้สง่ เสริมวัฒนธรรมป๊อป
เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ รัฐบาลยังได้
ประกาศแผนการที่จะช่วยจัดตั้ง “K-Pop Academy” ส�ำหรับ บริษัทบันเทิงที่
ต้องการฝึกฝนความสามารถระดับนานาชาติ ในปี 2012 กระทรวงกีฬาและการ
ท่องเที่ยวได้จัดตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษา” เพื่อค้นหาแนวทางในการรักษา
กระแสเกาหลี (Geoffrey, 2013) รัฐบาลยังได้ทมุ่ เงินจ�ำนวนมากในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมเคป๊อปในปีดังกล่าว โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินกว่า
118.8 พันล้านวอนให้กับอุตสาหกรรมสื่อจากทั้งหมด 279.8 พันล้านวอน
(Shinada, 2015) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 696.1 พันล้านวอนในปี 2021 และจะจัดสรร
งบประมาณกว่า 29,000 ล้านวอนเพือ่ ช่วยวงดนตรีเคป๊อปจัดคอนเสิรต์ ออนไลน์
ซึ่งได้สะท้อนว่ารัฐบาลได้เห็นโอกาสของวัฒนธรรมฮันรยูอย่างจริงจัง
มากไปกว่านัน้ แล้วรัฐบาลยังพยายามปรับปรุงนโยบายอืน่ ๆ เพือ่ ให้ตอบ
รับกับการเติบโตของวัฒนธรรมเคป๊อป เช่น นโยบายด้านการศึกษาหนึง่ รัฐบาล
ได้มีนโยบายในการรัฐบาลสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการปรับโครงสร้าง
องค์กรของหลักสูตรระดับปริญญาตรี การปรับโควตาการเข้าและการจัดตั้ง
แผนก หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาใน
กระแสศิลปศาสตร์ รัฐบาลยังช่วยส่งเสริมความต่อเนื่องของกระแสเกาหลีผ่าน
การจัดกิจกรรมต่างประเทศผ่านองค์การต่าง ๆ เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรมเกาหลี หรือ
KCC (Korean Cultural Center) ในประเทศแคนาดาได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ทางออนไลน์และสร้าง “Virtual K-Culture” ทีส่ นับสนุนสือ่ เกาหลีและกระแส
วัฒนธรรมเคป๊อป เช่น การจัดเต้นโคฟเวอร์ (Cover dance) ผ่านการ
ส่งวิดิโอ เป็นต้น และยังได้สร้างพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเคป๊อป
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โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมวัฒนธรรมเคป๊อป
และกระแสฮันรยูโดยตรง เช่น การเชิญผู้จัดชาวเกาหลีมาพบปะกับผู้ซื้อ
ชาวต่างชาติผ่านการประชุมออนไลน์ โดยกระทรวงวัฒนธรรมฯ เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลี บริษัทกว่า 35 แห่งได้พบกับ
ผู้ซื้อที่มีศักยภาพกว่า 50 รายจากทั่วเอเชียเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ กระทรวง
วัฒนธรรมฯ ยังประกาศแผนสามขัน้ ตอนเพือ่ ช่วยผูส้ ร้างเนือ้ หาในการสร้างธุรกิจ
ในต่างประเทศโดยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านการจัดงาน
K-Content Expo ในรูปแบบออนไลน์และเพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้กับ WelCon
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดการส่งออกเนื้อหาของเอเจนซี และกระทรวง
การคลังยังจัดสรรงบประมาณปีหน้าส�ำหรับการสนับสนุนกระแสฮันรยูไว้ถึง
585 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 43 เปอร์เซ็นต์จากการจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ.2563 (Suk, 2020) เป็นต้น
จากการศึกษาการด�ำเนินนโยบายของรัฐข้างต้นจะเห็นได้ว่าในช่วงแรก
ของการสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมนั้น รัฐยังไม่ได้มีการสนับสนุนวัฒนธรรม
