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คำำ�นำำ�

สำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.) เป็็ นหน่ว่ ยงาน
ที่่�มีีพันั ธกิิจสำำ�คััญในการวิิจัยั พััฒนาเพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางและวางยุุทธศาสตร์์การพััฒนาดิิจิทัิ ลั
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศได้้ริิเริ่่�มแนวคิิด  “Policy Lab” หรืือ “ห้้องปฏิิบัติั ิการ
นโยบายสาธารณะ” ในการทำำ� งานพััฒ นาและวางแนวทางในการขัับ เคลื่่� อ นนโยบาย
สาธารณะด้้านดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแบบมุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วนในทุุก
กระบวนการ เพื่่�อการสร้้างสรรค์์นวัตั กรรมทางนโยบาย (Policy Innovation) ที่่�สามารถตอบ
โจทย์์ตรงกัับความต้้องการ และสามารถแก้้ไขปััญหาการพััฒนาในบริิบทการพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมดิิจิทัิ ลั ของประเทศ โดยจะดำำ�เนิินการควบคู่่�กับั การวิิจัยั และพััฒนานโยบาย (Policy
Research) บนพื้้�นฐานของข้้อมููลทางวิิชาการ และข้้อมููลสถิิติิ
การดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ในช่่วงปีีงบประมาณ 2562 – 2563 สดช. ได้้ร่ว่ มมืือกัับ
สำำ�นัักงานศููนย์์วิิจัยั และให้้คำ�ำ ปรึึกษาแห่่งมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ดำ�ำ เนิินการออกแบบ
กระบวนการทำำ�งานและเสนอแนะแนวทางการดำำ�เนิินการห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบายสาธารณะ
ด้้านดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม (Digital Economy & Society Policy Lab หรืือ DES
Policy Lab) พร้้อมทั้้�งได้้เสนอแนวทางการส่่งเสริิมให้้เกิิดระบบนิิเวศ (Ecosystem) ใน
การพััฒนานโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�มุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วม
จากผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกกลุ่่�ม ตลอดจนได้้ดำ�ำ เนิินการนำำ�ร่่องการดำำ�เนิินงานห้้องปฏิิบัติั ิการ
นโยบายสาธารณะในประเด็็นเชิิงนโยบายที่่�สำ�ำ คััญ 3 เรื่่�อง เพื่่�อทดสอบกระบวนการและ
แนวทางการดำำ�เนิินการ
หนัังสืือ ก้้าวแรกของ “ห้้องปฏิิบััติิการนโยบายดิิจิิทััล” ถืือเป็็ นผลผลิิตของ
การดำำ�เนิินการ ห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบายสาธารณะ ของ สดช. ในระยะเริ่่ม� ต้้น ในการเป็็ น
กลไกการสร้้างสรรค์์ต้น้ แบบนโยบายและนวััตกรรมเชิิงนโยบายด้้านดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและ
สัังคมที่่�สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการ แก้้ไขปัั ญหาการพััฒนาอย่่างตรงจุุด สามารถสร้้าง
คุุณค่่าให้้กับป
ั ระชาชน และผู้้�รัับประโยชน์์จากนโยบายได้้อย่่างแท้้จริงิ

สำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
กรกฎาคม 2563
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ก้้าวต่่อไปของ DES Policy Lab

Preface

Office of the National Digital Economy and Society Commission (ONDE)
is the agency with an important mission to conduct research and development to
determine digital development directions and strategies for Thai economy and
society. ONDE has initiated “Digital Economy & Society Policy Lab” or “DES Policy
Lab” as a mechanism for developing digital policies and strategies with an emphasis
on cross-sector collaboration throughout the policy design process, resulting in
policy innovations that can effectively address the needs and challenges in the
context of digital economy and societal development in Thailand. In addition, policy
research based on academic and statistical data will be applied in conjunction with
the policy lab approach.
During the fiscal year of 2019 - 2020, ONDE has collaborated with
Thammasat University Research and Consultancy Institute to design the work
process and recommendations for the implementation of DES Policy Lab. This also
includes proposing suitable approaches to develop an ecosystem to support digital
policy development process based on the participatory approach. Furthermore,
the proposed processes and methods for DES Policy Lab have been tested through
the implementation of pilot projects tackling three critical policy issues.
This book, “DES Policy Lab – The Beginning,” is one of the key outputs from
the initial stage of DES Policy Lab. DES Policy Lab will strive to become an important
mechanism for creating digital policy prototypes and innovations for the economy
and society that can effectively meet demands, tackle development problems, and
truly create values for citizens and beneficiaries.

Office of the National
Digital Economy and Society Commission
July, 2020
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บทที่่่� 1 แนะนำำ�แนวคิิด ห้้องปฏิิบััติิการนโยบาย (Policy lab)
บททีี

แนะนำำ�แนวคิิด

บทที่่� 1

แนะนำำ�แนวคิิด
ห้้องปฏิิบััติิการนโยบาย
(Policy lab)

ในปัั จจุบัุ น ป
ั ระชาคมโลกทุุกพื้้�นที่�่และทุุกระดัับสามารถสััมผััสได้้ถึงึ การเปลี่่�ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีี เศรษฐกิิจ  และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้น� อย่่างรุุ นแรงและก้้าวกระโดด สร้้างทั้้�ง
โอกาสและความปั่่� นป่่ วนต่่อวิิถีีชีีวิิต สังั คม การปกครอง และแนวทางการพััฒนาในอีีก
หลากหลายด้้าน นอกจากนี้้� อัตั ราการเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าวเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วจากวิิกฤติิ
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่่วงต้้นปีี ค.ศ. 2020 ซึ่ง�่ เป็็ น
การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อครั้้ง� ใหญ่่ที่�่เกิิดพร้อ้ มกัันในหลายพื้้�นที่�่ทั่่�วโลก (BBC, 2020)
วิิกฤติิโควิิดไม่่เพีียงแต่่ทำ�ำ ให้้วิถีีิ การดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�คนทั่่�วโลกเปลี่่ย� นไป แต่่ยังั เป็็ น “จุุดเปลี่่ย� น”
ทางเศรษฐกิิจที่�่สำ�ำ คััญที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในวงกว้้าง อีีกทั้้�งยัังเป็็ น  “ตััวเร่่ง”
สำำ�คััญให้้เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั เข้้ามามีีบทบาทต่่อชีีวิิตผู้้�คนอย่่างมหาศาล จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า
ผลลััพธ์ข์ นานใหญ่่ที่�กำ่ �ำ ลัังจะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต คืือการปรัับตัวั ของภููมิิทัศั น์์เศรษฐกิิจการเมืือง
โลกเข้้าสู่ค�่ วามปกติิใหม่่ (New normal) ในโลกยุุคหลัังโควิิด (Post COVID-19)
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ความเปลี่่�ยนแปลงและวิิกฤติิการณ์์ด้านต่
้ า่ ง ๆ ส่่งผลให้้ความท้้าทายทางสัังคมและ
เศรษฐกิิจทวีีความซัับซ้อ้ น เร่่งด่่วน และรุุ นแรง ส่่งผลให้้โครงสร้้างการบริิหารงานภาครััฐ
ในรููปแบบเดิิมและกระบวนการกำำ�หนดนโยบายแบบเก่่าไม่่สามารถตอบโจทย์์ปััญหาและ
ความท้้าทายใหม่่ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี จนกลายเป็็ นโจทย์์ใหญ่่ให้้รัฐั บาลทั่่�วโลกต้้องออกแบบ
แนวทางการรัับมืือเชิิงนโยบายเพื่่�อให้้เท่่าทัันกับั ความท้้าทายที่่�กำ�ำ ลัังเกิิดขึ้้น รั
� ฐั ในฐานะผู้้�วาง
แนวทางการเปลี่่�ยนแปลง ผู้้�สร้้างความสมดุุลต่่อสัังคม และผู้้�รัักษาเสถีียรภาพของประเทศ
มีีความจำำ� เป็็ นที่�่ จ ะต้้อ งปรัับตััว และแสวงหาแนวทางการพััฒ นานโยบายสาธารณะ
ให้้สามารถตอบโจทย์์ความท้้าทายใหม่่ รวมถึึงตอบสนองความต้้องการของประชาชนใน
ปัั จจุบัุ นั และอนาคตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น  โดยจำำ�เป็็ นต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงการทำำ�งานร่่วม
กัันระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ ให้้มากขึ้้�นทั้้ง� ระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ ภาคประชาสัังคม ภาค
เอกชน และประชาชนโดยรวม
หนึ่่�งในแนวคิิดและวิิธีีการพััฒนานโยบายสาธารณะแบบใหม่่ที่กำ�่ �ำ ลัังได้้รับั ความสนใจ
จากนานาประเทศ คืือ ห้้องปฏิิบัติั ิการนโยบาย (Policy lab) ซึ่่ง� เป็็ นพื้้นที่
� �่หรืือกระบวนการ
สร้้างสรรค์์แนวคิิดหรืือนวััตกรรมทางนโยบาย (Policy innovation) อย่่างมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อให้้
สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของประชาชน และความท้้าทายของเศรษฐกิิจและสัังคมยุุค
ดิิจิทัิ ลั ได้้อย่่างทัันท่ว่ งทีีและมีีประสิิทธิิภาพ Policy lab มุ่่�งเน้้นการออกแบบนโยบายสาธารณะ
ด้้วยวิิธีีการใหม่่ที่�ยึ่ ดึ ผู้้�ใช้้บริกิ ารขั้้�นสุดท้
ุ า้ ย (End users) เป็็ นศููนย์ก์ ลางในกระบวนการจััดวาง
นโยบาย และเชื่่�อมโยงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย (Stakeholders) และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องจากทุุกภาค
ส่่วน ให้้เข้้ามาร่่วมในกระบวนการออกแบบนโยบาย (Policy design process) โดยเน้้น
การทดลอง (Experimental) และการใช้้หลักั ฐานเชิิงประจัักษ์์ (Evidence-based)
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ห้้องปฏิิบััติิการ
ทางนโยบายคืืออะไร?

ห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบาย (Policy lab) คืือ พื้้�นที่หรืื
�่ อหน่่วยงานสำำ�หรัับการสร้้างสรรค์์
แนวคิิดหรืือนวััตกรรมทางนโยบาย (Policy innovation) ใหม่่ ๆ ที่่�สามารถตอบโจทย์์
ความต้้องการของประชาชน และความท้้าทายของเศรษฐกิิจและสัังคมยุุคดิิจิทัิ ลั ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยมีีลัักษณะสำำ�คััญคืือการยึึดเอาประชาชนหรืือผู้้�รับบริ
ั กิ ารเป็็ นศููนย์ก์ ลาง
การเน้้นการมีีส่่วนร่่วมจากผู้้�ที่�เ่ กี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน การทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างบููรณาการ
ข้้ามสายงานและข้้ามหน่่วยงาน และจััดให้้มีีการทดลองแนวคิิดนโยบายเพื่่อ� ปรัับปรุุงและ
ประเมิินความเหมาะสมก่่อนนำำ�ไปขยายผลจริิง
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ในบริิบทโลก หลายประเทศได้้มีีการจััดตั้้ง� ห้้องปฏิิบัติั ิการนโยบาย (Policy lab)
ขึ้้�น  อาทิิ Policy Lab (สหราชอาณาจัักร) The Policy Lab Digital Work & Society
(เยอรมนีี) Design Policy Lab (สหภาพยุุโรป) MindLab (เดนมาร์์ก) และ PDIS (ไต้้หวันั )
จากการสำำ�รวจห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบายสาธารณะ (Public Policy Lab) ของประเทศในกลุ่่�ม
สหภาพยุุโรป 27 ประเทศ  (M Fuller & A Lochard , 2016) พบว่่า ณ ปีี ค.ศ. 2016 มีีการจััดตั้้ง�
Policy Lab ขึ้้�นแล้้วถึึง 65 แห่่ง
ส่่วนในประเทศไทย แม้้ว่ายั
่ งั ไม่่มีีการจััดตั้้ง� Policy Lab แยกออกมาเป็็ นหน่ว่ ยงานใหม่่
แต่่มีีองค์์กรภาครััฐที่่ไ� ด้้เริ่่ม� นำำ�แนวคิิดห้อ้ งปฏิิบัติั กิ ารนโยบาย (Policy Lab) และห้้องปฏิิบัติั กิ าร
นวััตกรรมภาครััฐ (Public Innovation Lab) ไปประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งานหรืือสร้้างนวััตกรรมเชิิง
นโยบาย เช่่น สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่ง
ชาติิสำ�ำ นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ และสำำ�นัักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศาสตร์์ วิจัิ ยั และนวััตกรรมแห่่งชาติิ
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบายทั้้�งในและต่่างประเทศเหล่่านี้้ล้� ว้ นเกิิดขึ้้นพร้
� อ้ มกัับความต้้องการ
การพััฒนาเครื่่อ� งมืือและวิิธีีวางนโยบายแบบใหม่่เพื่่อ� ให้้นโยบายสาธารณะสามารถตอบสนอง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพต่่อความซัับซ้อ้ นของประเด็็นปััญหาทางเทคโนโลยีีเศรษฐกิิจ สิ่่ง� แวดล้้อม
และสัังคมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว (Bailey & Lloyd, 2016) รวมทั้้�งการเป็็ นหน่ว่ ยงานที่่ช่� ว่ ย
สนัับสนุนุ ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงทางแนวความคิิดและวััฒนธรรมการทำำ�งานของภาครััฐให้้ก้า้ ว
ทัันกับบริ
ั บท
ิ การเปลี่่ย� นแปลงภายนอกอีีกด้้วย (Kimbell, 2015)
นวััตกรรม
เชิิงนโยบายคืืออะไร?
DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

นวััตกรรมเชิิงนโยบาย มีีความหมายครอบคลุุมทั้้�งในเชิิงกระบวนการและวิิธีีการ
สร้้างสรรค์์และผลลััพธ์ซึ่์ ง�่ เป็็ นนโยบายสาธารณะ ดัังนี้้�
• กระบวนการ เครื่่อ� งมืือ หรืือแนวทางปฏิิบัติั ใิ หม่่ ๆ ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับการออกแบบ และพััฒนา
นโยบาย ซึ่่ง� สามารถแก้้ไขปัั ญหาซัับซ้อ้ นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพกว่่าวิิธีีการแบบเดิิม
• นโยบาย หรืือยุุทธศาสตร์์ใหม่่ ที่�่สามารถตอบโจทย์์หรืือแก้้ไขปัั ญหาสาธารณะได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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บทที่่
ด้้านดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิจและสัังคม (DES Policy Lab)

บทที่่� 2

ห้้องปฏิิบััติิการนโยบายสาธารณะ
ด้้านดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
(DES Policy Lab)

สำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.) เป็็ นหน่ว่ ยงาน
ที่่มีีพั
� นั ธกิิจสำำ�คััญในการวางยุุทธศาสตร์์การพััฒนาดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ
ให้้สอดคล้้องกัับบริิบทสถานการณ์์ สภาพปัั ญหา ศัักยภาพ  และยุุทธศาสตร์์การพััฒนา
ของประเทศท่่ามกลางการเปลี่่�ยนแปลงระดัับโลกทั้้�งในปัั จจุบัุ นั และแนวโน้้มที่่�จะเกิิดขึ้้น� ใน
อนาคต สดช. ได้้เล็็งเห็็นถึึงศัักยภาพและความสำำ�คััญของแนวคิิดห้อ้ งปฏิิบัติั ิการนโยบาย
(Policy lab) จึึงได้้ริเิ ริ่่�มการดำำ�เนิินงาน “ห้้องปฏิิบััติกิ ารนโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทััล
เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม” (Digital Economy & Society Policy Lab หรืือ DES Policy
Lab) ขึ้้�นเพื่่�อเป็็ นกลไกสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินงานในการพััฒนานโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทัลั
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมให้้มีีประสิิทธิิภาพ สามารถขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุตาม
เป้้าหมายของนโยบายและแผนระดัับชาติิว่าด้
่ ว้ ยการพััฒนาดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
โดยยึึดแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�เน้้นการสร้้างสรรค์์นโยบายร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องจาก
ภาคส่่วนต่่าง ๆ ซึ่�่งสอดคล้้องกัับหลักั การการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะ
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2.1

หลัักการสำำ�คััญของ
DES Policy Lab

หลัักการ (Principles) ของห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบาย (Policy lab) เป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะ
กำำ�หนดวิิธีีคิิดที่�่มีีผลต่่อความเชื่่�อ (Mindsets) วิิธีีการทำำ�งาน (Methods) และวััฒนธรรม
การทำำ�งาน (Culture) ของทีีมนวััตกร ดัังนั้้�นการกำำ�หนดหลัักการในการทำำ�งานที่่�ชัดั เจนและ
การยึึดหลักั การในการดำำ�เนิินงานขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมเชิิงนโยบายจึึงเป็็ นสิ่่�งที่่�สำ�ำ คััญเป็็ น
อย่่างยิ่่�ง จากการศึึกษาหลัักการสำำ�คััญของแนวคิิดห้อ้ งปฏิิบัติั กิ ารนโยบาย (Policy lab) และ
การวิิเคราะห์์บริบท
ิ การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิิทัลั ของประเทศไทย จึึงได้้กำ�ำ หนดหลััก
การสำำ�คััญของห้้องปฏิิบัติั ิการนโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม (DES
Policy Lab) ไว้้ดังั นี้้�
			 2.1.1 A: วางนโยบายอย่่างอไจล์์ (Agile)

		
2.1.2 B: ใช้้กระบวนการทดลองและปรัับปรุุง
			 (Be experimental)

ห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบายเป็็ นพื้้นที่
� ป�่ ลอดภััยสำำ�หรัับการทดลองทั้้�งแนวคิิดนวัตั กรรม
เชิิงนโยบาย และการทดลองวิิธีีการออกแบบนโยบายใหม่่ ๆ เพื่่�อเรีียนรู้้�จากความผิิดพลาด
และความสำำ�เร็็จ แล้้วนำำ�บทเรีียนมาปรัับปรุุงพััฒนาจนได้้แนวคิิดนโยบายที่่สา
� มารถแก้้ปััญหา
หรืือตอบโจทย์์ความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพก่่อนที่่�จะผลัักดััน

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

ในยุุคปัั จจุบัุ นั เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั มีีการพััฒนารุุดหน้า้ ไปอย่่างรวดเร็็วจนกลายเป็็ น
ที่่�มาของการรัังสรรค์์คิดค้
ิ นนวั
้ ตั กรรมควบคู่่ไ� ปกัับการเกิิดจุดพลิ
ุ กิ ผัันทางเทคโนโลยีีที่่�เรีียกว่่า
“Technological disruption” อยู่่�ต ลอดเวลา อีีกทั้้�ง ระบบเศรษฐกิิ จ และสััง คมได้้ทวีี
ความซัับซ้อ้ นและมีีพลวััตรสููง ดัังนั้้�นลักั ษณะการทำำ�งานของห้้องปฏิิบััติิการนโยบายที่่�
สำำ�คััญคืือการปรัับตัวั อย่่างยืืดหยุ่่�น มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เท่่าทัันสถานการณ์์และ
ความเคลื่่�อนไหวใหม่่ ๆ และส่่งเสริิมความคล่่องตััวและประสิิทธิิภาพการทำำ�งานโดยการลด
ขั้้�นตอนต่่าง ๆ ที่่�ยุ่่�งยากซัับซ้อ้ นและไม่่มีีความจำำ�เป็็ น เพื่่�อให้้ทีีมนวััตกรใช้้พลังั งานและเวลา
ไปกัับสิ่่ง� ที่่�สำ�ำ คััญ สามารถพััฒนานโยบายได้้ทันส
ั ถานการณ์์ พร้อ้ มรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลง
และวิิกฤตการณ์์ใหม่่ ๆ อย่่างทัันท่ว่ งทีี 
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นโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั จริ
ิ งิ เนื่่�องจากนโยบายสาธารณะสามารถสร้้างผลกระทบอย่่างสููงต่่อวิิถีี
ชีีวิิตและคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน นโยบายของรััฐที่่�มีีผลต่่อประชาชนจึึงเป็็ นเรื่่อ� งที่่�สามารถ
รัับความเสี่่ย� งได้้ต่ำ��ำ และเป็็ นสิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งมาพร้้อมกัับความรัับผิดิ ชอบ (Accountability) ที่่�สููงมาก
ดัังนั้้�นการทดสอบและปรัับปรุุงนโยบายในบริิบทที่�่ปลอดภััยและมีีการจำำ�กััดผลกระทบให้้อยู่่�
ในสภาพแวดล้้อมเฉพาะก่่อนออกเป็็ นนโยบายสาธารณะ จะช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�นโยบาย
จะล้้มเหลวในบริิบทจริิงและเพิ่่�มโอกาสการประสบความสำำ�เร็็จของนโยบายในการแก้้ไข
ปัั ญหา ทำำ�ให้้นโยบายสาธารณะสามารถสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ประชาชนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น  และใช้้
งบประมาณภาครััฐอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
		 2.1.3 C: ร่่วมสร้้างสรรค์์ และยึึดประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง
			 (Co-creative & citizen-centered)

การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในกระบวนการออกแบบนโยบาย วางแผนการดำำ�เนิินงาน
และการลงมืือปฏิิบัติั มีีิ อยู่่�หลายขั้้�น  (Arnstein, 1969) ซึ่ง�่ หลายครั้้ง� ในกระบวนการวางแผน
นโยบาย รััฐมัักจะมองประชาชนเป็็ นเพีียงผู้้�ได้้รับป
ั ระโยชน์์ ผู้้�ได้้รับผ
ั ลกระทบ หรืือ เพีียงผู้้�รัับ
การบริิการเท่่านั้้น 
� (Bailey & Lloyd, 2016) ทำำ�ให้้การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนเกิิดขึ้้น� เพีียงช่่วง
ท้้ายของกระบวนการเพื่่อ� ยืืนยัันแนวความคิิดของแผนนโยบาย อย่่างไรก็็ตาม ความซัับซ้อ้ นของ
ปัั ญหาเศรษฐกิิจและสัังคมและการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ผู้้�กำำ�หนด
นโยบายไม่่สามารถรัับรู้้�หรืือเข้้าใจปััญหาและการเปลี่่ย� นแปลงใหม่่ ๆ ได้้อย่่างครบถ้้วนสมบููรณ์์
อีีกทั้้�งการทำำ�งานแบบบนลงล่่าง (Top-down) และยึึดโยงกัับประชาชนผู้้�ใช้้บริกิ ารน้้อยทำำ�ให้้
ภาครััฐอาจไม่่สามารถพััฒนานโยบายที่่ต� อบโจทย์์ความต้้องการของประชาชนได้้อย่่างแท้้จริงิ
ดัังนั้้�นการพััฒนานโยบายดิิจิทัิ ลั จึึงต้้องกลัับมาเชื่่อ� มโยงกัับประชาชน โดยยึึดประชาชนหรืือผู้้�รับั
บริิการเป็็ นศููนย์ก์ ลาง (Citizen-centered) ทำำ�งานแบบตััดขวางข้้ามสายงาน (Cross-functional)
และเน้้นการร่่วมคิิดร่ว่ มทำำ� (Collaboration) กัับผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�หลากหลายและผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียจากทุุกภาคส่่วน เพื่่อ� ร่่วมกัันสร้า้ งสรรค์์ (Co-creation) นโยบาย ซึ่่ง� จะช่่วยให้้สามารถ
เข้้าใจปัั ญหาได้้อย่่างเป็็ นองค์์รวมและเป็็ นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการสร้้างสรรค์์นวัตั กรรม
เชิิงนโยบายใหม่่ ๆ ที่่เ� ท่่าทัันสถานการณ์์และตอบโจทย์์ประชาชนได้้มากขึ้้�น 
			 2.1.4 D: เป็็นคลัังปััญญาด้้านดิิจิิทััล และขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล
			 (Digital intelligence and Data driven)

การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั และข้้อมููลในการออกแบบนโยบายสามารถช่่วยให้้เกิิด
การวางนโยบายได้้อย่่างปราดเปรีียว (Agile) และเฉลีียวฉลาดมากขึ้้�น รัฐั สามารถนำำ�เครื่่อ� งมืือ
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ดิิจิิทัลั มาใช้้ได้้ตลอดกระบวนการวางแผนนโยบาย ทั้้�งในขั้้�นตอนการเข้้าใจปัั ญหา ขั้้�นตอน
การหาทางออก และขั้้�นตอนการทดสอบนโยบาย นอกจากนี้้� เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้าน
เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เป็็ นไปอย่่างรวดเร็็วมาก และส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตของประชาชนในทุุกระดัับ
และทุุกมิิติ ดั
ิ งั นั้้�นการมีีพัันธกิิจในการสร้้างสรรค์์นโยบายด้้านดิิจิทัิ ลั สำำ�หรัับประเทศ ทำำ�ให้้ทีีม
DES Policy Lab ต้้องหมั่่�นศึกึ ษา ติิดตามความเคลื่่�อนไหว รวบรวมองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ ในด้้าน
เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั และทำำ�งานร่่วมกัับนวัตั กร ผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่ (Startup) และผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ให้้เข้้าใจถึึงศัักยภาพ โอกาส และผลกระทบที่่�เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั อาจมีีต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม
และสามารถพััฒนานโยบายเพื่่�อรองรัับ  Digital disruption ใหม่่ ๆ ควบคู่่�กับั การส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิิทัลั ของไทยให้้ก้า้ วไกลได้้
			 2.1.5 E: คิิดทั้้�งเชิิงระบบและประสบการณ์์ (Experiential
			 thinking meets systems thinking)

การวางนโยบายส่่วนใหญ่่ขาดการมองในเชิิงประสบการณ์์ของประชาชนผู้้�ได้้รับั
ผลกระทบจากนโยบาย รวมถึึงยัังมัักวิิเคราะห์์และแก้้ไขปัั ญหาแบบแยกส่่วน ไม่่เห็็นภาพรวม
ของปัั ญหาและความสััมพัันธ์เ์ ชื่่�อมโยงของปัั ญหากัับปััจจัยั อื่่�น ๆ ในระบบ ทำำ�ให้้แก้้ไขปัั ญหา
อย่่างผิิวเผิิน หรืือแม้้กระทั่่�งสร้้างนโยบายที่่�ก่่อให้้เกิิดผลข้้างเคีียงที่่�ไม่่พึึงปรารถนา ดัังนั้้�น
การวางนโยบายโดยมองจากมุุมประสบการณ์์ของกลุ่่�มเป้้าหมาย ทำำ�ความเข้้าใจถึึงวิิธีีคิิด
พฤติิกรรม ความเชื่่�อ และความหวััง ควบคู่่ไ� ปกัับการคิิดเชิิงระบบ (Systems Thinking) จะ
ช่่วยให้้สามารถสร้้างนโยบายที่่�ทั้้ง� ส่่งผลดีีกัับระบบในภาพรวม และตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�รัับบริกิ ารหรืือผู้้�ได้้รับผ
ั ลกระทบได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น 
			 2.1.6 F: เท่่าทัน
ั อนาคต (Futuristic)

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

การพััฒนานโยบายส่่วนใหญ่่เป็็ นแบบตั้้�งรัับ (Passive) กล่่าวคืือ เมื่่�อปัั ญหาเกิิด
ขึ้้�นจึงึ ออกนโยบายมาตอบสนองหรืือตามแก้้ไขปัั ญหา (Reactive) ซึ่ง�่ ในทางปฏิิบัติั ิแล้้วยััง
เป็็ นสิ่่ง� ที่่�จำ�ำ เป็็ นต้อ้ งทำำ� อย่่างไรก็็ตาม การเสริิมการทำำ�งานด้้วยกระบวนการวางนโยบายแบบ
เชิิงรุุ ก (Proactive) โดยการคาดการณ์์อนาคตที่่�อาจเกิิดขึ้้นข้
� า้ งหน้้าจะช่่วยให้้ผู้้�กำำ�หนด
นโยบายสามารถวางนโยบายที่่�ช่่วยป้้องกัันปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ในภายภาคหน้้า  เล็็งเห็็น
โอกาสและความเป็็ นไปได้้ใหม่่ ๆ ที่่�นำ�ำ ไปสู่่ก� ารพััฒนาสัังคมและเศรษฐกิิจไทยให้้ก้า้ วหน้้า
ซึ่่ง� ทีีมนวััตกรสามารถใช้้การมองอนาคต  (Foresight) ในการสร้้างฉากทััศน์์ในอนาคต
(Future scenarios) กำำ�หนดออกแบบภาพอนาคตพึึงประสงค์์ (Preferable future) และ
ร่่วมกัันออกแบบยุุทธศาสตร์์และนโยบายเพื่่�อให้้ไปถึึงวิิสัยั ทััศน์์หรืืออนาคตที่่�ปรารถนา

18
บททีี่ 2 ห้้องปฏิิบััติิการนโยบายสาธารณะ
ด้้านดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิจและสัังคม (DES Policy Lab)

ทีีมนวััตกรรม หรืือทีีมนวััตกร
(Innovation team)

ทีีมนวััตกร ในบริิบทของห้้องปฏิิบัติั ิการนโยบาย หมายถึึง คณะทำำ�งานที่่�
ประกอบด้้วยผู้้�ที่ร่�่ ว่ มสร้้างสรรค์์นวัตั กรรมเชิิงนโยบายใหม่่ ๆ และร่่วมขัับเคลื่่อ� นและดำำ�เนิิน
กิิจกรรมต่่าง ๆ ของห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบายให้้บรรลุุตามจุุดมุ่่�งหมายของโครงการหรืือตาม
พัันธกิิจของห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบายที่่ว� างไว้้ ซึ่่ง� ทีีมนวััตกรมัักประกอบด้้วยผู้้�เชี่่ย� วชาญและ
ผู้้�ลงมืือปฏิิบัติั ที่ิ ห�่ ลากหลาย มีีทััศนคติิที่เ�่ ปิิ ดกว้้าง และมาจากทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน
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2.2

วิิธีีการและเครื่่�องมืือสำำ�หรัับกระบวนการ
ออกแบบนโยบายของ DES Policy Lab
DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

การศึึกษากรณีีศึึกษาห้้องปฏิิบัติั กิ ารนวััตกรรมภาครััฐ (Public innovation lab) และ
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบาย (Policy lab) ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศพบว่่า  Policy lab
และห้้องปฏิิบัติั กิ ารภาครััฐส่่วนใหญ่่ใช้้ศาสตร์์และวิิธีีการที่่�หลากหลาย ไม่่จำ�ำ กััดอยู่่แ� ค่่เพีียง
วิิธีีการใดวิิธีีการหนึ่่�ง แต่่วิิธีีการที่่�พบบ่อ่ ยที่่�สุดคืื
ุ อ Design Thinking หรืือ Human-Centered
Design โดยมัักประยุุกต์์ใช้้ร่ว่ มกัับวิิธีีการอื่่�น ๆ เพื่่�อเสริิมให้้กระบวนการและวิิธีีการสมบููรณ์์
ยิ่่�งขึ้้�น  ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับในรายงาน Nesta’s report on Innovation Teams (Nesta, 2014)
ที่่�ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่าห้
่ อ้ งปฏิิบัติั กิ ารนวััตกรรมภาครััฐ ส่่วนใหญ่่ใช้้กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ และ
ในทางปฏิิบัติั ิ มักั ถููกนำำ�ไปใช้้ร่ว่ มกัับวิิธีีการอื่่�น  ๆ เช่่น  การระดมพลัังประชาคม (Crowdssourcing) การวิิจัยั เชิิงชาติิพันธุ์์�
ั วรรณนา (Ethnographic research) หรืือพฤติิกรรมศาสตร์์
(Behavioral science)
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กรณีีศึึกษาต่่างประเทศ

ห้้องปฏิิบัติั กิ าร MindLab ที่่�ประเทศเดนมาร์์ก ใช้้การคิิดเชิิงออกแบบ Design
Thinking เป็็ นวิธีีิ การหลัักในการสร้้างสรรค์์นวัตั กรรมเชิิงนโยบาย และเสริิมด้้วยงานวิิจัยั
เชิิงชาติิพันธุ์์�
ั วรรณา (Ethnographic studies) ส่่วน Human Experience Lab (สิิงคโปร์์) ใช้้
Design thinking และ Behavioral insights เป็็ นหลักั  ร่่วมกัับการคิิดเชิิงระบบ (Systems
thinking) และการคิิดเชิิงอนาคต (Future thinking)
สำำ�หรัับ DES Policy Lab ได้้ประยุุกต์์ใช้้ การคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) เป็็ น
วิิธีีการหลัักในการออกแบบนโยบาย และเสริิมประสิิทธิภิ าพด้้วยวิิธีีการอื่่น 
� ๆ เช่่น การคิิดเชิิงระบบ 
(Systems thinking) กระบวนการมองอนาคต (Foresight) การใช้้เครื่่อ� งมืือทางดิิจิทัิ ลั ในการวาง
นโยบาย (Digital tools for policymaking) และใช้้วิธีีิ การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับประชาชนใน
รููปแบบต่่าง ๆ ดัังภาพที่่� 1
DES Policy Lab ใช้้กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) เป็็ นวิธีีิ การหลััก
เนื่่� อ งจากเป็็ น กระบวนการที่่� สา มารถสร้้า งการมีีส่่ ว นร่่ว มจากประชาชนและผู้้�มีีส่่ ว น
เกี่่�ยวข้้องที่่�หลากหลายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการเข้้าใจมนุุษย์์
และคิิดเชิิงประสบการณ์์ของผู้้�รัับบริกิ ารซึ่่�งเป็็ นมิิติิที่�่ผู้้�กำำ�หนดนโยบายมัักจะละเลย อีีกทั้้�ง
ยัังมีีขอบเขตกระบวนการที่่�ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การทำำ�ความเข้้าใจปัั ญหาอย่่างลึึกซึ้้�งไปถึึง
การสร้้างสรรค์์แนวคิิดใหม่่ ๆ จึึงสามารถใช้้เป็็ นกระบวนการพื้้�นฐานที่่�ประยุุกต์์ใช้้ร่่วม
กัับเครื่่�องมืืออื่่�น  ๆ ได้้เป็็ นอย่่างดีี  และเมื่่�อเทีียบกัับวิิธีี การอื่่�นแล้้ว Design Thinking มีี
หลัักการและกรอบความคิิดที่�่เข้้าใจได้้ไม่่ยากจนเกิินไป เนื่่�องจากสอดคล้้องกัับสามัญ
ั สำำ�นึึก
(Common sense) และมีีชุุดเครื่่อ� งมืือที่่�ถููกรวบรวมและพััฒนาไว้้อย่่างเป็็ นระบบ 
Foresight

Systems
Thinking

Design
Thinking

Policy
Sandbox

Citizen Engagement Methods
Digital Tools for Policy making

ภาพที่่� 1 วิิธีีการและเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับกระบวนการออกแบบนโยบายของ DES Policy Lab
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อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ Design Thinking สำำ�หรัับการพััฒนานโยบายสาธารณะยัังมีี
ข้้อจำำ�กััดและจุุดอ่อ่ นในด้้านต่า่ ง ๆ เช่่น  ขาดการมองภาพใหญ่่หรืือความสััมพัันธ์เ์ ชิิงระบบ 
และเน้้นข้อ้ มููลเชิิงคุุณภาพจากจำำ�นวนผู้้�ใช้้ (Users) ที่่�จำ�ำ กััด ซึ่่ง� อาจไม่่สามารถเป็็ นตัวั แทนที่่�
สะท้้อนมุุมมองของกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างครอบคลุุมและสมบููรณ์์เพีียงพอสำำ�หรัับการกำำ�หนด
นโยบายสาธารณะที่่�มีีขอบเขตกว้้าง นอกจากนี้้� ในบางกรณีีความต้้องการของประชาชนอาจ
ไม่่ได้้อยู่่�บนฐานของการคิิดระยะยาว หรืือการมองประโยชน์์ของสาธารณะเป็็ นที่�่ตั้้ง� เสมอไป
จึึงต้้องวิิเคราะห์์และนำำ�มาใช้้ในกระบวนการออกแบบด้้วยความระมััดระวััง ดัังนั้้�น  DES
Policy Lab จึึงบููรณาการวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้เ� พื่่อ� เสริิมการทำำ�งานให้้สมบููรณ์์ยิ่่ง� ขึ้้น�
			 2.2.1 การคิิดเชิิงระบบ (Systems Thinking)

			 2.2.2	การมองอนาคต (Foresight)
			 คืือกระบวนการวิิเคราะห์์ คาดการณ์์ และอธิิบายความเปลี่่�ยนแปลงที่่�อาจเกิิดขึ้้น�

ในภายภาคหน้้า ผ่่านหลักั คิิดพื้้น� ฐานที่่�เล็็งเห็็นว่่าอนาคตมีีความเป็็ นไปได้้ที่�่หลากหลาย
(Multiple futures) โดยกระบวนการมองอนาคตเป็็ นกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องจากหลากหลายภาคส่่วนเพื่่�อร่่วมกัันสร้า้ งฉากทััศน์์ในอนาคต (Future scenarios)
ร่่วมกัันออกแบบภาพอนาคตพึึงประสงค์์ (Preferable future) และร่่วมกัันกำ�ำ หนดวิิสัยั ทััศน์์
และยุุทธศาสตร์์เพื่่�อให้้ไปถึึงภาพอัันพึงึ ประสงค์์นั้้น ทั้้
� ง� นี้้� เป้้าหมายสำำ�คััญของการมองอนาคต

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

ช่่วยเสริิมความลุ่่�มลึึกในการวิิเคราะห์์ปััญหาและการมองเห็็นภาพเชิิงระบบให้้
แก่่กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) การคิิดเชิิงระบบช่่วยให้้ผู้้�สร้้างนโยบาย
สามารถความเข้้าใจปัั ญหาอย่่างเป็็ นองค์์รวม สามารถพิิจารณาปัั จจัยั ต่่าง ๆ ของระบบนิิเวศ
ที่่�มีีความซัับซ้อ้ น (Complex) และไม่่หยุดนิ่่
ุ �ง (Dynamic) และช่่วยในการวิิเคราะห์์ปััญหา
โดยการมองลึึกลงไปกว่่าปััญหาที่่�เห็็นชัดต
ั รงหน้้าหรืือเหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่ง� (Events)
สู่่ก� ารมองเห็็นแบบแผน (Pattern) ที่่�เกิิดขึ้้นซ้ำ
� ��ำ ๆ และลงไปถึึงกระบวนทััศน์์ (Mental model)
ที่่� อยู่่�ภายใต้้แบบแผนเหล่่านั้้�น อีีกทั้้�งยัังช่่วยในการแก้้ปััญหาที่่� จุุดคานงััดที่�่ จะสามารถ
สร้้างการเปลี่่ย� นแปลงในระบบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� ยังั ช่่วยในการวิิเคราะห์์และ
คาดการณ์์ถึงึ ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้นจา
� กแนวคิิดนโยบายต่่อส่่วนอื่่น 
� ๆ ในระบบเศรษฐกิิจและ
สัังคมอีีกด้้วย รายงานของ World Economic Forum (2018) ระบุุว่า่ การประยุุกต์์ใช้้การคิิด
เชิิงระบบร่่วมกัับการคิิดเชิิงออกแบบช่่วยให้้สามารถพััฒนานโยบายอย่่างอไจล์์ (Agile) และ
จะเป็็ นวิิธีีการที่่�จะเปลี่่�ยนโฉมการสร้้างนโยบายสาธารณะในยุุคปฏิิวัติั อุิ ตสาห
ุ
กรรมครั้้ง� ที่่� 4

22
บททีี่ 2 ห้้องปฏิิบััติิการนโยบายสาธารณะ
ด้้านดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิจและสัังคม (DES Policy Lab)

จึึงอยู่่�ที่�่การกำำ�หนดทิิศทางนโยบายและแผนปฏิิบัติั กิ ารให้้มีีความพร้้อมต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็วบนโลกที่่�มีีความผัันผวน (Volatile) ไม่่แน่่นอน (Uncertain) ซัับซ้อ้ น (Complex)
และคลุุมเครืือ(Ambiguous) หรืือที่่�ใช้้เรีียกเป็็ นตัวั ย่่อว่่าโลก VUCA (Kraaijenbrink, 2018)
ในบริิบทของ DES Policy Lab การมองอนาคตมีีบทบาทสำำ�คััญในการช่่วยให้้
ค้้นพบโอกาสหรืือช่่วยเปิิดมุมุ มองใหม่่ที่อ�่ าจไม่่ถููกคำำ�นึึงถึึงหากขอบเขตของการมองถููกจำำ�กััดอยู่่ใ� น
สถานการณ์์ปััจจุบัุ น 
ั ซึ่ง�่ ภาพอนาคตจะช่่วยในการกำำ�หนดประเด็็นเชิิงนโยบายสำำ�หรัับการเข้้าสู่�่
กระบวนการออกแบบนโยบายใน DES Policy Lab ที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้สามารถสร้้างสรรค์์
นโยบายดิิจิิทัลั ที่่�ช่่วยให้้ประเทศสามารถรัับมืือต่่อความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� ได้้ในอนาคต
และเท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงหรืือโอกาสใหม่่ ๆ รวมถึึงสามารถขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลง
ไปสู่่ภ� าพอนาคตที่่�พึงึ ประสงค์์ได้้
		

2.2.3 เครื่่�องมืือทางดิิจิทั
ิ ัล

			 สามารถใช้้ในการส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพของกระบวนการวางนโยบายได้้ตลอด

กระบวนการ ทั้้�งการรัับฟัั งประชาชน การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล การสร้้างการมีีส่่วนร่่วม การสื่่�อสาร
และการขยายผลนโยบาย การวิิเคราะห์์ Big data ที่่�เน้้นข้อ้ มููลปริิมาณมาก ช่่วยเสริิมการเก็็บ
ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพในกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�จำ�ำ กััดใน Design Thinking ทำำ�ให้้การวิิเคราะห์์เชื่่�อถืือได้้
มากขึ้้�น และการนำำ�เสนอข้้อมููลขนาดใหญ่่ออกมาเป็็ นภาพที่่�สามารถเข้้าใจได้้ง่า่ ยผ่่าน Data
visualization ช่่วยให้้นวัตั กรและผู้้�ตััดสินิ ใจทางนโยบายสามารถวิิเคราะห์์ สื่�อ่ สารและตััดสินิ
ใจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� เครื่่อ� งมืือดิิจิิทัลั ยัังช่่วยในการเก็็บและจััดการข้้อมููลได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพอีีกด้้วย
			 2.2.4	วิิธีีการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมจากประชาชน
			 ผ่่านวิิธีี การอย่่างนวััตกรรมแบบเปิิ ด  (Open innovation) ช่่วยส่่งเสริิมให้้เกิิด