เคป๊อปอย่างจริงจังและไม่ได้มุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมที่สั่งสมได้อย่างวัฒนธรรม
เคป๊อปมากเท่ากับการสนับสนุนในช่วงเวลาต่อมา ซึ่งการสนับสนุนของรัฐบาล
เกาหลีใต้ต่อวงการอุตสาหกรรรมเคป๊อปได้เติบโตขึ้นอย่างจริงจังในช่วงที่
อุตสาหกรรมเคป๊อปได้รบั ความนิยมภายในประเทศและเริม่ ทีจ่ ะได้รบั ความนิยม
ในประเทศข้างเคียง หลังจากอุตสาหกรรมเคป๊อปได้เติบโตขึน้ ไปจนถึงระดับโลก
การสนับสนุนของรัฐบาลก็เข้มข้นมากขึ้น
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การผูกโยงสินค้าวัฒนธรรมเคป๊อปสู่สินค้าประจ�ำชาติ
จากการอธิบายข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ รัฐบาลได้มองเห็นความส�ำเร็จของ
กระแสเคป๊อปและได้ใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมตราสินค้าเกาหลี ในแง่นี้รัฐบาล
ได้ก�ำหนดแผนกลยุทธ์และใช้ความส�ำเร็จของฮันรยูหรือกระแสเกาหลีเป็นจุด
ส�ำคัญส�ำหรับการประชาสัมพันธ์ (Parc and Moon, 2019) รัฐได้เชือ่ มโยงความ
สัมพันธ์ของเคป๊อปกับเอกลักษณ์ประจ�ำชาติของเกาหลีผา่ นการรวมวัฒนธรรม
เกาหลีผนวกเข้ากับวัฒนธรรมเคป๊อปและได้มคี วามพยายามในการผูกติดความ
เป็นชาติหรือความเป็นเกาหลีเข้าไว้กับวัฒนธรรมเคป๊อป แม้ว่าแต่เดิมนั้น
วัฒนธรรมเคป๊อปมีการผูกโยงกับความเป็นเกาหลีอยู่บ้างแล้ว จากการที่มี
ต้นก�ำเนิดมาจากประเทศเกาหลี ศิลปินและทีมงานเป็นชาวเกาหลีใต้ มากไป
กว่านั้นที่การแสดงของศิลปินบางท่านก็มีการน�ำเสนอถึงวัฒนธรรมเกาหลี
อยู่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการสนับสนุนของรัฐได้หยิบยกวัฒนธรรมเคป๊อป
ให้ก้าวเข้าสู่พื้นที่การเมืองอย่างเป็นทางการผ่านการสร้างความเป็นกลุ่มและ
อัตลักษณ์ร่วม (Collective identities) และการผูกโยงสายสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลและอุตสาหกรรมเคป๊อปได้ท�ำให้ทั้งสององค์ประกอบใกล้ชิดกันมากขึ้น
ท�ำให้อตุ สาหกรรมเคป๊อปนัน้ ถูกผูกโยงเข้ากับความเป็นชาตินยิ มของเกาหลีและ
กลายเป็นเครือ่ งหมายหนึง่ ของตราสินค้าความเป็นเกาหลีและใช้ประโยชน์จาก
วัฒนธรรมที่สั่งสมได้ที่ยังมีความลื่นไหลและสร้างสรรค์มาหลอมรวมเข้ากับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีที่ถูกสั่งสมมาแต่เดิม
รัฐบาลเกาหลีใต้นั้นได้ให้ความส�ำคัญกับตราสินค้าประจ�ำชาติเป็นอย่าง
มาก โดยมีการจัดตัง้ องค์กรขึน้ มาพัฒนาและก�ำกับดูแลสินค้าเชิงวัฒนธรรม โดย
เฉพาะ “องค์กรส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของประเทศเกาหลี (Presidential
Council on Nation Branding)” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ประเทศเกาหลีออกไปสู่ตลาดโลกผ่านวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและ
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บริการ (ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ, 2015) ภายใต้องค์กรส่งเสริม
การสร้างแบรนด์ประเทศของประเทศเกาหลีได้รวบรวมความร่วมมือหลาย
ภาคส่วนเข้าด้วยกันทั้งภาคส่วนเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี รวมไป
ถึงกระทรวงต่าง ๆ ซึง่ เห็นได้ชดั เจนว่า รัฐบาลมีความพยายามทีจ่ ะดึงวัฒนธรรม
เคป๊อปเข้าสู่ความเป็นตราสินค้าประจ�ำชาติเกาหลี รัฐบาลเกาหลียังได้ดึง
ตัวศิลปินเคป๊อปหลายรายให้มีส่วนในงานสื่อสารและโฆษณาโครงการต่าง ๆ