กระบวนการวางนโยบายที่่�เปิิ ดกว้้างยิ่่�งขึ้้�น  โดยการเปิิ ดรับข้
ั อ้ เสนอ แนวคิิดเชิิงนโยบาย
หรืือนวััตกรรมดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมจากสาธารณชน โดยภาครััฐเป็็ นผู้้�ตั้้ง� โจทย์์เชิิง
นโยบาย ซึ่่ง� อาจทำำ�ผ่่านช่อ่ งทางออนไลน์์ เช่่น  การระดมพลัังประชาคม (Crowdsourcing)
แพลตฟอร์์มการมีีส่่วนร่่วมออนไลน์์ (Citizen engagement platform) หรืือช่่องทางออฟไลน์์
เช่่น  การประกวดแข่่งขััน  (Challenge prizes) และการทำำ� Hackathon เมื่่�อได้้รับข้
ั อ้ เสนอ
แนวคิิดนวััตกรรมทางนโยบายจากภาคประชาชนแล้้ว DES Policy Lab ทำำ�หน้้าที่�่ใน
การประเมิินและคััดเลืือกข้้อเสนอ และให้้การสนัับสนุนุ ในด้้านต่า่ ง ๆ เช่่น เงิินทุน 
ุ เครืือข่่าย
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การสนัับสนุนด้
ุ าน
้ การพััฒนาตลาด (New market development) การได้้พลังั จากประชาชน
มาช่่วยคิิดค้น้ และขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมทางนโยบาย ช่่วยเพิ่่�มโอกาสการได้้ความคิิดเห็็นที่�่
สร้้างสรรค์์แปลกใหม่่ และถููกใจประชาชนมากขึ้้�น
กรณีีศึึกษาต่่างประเทศ

ห้้องปฏิิบัติั ิการ PDIS ในไต้้หวันั ใช้้วิิธีี การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับประชาชน
ในการสร้้า งนโยบายผ่่ าน การใช้้แ พลตฟอร์์ม ออนไลน์์เ พื่่� อ ทำำ� หน้้าที่�่ เ ป็็ นตััว กลาง
ในการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างประชาชนและองค์์กรภาครััฐ เช่่น  vTaiwan.tw
ซึ่ง�่ เป็็ นแพลตฟอร์์มที่่ดึ� งึ ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการร่่างกฎหมาย และ Join.gov.tw
เป็็ น  Bulletin Board สำำ�หรัับรับั เรื่่�องร้้องเรีียนปัั ญหาบริิการรััฐ นอกจากนี้้� ยัังมีี
การจััดกิิจกรรม Hackathon เพื่่�อค้้นหาความคิิดเห็็น(Idea) สำำ�หรัับ Civic Technology
ใหม่่ ๆอีีกด้้วย รวมไปถึึงการเป็็ นผู้้�สนัับสนุนทุ
ุ น 
ุ (Venture Capital) ให้้กับั โครงการ
นวััตกรรมทางสัังคมที่่�มีีความเป็็ นไปได้้ ซึ่่�งกลายเป็็ นตัวั ช่่วยเร่่งให้้การพััฒนา  Civic
Technology ของไต้้หวันพั
ั ฒ
ั นาไปอย่่างก้้าวกระโดด
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2.3

กระบวนการออกแบบนโยบาย
ของ DES Policy Lab

กระบวนการออกแบบนโยบายสำำ�หรัับ  DES Policy Lab ประกอบด้้วยขั้้�นตอนสำำ�คััญ 3
ขั้้�นตอนใหญ่่ คืือ Co-Diagnose (ร่่วมวิินิิจฉััยและตั้้�งโจทย์์) Co-Design (ร่่วมออกแบบ
นโยบาย) และ Co-Deliver (ร่่วมส่่งมอบ) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยเทคนิิควิิธีีการ ขั้้�นตอนย่่อย และ
เครื่่อ� งมืือดัังต่่อไปนี้้�
ร่่วมวิินิิจฉััย
(Co-Diagnose)

ร่่วมออกแบบ (Co-Design)

การระบุุประเด็็นปััญหา
Identify problems
การคััดกรองประเด็็นปััญหา
Sceening

เข้้าใจ
(Empathize)

การจััดตั้้�งทีีม
Team formation
การตีีกรอบโจทย์์ปััญหา
Scoping & Framing

ภาพที่่� 2 วิิธีีการและเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับกระบวนการออกแบบนโยบายของ DES Policy Lab

ตั้้�งโจทย์์
(Define)
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ร่่วมส่่งมอบ
(Co-Deliver)

สร้้างสรรค์์
แนวคิิด
(Ideate)

สร้้างต้้นแบบ
(Prototype)

การทดสอบ
(Test)

พืื้นทีี่ทดลองนโยบาย
Policy Sandbox
คำำ�แนะนำำ�เชิิงนโยบาย
Policy
Recommendation

Co-Diagnose หรืือการร่่วมกัันวิินิิจฉััยปัั ญหา คืือขั้้�นตอนแรกในกระบวนการ
Policy Lab ซึ่ง�่ มีีจุุดประสงค์์เพื่่อ� กำำ�หนดโจทย์์สำ�ำ หรัับการนำำ�ไปพััฒนานวััตกรรมเชิิงนโยบายต่่อ
โดยกระบวนการวิินิิจฉัยั ปัั ญหาและกำำ�หนดโจทย์์ประกอบด้้วย 1) การระบุุประเด็็นปััญหา
เชิิงนโยบาย (Problem identification) 2) การคััดกรองประเด็็นปััญหา  (Screening) 3)
การจััดตั้้ง� ทีีม (Team formation) และ 4) การวิินิิจฉัยั ปัั ญหาในระดัับเบื้้�องต้้นจากแหล่่งข้้อมููล
ที่่�มีีอยู่่แ� ล้้ว เพื่่�อกำำ�หนดขอบเขตและตีีกรอบโจทย์์ปััญหาเชิิงนโยบาย (Scoping and framing
policy design challenge) โดยแต่่ละส่่วนมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
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			 2.3.1	การร่่วมกัันวิินิิจฉััยปััญหาและกำำ�หนดโจทย์์
			 (Co-Diagnose)
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				 1)	การระบุุประเด็็นปััญหาเชิิงนโยบาย
				 (Problem Identification)

การระบุุประเด็็นปััญหาสำำ�หรัับการพััฒนานโยบายภาครััฐจะแตกต่่างจาก
การระบุุปััญหาจากภาคเอกชนและภาคประชาสัังคม เพราะปััญหาเชิิงนโยบายมัักเป็็ นปััญหาที่่�
อยู่่ใ� นระดัับโครงสร้้าง ซึ่่ง� มัักมีีความซัับซ้อ้ นสููง เกี่่ย� วข้้องกัับหลายภาคส่่วน และส่่งผลกระทบใน
วงกว้้าง โดยที่่�มาของประเด็็นเชิิงนโยบายสามารถขัับเคลื่่�อนจากการมองอนาคต ขัับเคลื่่�อน
จากปัั ญหา หรืือขัับเคลื่่�อนจากนวััตกรรม ซึ่่ง� มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
				(1) โจทย์์ที่่ขั� ับเคลื่่�อนจากการมองอนาคต (Future-driven) การมองไป
ถึึงอนาคตช่่วยในการกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาของสัังคมในภาพรวม นอกจากนี้้� ประเด็็นที่�มีี่
แนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วและสร้้างความท้้าทายใหม่่ ๆ อย่่างประเด็็นที่�เ่ กี่่�ยวข้้อง
กัับเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั  ยิ่่�งทำำ�ให้้การขัับเคลื่่อ� นโจทย์์เชิิงนโยบายที่่�ขับั เคลื่่อ� นจากการมองอนาคต
มีีความจำำ�เป็็ นมากขึ้้�น โดยการใช้้วิธีีิ การคาดการณ์์อนาคต (Foresight) ที่่�มีีกระบวนการร่่วม
กำำ�หนดอนาคตกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ ของสัังคมเป็็ นกระบวนการสำำ�คััญที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ใน
การพััฒนาโจทย์์เชิิงนโยบายโดยการมองอนาคต ตััวอย่่างของโจทย์์ที่ค�่ วรขัับเคลื่่อ� นด้้วยอนาคต 
คืือการพััฒนาเครื่่อ� งมืือทางดิิจิิทัลั เพื่่�อตอบโจทย์์การเกษตรในยุุค 4.0 การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิตที่�่เหมาะสมกัับอนาคต เป็็ นต้น้
			 (2) โจทย์์ที่่ขั� บั เคลื่่อ� นจากปัั ญหา (Problem-driven) ในขณะเดีียวกััน DES
Policy Lab ยัังจำำ�เป็็ นต้อ้ งตอบโจทย์์เชิิงนโยบายสำำ�หรัับปััญหาในปัั จจุบัุ นด้
ั ว้ ย ซึ่่ง� เป็็ นปััญหา
สำำ�คััญที่่�ทางภาคประชาสัังคมและภาคเอกชนกำำ�ลัังประสบอยู่่�  โดยภาครััฐสามารถร่่วมแก้้
ปัั ญหาจากการดำำ�เนิินการแก้้ไขในเชิิงโครงสร้้างได้้ การวางกรอบของโจทย์์ดังั กล่่าวจะเกิิด
ขึ้้�นผ่่านการเข้้าใจปัั ญหาอย่่างถ่่องแท้้ ผ่่านกระบวนการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและการรัับฟัั งที่่�มา
ของปัั ญหาจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียที่่�หลากหลาย ข้้อมููลและความคิิดเห็็นจากประชาชนอาจ
มาจากการสอดส่่องความคิิดเห็็น (Opinion mining) และการรัับฟัั งความคิิดเห็็นหรืือข้้อร้้อง
เรีียนผ่่านช่อ่ งทางการมีีส่่วนร่่วมของภาครััฐ เช่่น แพลตฟอร์์มการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมออนไลน์์
และการสร้้างวงสนทนา เป็็ นต้น 
้ การคำำ�นึึงถึึงความคิิดเห็็นและข้้อมููลจากประชาชนเช่่นนี้้จ� ะ
ส่่งผลให้้การกำำ�หนดโจทย์์เชิิงนโยบายตรงกัับปััญหาที่่�แท้้จริงิ และตรงใจประชาชนมากยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� การคำำ�นึึงถึึงความสอดคล้้องกัับทิิศทางนโยบายจากผู้้�บริิหารหรืือยุุทธศาสตร์์
ระดัับชาติิ จะส่่งผลให้้การพััฒนาและขัับเคลื่่�อนนโยบายได้้รับั แรงสนัับสนุนุ และสามารถ
ตอบโจทย์์ทิิศทางการพััฒนาประเทศที่่�ใหญ่่ขึ้้นอีี
� กด้้วย ตััวอย่่างลัักษณะของโจทย์์ที่�่ขัับ
เคลื่่�อนจากปัั ญหา เช่่นโจทย์์อาจรวมถึึงการแก้้ปััญหาการบริิการสาธารณะต่่าง ๆ ให้้ตรงกัับ
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ความต้้องการของประชาชนมากขึ้้�น หรืือโจทย์์ปััญหาเชิิงระบบ เช่่น  ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทาง
ดิิจิิทัลั และการจััดการภััยพิิบัติั เิ ป็็ นต้น้
			 (3) โจทย์์ที่่�ขัับเคลื่่�อนจากนวััตกรรม (Innovation-driven) โจทย์์ทาง
นโยบายที่่�มาจากการพััฒนานวััตกรรมหรืือเทคโนโลยีีใหม่่ ซึ่่�งต้้องการนโยบายมาช่่วย
ส่่งเสริิมหรืือกำำ�กัับดููแล หรืือการได้้รับั แรงบัันดาลใจจากนวััตกรรมทางนโยบายจากต่่าง
ประเทศ ซึ่�ง่ นำำ�มาเข้้ากระบวนการ DES Policy Lab เพื่่�อพััฒนานโยบายที่่�เหมาะสมกัับ
บริิบทของประเทศไทยหรืือของท้้องถิ่่�น นอกจากนี้้� นวัตั กรรมอาจมาจากนวััตกรรมทางสัังคม
(Social innovation) จากภาคประชาชนหรืือภาคประชาสัังคม ซึ่ง�่ สามารถนำำ�มาขยายผล
กระทบผ่่านการออกเป็็ นนโยบายระดัับชาติิได้้
				2) การคััดกรองประเด็็นปััญหา (Screening)
จากการระบุุประเด็็นปััญหาเชิิงนโยบายข้้างต้้น ประเด็็นการพััฒนาและ
ปัั ญหาต่่าง ๆ ล้้วนต้้องได้้รับั การคััดกรองและจััดลำ�ำ ดัับความสำำ�คััญ เพื่่�อให้้กระบวนการ
กำำ�หนดนโยบายมีีความชััดเจนมากขึ้้�น โดยการคััดกรองประเด็็นปััญหาสามารถใช้้เครื่่อ� งมืือ
จากศาสตร์์การพััฒนานโยบายสาธารณะ เช่่น เทคนิิคในการอธิิบายความเชื่่�อมโยงของเหตุุ
และผล อาทิิ แผนภููมิิก้า้ งปลา (Fish bone diagram) การใช้้แมทริิกจััดลำ�ำ ดัับความสำำ�คััญ
(Matrix) แผนภููมิิต้น้ ไม้้การตััดสินิ ใจ (Decision tree diagram) เป็็ นต้น 
้

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

				 3)	การจััดตั้้�งทีีม (Team formation)
จากการระบุุประเด็็นปััญหาเชิิงนโยบายที่่�ได้้รับั การคััดกรองประเด็็นปััญหา
แล้้ว ลำำ�ดัับถัดั มาคืือการจััดตั้้ง� ทีีมที่่�จะสามารถขัับเคลื่่�อนโครงการและร่่วมกัันทำ�ำ งานอย่่าง
บููรณาการเพื่่�อตอบโจทย์์การแก้้ปััญหา โดยการจััดตั้้ง� ทีีมควรจะคำำ�นึึงถึึงความหลากหลาย
ทั้้�งในเชิิงทัักษะที่่�ครอบคลุุม เช่่น  ทัักษะด้้านนวัตั กรรม ทัักษะด้้านการวิิจัยั ผู้้�ใช้้ ทัักษะด้้าน
การกำำ�หนดนโยบาย ทัักษะด้้านการบริิหารจััดการและการสร้้างการมีีส่่วนร่่วม และทัักษะด้้าน
ดิิจิิทัลั เป็็ นต้น น
้ อกจากนี้้� ควรคำำ�นึึงถึึงการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมจากผู้้�ที่�่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับ
ประเด็็นปััญหาเชิิงนโยบายที่่�กำ�ำ หนดไว้้ ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นฝ่่ ายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในหน่่วยงานภาครััฐ
และตััวแทนกลุ่่�มเป้้าหมายหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียจากภาคส่่วนต่่าง ๆ
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บททีี่ 2 ห้้องปฏิิบััติิการนโยบายสาธารณะ
ด้้านดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิจและสัังคม (DES Policy Lab)

				 4)	การกำำ�หนดขอบเขตและตีีกรอบโจทย์์ปัญ
ั หา

				 (Scoping and Framing policy design challenge)

ขั้้�นตอนนี้้�ประกอบด้้วยการวิินิิจฉัยั ปัั ญหาในระดัับเบื้้�องต้้นจากแหล่่งข้้อมููล
ที่่�มีีอยู่่�  เพื่่�อกำำ�หนดขอบเขตและตีีกรอบโจทย์์ปััญหาเชิิงนโยบายที่่�จะทำำ�งานร่่วมกััน  โดย
สามารถใช้้วิิธีีการศึึกษาข้้อมููลทุุติิยภููมิิ (Secondary data) เกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�ต้อ้ งการแก้้ไข
ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนรู้้�จากข้้อมููลขั้้�นปฐมภููมิิ (Primary data) จากการสััมภาษณ์์หรืือ
การจััดกระบวนการพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ในรููปแบบต่่าง ๆ โดยทีีมนวััตกรควรสร้้าง
ความเข้้าใจเบื้้�องต้้นถึึงธรรมชาติิของปัั ญหาร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับนโยบายหรืือบริิการภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง และช่่อง
ว่่างทางนโยบาย ความเข้้าใจเหล่่านี้้จ� ะช่่วยให้้การกำำ�หนดขอบเขตของการพััฒนานโยบาย
และการระบุุโจทย์์สำ�ำ หรัับการออกแบบนโยบาย (Policy design challenge) ร่่วมกััน เป็็ นไป
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและตรงประเด็็นปััญหามากขึ้้�น
				ตััวอย่่างวิิธีกี ารและเครื่่อ� งมืือที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้: การประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
(Co-Diagnose workshop) เครื่่อ� งมืือ Policy canvas การคิิดเชิิงระบบ (Systems thinking)
และแผนผัังผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง (Stakeholder map) เป็็ นต้น้
		 2.3.2 การร่่วมออกแบบนโยบายสาธารณะ (Co-Design)

Co-Design เป็็ นขั้้นต
� อนของการออกแบบและสร้้างสรรค์์นโยบายอย่่างมีีส่่วน
ร่่วม ประกอบด้้วยการทำำ�ความเข้้าใจปัั ญหาและความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่าง
ลึึกซึ้้�ง (Empathize) การสัังเคราะห์์วิเิ คราะห์์ข้อ้ มููลและตั้้�งโจทย์์สำ�ำ หรัับการออกแบบนโยบาย
(Define) ไปจนถึึงการร่่วมกัันสร้า้ งสรรค์์แนวคิิด  (Ideate) และสร้้างต้้นแบบเชิิงนโยบาย
(Policy Prototype) ใหม่่ ๆ ที่่�มีีศักั ยภาพสููงซึ่่ง� จะสามารถตอบโจทย์์ความท้้าทายได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ 
				 1) เข้้าใจ (Empathize)
Empathize คืือการทำำ�ความเข้้าใจปัั ญหา  กลุ่่�มเป้้าหมาย และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่ว นเสีียอย่่างลึึก ซึ้้�ง ซึ่�่ง เป็็ นหััว ใจสำำ� คััญ ในกระบวนการออกแบบที่่� ใ ห้้ค วามสำำ� คััญ กัับ
การยึึดประชาชนเป็็ นศููนย์ก์ ลาง (Citizen centered) การทำำ�ความเข้้าใจกลุ่่�มเป้้าหมายจะ
ทำำ�ให้้ทีีมนวััตกรและข้้าราชการเข้้าใจถึึงความรู้้�สึึกนึึกคิิด และความต้้องการของประชาชน
ผู้้�รัับบริิการมากขึ้้�น การทำำ�ความเข้้าใจปัั ญหาอย่่างรอบด้้าน ลึกึ ซึ้้�ง และเป็็ นองค์์รวม เป็็ น
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รากฐานสำำ�คััญที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การออกแบบนวััตกรรมนโยบายที่่�สามารถแก้้ปััญหาของกลุ่่�ม
ผู้้�ใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและตรงจุุด
การทำำ�ความเข้้าใจ  (Empathize) สามารถทำำ�ได้้โดยการวิิจัยั ผู้้�ใช้้ (User
research) ซึ่่�งเป็็ นการศึึกษามุุมมอง พฤติิกรรม และความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ผ่่านการลงพื้้�นที่�่เพื่่�อสัังเกตการณ์์ พููดคุยุ และร่่วมประสบการณ์์หรืือ
ฝัั ง ตััว อยู่่�ใ นสภาพแวดล้้อ มจริิ ง ด้้ว ยทััศ นคติิ ที่�่ เ ปิิ ด กว้้า ง ไม่่ ตััดสิิ น อีี กทั้้�ง ยััง สามารถ
เก็็ บข้อ้ มููลจากผู้้�เ ชี่่� ยวชาญและศึึกษาข้้อ มููลทุุติิย ภููมิิ (Secondary data) ต่่าง ๆ เช่่น
งานวิิจััย และแหล่่งข้้อมููลออนไลน์์ ซึ่่�งจะช่่วยให้้เข้้าใจสถานการณ์์ปััญหาในภาพใหญ่่
เรีียนรู้้�จากวิิธีีแก้้ไขปัั ญหา (Solutions) ที่่�ผ่่านมาทั้้�งในอดีีตและปัั จจุบัุ น 
ั รวมทั้้�งนวััตกรรม
หรืือแนวปฏิิบัติั ิที่�่ดีี  (Best practice) ในต่่างประเทศหรืือภาคส่่วนอื่่�น  ๆ ที่่�ถููกนำำ�มาใช้้ใน
การแก้้ปััญหาที่่�คล้้ายคลึึงกััน ทำ�ำ ให้้ค้นพบช่
้
อ่ งว่่าง (Gap) และโอกาสในการสร้้างสรรค์์ใหม่่ ๆ
				ตััวอย่่างวิิธีีการและเครื่่�องมืือที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ ได้้แก่่ การสััมภาษณ์์
(Interview) การสัังเกตการณ์์ (Observation) การร่่วมประสบการณ์์หรืือฝัั งตััวอยู่่�ในบริิบท
จริิง (Immersion) การเรีียนรู้้�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ (Expert interview) แผนผัังผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
(Stakeholder map) และแผนภาพประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้ (Journey map) การคิิดเชิิงระบบ
(Systems thinking) การฟัั งอย่่างลึึกซึ้้�ง (Deep listening) การใช้้ข้อ้ มููลเชิิงปริิมาณ เช่่น 
ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big data) และข้้อมููลที่่�สร้า้ งโดยประชาชน (Citizen-generated data)
เครื่่�องมืือดิิจิิทัลั เช่่น เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการแสดงความคิิดเห็็นอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กลุ่่�มเครื่่�องมืือ
รัับฟัั งประชาชน  เครื่่�องมืือสอดส่่องความคิิดเห็็น  และการวิิจัยั ขั้้�นทุุติิยภููมิิ (Secondary
research)
DES Policy Lab - The Beginning
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				 2) ตั้้�งโจทย์์สำำ�หรัับการออกแบบนโยบาย (Define)
การตั้้�งโจทย์์สำ�ำ หรัับการออกแบบนโยบาย ประกอบด้้วยการสัังเคราะห์์ข้อ้ มููล
ที่่�ได้้จากขั้้�นตอนการทำำ�ความเข้้าใจปัั ญหาและกลุ่่�มเป้้าหมาย (Empathize) ผ่่านการจััดกลุ่่�ม
การตีีความ และการเชื่่อ� มโยงข้้อมููล เพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่ง�่ ความเข้้าใจเชิิงลึึก (insights) ที่่สำ� �ำ คััญ จากนั้้�น
จึึงกำำ�หนดโจทย์์สำ�ำ หรัับการออกแบบนโยบาย ที่่�จะใช้้เป็็ นโจทย์์ตั้้ง� ต้้นในระดมความคิิด
(Ideate) เพื่่�อคิิดค้นน
้ โยบายเพื่่�อแก้้ไขปัั ญหาต่่อไป สิ่่�งที่่�ควรคำำ�นึึงถึึงในการตั้้�งโจทย์์สำ�ำ หรัับ
การออกแบบนโยบาย คืือวิิเคราะห์์สาเหตุุของปัั ญหาอย่่างลงลึึกไปถึึงรากของปัั ญหา และ
การระบุุจุดุ คานงััด  (Leverage points) ซึ่ง�่ เป็็ นจุดุ ในระบบที่่�เมื่่�อเปลี่่�ยนแปลงแล้้วสามารถ
สร้้างผลกระทบต่่อระบบได้้สููงโดยใช้้แรงหรืือการลงทุุนน้อ้ ย นอกจากนี้้� อาจใช้้การสร้้างกรอบ
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ความคิิดใหม่่ (Reframing) ซึ่ง�่ เป็็ นการมองปัั ญหาด้้วยกรอบความคิิดที่�่ต่า่ งไปจากเดิิม ทำำ�ให้้
สามารถตั้้�งคำำ�ถามต่่อปัั ญหาด้้วยมุุมมองใหม่่ ซึ่ง�่ จะนำำ�ไปสู่่โ� จทย์์คำ�ำ ถามที่่�สร้า้ งโอกาสใหม่่ ๆ
ในการแก้้ไขปัั ญหา 
การตั้้�งโจทย์์ที่�่ดีีและตรงจุุดนัับว่่ามีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการสร้้างสรรค์์
นโยบายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โจทย์์ที่�กำ่ �ำ หนดมาจากพื้้�นฐานความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผู้้�ใช้้อย่่างลึึกซึ้้�ง
และการเห็็นความเชื่่�อมโยงของปัั ญหาอย่่างเป็็ นองค์์รวม จะช่่วยให้้ทีีมเห็็นถึึงโอกาสและ
ความท้้าทายที่่�นโยบายจะต้้องมุ่่�งเน้้นในการแก้้ไขได้้อย่่างชััดเจน โจทย์์ที่�่ตั้้ง� ขึ้้�นสามารถปรัับ
เปลี่่ย� นได้้ทุกุ เมื่่อ� ในระหว่่างกระบวนการออกแบบ หากมีีการค้้นพบเรื่่อ� งราว หรืือมีีความเข้้าใจ
ใหม่่เกิิดขึ้้น 
�
				ตัั ว อย่่ า งวิิ ธีี ก ารและเครื่่� อ งมืือที่่� ส ามารถนำำ� มาใช้้ ได้้แ ก่่ แผนผััง
ประสบการณ์์ผู้ใ้� ช้้งาน (User journey map) การสร้้างตััวแทนผู้้�ใช้้งาน (User representation)
การระบุุโจทย์์ด้ว้ ยคำำ�ถาม How might we? การสร้้างแผนภาพของระบบ (System map) 12
จุุดคานงััดของ Donella Meadows และเครื่่อ� งมืือดิิจิิทัลั เช่่น  เครื่่อ� งมืือการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ขนาดใหญ่่ (Big data analytics) เครื่่�องมืือการวิิเคราะห์์เครืือข่่ายทางสัังคม (SNA) และ
การแสดงข้้อมููลด้้วยภาพ (Data visualization)
				 3) สร้้างสรรค์์แนวคิิด (Ideate)
การสร้้างสรรค์์แนวความคิิด (Ideate) เป็็ นคํําผสมระหว่่างคํําว่่าแนวความคิิด
(Idea) และสร้้างสรรค์์ (Create) ขั้้�นตอน  Ideate เป็็ นกระบวนการระดมความคิิดและ
สร้้างสรรค์์แนวคิิดใหม่่เพื่่�อมาตอบโจทย์์เชิิงนโยบายที่่�ระบุุไว้้ในขั้้�นตอนของการตั้้�งโจทย์์
(Define) โดยใช้้วิิธีีคิิดแบบอเนกนััย (Divergent thinking) หรืือการคิิดแบบเปิิ ดกว้้างต่่อ
ความเป็็ นไปได้้ใหม่่ ๆ และเน้้นให้้เกิิดการผลิิตทางเลืือกจํํานวนมากที่่�มีีความหลากหลาย รวม
ไปถึึงแนวทางที่่�แปลกใหม่่จากที่่�เคยมีีมา โดยอาศััยความหลากหลายของคณะทำำ�งานและ
ผู้้�เข้้าร่ว่ มกระบวนการที่่�มีีมุมุ มอง ทัักษะ และประสบการณ์์ที่�่แตกต่่างกัันในการสร้้างสรรค์์
และต่่อยอดความคิิดซึ่่ง� กัันและกััน 
เมื่่�อได้้แนวคิิดที่�่มีีปริมิ าณมากและหลากหลายแล้้ว จึึงทำำ�การประเมิินและ
คััดเลืือกแนวคิิด  (Idea selection) ที่่�มีีศักั ยภาพสููงในการตอบโจทย์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ซึ่ง�่ จะนำำ�ไปพััฒนาเป็็ นต้น้ แบบนโยบายต่่อไป การคััดเลืือกแนวคิิดเป็็ นช่่วงเวลาที่่�ใช้้การคิิด
แบบปิิ ดหรืือการติิดแบบตััดสิินใจ (Convergent) ซึ่่ง� ใช้้การประเมิินคุณ
ุ ค่่าของแนวคิิดโดย
พิิจารณาถึึงผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� และความเป็็ นไปได้้จริิง ส่่วนใหญ่่แล้้ว ทีีมนวััตกร
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จะไม่่เลืือกเพีียงแนวคิิดเดีียว แต่่จะคััดเลืือกแนวคิิดให้้เหลืือ 3-7 แนวคิิดเพื่่�อเป็็ นการเปิิ ด
ทางเลืือก (Options) ทางนโยบาย และนำำ�ทางเลืือกเหล่่านั้้น� ไปสร้้างต้้นแบบและทดลองกัับ
กลุ่่�มเป้้าหมาย แล้้วให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเป็็ นผู้้�ตััดสินิ ใจผ่่านการให้้ความคิิดเห็็นว่าทา
่ งเลืือกใด
ที่่�จะมีีประสิิทธิิภาพและสามารถตอบโจทย์์ได้้อย่่างแท้้จริงิ
				ตััวอย่่างวิิธีกี ารและเครื่่อ� งมืือที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้ ได้้แก่่ การร่่วมกัันสร้า้ งสรรค์์
(Co-Creation) การระดมสมอง (Brainstorming) บััตรแนวความคิิด  (Idea card) ศาสตร์์
การเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรม (Behavioral insights) และนวััตกรรมแบบเปิิ ด (Open innovation)

			2.3.3	การทดสอบและส่่งมอบต้้นแบบนโยบาย (Co-Deliver)
Co-Deliver ประกอบด้้วยการนำำ�ต้้นแบบนวััตกรรมไปทดสอบกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
(Test) การทำำ�ซ้ำำ�� (Iterate) เพื่่�อปรัับปรุุงต้้นแบบและประเมิินความเป็็ นไปได้้ จากนั้้�นจึงึ พััฒนา
คำำ�แนะนำำ�เชิิงนโยบาย (Policy recommendation) ก่่อนจะส่่งมอบผลลััพธ์ใ์ ห้้หน่่วยงาน
ผลัักดัันสู่ก�่ ารกำำ�หนดเป็็ นนโยบายสาธารณะต่่อไป นอกจากนี้้� ทีีมนวััตกรสามารถทดสอบ
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				 4) การสร้้างต้้นแบบเชิิงนโยบาย (Policy Prototype)
การสร้้างต้้นแบบเชิิงนโยบาย คืือการถ่่ายทอดแนวความคิิดทางนโยบายที่่�คัดั
เลืือกไว้้ให้้ออกมาเป็็ นรููปธรรมเพื่่�อช่่วยทีีมนวััตกรในการพััฒนาแนวคิิดให้้กระจ่่างชััดยิ่่�งขึ้้�น
และใช้้ในการทดสอบและสื่่�อสารแนวความคิิดกัับกลุ่่�มเป้้าหมายเพื่่�อรัับฟัั งความคิิดเห็็น
และนำำ�มาปรัับปรุุงพััฒนาแนวคิิดให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น รููปแบบของต้้นแบบนโยบายสามารถทำำ�ได้้ทั้้ง�
การสร้้า งต้้น แบบเชิิ ง กายภาพ  การสร้้า งต้้น แบบด้้ว ยภาพ หรืือการสร้้า งต้้น แบบเชิิ ง
ประสบการณ์์ ด้ว้ ยการจำำ�ลองสถานการณ์์ให้้ผู้้�ใช้้ได้้ทดลองผ่่านประสบการณ์์จากแนว
ความคิิดนี้้ � การสร้้างต้้นแบบควรเริ่่ม� จากการสร้้างต้้นแบบที่่�มีีความละเอีียดน้้อย ใช้้ทุนุ และ
เวลาในการสร้้างต่ำำ��เพื่่�อทดสอบความเป็็ นไปได้้ในระดัับแนวคิิด (Concept) กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
ก่่อน แล้้วเมื่่�อได้้เรีียนรู้้�ว่่าแนวคิิดมีีความเป็็ นไปได้้แล้้ว จึึงค่่อยสร้้างต้้นแบบที่่�มีีรายละเอีียด
มากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อทดสอบปรัับปรุุงรายละเอีียดของนโยบายนั้้�นต่อ่ ไป
				ตััวอย่่างวิิธีีการและเครื่่�องมืือที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้ ได้้แก่่ การสร้้างต้้นแบบ
เชิิงกายภาพ (Physical prototype) การสร้้างต้้นแบบด้้วยภาพ (Visual prototype) การสร้้าง
ต้้นแบบประสบการณ์์ (Experiential prototype) แผนผัังกระบวนการทำำ�งานในการให้้บริกิ าร
(Service blueprint) และ การใช้้ภาพเล่่าเรื่่อ� งราวและการปฏิิสัมั พัันธ์์ (Storyboard) ศาสตร์์
การออกแบบพฤติิกรรม (Behavioral design)
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นวััตกรรมเชิิงนโยบายผ่่านพื้้นที่
� �่ทดลองนโยบาย (Policy Sandbox) ที่่�มีีการผ่่อนคลายกฎ
ระเบีียบหรืือข้้อจำำ�กััดทางกฎหมาย เพื่่อ� ให้้เหมาะสมต่่อการทดลอง เรีียนรู้้� และการประเมิินผล
กระทบของนวััตกรรมต่่อกลุ่่�มเป้้าหมายและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย ก่่อนการขยายผลในวงกว้้าง
				1)	การทดสอบ (Test) และทำำ�การทำำ�ซ้ำำ�� (Iterate)
การทดสอบ  (Test) คืือขั้้�นตอนการนำำ�แนวคิิดหรืือต้้นแบบเชิิงนโยบายไป
ทดลองใช้้จริงิ กัับประชาชนหรืือกลุ่่�มเป้้าหมายและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย แล้้วนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�
จากกระบวนการทดสอบมาปรัับปรุุงต้้นแบบนโยบายเพื่่�อให้้ตอบโจทย์์ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น การทดสอบ
สามารถทำำ�ผ่่านการเล่่าเรื่่�อง (Storytelling) การแสดงบทบาทสมมุุติิ (Role play) หรืือ
การสร้้างประสบการณ์์ (Experience) ที่่�จำ�ำ ลองสถานการณ์์จริิงที่่�จะเกิิดขึ้้นจา
� กการนำำ�
นโยบายไปปฏิิบัติั ิ ในระหว่่างการทดสอบควรมีีการสัังเกตการปฏิิสัมั พัันธ์ข์ องผู้้�ใช้้กับบริ
ั กิ าร
หรืือประสบการณ์์เชิิงนโยบายนั้้�น ๆ แล้้วสอบถามและรัับฟัั งความคิิดเห็็นจากกลุ่่�มเป้้าหมาย
ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ทีีมนวััตกรเข้้าใจกลุ่่�มเป้้าหมายและทราบถึึงความต้้องการได้้ลึกึ ซึ้้�งยิ่่ง� ขึ้้�น ได้้เรีียน
รู้้�ว่าสิ่่
่ ง� ใดหรืือแนวคิิดใดที่่�ตอบโจทย์์ได้้ดีี สิ่่ง� ใดที่่�ควรปรัับปรุุง หรืือควรล้้มเลิิก จากนั้้�นจึงึ นำำ�สิ่่ง�
ที่่�ได้้เรีียนรู้้�และความเข้้าใจที่่�ลึกึ ซึ้้�งขึ้้�นมาปรัับปรุุงพััฒนาแนวคิิดและต้้นแบบให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น  และ
หยุุดการสานต่่อแนวคิิดที่�่ไม่่สามารถแก้้ไขปัั ญหาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
วงจรของการทดลอง เรีียนรู้้� และการปรัับปรุุงแนวคิิดที่�เ่ กิิดขึ้้น� ครั้้ง� แล้้วครั้้ง� เล่่า 
คืือการทำำ�ซ้ำำ�� (Iterate) ซึ่ง�่ วงจรแห่่งการเรีียนรู้้�นี้้�ช่ว่ ยให้้ทีีมนวััตกรสามารถพััฒนาแนวคิิดทาง
นโยบายให้้สมบููรณ์์มากขึ้้�นเรื่่อ� ย ๆ โดยพััฒนาจากต้้นแบบระดัับแนวคิิดที่�่มีีรายละเอีียดต่ำำ��
และอาจยัังไม่่สามารถตอบโจทย์์กลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างแท้้จริงิ ไปจนถึึงต้้นแบบนวััตกรรมทาง
นโยบายที่่มีี� รายละเอีียดสููงและมีีศัักยภาพที่่จ� ะตอบโจทย์์ความท้้าทายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
ทั้้�งนี้้� การทำำ�ซ้ำำ�� อาจไม่่เป็็ นเพีียงแต่่การกลัับไปปรัับปรุุงต้้นแบบนวััตกรรม (Prototype) เท่่านั้้น�
แต่่อาจหมายถึึงการกลัับไปทำำ�ซ้ำำ�� ที่่�ขั้้นต
� อนการทำำ�ความเข้้าใจ (Empathize) ขั้้�นตั้้ง� โจทย์์
(Define) หรืือขั้้�นสร้า้ งสรรค์์แนวคิิด  (Ideate) ได้้อีีกด้้วย กระบวนการพััฒนานวััตกรรมทาง
นโยบายจึึงไม่่เป็็ นเส้้นตรง แต่่มีีการวนกลัับมาทำำ�ซ้ำำ�� เพื่่�อพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง จนได้้ต้น้ แบบ
นโยบายคุุณภาพสููงที่่สา
� มารถส่่งต่่อให้้แก่่หน่ว่ ยงานเจ้้าภาพ หรืือนำำ�ไปทดลองปฏิิบัติั ใิ นสภาพ
แวดล้้อมเฉพาะ (Policy sandbox) ต่่อไป 
				ตััวอย่่างวิิธีีการและเครื่่�องมืือที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ ได้้แก่่ การทดสอบ
เบื้้�องต้้น (Internal test) การทดสอบในบริิบทจริงิ (Field test) การแสดงบทบาทสมมุุติิ (Role
play) และการแสดงข้้อมููลด้้วยภาพ (Data visualization)

33

			

2)	พื้้�นที่่�ทดลองนโยบาย (Policy sandbox)

	การส่่งมอบผลผลิิต (Deliver)

ผลผลิิตจากกระบวนการออกแบบนโยบายของ DES Policy Lab ที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมด
ตั้้�งแต่่กระบวนการ Co-Diagnose จนถึึง Co-Deliver คืือต้้นแบบนวััตกรรมเชิิงนโยบาย
(Policy prototypes) ที่่�ได้้รับั การปรัับปรุุงพััฒนาจนมีีคุุณภาพสููงและมีีหลัักฐาน (Evidences)
ที่่� มาจากการทดสอบกัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่� บ่่งชี้้�ว่่านโยบายสามารถตอบโจทย์์ได้้จริิง ซึ่�่ง
จะถููกส่่งมอบไปยัังหน่่วยงานที่่�เป็็ นเจ้้าภาพ ซึ่ง�่ อาจเป็็ น สดช. เองหรืือหน่่วยงานภาครััฐอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อไปผลัักดัันสู่ก�่ ารกำำ�หนดเป็็ นนโยบายสาธารณะโดยผ่่านกลไกตาม พ.ร.บ.
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การทดลองปฏิิบัติั ใิ นพื้้�นที่�่ทดลองนโยบาย (Policy sandbox) เป็็ นการสร้้าง
พื้้�นที่�่สำ�ำ หรัับทดลองนโยบายในภาคปฏิิบัติั ิ ที่�่มีีขอบเขตที่่�ชัดั เจน มีีการใช้้กฎระเบีียบหรืือ
ข้้อบัังคัับเฉพาะแตกต่่างจากพื้้�นที่�่อื่�่น  ๆ เพื่่�อการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ยืืดหยุ่่�น ปลอดภััย
เหมาะสมต่่อการทดลองนวััตกรรมเชิิงนโยบายใหม่่ ๆ ทำำ�ให้้สามารถประเมิินความเป็็ นไปได้้
และศึึกษาลัักษณะของผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาและผลัักดัันสู่�่
การกำำ�หนดเป็็ นนโยบายสาธารณะในระดัับกว้้างต่่อไป  (UNSGSA, FinTech Working
Group & CCAF, 2019) โดยพื้้�นที่�่ทดลองนโยบายควรมีีข้้อควรพิิจารณาดัังต่่อไปนี้้�
(1) ควรคำำ�นึึงถึึงความชััดเจนของวััตถุปุ ระสงค์์และความท้้าทายของนวััตกรรม
ที่่�จะนำำ�ไปทดลองในพื้้�นที่�่ทดลองนโยบายว่่าต้อ้ งการจะแก้้ปััญหาอะไร และต้้องการเห็็นผล
กระทบเป็็ นอย่่างไร
(2) ควรมีีความชััดเจนในการคััดเลืือกและออกแบบบทบาทของผู้้�เข้้าร่ว่ มใน
การทดลอง
(3) ควรกำำ�หนดพื้้�นที่�่และกฎระเบีียบให้้ชัดั เจนรวมถึึงข้้อยกเว้้นและสิิทธิิส่ว่ น
บุุคคลของผู้้�เข้้าร่ว่ ม
ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายสำำ�คััญของการใช้้พื้้นที่
� �่ทดลองนโยบาย คืือ การศึึกษาระดัับ
ความเสี่่ย� งและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ของนโยบายใหม่่ก่อ่ นส่่งถึึงมืือประชาชนที่่�เหลืือ อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็ นการช่่วยให้้ผู้้�กำำ�หนดนโยบายสามารถตรวจสอบและประเมิินผลผลลััพธ์ทา
์ งนโยบาย
ได้้ เป็็ นการศึึกษาที่่�นำ�ำ ไปสู่่�ข้อ้ เสนอแนะต่่อภาครััฐว่่าควรจะวางนโยบายกำำ�กัับดููแลมากน้้อย
ขนาดไหน หนึ่่�งในวิิธีีการที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ใน Policy Sandbox ได้้ คืือการทดลองแบบสุ่่�ม
โดยมีีกลุ่่�มควบคุุม (Randomized Controlled Trial หรืือ RCT) (Banerjee & Duflo, 2011)  
ซึ่่ง� เริ่่ม� ใช้้กันั แพร่่หลายในต่่างประเทศสำำ�หรัับการทดสอบและปรัับปรุุงนโยบายสาธารณะ
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ด้้านดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิจและสัังคม (DES Policy Lab)

การพััฒนาดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม พ.ศ. 2560 ทั้้�งในส่่วนของคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่�อ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ คณะกรรมเฉพาะด้้าน และกองทุุนพัฒ
ั นาดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคมต่่อไป สิ่่�งสำำ�คััญคืือการให้้หน่ว่ ยงานเจ้้าของโจทย์์เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในกระบวนการ
ออกแบบนโยบายด้้วย เนื่่�องจากหน่่วยงานเจ้้าของโจทย์์สามารถให้้ข้อ้ มููลและมุุมมองที่่�มีี
ประโยชน์์และช่่วยเชื่่�อมต่่อกัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังช่่วยสร้้างความรู้้�สึึกเป็็ นเจ้้าของ
ทำำ�ให้้สามารถผลัักดัันนโยบายให้้เกิิดขึ้้นจริ
� งิ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
การจำำ�กััดขอบเขตการทำำ�งานของ Policy Lab อยู่่�ที่�่การพััฒนาและทดสอบต้้นแบบ
นวััตกรรมแล้้วส่่งมอบให้้หน่่วยงานเจ้้าภาพไปผลัักดัันต่อ่  ช่่วยให้้ทีีมนวััตกรของห้้องปฏิิบัติั ิ
การสามารถมีีความคล่่องตััว (Agile) ในการเคลื่่�อนไปคิิดค้นนวั
้ ตั กรรมสำำ�หรัับโจทย์์อื่�่น  ๆ
ได้้รวมถึึงสามารถทุ่่�มเทพลัังงานและทรััพยากรไปกัับการสร้้างสรรค์์นโยบายหรืือ นวััตกรรม
ภาครััฐใหม่่ ๆ ได้้อย่่างเต็็มที่่� ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับขอบเขตการทำำ�งานของ Policy Lab ส่่วนใหญ่่
ในโลก ที่่�มักั จะไม่่เป็็ นผู้้�นำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั เิ อง แต่่กระบวนการมัักจะสิ้้�นสุดที่
ุ �่ขั้้น� การพััฒนา
และปรัับปรุุงแนวคิิดหรืือต้้นแบบเชิิงนโยบาย แล้้วส่่งมอบต้้นแบบนวััตกรรมที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
ให้้กับหน่
ั ่วยงานที่่�รับผิ
ั ิดชอบโดยตรง ซึ่ง�่ จะเป็็ นผู้้�ผลัักดัันนโยบายหรืือนำำ�แนวคิิดนวัตั กรรม
ไปปฏิิบัติั จริ
ิ งิ และขยายผลต่่อ
		การปรัับใช้้วิิธีีการและเครื่่�องมืืออย่่างยืืดหยุ่่�น

การกำำ�หนดกระบวนการและวิิธีีการสร้้างสรรค์์นวัตั กรรมนโยบายสำำ�หรัับห้อ้ งปฏิิบัติั ิ
การนโยบายที่่�ชัดั เจน ดัังที่่�นำ�ำ เสนอในหััวข้้อ 2.2 และ 2.3 ช่่วยให้้ทีีมนวััตกรมีีแนวทางใน
การดำำ�เนิินงานที่่�ชัดั เจนและเป็็ นระบบ  อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากบริิบทของปัั ญหามีีความ
หลากหลายทีีมนวััตกรจึึงควรยึึดหลักั การ (Principles) ของ DES Policy Lab ให้้มั่่�น และประยุุกต์์
ใช้้วิธีีิ การและเครื่่อ� งมืือให้้เหมาะสมต่่อบริิบทที่แ�่ ตกต่่างอย่่างยืืดหยุ่่�น การยึึดติิดกับั การทำำ�ตาม
กรอบของวิิธีีการ ขั้้�นตอน หรืือเครื่่อ� งมืือใดเครื่่อ� งมืือหนึ่่�งมากเกิินไปอย่่างตายตััว อาจทำำ�ให้้
การดำำ�เนิินงานหลุุดออกจากแก่่นของการสร้้างสรรค์์นโยบายสาธารณะที่่�เน้้นการมีีส่่วนร่่วม
ความยืืดหยุ่่�น และการเปิิ ดรับั ความเป็็ นไปได้้ใหม่่ ๆ ได้้เช่่นกัน ดั
ั งั นั้้�น นวัตั กรควรสามารถปรัับ
เปลี่่�ยนและเลืือกใช้้วิิธีีการและเครื่่อ� งมืือต่่าง ๆ ให้้เหมาะสมกัับโจทย์์ความต้้องการ เงื่�่อนไข
และสถานการณ์์ที่�่ต่่างกััน นอกจากนี้้� ศาสตร์์และวิิธีี การสร้้างนวััตกรรมภาครััฐยัังได้้รับั
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การต่่อยอดพััฒนาจากนวััตกรทั่่�วโลกอย่่างไม่่หยุดนิ่่
ุ �ง ทีีมนวััตกรจึึงควรหมั่่�นเรีียนรู้้� ทดลองใช้้
และพััฒนาต่่อยอดวิิธีีการและเทคนิิคในการพััฒนานวััตกรรมทางนโยบายใหม่่ ๆ ที่่�เหมาะสม
กัับบริบท
ิ ขององค์์กรและประเทศไทยต่่อไป 

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”
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บททีี่ 3 การนำำ�ร่่องออกแบบนโยบาย
ของ DES Policy Lab

บทที่่� 3

การนำำ�ร่่อง
ออกแบบนโยบาย
ของ DES Policy Lab

เนื่่�องจาก Policy Lab เป็็ นแนวคิิดใหม่่ในสัังคมไทยที่่�ยังั ไม่่ถููกนำำ�ไปใช้้อย่่างแพร่่
หลายองค์์ความรู้้�ที่�่เกี่่�ยวข้้องในการพััฒนาและดำำ�เนิินการจึึงยัังมีีปริิมาณจำำ�กััด อีีกทั้้�งบริิบท
การทำำ�งานขององค์์กรภาครััฐในประเทศไทยก็็มีีความแตกต่่างจากบริิบทในต่่างประเทศอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ จึึงทำำ�ให้้การปรัับใช้้แนวคิิด  Policy lab ในสำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิิทัลั เพื่่�อ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.) ต้้องการการออกแบบกลไกและกระบวนการทำำ�งานที่่�
เหมาะสมกัับบริบท
ิ ของหน่่วยงาน และการทดสอบกระบวนการทำำ�งานผ่่านการทดลองปฏิิบัติั ิ
จริิง เพื่่�อให้้สามารถปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน รวมถึึงเทคนิิคและวิิธีีการในการออกแบบ
และพััฒนานโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมให้้เหมาะสม
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของ DES Policy Lab เป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถ
ปฏิิบัติั ไิ ด้้จริงิ และสอดคล้้องกัับบริบท
ิ การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิทัิ ลั ของประเทศ สดช.
จึึงได้้ริเิ ริ่่ม� ดำำ�เนิินการนำำ�ร่่องห้้องปฏิิบัติั ิการนโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและ
สัังคม เพื่่�อการทดสอบกระบวนการและวิิธีีการออกแบบและพััฒนานโยบายสาธารณะด้้าน
ดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ผ่่านการดำำ�เนิินการนำำ�ร่่องใน 3 ประเด็็นนโยบาย คืือ
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การส่่งเสริิมความเข้้าใจดิิจิทัิ ลั กัับการเกษตรดิิจิทัิ ลั (Agricultural digital literacy)
	การทำำ�งานของระบบราชการในอนาคต (Future of working in government)
	การมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะผ่่านแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั
(Citizen engagement platform)
จุุดประสงค์์หลักั ของการนำำ�ร่่องคืือการทดสอบกระบวนการและวิิธีีการออกแบบและ
พััฒนานโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมสำำ�หรัับ DES Policy Lab ส่่วน
จุุดประสงค์์รองคืือการให้้บุุคลากรของ สดช.ได้้เรีียนรู้้�กระบวนการออกแบบนโยบายและ
สร้้างทัักษะด้้านนวัตั กรรมผ่่านการทำำ�งานจริิง (On-the-job learning) และเพื่่�อผลิิตต้น้ แบบ
นโยบาย (Policy prototypes) ด้้านดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�อาจนำำ�ไปใช้้ได้้จริงิ
		 องค์์ประกอบของทีีมงาน

สมาชิิกในทีีมที่่�ขับั เคลื่่อ� นแต่่ละโครงการประกอบด้้วยทีีมนวััตกรจาก สดช. นอกจากนี้้�
ยัังมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนวัตั กรรมภาครััฐจากมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ น  มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี สถาบัันบััณฑิิตพัฒ
ั นบริิหารศาสตร์์
ที่่�ทำ�ำ หน้้าที่�่เป็็ นทั้้ง� ที่่�ปรึกึ ษา และกระบวนกร (Innovation facilitator) ที่่�จัดั กระบวนการและ
ร่่วมพััฒนานวััตกรรมตลอดทั้้�งกระบวนการ ตั้้�งแต่่การศึึกษาปัั ญหาและความต้้องการของ
ผู้้�รัับบริกิ าร ไปจนถึึงการสร้้างต้้นแบบนวััตกรรม (Prototype) และการนำำ�ต้้นแบบไปทดสอบ
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายจริิง รวมถึึงทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญเชิิงประเด็็น  (Content experts)
ที่่�ช่ว่ ยให้้ข้อ้ มููลในประเด็็นที่�่เกี่่�ยวข้้องที่่�แตกต่่างกัันไปแต่่ละโครงการ
		กระบวนการและวิิธีีการทำำ�งาน

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

การนำำ�ร่่องได้้ประยุุกต์์ใช้้กระบวนการออกแบบนโยบายของ DES Policy Lab ที่่ไ� ด้้
นำำ�เสนอในบทที่่� 2 ในการดำำ�เนิินการนำำ�ร่่อง ภายใต้้กรอบระยะเวลาการดำำ�เนิินการ ประมาณ
4 เดืือน (มกราคม - เมษายน 2563) จึึงเลืือกวิิธีีการ Design Thinking เป็็ นวิิธีีการหลัักใน
การดำำ�เนิินงาน โดยใช้้วิิธีีอื่�่น ๆ เช่่น การคิิดเชิิงระบบเป็็ นส่ว่ นเสริิม การนำำ�ร่่องทั้้�ง 3 ประเด็็น
นโยบายมีีขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน 3 ขั้้�นตอนหลัักของกระบวนการ DES Policy Lab คืือ
(1) Co-Diagnose (2) Co-Design และ (3) Co-Deliver แต่่รายละเอีียดการดำำ�เนิินงาน
และการใช้้เครื่่อ� งมืือในแต่่ละโครงการจะแตกต่่างกัันไปตามบริิบทของโครงการ อัันนำ�ำ มาซึ่่ง�
ผลลััพธ์แ์ ละการเรีียนรู้้�ที่่�น่าสน
่ ใจแตกต่่างกัันออกไป ดัังต่่อไปนี้้�
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3.1

การส่่งเสริิมความเข้้าใจดิิจิิทััล
กัับการเกษตรดิิจิิทััล (Agricultural
digital literacy)

			 3.1.1 ประเด็็นปััญหา โอกาส และโจทย์์สำำ�หรัับการออกแบบ
			นโยบาย (Policy design challenge)

โลกยุุคใหม่่เต็็มไปด้้วยความผัันผวนไม่่แน่่นอน และมีีความเสี่่�ยงต่่อวิิกฤติิต่า่ ง ๆ
ที่่�เกิิดบ่อ่ ยครั้้ง� ขึ้้�นและรุุนแรงขึ้้�น แต่่นับว่
ั า่ เป็็ นโชคดีีของไทยที่่�มีีภาคเกษตรและท้้องถิ่่�นเป็็ นที่�่
พึ่่�งพิิงท่่ามกลางวิิกฤติิการณ์์ต่า่ ง ๆ มาโดยตลอด อย่่างไรก็็ตาม ปัั จจุบัุ นั ภาคเกษตรของไทย
กำำ�ลัังเผชิิญปัั ญหาและความท้้าทายนานััปการ ได้้แก่่
1) การเข้้าสู่�สั่ งั คมผู้้�สููงอายุุของเกษตรกรส่่วนใหญ่่ของประเทศ
2) การขาดแคลนแรงงานและค่่าแรงที่่สูู� งตามสถานะประเทศรายได้้ปานกลาง
ค่่อนข้้างสููง (Upper-middle income) ทำำ�ให้้ต้นทุ
้ นุ การผลิิตสููง จนทำำ�ให้้สินค้
ิ าต
้ ลาดล่่าง หรืือ
สิินค้าที่
้ �่มีีมููลค่่าเพิ่่�มต่ำำ��ที่่�เน้้นการขายราคาถููก ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้
3) การที่่�เกษตรกรส่่วนใหญ่่เป็็ นรายย่่อย และเกษตรกรจำำ�นวนมากอาศััย
การเช่่าที่�่ดิินทำ�ำ กิิน จึงึ ไม่่เอื้้�อต่่อการทำำ�เกษตรเชิิงประณีีต 
4) การเข้้าถึึงข้้อมููลและคุุณภาพของข้้อมููล เช่่น ข่่าวสารด้้านการผลิิต 
การตลาด และการแข่่งขัันจากภาคราชการ มีีความจำำ�กััด และไม่่ค่อ่ ยเอื้้�อต่่อการใช้้ประโยชน์์
ของเกษตรกรรายย่่อย
5) การสนัับสนุนด้
ุ าน
้ เทคโนโลยีีเครื่่อ� งจัักรกลการเกษตรที่่เ� หมาะสมกัับฟาร์ม์
ขนาดเล็็ก เพื่่�อทดแทนแรงงาน และการใช้้ประโยชน์์จากความก้้าวหน้้าด้าน
้ เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั
ก็็ยังั อยู่่ใ� นวงจำำ�กััดมาก
6) การขาดความรู้้�ในเรื่่อ� งการบริิหารจััดการฟาร์์มสมััยใหม่่ และการเชื่่�อมโยง
การผลิิตเข้้าสู่ห่�่ ว่ งโซ่่อุปทาน 
ุ
			ถึึงแม้้ว่า่ ภาคการเกษตรของไทยจะมีีอุปุ สรรคท้้าทายที่่ร� อรัับการแก้้ไข แต่่ทว่า่
ยัังมีีโอกาสต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1) ความต้้องการสิินค้า้ เกษตรและอาหารคุุณภาพสููงมีีมากมายทั้้�งตลาด
ในประเทศและตลาดโลก โดยเฉพาะผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่�่มาจากเกษตรอิินทรีีย์ซึ่์ �่งถืือเป็็ นสิินค้า้
พรีีเมี่่�ยมที่่�สามารถขายได้้ราคาสููงกว่่าปกติิ
2) ไทยสั่่�งสมชื่่�อเสีียงในฐานะเป็็ นฐานการผลิิตสิินค้า้ เกษตรแปรรููปและ
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อาหารของโลกมาเป็็ นเวลายาวนาน ดัังนั้้�น  การยกระดัับคุณ
ุ ภาพสู่่�สินค้
ิ า ้ “เกษตรสุุขภาวะ”
ซึ่่ง� หมายถึึงผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากการเกษตรที่่�ใส่่ใจทั้้�งสุุขภาวะของผู้้�ผลิิต ผู้้�บริิโภค และเป็็ นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม เป็็ นสิ่่�งที่่�ไม่่ไกลเกิินเอื้้�อม
3) หลัังวิิกฤติิโควิิด 19 ผ่่านพ้น 
้ ไทยมีีโอกาสเชื่่�อมโยงฐาน “เกษตรสุุขภาวะ”
เข้้ากับั ความโดดเด่่นของ 3 ฐานธุุรกิิจ คืือ (1) ฐานการท่่องเที่่�ยวเชิิงคุุณภาพ (2) ฐานธุุรกิิจ
บริิการด้้านอาหารไทยอัันเลื่่อ� งชื่่�อ (3) ฐานบริิการด้้านสุขุ ภาพองค์์รวมวิิถีีไทย ด้้วยการพััฒนา
ต่่อยอดกิิจกรรมเหล่่านี้้ล� งบนฟาร์์มหรืือการเป็็ นแหล่่งจััดหาวัตถุ
ั ดิุ บคุ
ิ ณ
ุ ภาพสููงให้้
4) การสั่่�งสมความรู้้�และประสบการณ์์อย่่างยาวนานด้้านเกษตรกรรมทาง
เลืือกต่่าง ๆ ในไทย รวมถึึงเกษตรอิินทรีีย์ ์
5) เทคโนโลยีีการเกษตรที่่ต� อบสนอง Smart farming มีีมากขึ้้�นและราคาถููกลง
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ดัังนั้้�น จากเงื่�่อนไขความจำำ�เป็็ นที่�่ต้อ้ งก้้าวพ้้นอุปส
ุ รรคเดิิมและแสวงประโยชน์์
จากศัักยภาพและโอกาสใหม่่ ๆ จึึงคาดว่่าทิิศทางเกษตรไทยจะต้้องปรัับตัวั สู่่ก� ารทำำ�เกษตร
เชิิงคุุณภาพที่่�เน้้นการแข่่งขัันด้านคุ
้ ณ
ุ ภาพมากกว่่าราคา การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม การเชื่่�อมโยง
ธุุรกิิจครบวงจรผ่่านห่่วงโซ่่อุปทาน 
ุ
การนำำ�เทคโนโลยีีอััจฉริิยะมาใช้้สนัับสนุนุ การผลิิตและ
การตลาด เช่่น การเกษตรแม่่นยำ�ำ สููง (Precision agriculture) และการตลาดแบบเครืือข่่าย
(Network marketing) โดยเฉพาะการทำำ� “การเกษตรสุุขภาวะ” ดัังที่่�กล่่าวมาแล้้ว
จากความท้้าทายและโอกาสดัังกล่่าว ทีีมนวััตกรได้้กำ�ำ หนดโจทย์์ใหญ่่ที่�่ตั้้ง� เป็็ น
กรอบการวิิจััยในเบื้้�องต้้น คืือ เราจะนํําเทคโนโลยีีดิิจิิทััล มาใช้้ ส นัั บ สนุุ น การปรัั บ
ยุุทธศาสตร์์การเกษตรสู่่� “เกษตรสุุขภาวะ” หรืือ “การเกษตรที่่�เน้้ นเชิิงคุุณภาพ”
ได้้อย่่างไร และได้้เลืือกการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์ม์ าเป็็ นกรณีีศึึกษา เนื่่�องจากเป็็ นรููปแบบ
การทำำ�เกษตรทางเลืือกที่่�แม้้ยังั มีีสััดส่่วนการใช้้พื้้นที่
� �่ยังั น้้อยเมื่่�อเทีียบกัับพื้้นที่
� �่เพาะปลููก
ทั้้�งหมดและส่่วนแบ่่งตลาดน้้อยมาก แต่่ก็มีีอั
็ ตั ราการขยายตััวสููงมากทั้้�งด้้านการผลิิตและด้้าน
ความต้้องการ และมีีสถานะชััดเจนทางการตลาด จึึงมีีศัักยภาพที่่จ� ะตอบโจทย์์ในเรื่่อ� งความสามารถ
ในการแข่่งขัันผ่าน
่ การเพิ่่�มมููลค่่าสินค้
ิ า้ เกษตรที่่�นำ�ำ สู่่ก� ารเพิ่่�มรายได้้ให้้กับั เกษตรกร และยัังเป็็ น
รููปแบบการเกษตรที่่�คำ�ำ นึึงถึึงมิิติด้ิ านสุ
้ ขุ ภาวะของผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค และมิิติขิ องการเกื้้�อกููล
ทางด้้านการใช้้ทรัพั ยากรและสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างเหมาะสม อัันสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่ยั่่� �งยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
อย่่างไรก็็ตาม สััดส่ว่ นพื้้�นที่ก�่ ารทำำ�เกษตรอิินทรีีย์ใ์ นไทยจึึงต่ำำ��  คืือมีีเพีียงไม่่ถึงึ 1% ของ
พื้้�นที่เ�่ พาะปลููกทั้้�งประเทศ ซึ่ง�่ การศึึกษาได้้พิจา
ิ รณาทั้้�งอุุปสรรคภายนอก ที่่อ� าจกีีดขวางการตััดสินิ
ใจเข้้าสู่ร�่ ะบบเกษตรอิินทรีีย์ข์ องเกษตรกรทั่่�วไป และปััญหาที่่อ� ยู่่ใ� นภายในภาคเกษตรอิินทรีีย์เ์ อง
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สำำ�หรัับอุปส
ุ รรคที่่�เป็็ นแรงเสีียดทานการเข้้าสู่เ�่ กษตรอิินทรีีย์ข์ องเกษตรกรทั่่�วไป
อาจสรุุปได้้ดังั ประโยคที่่�ว่า 
่ “อยู่่�ลำำ�บาก-ออกไม่่ได้้-อาศััยการอุุดหนุุนจากรััฐไม่่จบสิ้้น� ”
ทั้้�งนี้้� มีีปััจจัยั สำำ�คััญ ๆ ได้้แก่่
1) เกษตรกรส่่ว นใหญ่่ เ ป็็ นรายย่่อ ย ยากจน  และมีีจำำ� นวนมากที่่� อ าศััย
การเช่่ าที่�่ ทำ�ำ กิิ น หรืือทำำ� กิิ นบนที่�่ ไ ม่่ มีี เอกสารสิิ ทธิิ  จึึง ขาดความความมั่่�น คงด้้านที่�่ ดิิ น 
ขาดความรู้้� และขาดแคลนเงิินทุนุ รองรัับการปรัับตัวั สู่่ก� ารเกษตรเชิิงประณีีต เช่่นเกษตรอิินทรีีย์ ์
2) ห่่วงโซ่่อุปทานหรืื
ุ
อวิิถีีการผลิิต-วิิถีีการตลาดของเกษตรเคมีีอาจมีีระบบ
ที่่�ชัดั เจน กว้้างใหญ่่ และเข้้าถึึงง่่าย แต่่ก็็เป็็ นวงจรที่่�นำ�ำ สู่่�วังั วนของการถููกเอารััดเอาเปรีียบ 
คุุณภาพชีีวิิตต่ำ��ำ และทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
3) นโยบายรััฐที่่มีี� การเข้้าไปช่่วยเหลืือด้้านรายได้้เกษตรกรในสาขาการผลิิตที่มีี�่
ปััญหาเรื้้�อรัังในกรอบที่่เ� กิินกว่่าการรัักษาเสถีียรภาพราคา การบรรเทาความเสีียหายจากปััจจัยั
ความไม่่แน่่นอนด้้านดิินฟ้า้ อากาศ หรืือการเข้้าถึงึ ปััจจัยั การผลิิตที่จำ�่ �ำ เป็็ น และไม่่มีีการดำำ�เนิิน
ยุุทธศาสตร์์การปรัับโครงสร้้างการผลิิตควบคู่่ไ� ปด้้วย จึึงส่่งผลให้้เกษตรกรจมอยู่่ใ� นวงจรวิิกฤต
และเสพติิดการพึ่่�งพิิงต่่อไป โดยสัังคมเป็็ นผู้้�จ่า่ ยภาระต้้นทุนดั
ุ งั กล่่าวไปเรื่่อ� ย ๆ
อนึ่่�ง เป็็ นที่น่�่ าสั
่ งั เกตว่่า พื้้นที่
� เ�่ กษตรอิินทรีีย์ส่์ ว่ นใหญ่่เป็็ นแปลงเกษตรในเขตปฏิิรููป
ที่่�ดิินและมีีการขยายตััวสููงมาก เหตุุที่�่เป็็ นเช่่นนี้้ก็� ็เพราะเป็็ นพื้้นที่
� �่ที่�่เกษตรกรรายย่่อยได้้รับั
การแก้้ไขปัั ญหาด้้านความมั่่�นคงในที่่�ดินทำ
ิ �ำ กิิน  ขณะที่่�หน่ว่ ยงานก็็มีีนโยบายสนัับสนุนุ แน่่ชัดั
ในเรื่่อ� งโครงสร้้างพื้้�นฐาน และความรู้้�ที่�่จำ�ำ เป็็ นเกี่่�ยวกัับการทำำ�เกษตรเชิิงคุุณภาพ ซึ่่ง� รวมถึึง
เกษตรอิินทรีีย์ ์
นอกเหนืือจากปัั ญหาเชิิงโครงสร้้างที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดแรงเสีียดทานในการออกจาก
เกษตรเคมีีดั้้�งเดิิมดัังกล่่าว การศึึกษายัังพบว่่า  เกษตรกรในภาคการผลิิตเกษตรอิินทรีีย์ ์
ประสบปัั ญหาสำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
1) ด้้านฐานข้้อมููลเกษตรอิินทรีีย์ที่์ �่ยังั ไม่่สมบููรณ์์ เพราะยัังไม่่เกิิดการเชื่่�อม
โยงข้้อมููลระหว่่างเกษตรกร ผู้้�ประกอบการ และผู้้�บริิโภค รวมทั้้�งขาดการขยายผลด้้าน
องค์์ความรู้้�ใหม่่จากการศึึกษาวิิจัยั ไปสู่่ภ� าคการผลิิตของเกษตรกรอิินทรีีย์ ์
2) ด้้านการขาดแรงจููงใจ  เมื่่�อเกษตรกรทั่่�วไปขาดองค์์ความรู้้�ความเข้้าใจ
ต่่อการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์ จึ
์ ึงเป็็ นมููลเหตุุสำ�ำ คััญของการบั่่�นทอนแรงจููงใจในการปรัับเปลี่่�ยน
จากการทำำ�เกษตรเคมีีไปสู่่เ� กษตรอิินทรีีย์ หนำ
์ �ำ ซ้ำำ�� ยัังต้้องวิิตกกัังวลต่่อการเผชิิญความเสี่่�ยง
ใหม่่ ๆ เช่่น การหาตลาดระบายสิินค้าที่
้ �่ไม่่คุ้้�นเคย สภาพภููมิิอากาศที่่�แปรเปลี่่�ยน และปัั จจัยั
การผลิิตแบบใหม่่ เป็็ นต้น้
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3) ด้้านการพััฒนาระบบแปรรููปสิินค้า้ เกษตรอิินทรีีย์ ป
์ ระเด็็นนี้้แ� วดล้้อมไป
ด้้วยมิิติิความสััมพัันธ์กั์ บป
ั ระเด็็นอื่�่น  ๆ ยกตััวอย่่างเช่่น  การขาดองค์์ความรู้้�มาสนัับสนุนุ
การขอรัับมาตรฐานสิินค้า้ แปรรููปเกษตรอิินทรีีย์ใ์ นระดัับโลก ข้้อจำำ�กััดในเรื่่อ� งเวลาและค่่าใช้้
จ่่ายในการขอรัับรอง มาตรฐานอิินทรีีย์ ทั้้
์ ง� จากหน่่วยงานรัับรองของไทยและต่่างประเทศ รวม
ถึึงการพััฒนาระบบขนส่่งสิินค้า้ เกษตรอิินทรีีย์ใ์ ห้้มีีประสิิทธิิภาพ
4) ด้้านการพััฒนาระบบนิิเวศ Ecosystem ของธุุรกิิจเกษตรอิินทรีีย์ ์ เช่่น 
การสนัับสนุนพั
ุ ฒ
ั นาแปรรููปสิินค้า้ เกษตรอิินทรีีย์ใ์ นระดัับโลก เงิินทุนหมุ
ุ นุ เวีียนเพื่่อ� ให้้ชุมุ ชนเข้้า
ถึึงเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์ หรืือเครื่่อ� งมืือแปรรููป ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สินค้
ิ า้ เกษตรอิินทรีีย์ที่์ �่ได้้มาตรฐานและ
มีีประสิิทธิิภาพ การพััฒนาระบบขนส่่งสิินค้า้ เกษตรอิินทรีีย์ที่์ �่มีีประสิิทธิิภาพ หรืือการได้้รับั
ลดหย่่อนในเรื่่อ� งค่่าขนส่่งสิินค้า้
เมื่่�อพิิจารณาถึึงโอกาสในการนำำ�เครื่่�องมืือดิิจิิทัลั มาช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพใน
การทำำ�การเกษตรในมิิติต่ิ า่ ง ๆ พบว่่าเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั สามารถนำำ�มาใช้้ในมิิติขิ องการวิิเคราะห์์
และคาดการณ์์ความเสี่่ย� ง (Risk management) มิิติขิ องการเพิ่่�มผลผลิิตและประสิิทธิิภาพใน
การผลิิต  (Farm productivity and efficiency) มิิติิของการเชื่่�อมโยงเครืือข่่าย (Social
connectivity/ Digital marketplaces) และมิิติขิ องระบบการผลิิตอาหารอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable
farm and food recovery)