ของรัฐบาล เช่น โครงการ Live Seoul Like I Do ที่ได้ดึงศิลปินเคป๊อปวง BTS
เข้ามาร่วมโปรโมทการท่องเที่ยวในโซล เป็นต้น

การใช้สินค้าวัฒนธรรมเคป๊อปทางการเมือง
การดึงอุตสาหกรรมเคป๊อปให้เข้ามาหลอมรวมกับความเป็นชาตินอกจาก
จะถู ก น� ำ เสนอเพื่ อ การโฆษณาและโปรโมทนโยบายของรั ฐ บาลเกาหลี ใ ต้
แล้ว มากไปกว่านั้นในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International
relations) วัฒนธรรมเคป๊อปยังถูกยกระดับให้เป็นสินค้าประจ�ำชาติในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศหรือการทูตทางวัฒนธรรม (Cultural
diplomacy) ซึ่งท�ำให้อุตสาหกรรมเคป๊อปได้ถูกดึงเข้ามาเป็นวัฒนธรรมหนึ่ง
ของชาติเกาหลีและเผยแพร่ออกสาธารณะอย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นผลงานที่
สามารถน�ำเสนอความเป็นเกาหลีสู่สายตารัฐอื่นได้ และการเริ่มใช้วัฒนธรรม
เคป๊อปและศิลปินเคป๊อปในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้เอง
ก็เป็นประเด็นหลักที่ถูกน�ำไปใช้เป็นอาวุธทางวัฒนธรรม ซึ่งสื่อนัยถึงการที่
วัฒนธรรมเคป๊อปและสินค้าเคป๊อปถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศของรัฐบาล
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ในแง่นี้แม้ว่าการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศในอุตสาหกรรมอื่น ๆ จะ
ปรากฏอยู่ในการเจรจาระหว่างประเทศ แต่มักจะเป็นในลักษณะข้อตกลง
ทางการค้า การลงทุนหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจาก
ลักษณะที่อุตสาหกรรมเคป๊อปถูกน�ำมาใช้ กล่าวคือ อุตสาหกรรมเคป๊อปมักจะ
ถูกยกมาเป็นเครือ่ งมือในการเจริญสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเป็นตัวแทนทาง
วัฒนธรรมของรัฐบาลเกาหลีใต้ทถี่ กู หยิบยกมาเป็นเครือ่ งมือในการสานสัมพันธ์
ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่วงศิลปิน Red Velvet ถูกเชิญไปแสดงที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าวัฒธรรมเคป๊อปได้กลายมาเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรม
และสินค้าประจ�ำชาติเกาหลีอย่างมีนัยยะส�ำคัญ โดยประเทศเกาหลีใต้ได้ส่ง
คณะผู้แทนกว่า 160 รายเพื่อแสดงคอนเสิร์ตในเกาหลีเหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องระหว่างรัฐ โดยมีคิม
จงอึน เป็นผูน้ ำ� เกาหลีเหนือคนแรกทีเ่ คยเข้าร่วมคอนเสิรต์ เคป๊อปของเกาหลีใต้
(Oakeley, 2018)
แม้จะถือเป็นก้าวส�ำคัญทีด่ ที างการเมืองในการส่งออกวัฒนธรรมประจ�ำ
ชาติและตราสินค้าประจ�ำชาติได้อย่างประสบความส�ำเร็จ แต่การเชิญศิลปิน
ไปแสดงเพื่อเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้ได้ท�ำให้สินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีกลายเป็นสินค้าที่มีความ
เปราะบาง เนื่องจากกลายเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมของรัฐบาลไปโดยปริยาย
และกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายส�ำหรับการคว�่ำบาตรในช่วงที่มีข้อพิพาททาง
การเมืองระหว่างประเทศ ท�ำให้วงการอุตสาหกรรมเคป๊อปได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินใจและการด�ำเนินนโยบายทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
อุตสาหกรรมเคป๊อปได้กลายเป็นเป้าหมายที่ถูกเพ่งเล็งจากทั่วทุกมุมโลกและ
กลายเป็นอาวุธทางวัฒนธรรม (Cultural Weapon) และมักจะได้รบั ผลกระทบ