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”
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มิิติิของการวิิเคราะห์์
และคาดการณ์์ความเสี่่�ยง
(Risk Management)

มิิติิของการเพิ่่� มผลผลิิต
และประสิิทธิิภาพในการผลิิต
(Farm Productivity and
Efficiency)

เครื่่�องมืือดิิจิิทััล

มิิติิของการเชื่่�อมโยงเครืือข่่าย
(Social Connectivity /
Digital Marketplaces)

มิิติิของระบบการผลิิตอาหาร
อย่่างยั่่�งยืืน
(Sustainable Farm and
Food Recovery)
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จากการศึึกษาและวิิเคราะห์์ปััญหา อุุปสรรค และโอกาสต่่าง ๆ ทีีมนวััตกรได้้ตั้้ง�
โจทย์์ย่อ่ ยเพื่่�อเป็็ นกรอบแนวทางสำำ�หรัับการสร้้างสรรค์์แนวคิิดเชิิงนโยบาย ดัังนี้้�
1) เราจะทำำ�อย่่างไรได้้บ้า้ ง เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้กับั เกษตรกรอิินทรีีย์แ์ ละช่่วย
สนัับสนุน 
ุ ให้้กิิจกรรมทางการเกษตรในฟาร์์มมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นด้ว้ ยเครื่่อ� งมืือทางดิิจิิทัลั
2) เราจะทำำ�อย่่างไรได้้บ้า้ ง เพื่่�อสนัับสนุนุ ให้้กับั เกษตรกรอิินทรีีย์ใ์ นการใช้้
เครื่่อ� งมืือทางดิิจิิทัลั เก็็บข้อ้ มููลทางการเกษตรในฟาร์์ม?
3) เราจะทำำ�อย่่างไรได้้บ้า้ ง เพื่่�อสร้้างสรรค์์นโยบายที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุนุ การสร้้าง
เครืือข่่ายระหว่่างกลุ่่�มเกษตรกรอิินทรีีย์แ์ ละตลาดคู่่�ค้า้ ในระยะยาว?
4) เราจะทำำ�อย่่างไรได้้บ้า้ ง เพื่่�อสร้้างสรรค์์นโยบายที่่�ช่่วยสร้้างแพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทัลั ในการเผยแพร่่ความรู้้�เกษตรอิินทรีีย์ที่์ �่ทุกุ คนเข้้าถึงึ ได้้ง่่ายและมีีความเชื่่�อมั่่�น? (ทั้้�งใน
เรื่่อ� งการเกษตรอิินทรีีย์ ์ เครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์ ระบบดิิจิิทัลั ดููแลฟาร์์ม และเครืือข่่ายคู่่�ค้า้ )
3.1.2 แนวคิิดและต้้นแบบนโยบาย (Policy ideas & prototype)
		 • มิิติิด้้านการพััฒนาบริิการเกษตรดิิจิิทััล
				1) การพัั ฒ นาบริิ กา รเกษตรดิิ จิิ ทัั ล โดยมีีเกษตรกรเป็็ น
				ศููนย์์กลาง
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การให้้เกษตรกรเป็็ นศููนย์ก์ ลางมีีรากฐานสำำ�คััญจากการใช้้ Design Thinking
เป็็ น แกนกลางในการดำำ� เนิิ น งาน  ซึ่่�ง เป็็ นวิิ ธีี การสำำ� คััญ ที่่� เ น้้น มนุุษ ย์์เ ป็็ นศููนย์ ์ก ลางใน
การออกแบบ อีีกทั้้�งยัังสอดรัับกับั แนวทางการกำำ�หนดนโยบายจากล่่างขึ้้�นบน  โดยแนวคิิด
นโยบายจากฐานรากได้้ถููกนำำ�มาใช้้เป็็ นแนวทางในการพััฒนาบริิการเกษตรดิิจิิทัลั โดยมีี
เกษตรกรเป็็ นศููนย์ก์ ลาง เช่่น  การออกแบบแพลตฟอร์์มการบัันทึกึ กิิจกรรมเกษตรในแปลง
โดยระบบดัังกล่่าวจะบัันทึกึ กิิจกรรมเกษตรในแปลงที่่�ใช้้เทคโนโลยีี IoT ในการเกษตรและ
เก็็บข้อ้ มููล Log file เป็็ นเอกสารเพื่่�อขอรัับรองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์จา
์ กภาครััฐ อัันเป็็ น
การลดภาระสำำ�หรัับเกษตรกรในการขอรัับรองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์ใ์ ห้้เป็็ นไปได้้อย่่าง
สะดวก รวดเร็็วขึ้้�น และลดภาระให้้กับั ผู้้�ตรวจแปลง
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ภาพที่่� 3 รููปแนวคิิดการบัันทึกึ ข้้อมููลกิิจกรรมเกษตรในแปลงเพื่่�อขอรัับรอง PGS
และขอรัับรองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์จา
์ กหน่่วยงานภาครััฐ

ภาพที่่� 4 แนวคิิดการทำำ�ระบบบริิหารจััดการองค์์ความรู้้�เกษตรอิินทรีีย์ ์
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� งเน้้นการสื่่�อสารสองทาง
				 2) การพััฒนาบริิการเกษตรดิิจิทั
ิ ล
ั ที่่มุ่่�

ในระยะที่่�ผ่่านมาแอปพลิิเคชัันที่�่ภาครััฐออกแบบมาส่่วนใหญ่่เป็็ นข้อ้ มููลเชิิง
สถิิติิและเป็็ นการสื่่�อสารแบบทางเดีียวไม่่เน้้นรับข้
ั อ้ มููลย้้อนกลัับ  การออกแบบแพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทััลที่่� ตอบโจทย์์เกษตรจึึงควรออกแบบให้้สามารถรัับข้อ้ มููลที่่� จััดเก็็ บโดยตรงได้้จาก
เกษตรกรและเป็็ นการสื่่�อสารแบบสองทาง นอกจากนี้้� ยังั ช่่วยให้้ภาครััฐมีีฐานข้้อมููลที่่�สะท้้อน
ข้้อเท็็จจริงิ และเป็็ นปััจจุบัุ นสา
ั มารถวิิเคราะห์์สร้า้ งเป็็ นความรู้้�ชุุดใหม่่ที่�่เท่่าทัันสถานการณ์์
และคาดการณ์์อนาคตระยะยาวได้้ เช่่น แพลตฟอร์์มวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของแผนการปลููก

ภาพที่่� 5 แพลตฟอร์์มเปรีียบเทีียบความเสี่่ย� งของแผนการปลููก (ระบบเสนอข้้อมููลสภาพดิินและแหล่่งน้ำำ�� ในพื้้�นที่)�่
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ภาพที่่� 6 แพลตฟอร์์มเปรีียบเทีียบความเสี่่ย� งของแผนการปลููก (ระบบเสนอข้้อมููลต้้นทุนปั
ุ ัจจัยั
การผลิิตในช่่วงการปลููกต่่าง ๆ โดยเกษตรกรสามารถเปลี่่ย� นแปลงค่่าตัวั เลขต้้นทุนที่
ุ เ�่ หมาะสมได้้)
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• มิิติิด้้านการส่่งเสริิมธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมด้้านเกษตรดิิจิิทััล
				 3) การสร้้ า งระบบนิิ เ วศเพื่่� อ การทำำ� งาน (Ecosystem)
				สำำ�หรัับธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมด้้านเกษตรดิิจิิทััล

ภาครััฐส่่งเสริิมผลัักดัันให้้เกิิดการสร้้างระบบนิิเวศเพื่่อ� การทำำ�งาน (Ecosystem)
สำำ�หรัับธุรุ กิิจเพื่่อ� สัังคมด้้านเกษตรดิิจิทัิ ลั ผ่่านการดำำ�เนิินงานในหลากหลายลัักษณะอย่่างรอบ
ด้้าน  เช่่น  การพััฒนาระบบ Social Impact Tracking เพื่่�อการวิิเคราะห์์ปริมิ าณสารสำำ�คััญ
ในผลผลิิตเกษตรอิินทรีีย์ อั
์ นจ
ั ะช่่วยเพิ่่�มอำำ�นาจการต่่อรองให้้กับั เกษตรกร ช่่วยให้้ผู้้�บริิโภค
รัับรู้้�มููลค่่าและคุุณค่่าของผลผลิิตเกษตรอิินทรีีย์ที่์ �่จับต้
ั อ้ งได้้มากขึ้้�น  การจััดทำ�ำ ระบบ Cloud
Kitchen Platform ที่่�เกษตรกรรายย่่อยสามารถรวมกลุ่่�มเข้้าใช้้สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกหรืือครััว
กลางที่่�อาจมีีโรงแรมหรืือเอกชนเป็็ นเจ้้าของ ร่่วมกัับเชฟพััฒนาสููตรอาหารและแปรรููปอาหาร
จากผลผลิิตเกษตรอิินทรีีย์ข์ องเกษตรกร สร้้างเป็็ นโมเดลธุุรกิิจแบบใหม่่ขึ้้น� ได้้
ภาพที่่� 7 แนวคิิดการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับผ
ั ลผลิิตอินทรีีย์
ิ
ด้์ ว้ ย Social Impact Tracking
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ภาพที่่� 8  แนวคิิดการสร้้างระบบแปรรููปผลผลิิตเกษตรในชุุมชน

			 4) การผลัักดันธุ
ั ุรกิิจ IoT เพื่่�อสัังคมสำำ�หรัับเกษตรกร

สนัับสนุนุ เอกชนให้้สร้า้ งแพลตฟอร์์ม IoT ด้้านการเกษตร โดยเน้้นการสร้้างเป็็ น
โมเดลธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมและผลัักดัันให้้เกิิดเป็็ น  Open source platform เช่่น  แพลตฟอร์์ม
เช่่ายืืมเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์การเกษตรต่่าง ๆ กลุ่่�มเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์ที่�ม่ าพร้้อมนวััตกรรมระบบ
เซนเซอร์์และ IoT แพลตฟอร์์มการจัับคู่เ�่ กษตรกรและคู่่�ค้า ้ B2B เพื่่�อสัังคมที่่�ช่ว่ ยให้้เกษตรกร
และคู่่�ค้า 
้ B2B เพื่่�อสัังคม สามารถร่่วมกัันบริิหารจััดการผลผลิิตที่�่ออกนอกฤดููกาล สร้้าง
อำำ�นาจต่่อรองราคา และมีีรายได้้ที่�่เพิ่่�มขึ้้�นได้้
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ภาพที่่� 9  รููปแนวคิิดการดำำ�เนิินโครงการแพลตฟอร์์มที่่� 2 การเช่่ายืืมเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์การเกษตรดิิจิทัิ ลั
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ภาพที่่� 10  รููปแบบแพลตฟอร์์มเช่่ายืืมเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์การเกษตร
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ภาพที่่� 11 แพลตฟอร์์มจัับคู่เ�่ กษตรกรรายย่่อยกัับคู่�ค้่ า้ ระยะยาว

(หน้้าแรก หากเป็็ นออเดอร์์ผลผลิิตนอกฤดููกาล Trader SE จะให้้ราคาที่่สูู� งกว่่าราคาปกติิในฤดููกาล)
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			 • มิิติิด้้านการบริิหารจััดการข้้อมููลและองค์์ความรู้้�	
				 5)	การสนัับสนุุนการบริิหารจััดการองค์์ความรู้้�
				ด้้านการเกษตรเชิิงประจัักษ์์

เกษตรกรไม่่ต้อ้ งการข้้อมููลความรู้้�เชิิงวิิชาการ แต่่ต้อ้ งการข้้อมููลที่่�ใช้้ได้้จริงิ กัับ
แปลงเกษตรของตน ดัังนั้้�นการจััดให้้มีีแพลตฟอร์์มบัันทึกึ กิิจกรรมในแปลงเกษตรดัังกล่่าว
จึึงเป็็ นเสมืือนระบบบริิหารจััดการองค์์ความรู้้� (Knowledge management) ที่่�เป็็ นปััจจุบัุ นั
เพื่่� อประโยชน์์ในการถอดองค์์ความรู้้�จากในตััวบุุคคล สำำ�หรัับนำ�ำ ไปทดสอบซ้ำำ�� ในพื้้�นที่�่
ที่่�หลากหลาย และนำำ�มาวิิเคราะห์์จนกลายเป็็ นองค์์ความรู้้�ทางวิิชาการ
				 6) การส่่งเสริิมการแบ่่งปัันข้้อมููลร่่วมระหว่่างภาครััฐ
				 และเอกชน

ภาครััฐส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินงานและทุุนสำำ�หรัับผู้้�ประกอบภาค
เอกชนและเกษตรกรในการพััฒนาอุุปกรณ์์และแพลตฟอร์์มดิิจิิทัลั เพื่่�อรองรัับการจััดเก็็บ
และแบ่่งปัั นข้อ้ มููล และส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบการภาคเอกชนและเกษตรกรเปิิ ดเผยข้้อมููล
และมีีส่่วนร่่วมในการแบ่่งปัั นข้อ้ มููล เพื่่�อการบููรณาการเป็็ นฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ในภาพรวม
ของประเทศ อีีกทั้้�งยัังสามารถนำำ�มากำำ�หนดเป็็ นตัวั ชี้้�วัด 
ั (KPI) ด้้านการเกษตรที่่�สำ�ำ คััญของ
ประเทศ และสามารถเปิิ ดเผยเป็็ นข้อ้ มููลเปิิ ด  (Open data) ให้้ภาครััฐ ภาคเอกชน สถาบััน
การศึึกษา และประชาชนเพื่่�อนำำ�ไปต่่อยอดและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากข้้อมููล

53

ภาพที่่� 12 แพลตฟอร์์มบัันทึกึ กิิจกรรมเกษตรในแปลงเพื่่อ� ขอรัับรอง
มาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์โ์ ดยใช้้เครื่่อ� งมืือดิิจิทัิ ลั
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3.2

การทำำ�งานของระบบราชการในอนาคต
(Future of working in government)

			 3.2.1 โจทย์์สำำ�หรัับการออกแบบนโยบาย
			 (Policy design challenge)
		

จากสภาพเศรษฐกิิจสังั คมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ซัับซ้อ้ น และยุ่่�งเหยิิง
โดยเฉพาะความปั่่� นป่่วนอัันมีีต้นต
้ อจากกระแส “Technology disruption” และการแพร่่
ระบาดของโรคติิเชื้้�อไวรััสโคโรนา(COVID-19) ที่่�ส่่งผลพลิิกโฉมภููมิิทัศั น์์ทางเศรษฐกิิจทั่่�ว
โลกและสร้้างแรงกระเพื่่�อมทางสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็ นเหตุุให้้คุณ
ุ ค่่า  ความคาดหวัังและ
ความต้้องการ ที่่�ประชาชนและภาคธุุรกิิจมีีต่่อการออกนโยบายสาธารณะและบริิการภาค
รััฐเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ในขณะที่่�โครงสร้้างการบริิหารงานภาครััฐในรููปแบบเดิิมไม่่
ยืืดหยุ่่�นและคล่่องตััวพอที่่�จะตอบโจทย์์ปััญหาและความท้้าทายเชิิงนโยบายใหม่่ ๆ ที่่�เต็็ม
ไปด้้วยความผัันผวนไม่่แน่่นอนได้้อย่่างทัันท่ว่ งทีี ระบบราชการจึึงกำำ�ลัังเผชิิญความท้้าทายที่่�
จะต้้องปรัับตัวั ครั้้ง� ใหญ่่ เพื่่�อรัับมืือกัับวิกิ ฤติิการณ์์ และความท้้าทายทางเศรษฐกิิจและสัังคม
ที่่�ถาโถมเข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง
การนำำ�ร่่องออกแบบนโยบายในหััวข้้อการทำำ�งานของระบบราชการในอนาคต 
(Future of working in government) เน้้นการศึึกษาเพื่่�อออกแบบการทำำ�งานในอนาคตของ
ภาครััฐด้้วยการนำำ�เครื่่อ� งมืือและวิิธีีการใหม่่ ๆ มาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน โดยมีีมนุุษย์์เป็็ นศููนย์ก์ ลาง
(Human-centered Design) และเน้้นความยืืดหยุ่่�นและคล่่องตััว (Agile) ในการปฏิิบัติั งิ าน 
ดัังนั้้�น การทำำ�งานในภาครััฐจึึงไม่่ควรจำำ�กััดอยู่่เ� พีียงเฉพาะการปฏิิบัติั งิ านในสำำ�นัักงาน บุุคลากร
ของรััฐควรมีีการออกไปศึึกษาวิิจัยั ปัั ญหาและพบปะพููดคุุยกัับประชาชนในบริิบทจริงิ เพื่่�อให้้
สามารถเข้้าใจความต้้องการของประชาชน ภาคธุุรกิิจ หรืือผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องทุุกกลุ่่�มอย่่างแท้้จริงิ
การทำำ�งานนอกสถานที่่จึ� งึ เป็็ นประเด็็นหนึ่่ง� ที่่ค� วรกำำ�หนดให้้เป็็ นมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านรููปแบบ
ใหม่่ของหน่่วยงานของรััฐ นอกจากนี้้� รููปแบบของการทำำ�งานนอกสถานที่่� การทำำ�งานที่่�บ้าน
้
หรืือทำำ�งานนอกสถานที่่� ยังั เป็็ นการสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่�ดีี 
่ รวมถึึงช่่วยสร้้างสมดุุลระหว่่างชีีวิิต
การทำำ�งานและชีีวิิตส่ว่ นตััวของบุุคลากรของรััฐอีีกด้้วย
โจทย์์ใหญ่่สำ�ำ หรัับการออกแบบนโยบายจึึงมุ่่�งเน้้นการออกแบบนโยบายที่่�เอื้้�อต่่อ
การปฏิิบัติั งิ านรููปแบบใหม่่สำ�ำ หรัับบุคุ ลากรของรััฐในยุุคดิิจิิทัลั โดยกำำ�หนดเป็็ นโจทย์์สำ�ำ หรัับ
การออกแบบนโยบาย “เราจะออกแบบนโยบายที่่ส่� ่งเสริิมให้้บุุคลากรของรััฐสามารถ
ทำำ�งานได้้อย่่างคล่่องตััวและมีีประสิิทธิภิ าพ โดยมีีเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เป็็ นตััวขัับเคลื่่อ� น
ได้้อย่่างไร ?”
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เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างลึึกซึ้้�งและบริิบทการทำำ�งานในหน่่วยงาน
ภาครััฐ ทีีมนวััตกรจึึงได้้ลงพื้้�นที่�่เพื่่�อสััมภาษณ์์บุคุ ลากรที่่�หลากหลาย ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นบุคุ ลากรที่่�
ทำำ�งานในระบบราชการ บุุคลากรที่่�ทำ�ำ งานเอกชน บุุคลากรที่่�ทำ�ำ งานมาเป็็ นเวลานานหลายปีี 
บุุคลากรที่่�เพิ่่�งเริ่่ม� งาน บุุคลากรที่่ทำ� �ำ งานตำำ�แหน่่งเดีียวกัันแต่่เนื้้�องานต่่างกััน รวมทั้้�งสััมภาษณ์์
บุุคลากรที่่�มีีเรื่่อ� งราวที่่�น่าสน
่ ใจและมีีมุุมมองที่่�แตกต่่างออกไป อีีกทั้้�งพููดคุุยกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญใน
เรื่่อ� งที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากการพููดคุุยกัับคนที่่�หลากหลาย ทีีมนวััตกรได้้สังั เคราะห์์ข้อ้ มููลและแบ่่ง
ประเภทของบุุคลากรออกเป็็ น 4 ประเภท ตามลัักษณะที่่�แตกต่่างกัันดังั ต่่อไปนี้้�

ภาพที่่� 13  ประเภทของบุุคลกร

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

				 1) The optimistic initiator บุุคลากรที่่�อยากเห็็นการเปลี่่ย� นแปลง
เกิิดขึ้้น� ในองค์์กร แล้้วริิเริ่่ม� ทำำ�อะไรบางอย่่างเพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�น  เป็็ นกลุ่่�มที่่�มีี
แรงผลัักดัันจากตััวเองที่่�อยากพััฒนาการทำำ�งานให้้ดีีขึ้้น 
� และพร้้อมที่่�จะทดลองวิิธีีการทำำ�งาน
ใหม่่ ๆ ให้้เกิิดประสิิทธิิผลที่่�ดีีขึ้้น� สำำ�หรัับภาครััฐ
				 2) The enthusiastic reactor บุุคลากรที่่�ให้้ความร่่วมมืือใน
การทำำ�งาน พััฒนาองค์์กร และทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่� เมื่่�อมีีการกระตุ้้�นด้้วยสิ่่�งใหม่่ ๆ
			 3) The confident explorer บุุคลากรที่่�รู้้�ความสามารถของตนเอง
ชอบที่่�จะสำำ�รวจหาความเป็็ นไปได้้ต่า่ ง ๆ
				 4) The directed optimistic บุุคลากรที่่�มองโลกในแง่่ดีี มีีทิศิ ทาง
เป็็ นของตััวเอง พร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�แล้้วค่่อย ๆ พััฒนาองค์์กรจากความรู้้�ไปเรื่่อ� ย ๆ
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จากการสัังเคราะห์์ข้อ้ มููล ยัังพบประเด็็นที่สำ�่ �ำ คััญที่่เ� ป็็ นประเด็็นร่ว่ มที่่บุ� คุ ลากรทั้้�ง 4
ประเภทต่่างให้้ความสำำ�คััญ โดยสามารถสรุุปได้้ดังั นี้้�
				 1) การมีีส่่วนร่่วม การมีีส่่วนร่่วมของคนในหน่่วยงาน หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องและ
ประชาชน ช่่วยให้้เกิิดความเข้้าใจและพััฒนางานให้้ตอบสนองความต้้องการของประชาชน
ได้้ดีีขึ้้น�
				 2)	ความภาคภููมิิ ใ จ  ทำำ� ให้้ค นมีีแรงบัันดา ลใจในการทำำ� งานและมีี
ความภาคภููมิิใจเมื่่อ� ได้้รู้้�สึกึ ว่่าการทำำ�งานของตััวเองมีีคุุณค่่าต่อ่ สัังคม
				3)	ความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งาน ช่่วยให้้คนสามารถทำำ�งานร่่วมกัับ
ภาคส่่วนต่่าง ๆ และเข้้าถึึงประชาชนได้้มากขึ้้�น  รวมถึึงช่่วยให้้สามารถจััดการการทำำ�งาน
กัับชีีวิตส่
ิ ว่ นตััวของตััวเองได้้
				4) เครื่่� อ งมืื อ และเทคโนโลยีี  ช่่ ว ยให้้ก ารทำำ� งานสะดวกและมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
จากประเด็็นสำำ�คััญดัังกล่่าว ทีีมนวััตกรจึึงได้้กำ�ำ หนดโจทย์์สำ�ำ หรัับการสร้้างสรรค์์
แนวคิิดเชิิงนโยบายไว้้ว่่า  “เราจะสร้้างระบบการทำำ�งาน โดยมีีวิิธีีการหรืือเครื่่�องมืือสำำ�หรัับ
การทำำ�งานในภาครััฐที่่ยืืดหยุ่่�น มีีส่
�
ว่ นร่่วม และส่่งเสริิมให้้บุคุ ลากรของรััฐมีีความภาคภููมิิใจได้้
อย่่างไร”
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงของการสร้้างสรรค์์นโยบายได้้เกิิดสถานการณ์์การระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ โควิิด  19 ทีีมนวััตกรจึึงได้้กำ�ำ หนดโจทย์์โดยมุ่่�งเน้้น
การออกแบบแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านนอกสถานที่่สำ� �ำ หรัับบุคุ ลากรของรััฐในสถานการณ์์วิกิ ฤติิ
ควบคู่่ไ� ปกัับการออกแบบแนวทางการสร้้างมาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านรููปแบบใหม่่
			 3.2.2 แนวคิิดและต้้นแบบนโยบาย (Policy ideas
			 & prototype)
			 ทีีมนวััตกรและผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้ร่ว่ มกัันวิเิ คราะห์์รููปแบบสถานการณ์์การทำำ�งานของ

ระบบราชการเพื่่�อสำำ�หรัับนำ�ำ มาเป็็ นแนวทางในการออกแบบนโยบาย โดยสามารถวิิเคราะห์์
ได้้เป็็ น 3 สถานการณ์์ (Scenario) จากปัั จจุบัุ นสู่
ั อ�่ นาคต ดัังนี้้�
				 1) Scenario 1 สถานการณ์์วิก
ิ ฤติิ (Crisis scenario)
ในสถานการณ์์วิกิ ฤติิ Crisis scenario เช่่น  กรณีีการปฏิิบัติั งิ านนอกสถานที่่�
ของบุุคลากรของรััฐในสถานการณ์์ โควิิด 19 แนวคิิดวิธีีิ การทำำ�งานมัักมีีระดัับของนวััตกรรมต่ำำ��
เนื่่อ� งจากมีีความใกล้้เคีียงกัับการทำำ�งานที่่เ� ป็็ นอยู่่ใ� นขณะนี้้� แต่่มีีการเปลี่่ย� นแปลงเพีียงเล็็กน้้อย
เช่่น วิธีีิ การและเครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้สื่อ�่ สาร และมีีระดัับของข้้อจำำ�กััดต่ำ�� ำ  สามารถเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
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ขึ้้�นได้้หากมีีการปรัับกฎ ข้้อปฏิิบัติั  หรืื
ิ อนโยบายบางอย่่าง สามารถปฏิิบัติั ิได้้ทันทีี
ั
				 2) Scenario 2 สถานการณ์์ความปกติิใหม่่ (New normal)
เป็็ นรููปแบบที่่�จะเกิิดขึ้้น� ในระยะกลาง และมีีความเป็็ นไปได้้ในเวลา2-5 ปีี
เป็็ นการทำำ�งานแบบใหม่่ที่�่สามารถมาแทนระบบการทำำ�งานที่่�เป็็ นอยู่่�  ซึ่�่งส่่วนหนึ่่�งอาจะ
เป็็ นผลที่่�ต่่อเนื่่�องมาจากสถานการณ์์วิิกฤติิที่�่กระตุ้้�นให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง แต่่ต้อ้ งอาศััย
การปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงระบบการทำำ�งานทั้้�งในเชิิงวิิธีีการทำำ�งานและในเชิิงแนวคิิด  โดย
อาจต้้องมีีการกำำ�หนดนโยบายรองรัับ
				3) Scenario 3 สถานการณ์์อนาคต (Ideal future model)
เป็็ นรููปแบบที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในระยะยาว แต่่เป็็ นรููปแบบที่่ต้� อ้ งมีีการศึึกษา วิิเคราะห์์
และออกแบบระบบการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ให้้สอดคล้้องกัับบริบท
ิ การเปลี่่ย� นแปลงไปของโลก
ทั้้�งในเชิิงเทคโนโลยีีและพฤติิกรรมของคนจึึงมีีระดัับนวัตั กรรมสููงสุุด จากการเปลี่่�ยนแปลง
การทำำ�งานที่่�ต่า่ งไปจากเดิิมอย่่างมากนี้้� เช่่น อาจเป็็ นการเปลี่่ย� นแปลงวิิธีีการทำำ�งานทั้้�งระบบ 
หรืือเปลี่่�ยนวิิธีี การคิิดหรืือกระบวนทััศน์์ในการทำำ�งานต่่างไปจากเดิิม ทำำ�ให้้สถานการณ์์
อนาคตมีีข้้อจำำ�กััดที่�่ต้อ้ งก้้าวข้้ามสููงที่่�สุดุ
			 จากการวิิเคราะห์์ 3 สถานการณ์์ดัังกล่่าว สามารถแสดงเป็็น
แผนภาพเปรีียบเทีียบระหว่่างระดัับของความมีีนวััตกรรมกัับระดัับของ
ข้้อจำำ�กััดที่่�ต้้องก้้าวข้้าม ดัังนี้้�

ต่ำำ� �

Ideal
future
model

New
normal

Crisis
scenario

ข้้ อ จำำ � กัั ด Constrains

สูู ง

ภาพที่่� 14 รููปแบบสถานการณ์์การทำำ�งานของระบบราชการจากปััจจุบัุ นสู่
ั อ�่ นาคต 
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นวัั ต กรรม / innovation

สูู ง
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สำำ�หรัับการสร้้างต้้นแบบนโยบายในครั้้ง� นี้้� จะมุ่่�งเน้้นเฉพาะการออกแบบนโยบาย
สำำ�หรัับสถานการณ์์วิกิ ฤติิ (Crisis Scenario) และสถานการณ์์ความปกติิใหม่่ (New normal)
			 1)	ต้้นแบบนโยบายสำำ�หรัับสถานการณ์์วิก
ิ ฤติิ
ทีีมนวััตกรจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่ง
ชาติิ (สดช.) ได้้นำ�ำ ผลการศึึกษาจากการดำำ�เนิินการนำำ�ร่่องไปใช้้เป็็ นข้อ้ มููลประกอบการจััดทำ�ำ
“คู่่�มืือการปฏิิบัติั ิราชการนอกสถานที่่�” สำำ�หรัับเป็็ นแนวทางให้้หน่ว่ ยงานของรััฐนำำ�ไปปรัับใช้้
ในการสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ ซึ่ง�่ ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านสามารถปฏิิบัติั งิ านผ่่านระบบ
และช่่องทางดิิจิทัิ ลั ได้้ทุกุ ที่่�ทุกุ เวลา โดยไม่่จำ�ำ เป็็ นต้อ้ งเข้้ามาปฏิิบัติั งิ านประจำำ� ณ สำำ�นัักงาน
ทุุกวััน  โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เป็็ นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านจากที่่พั� กั อาศััย (Work from home)
ในสถานการณ์์โควิิด 19

ภาพที่่� 15 ตััวอย่่าง “คู่่�มืือการปฏิิบัติั ริ าชการนอกสถานที่่”�
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.)
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ภาพที่่� 16 ตััวอย่่างแบบสำำ�รวจพฤติิกรรมและความคิิดเห็็นบุคุ ลากรของรััฐ
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.)

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

นอกจากนี้้� เพื่่อ� เป็็ นการศึึกษาพฤติิกรรมและวิิเคราะห์์ผลตอบรัับจากการดำำ�เนิิน
การตามนโยบายดัังกล่่าว ทีีมนวััตกรได้้ดำ�ำ เนิินการสััมภาษณ์์ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านแบบ Work from home
ในสถานการณ์์โควิิด 19 พร้้อมทั้้�งได้้จัดทำ
ั �ำ แบบสำำ�รวจพฤติิกรรมและความคิิดเห็็นของบุุคลากร
ของรััฐต่่อการปฏิิบัติั งิ านนอกสถานที่่ร� าชการ (Work from home) ในสถานการณ์์ COVID-19
ซึ่ง�่ ผลที่่�ได้้รับจา
ั กการสำำ�รวจจะนำำ�มาใช้้ในการทบทวนและจััดทำ�ำ ต้้นแบบนโยบายการปฏิิบัติั ิ
ราชการนอกสถานที่่ต่� อ่ ไป
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				 2)	ต้้นแบบนโยบายสำำ�หรัับสถานการณ์์ปกติิใหม่่

ในสถานการณ์์ปกติิใหม่่ โจทย์์สำ�ำ คััญของภาครััฐคืือการหาแนวทางการทำำ�งานที่่�
สามารถรัับมืือกัับความรุุนแรงซัับซ้อ้ นของปััญหาและความต้้องการที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วได้้
ภายใต้้ทรัพั ยากรอัันจำ�ำ กััด ภาครััฐจึึงควรปรัับตัวั เข้้าสู่� ่ “Agile Governance” คืือมีีความคล่่องตััว
ยืืดหยุ่่�น มีีประสิิทธิภิ าพ เท่่าทัันการเปลี่่ย� นแปลง และมีีขีีดความสามารถทางเทคโนโลยีีสููง จึึงจะ
รัับมืือกัับความท้้าทายของเศรษฐกิิจและสัังคมในสถานการณ์์ปกติิใหม่่ได้้
จากการระดมความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านต่่าง ๆ
และพนัักงานของรััฐและเอกชนจากหลากหลายหน่่วยงานเพื่่�อสร้้างสรรค์์แนวคิิดร่่วมกััน 
ทีีมนวััตกรได้้สร้า้ งต้้นแบบแนวคิิดโดยออกแบบประสบการณ์์ของผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน  โดยแบ่่ง
ออกเป็็ น  6 ช่่วงของประสบการณ์์การปฏิิบัติั ิงาน คืือ (1) ช่่วงการเตรีียมการ (Prepare)
(2) ช่่วงเสนอแนวคิิด (Propose) (3) ช่่วงดำำ�เนิินการ (Progress) (4) ช่่วงติิดตามและทบทวน
การดำำ�เนิินการ (Review) (5) ช่่วงประเมิินผล และ (6) ช่่วงสิ้้�นสุดุ การดำำ�เนิินการ (Exit)
ตารางด้้านล่า่ ง แสดงตััวอย่่างบางช่่วงของการออกแบบประสบการณ์์การทำำ�งาน
ในสถานการณ์์ปกติิใหม่่ ที่มีี�่ การนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการปฏิิบัติั งิ าน
Propose ช่่วงการเสนอแนวคิิด เป็็นช่่วงกำำ�ลัังจะเริ่่�มดำำ�เนิินการ
Prepare

Propose

Progress

Review

การเสนอแนวคิิด/แผนงาน/โครงการ

Digital platform ของภายในหน่่วยงาน มีีระบบ
ช่่วยเหลืือทุุกช่่วงของขั้้�นตอนการทำำ�งาน  เมื่่�อมีี
ประเด็็นที่�่สนใจและรวมทีีมได้้แล้้วสามารถสร้้าง
ข้้อ เสนอใระบบได้้ โดยแพลตฟอร์์ม ช่่ ว ยให้้
การสนัับสนุน 
ุ เช่่น มีีข้อ้ แนะนำำ�ในการเขีียนข้้อเสนอ
มีีตััวอย่่างข้้อเสนอแนวคิิดที่�่เกี่่�ยวข้้องที่่�ผ่่านมาให้้
ศึึกษาได้้ และช่่วยส่่งเสริิมให้้คนจากต่่างสายงานกััน
ได้้มาทำำ�งานร่่วมกัันได้้ เช่่น การให้้ข้อ้ มููลของคนที่่ทำ� �ำ
โครงการที่่ผ่� าน
่ มา

Evaluate

Exit
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Progress ช่่วงที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานทำำ�งาน
ทั้้�งในและนอกสถานที่่�
Prepare

Propose

Progress

Review

Evaluate

Exit

การทำำ�งานด้้วยการมีีส่่วนร่่วม

ทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�น  ๆ เพื่่�อให้้สามารถ
พััฒนางานร่่วมกัันได้้ดีีขึ้้น 
� และใช้้หลักั ของการมีี
มนุุษย์์เป็็ นศููนย์ก์ ลางที่่�ให้้ประชาชนหรืือผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องมีีส่่วนร่่วม จึึงต้้องมีีการออกมาทำำ�งาน
นอกสถานที่่�หรืือการลงพื้้�นที่�่ เพื่่�อให้้เข้้าถึงึ เข้้าใจ
และทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�คนเหล่่านี้้ไ� ด้้
การทำำ�งานในพื้้�นที่่�เครืือข่่าย

มีีสถานที่่�เครืือข่่าย เช่่น Co-working space หรืือ
ร้้านกาแฟ  ให้้สามารถทำำ�งานนอกสถานที่่�ได้้ มีี
ระบบช่่วยค้้นหาสถานที่่�ทำ�ำ งาน จองพื้้�นที่�่ และนััด
หมายสมาชิิกที่่�ทำ�ำ งานร่่วมกััน  และมีีการสื่่�อสาร
ให้้คนนอกรู้้�ว่าหน่
่ ว่ ยงานมีีการสนัับสนุนุ ให้้ทำ�ำ งาน
นอกสถานที่่�
DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”
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บททีี่ 3 การนำำ�ร่่องออกแบบนโยบาย
ของ DES Policy Lab