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จากการตัดสินใจทางการเมืองก่อนเป็นอันดับแรก ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเคป๊อปเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น กรณีข้อพิพาท THAAD
เป็นการพิพาทระหว่างประเทศเกาหลีใต้กบั ประเทศจีน ซึง่ เป็นประเด็นของการ
การยินยอมให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาติดตั้งระบบป้องกันในบริเวณพิกัด
ต�ำแหน่งสูง (Terminal High Altitude Area Defense) บนคาบสมุทรเกาหลี
หลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐก็ได้น�ำความขัดแย้งทาง
ประเด็นทางการเมืองไปสู่ความบาดหมางและการคว�่ำบาตร อุตสาหกรรม
เคป๊อปถูกน�ำมาใช้เป็นอาวุธวัฒนธรรมที่ถูกน�ำมากดดันทางด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการโดยรัฐจีนแต่ได้มี
การปรากฎว่ามีการออกค�ำสัง่ อย่างไม่เป็นทางการในการแบนเนือ้ หาของเกาหลี
จากบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ (online streaming services) มีการห้ามคนดัง
เกาหลีปรากฏตัวในรายการทีวีและมีการจ�ำกัดความร่วมมือกับบริษัทบันเทิง
เกาหลี (Cho, 2017) ศิลปินเกาหลีถูกห้ามไม่ให้ปรากฏตัวบนสื่อของประเทศ
จีนในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการปิดกั้นการเข้าถึงสื่อเกาหลี รวมไปถึงการยกเลิก
กิจกรรมที่จะจัดขึ้นอย่างฉับพลัน เช่น คอนเสิร์ตของวง ‘EXO’ ที่ในภายแรก
ถูกเลื่อนออกไปและถูกยกเลิกในภายหลัง น�ำไปสู่การสูญเสียรายได้จ�ำนวน
มหาศาล
อีกหนึง่ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ กรณีความขัดแย้งกับประเทศ
ญี่ปุ่นในปี 2018 ได้เกิดข้อกรณีพิพาทระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศ
ญีป่ นุ่ ถึง 2 ประเด็น ประเด็นแรกเป็นประเด็นของค�ำวินจิ ฉัยการช�ำระเงินชดเชย
แก่ผู้ใช้แรงงานที่มีถิ่นก�ำเนิดบนคาบสมุทรเกาหลี ประเด็นที่สอง เป็นประเด็น
จากการที่ มุน ฮีซัง (Moon Hee sung) ประธานรัฐสภาเกาหลีใต้วิจารณ์
จักรพรรดิอากิฮิโตะผ่านส�ำนักข่าว Bloomberg โดยได้เรียกร้องให้จักรพรรดิ
อากิฮโิ ตะกล่าวค�ำขอโทษอย่างเป็นทางการกับกรณีหญิงบ�ำเรอ (Comfort women)
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(Liangchoosak, 2019) ทีถ่ กู เกณฑ์มาใช้แรงงานในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวได้น�ำมาซึ่งความตึงเครียดระหว่างประเทศน�ำไป
สูก่ ารตอบโต้ระหว่างรัฐบาลและการวิพากษ์วจิ ารณ์ในสังคมของทัง้ สองประเทศ
อย่างกว้างขวางทั้งในประเด็นปัจจุบันและประเด็นในอดีตในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สอง ประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวได้น�ำไปสู่แนวโน้มในการยกเลิกการ
แสดงของศิลปินเคป๊อปและสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีออกจากเนื้อหาใน
ประเทศญีป่ นุ่ โดยเฉพาะในการแสดงในงาน Kouhaku Uta Gassen (SongGirl,
2018) ซึ่งผลิตโดยช่อง NHK ซึ่งเป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงและเป็นการแสดงที่
เต็มไปด้วยศิลปินระดับคุณภาพของญี่ปุ่นที่ถูกรับเชิญมาแสดงในทุกวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งการได้รับการทาบทามให้แสดงในงาน Kouhaku Uta
Gassen ของศิ ล ปิ น เคป๊ อ ปในปี 2018 นั้ น นั บ ว่ า เป็ น หมุ ด หมายที่ ดี ข อง
วัฒนธรรมเคป๊อปในประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ศิลปินเคป๊อปไม่ได้ถูกรับเชิญ
ให้ขึ้นแสดงนับตั้งแต่ปี 2011 (Cha, 2017) ซึ่งแม้ว่าในภายหลัง NHK จะยืนยัน
ว่าวง Twice จะยังได้แสดงในรายการก็เกิดเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวาง
ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดการคว�่ำบาตรสินค้าญี่ปุ่นในประเทศเกาหลีใต้
จากเหตุการณ์การจ�ำกัดการสิ่งออกวัสดุผลิตชิประหว่างประเทศญี่ปุ่นและ
เกาหลี ใ ต้ ใ นเดื อ นกรกฎาคมปี 2019 ถู ก เจาะจงไปที่ สิ น ค้ า อื่ น ที่ แ สดงถึ ง
อัตลักษณ์ญี่ปุ่นอื่น ๆ มากกว่าอุตสาหกรรมบันเทิงหรืออุตสาหกรรมเคป๊อป
เช่น เสื้อผ้า รถยนต์ หรือเบียร์ เป็นต้น (Suzuki, 2020) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
วงการอุตสาหกรรมบันเทิงของญีป่ นุ่ ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า ปัจจัยความแตกต่างในสองกรณีนี้ คือ ลักษณะของกลุ่มสินค้าที่ถูกนึกถึง
อ้างอิงจากอัตลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ
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บทสรุป
โดยสรุป วัฒนธรรมเคป๊อปนั้นเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะสามารถสั่งสม
ได้ซึ่งเป็นการหลอมรวมวัฒนธรรมและรูปแบบของเพลงหลายแบบเข้าด้วยกัน
และถ่ายทอดออกมาผ่านศิลปินเกาหลี อุตสาหกรรมเกาหลียงั ได้มที ศิ ทางในการ
ปรับรูปแบบวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงการด�ำเนินกิจกรรมเพลงในเข้ากับบริบท
ของกลุ ่ ม เป้ า หมายซึ่ ง ท� ำ ให้ อุ ต สาหกรรมเคป๊ อ ปนั้ น สามารถเติ บ โตอย่ า ง
ก้าวกระโดด เพลงเคป๊อปถูกพัฒนาผ่านกระบวนการแปลวัฒนธรรมเป็นสินค้า
ไปเป็นแนวเพลงทีถ่ กู จ�ำหน่ายเป็นสินค้าวัฒนธรรมทีน่ ำ� เสนอถึงความเป็นเกาหลี
ซึง่ รัฐบาลได้เห็นความส�ำคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรมเคป๊อปและได้มสี ว่ น
ในการเข้ามาสนับสนุนอุตสาหกรรมเคป๊อป มากไปกว่านั้น รัฐยังได้เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเคป๊อปกับเอกลักษณ์ประจ�ำชาติของเกาหลีโดยดึงอุตสาหกร
รมเคป๊อปให้เข้ามาหลอมรวมกับความเป็นชาติและยกระดับอุตสาหกรรมเคป๊อป
ให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ประจ� ำ ชาติ วั ฒ ธรรมเคป๊ อ ปจึ ง ได้ ก ลายมาเป็ น ตั ว แทนทาง
วัฒนธรรมและสินค้าประจ�ำชาติเกาหลีอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ อุตสาหกรรมเคป๊อป
จึงสัมพันธ์อยู่กับมาตราการทางการเมืองในแง่ของอาวุธวัฒนธรรมที่มักจะเป็น
เป้าหมายล�ำดับแรก ๆ ในการคว�่ำบาตรเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
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จริยธรรม ในกำรตีพิมพ
ของวารสารสหวิทยาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เขียน
1. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ของผู้เขียนและ
ผู้ร่วมเขียน และไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นไม่มีการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากผลงานวิชาการทั้งของ
ตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องตามรูปแบบ
ที่วารสารสหวิทยาการก�าหนด
3. ผู้เขียนขอรับรองว่าได้รายงานข้อเท็จจริงที่ได้จากการท�าวิจัยตาม
จริง ไม่มีการบิดเบือนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
4. ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วม ผู้เขียนร่วมทุกคนได้เห็นชอบกับต้นฉบับ
บทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับให้วารสารสหวิทยาการ
พิจารณา
5. ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและความรับ
ผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความและผู้เขียนร่วม
6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตีพิมพ์หากพบว่า
บทความเดียวกันนีไ้ ด้รบั การเผยแพร่และตีพมิ พ์ในแหล่งอืน่ มาก่อน
หรือเป็นการลอกเลียนเนื้อหาจากแหล่งอื่น
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หน้าที่และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
1. กองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาว่าบทความที่ส่งมานั้นมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารสหวิทยาการ
หรื อ ไม่ หากบทความนั้ น ไม่ เ หมาะสมหรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของวารสารฯ กองบรรณาธิการจะรีบแจ้งผู้เขียน
บทความให้ทราบเพือ่ น�าบทความไปเสนอต่อวารสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กองบรรณาธิการมีการตรวจสอบการพิมพ์ซ�้าซ้อน (duplication)
และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism)
3. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความระหว่าง
ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
4. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ทรง
คุณวุฒิที่ประเมินบทความให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหรือเปิดเผยแก่
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างที่บทความอยู่ในระหว่างการ
ประเมิน
5. หากกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้ง 2 ท่าน มีเห็นความ
ขัดแย้งกัน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะพิจารณาการด�าเนิน
งานขั้นต่อไป
6. ล�าดับของการตีพิมพ์บทความจะพิจารณาจากล�าดับก่อนหลัง
ในการส่งบทความให้แก่วารสาร ความน่าสนใจของบทความ และ
ความเหมาะสมอื่น
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมิน
1. ผูป้ ระเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเนือ้ หาส่วนใดส่วนหนึง่
ของบทความในระหว่างทีบ่ ทความนัน้ ยังไม่ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่
2. ผูป้ ระเมินต้องประเมินบทความด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติ
และค�านึงถึงประโยชน์ทผี่ อู้ า่ นบทความจะได้รบั ตลอดจนให้คา� เสนอ
แนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุงบทความในเชิงสร้างสรรค์
3. ผูป้ ระเมินส่งผลการประเมินตามก�าหนดเวลาและรับผิดชอบต่อการ
ประเมินของตน
4. หากภายหลังจากทีผ่ ปู้ ระเมินตอบรับประเมินบทความใดบทความ
หนึ่งแล้วพบว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาในระดับที่มากพอที่จะ
วิจารณ์บทความดังกล่าวได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ผูป้ ระเมินบทความจะรีบ
แจ้งให้กองบรรณาธิการทราบเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความ
เชีย่ วชาญประเมินแทน

ประเมินระดับความพรอมของเทคโนโลยีอยางไรเมือ่ ตองยืน่ ขอทุนว�จยั
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