การลงเวลาปฏิิบัติ
ั ง
ิ านและบัันทึึกการทำำ�งาน

ใช้้เครื่่�องมืือดิิจิิทัลั ช่่วยในการรายงานและบัันทึึก
การทำำ�งานในระบบแทนการสแกนนิ้้�วมืือเข้้าออก
ตามเวลาทำำ�งานที่่�สำ�ำ นัักงาน  เช่่น หลังั เลิิกงาน
แต่่ละวัันมีีการบัันทึึกการทำำ�งานแทนการบัันทึึก
เวลา  เช่่ น  ให้้เ ลืือกความรู้้�สึึก หรืือสถานะของ
การทำำ�งานในวัันนั้้น มีี
� การใช้้ Chatbot ช่่วยบัันทึกึ
การทำำ�งานประจำำ�วััน ด้ว้ ยคำำ�ถามและตััวเลืือกที่่�
ช่่วยในการทำำ�งาน เช่่น ช่ว่ งเช้้า  “วัันนี้้ว� างแผนจะ
ทำำ�อะไรบ้้าง?” ช่่วงเย็็น  “ต้้องการปรัับปรุุง หรืือ
ต้้องการความช่่วยเหลืืออะไร?” หรืือใช้้คำ�ำ ถาม
ที่่� ช่่วยให้้สะท้้อนคิิดเกี่่� ยวกัับการทำำ�งาน  ระบบ 
Chatbot จะรวบรวมและนำำ�เสนอออกมาในแต่่ละ
สััปดาห์/์ เดืือน ให้้ตัวั เองและคนในทีีมสามารถดููได้้
รวมถึึงใช้้เป็็ นข้อ้ มููลในการประเมิินและนำำ�เสนอ
เมื่่�อจบโครงการ
การใช้้ Digital platform เพื่่�อให้้เกิิด
การมีีส่่วนร่่วม

มีีเว็็บไซต์์หรืือโซเชีียลมีีเดีียของหน่่วยงานที่่�เปิิ ด
ให้้คนในหน่่วยงานราชการและประชาชนเข้้ามา
มีีส่่ว นร่่ว มได้้ และช่่วยสื่่� อ สาร ประชาสััม พัันธ์์
การทำำ�งานของหน่่วยงาน เช่่น  การเปิิ ดรับั ความ
คิิดเห็็น  การตั้้�งคำำ�ถาม ขอความรู้้� และรัับไอเดีีย
เพื่่�อสร้้างสรรค์์แนวคิิดใหม่่ ๆ
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การนำำ�เสนอแนวความคิิด

เสนอแนวความคิิดที่ไ�่ ด้้ต่อ่ หััวหน้้าและผู้้�ที่เ�่ กี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งส่่วนราชการและประชาชนเพื่่�อให้้ผู้้�ที่�่เกี่่�ยวข้้อง
สามารถให้้คำ�ำ แนะนำำ� และความคิิ ด เห็็ น  โดย
สามารถนำำ� เสนอได้้หลายรููปแบบ  เช่่น  การใช้้
ภาพการเล่่าเรื่่�อง (Storyboard) แบบสอบถาม
ความคิิดเห็็น หรืือการถ่่ายคลิิปวิิดีีโอ
การปรัับแนวคิิด

นำำ�เอาความคิิดเห็็นที่�่ได้้รับั มาปรัับแนวคิิดด้ว้ ย
การให้้ค นที่่� มีีส่่ ว นเกี่่� ย วข้้อ งทั้้�ง ประชาชนและ
หน่่วยงานรััฐ มาระดมสมองร่่วมกัันด้ว้ ยการใช้้
เครื่่อ� งมืือดิิจิทัิ ลั

Evaluate ช่่วงการประเมิินผลการทำำ�งาน
Prepare

Propose

Progress

Review

Evaluate

ประเมิินผลการดำำ�เนิินการตามที่่�ได้้กำ�ำ หนดร่่วมกััน
ไว้้ในตอนเริ่่ม� ต้้น โดยเป็็ นการประเมิินจากหััวหน้้า
ประเมิินตัวั เอง และอาจมีีการประเมิินจากคนที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และเพื่่�อนร่่วมงานในหน่่วยงาน โดยที่่�
อาจมีีการเลืือกได้้ว่่าจะประเมิินแบบไม่่ระบุุชื่�่ อ
(Anonymous)
ภาพประกอบโดย พิิเศษ วีีรัังคบุุตร และ ณััฏฐา เกีียรติิสกุลุ เดชา

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

การประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน

Exit

64
บททีี่ 3 การนำำ�ร่่องออกแบบนโยบาย
ของ DES Policy Lab

จากการทดสอบแนวคิิด  (Test) และรัับฟัั งความคิิดเห็็นของบุุคลากรของรััฐต่่อ
แนวคิิดการปฏิิบัติั ิงานตาม 6 ช่่วงของประสบการณ์์การทำำ�งานดัังกล่่าว สามารถเสนอเป็็ น
ลัักษณะแนวทางการทำำ�งานในสถานการณ์์ปกติิใหม่่ที่�่มุ่่�งเน้้นการสร้้างสรรค์์นวัตั กรรม และ
มีีการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั มาช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการปฏิิบัติั ิงาน ดัังต่่อไปนี้้�
			(1) Meaningful work: สร้้างให้้บุคุ ลากรภาครััฐเกิิดความภาคภููมิิใจผ่่าน
การทำำ�งานที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าและมีีความหมายต่่อองค์์กรและต่่อประชาชน
• สร้้างโอกาสในการคิิดสร้า้ งสรรค์์และเสนอแนวความคิิดใหม่่ซึ่�ง่ มีีโอกาส
ที่่�จะถููกนำำ�ไปใช้้จริงิ โดยใช้้ Digital platform เป็็ นหนึ่่ง� ในช่่องทางหรืือกลไกสำำ�หรัับการเปิิ ด
รัับแนวคิิดใหม่่ ๆ จากข้้าราชการและบุุคลากรภาครััฐทุุกระดัับ  ซึ่่�งอาจเป็็ นแนวคิิดสำำ�หรัับ
การปรัับปรุุงบริิการภาครััฐ แนวคิิดเชิิงนโยบาย หรืือแนวคิิดในการปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำำ�งาน โดยแพลตฟอร์์มต้้องเชื่่�อมโยงกัับผู้้�มีีอำำ�นาจในการตััดสินิ ใจ และมีีกลไกการคััดเลืือก
สนัับสนุน 
ุ และผลัักดัันแนวคิิดไปสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิจริงิ
• แบ่่ ง ปัั น เรื่่� อ งราวที่่� บุุ ค ลากรภาครััฐ สามารถสร้้า งการเปลี่่� ย นแปลง
เชิิงบวกได้้ ผ่านช่
่ อ่ งทางดิิจิิทัลั และสื่่�อสัังคมออนไลน์์
			(2) Co-create with citizens: ทำำ�งานร่่วมกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ และ
วางนโยบายโดยยึึดประชาชนเป็็ นศููนย์ก์ ลาง
• ส่่งเสริิมให้้มีีการลงพื้้�นที่�่เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจกลุ่่�มเป้้าหมายและปัั ญหาตั้้�งแต่่
ก่่อนออกแบบนโยบาย
• สร้้า งการมีีส่่ ว นร่่ ว มจากกลุ่่�มเป้้ าห มายและผู้้�มีีส่่ ว นได้้ส่่ ว นเสีียใน
การออกแบบ พััฒนา  และปรัับปรุุงนโยบายและบริิการภาครััฐ โดยใช้้แพลตฟอร์์มดิิจิิทัลั
สำำ�หรัับสร้า้ งการมีีส่่วนร่่วมกัับประชาชน (Citizen engagement platform)
• ทำำ�งานร่่วมกัับเครืือข่่ายและระบบนิิเวศจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ในการวาง
นโยบายหรืือให้้บริกิ ารภาครััฐ
• ส่่งเสริิมให้้มีี การจััดทำ�ำ งบประมาณแบบมีีส่่วนร่่วมผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล
(Digital platform for participatory budgeting สำำ�หรัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น)
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			(3) Encourage creativity & build innovation culture:
			 ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการทำำ�งานอย่่างสร้้างสรรค์์
• ส่่งเสริิมการทดลอง (Experimentation) แนวคิิดใหม่่ ๆ เช่่น แนวคิิดเชิิงนโยบาย
และแนวคิิดสำำ�หรัับการปรัับปรุุงบริิการภาครััฐ ก่่อนจะนำำ�ไปผลัักดัันหรืือปฏิิบัติั ิจริิง และ
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�จากความผิิดพลาด  ยกเลิิกกฎเกณฑ์์ที่�่ให้้คุณ
ุ ให้้โทษต่่อความล้้มเหลว
ที่่�เกิิ ดขึ้้นจา
� กการทดลองแนวคิิดใหม่่ ๆ เนื่่� องจากจะทำำ�ให้้บุุคลากรภาครััฐไม่่กล้้าเสี่่�ยง
และส่่งเสริิมการถอดบทเรีียนจากความผิิดพลาดอย่่างตรงไปตรงมา  เพื่่�อประโยชน์์ใน
การปรัับปรุุงพััฒนา
• ส่่งเสริิม Digital platform สำำ�หรัับการแลกเปลี่่�ยนความคิิด  เสนอประเด็็น
ปัั ญหา และสร้้างสรรค์์แนวคิิดใหม่่
• สร้้างสภาพแวดล้้อมเชิิงกายภาพที่่�เหมาะสมกัับการสร้้างสรรค์์ และพื้้�นที่�่
ปลอดภััยสำำ�หรัับการทดสอบแนวคิิดใหม่่ เช่่น พื้้นที่
� �่ร่ว่ มสร้้างสรรค์์ (Co-creation space)
หรืือห้้องปฏิิบัติั กิ ารนวััตกรรม (Innovation lab)
		

(4) Agile Government & Essentialism: เน้้นการทำำ�งาน

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

อย่่างยืืดหยุ่่�น ทำำ�สิ่่�งที่่�สำ�ำ คััญ ลดสิ่่�งที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็ น
• พััฒนาระบบการทำำ�งานของราชการสู่่�การทำำ�งานผ่่านระบบดิิจิิทััลเป็็ น
มาตรฐานหลััก (Digital by default) แทนการใช้้เอกสารกระดาษ
• ส่่งเสริิมให้้มีีการทำำ�งานที่่�บ้านหรืื
้ อทำำ�งานนอกสถานที่่�เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งาน  โดยให้้ทำ�ำ แบบสมััครใจ มีีระบบการประเมิินผลที่่�มุ่่�งผล
สััมฤทธิ์์ข� องงานในลัักษณะของการประเมิินผลแบบ Objective Key Result (OKR) นอกจากนี้้�
ควรยืืดหยุ่่�นตามลัักษณะงาน เช่่น  งานเชิิงวิิชาการ งานวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล สามารถอนุุญาต
ให้้ทำ�ำ งานที่่�บ้าน
้ ได้้เป็็ นส่ว่ นใหญ่่ ส่ว่ นงานสนัับสนุนต่
ุ ่าง ๆ ที่่�มีีความจำำ�เป็็ นต้อ้ งทำำ�งานใน
ที่่�ทำ�ำ งานเป็็ นส่ว่ นใหญ่่ ให้้พิิจารณาการทำำ�งานที่่�บ้านตา
้
มความเหมาะสม
• ปรัับปรุุ ง และพััฒ นากฎระเบีียบ  ให้้เ อื้้�อ ต่่อ การทำำ� งานอย่่า งยืืดหยุ่่�น 
คล่่อ งตััว และสร้้า งสรรค์์ โดยเน้้น การปรัับปรุุ ง แก้้ไ ขกฎหมายกฎระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้อ ง
เพื่่อ� รองรัับการทำำ�งานแบบ Remote Working และการใช้้หนัังสืือราชการดิิจิทัิ ลั โดยสมบููรณ์์แบบ
• ส่่งเสริิมการพััฒนาทัักษะ (Skillsets) วิิธีีคิด 
ิ (Mindsets) และเตรีียมเครื่่อ� งมืือ
ดิิจิทัิ ลั (Toolset) ให้้มีีความพร้้อมในช่่วงเปลี่่ย� นผ่่านสู่ก�่ ารทำำ�งานผ่่านระบบดิิจิทัิ ลั เพื่่�อส่่งเสริิม
การทำำ�งานอย่่างยืืดหยุ่่�นและการทำำ�งานนอกสถานที่่� (Remote working)
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3.3

การมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบ
นโยบายสาธารณะผ่่านแพลตฟอร์์มดิิจิทั
ิ ล
ั
(Citizen engagement platform)

			 3.3.1 โจทย์์สำำ�หรัับการออกแบบนโยบาย (Policy design
			 challenge)

การบริิหารราชการแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory governance) นัับเป็็ นหนึ่่�ง
ในหััวใจสำำ�คััญของหลัักการและแนวทางการบริิหารราชการแผ่่นดิินของไทยที่่�ปรากฏทั้้�ง
ในแนวนโยบาย ข้้อกฎหมาย และแนวปฏิิบัติั ิสำ�ำ หรัับส่ว่ นราชการต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาระบบ
การดำำ�เนิินงานของรััฐให้้มีีความสอดรัับกัับหลักั การที่่�เรีียกว่่า  “หลัักธรรมาภิิบาล” หรืือ
“การบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี” (Good governance) การบริิหารราชการแบบมีีส่่วนร่่วม
ผ่่านการส่่งเสริิมให้้พลเมืืองเข้้ามามีีบทบาทในการขัับเคลื่่�อนงานร่่วมกัันกับั กลไกรััฐ หรืือ
“Citizen engagement” มีีความสำำ�คััญและมีีความจำำ�เป็็ นต่อ่ การบริิหารราชการแผ่่นดิินของ
ไทยด้้วยเหตุุผลอย่่างน้้อย 3 ประการ กล่่าวคืือ
ในประการที่่�หนึ่่ง� แนวคิิดการส่่งเสริิมบทบาทของพลเมืืองในกิิจการภาครััฐ ถืือว่่า
เป็็ นรากฐานสำำ�คััญยิ่่�งของกระบวนการพััฒนาประชาธิิปไตย (Democratization) เนื่่�องจาก
เป็็ นการเปิิ ดพื้้นที่
� �่ “ส่่วนรวม” ให้้กับั เหล่่าพลเมืืองได้้เข้้ามามีีบทบาทในลัักษณะต่่าง ๆ ซึ่่ง� จะ
เกื้้�อกููลให้้ประชาชนทั่่�วไปกลายเป็็ น “พลเมืืองที่่�ตื่�่นตัวั ” (Active citizen) ที่่�เห็็นว่า 
่ “เรื่่อ� งส่่วน
รวม เป็็ นเรื่่อ� งของเรา” มากกว่่าการเป็็ นประชาชนที่่�เฉื่่�อยชาและมองว่่าเรื่่อ� งกิิจการส่่วนรวม
ของภาระหน้้าที่�่ของรััฐหรืือส่่วนราชการแต่่เพีียงฝ่่ ายเดีียว
ในประการที่่�สอง แนวคิิดดังั กล่่าวยัังเกื้้�อกููลต่่อการขัับเคลื่่�อนงานของรััฐในบริิบท
ยุุคสมััยปัั จจุบัุ นที่
ั �เ่ กิิดความเปลี่่ย� นแปลงอย่่างมากในมิิติต่ิ า่ ง ๆ ทางสัังคมและเป็็ นไปในอััตรา
เร่่งที่่สูู� งขึ้้�นตลอดเวลา จึึงทำำ�ให้้ภาครััฐต้้องเผชิิญกัับข้อ้ จำำ�กััดในการกำำ�หนดและสร้้างมาตรการ
ทางนโยบายต่่าง ๆ ที่่�เท่่าทัันต่อ่ ปัั ญหาและสามารถสนองตอบความต้้องการทางสัังคมได้้โดย
แท้้จริงิ  ดัังนั้้�น การเข้้ามามีีบทบาทของภาคพลเมืืองจึึงเป็็ นเครื่่อ� งมืือสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้รัฐั สามารถ
ได้้มาซึ่ง�่ ความคิิด  ความเห็็น  และข้้อเสนอแนะใหม่่ ๆ ซึ่่ง� อาจเกื้้�อกููลต่่อการพััฒนานโยบาย
และสร้้างนวััตกรรมในการขัับเคลื่่�อนงานของรััฐได้้
ในประการสุุดท้า้ ย ด้้วยความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
ด้้านดิิจิิทัลั นัับเป็็ นปััจจัยั เกื้้�อกููลให้้ภาครััฐสามารถพััฒนาตััวแบบและแนวทางใหม่่ ๆ ใน
การส่่งเสริิมและปรัับเปลี่่�ยนระบบการดำำ�เนิินงานที่่�มุ่่�งเน้้นการเข้้าร่่วมของภาคพลเมืือง
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DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

ได้้ง่่ายขึ้้�นภายใต้้ต้นทุ
้ นที่
ุ �่ลดลงได้้ ดังั ปรากฏในหลาย ๆ ประเทศที่่�ได้้มีีการนำำ�เอา “Digital
platform” มาปรัับใช้้ในการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในกิิจการต่่าง ๆ จากภาคพลเมืือง
โครงการนำำ�ร่่องเรื่่�อง “การมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะผ่่าน
แพลตฟอร์์มดิิจิิทัลั ” (Citizen engagement platform) จึึงเป็็ นความพยายามที่่�จะแสวงหา
ตััวแบบใหม่่และนวััตกรรมใหม่่ในการก้้าวข้้ามข้้อจำำ�กััดและปััญหาในการบริิหารราชการแบบ
มีีส่่วนร่่วมในระบบบริิหารราชการแผ่่นดิินของไทยผ่่านการทดลองปรัับประยุุกต์์ใช้้แนวทาง
และเครื่่�องมืือใหม่่ ๆ โดยอาศััยเทคโนโลยีีดิิจิิทัลั  ทั้้�งนี้้� จะมุ่่�งเน้้นทดลองในกิิจกรรมสำำ�คััญ
อัันหนึ่่�งซึ่่�งเป็็ นกิิจกรรมต้้นทางของกระบวนการทางนโยบาย อัันได้้แก่่ การออกแบบและ
ยกร่่างนโยบาย (Policy design & formulation) ด้้วยเห็็นว่า ขั้้
่ นต
� อนดัังกล่่าวนี้้�นั้้นจ
� ะต้้องอาศััย
การระดมความคิิดความเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียในทางนโยบาย (policy stakeholders)
รวมถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญ และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในวงกว้้าง ด้้วยเป้้าประสงค์์ของการมุ่่�งสู่่ก� ารได้้มา
ซึ่ง�่ ความคิิดใหม่่ ๆ ที่่�จะเกื้้�อกููลต่่อการสร้้างสรรค์์นวัตั กรรมให้้เกิิดขึ้้น� ในการดำำ�เนิินงานของรััฐ
ต่่อไป ทั้้�งนี้้� จะเป็็ นการทดลองผ่่านการปรัับใช้้แพลตฟอร์์มดิิจิิทัลั ที่่�ได้้พัฒ
ั นาระบบไว้้แล้้วโดย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.)
การนำำ�ร่่องออกแบบนโยบายในหััวข้้อการมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบนโยบาย
สาธารณะผ่่านแพลตฟอร์์มดิิจิิทัลั (Citizen engagement platform) เน้้นการทดสอบ
กระบวนการพััฒนานโยบาย สำำ�หรัับโจทย์์ที่่�เกิิดจากการขัั บ เคลื่่�อนด้้วยนวัั ตกรรม
(Innovation-driven) ที่่�ได้้กล่่าวถึึงในหััวข้้อที่่� 2.3 ทีีมนวััตกรได้้นำ�ำ แพลตฟอร์์มที่่�ทาง
สดช. นำำ�ร่่องพััฒนาขึ้้�นในชื่่�อ “IDEA XCHANGE Platform” ซึ่ง�่ ถืือเป็็ นต้น้ แบบนวััตกรรม
(Prototype) การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะไปทดสอบ
(Test) กัับประชาชนเพื่่� อเรีียนรู้้�จากความคิิดเห็็นและเพื่่� อพััฒนาแนวทางการปรัับปรุุง
ต้้นแบบนวััตกรรมที่่�เหมาะสมก่่อนการใช้้งานจริิง โดยโจทย์์ของการทดสอบและออกแบบ
แนวทางการปรัับปรุุงต้้นแบบนวััตกรรม ได้้แก่่ “เราจะทำำ�อย่่างไรให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วม
ในการกำำ�ห นดนโยบายสาธารณะตั้้�ง แต่่ เ ริ่่� ม กระบวนการคิิ ดจ นถึึง การนำำ� เสนอ
ความคิิดเห็็นในเรื่่�องต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดนโยบาย โดยใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
เป็็ นช่่องทาง และพััฒนาระบบ IDEA XCHANGE ให้้เหมาะสมกัับบริิบทการใช้้งาน
ของประชาชน”
ระบบ IDEA XCHANGE เกิิดขึ้้นจา
� กการที่่�รัฐั บาลตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการทำำ�งานของภาครััฐผ่่านแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
(e-Participation) สดช. จึึงได้้ริเิ ริ่่ม� ออกแบบและพััฒนาต้้นแบบระบบขึ้้�น โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์
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เพื่่� อส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน  และเพื่่� อให้้ภาครััฐได้้รับรู้้�
ั ความต้้องการของ
ประชาชน รวมทั้้�งยัังเป็็ นอีีกช่่องทางหนึ่่�งเพื่่�อให้้ประชาชนได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการออกแบบและ
พััฒนานโยบายของภาครััฐ เพื่่�อให้้ภาครััฐสามารถกำำ�หนดนโยบายได้้ตรงตามความต้้องการ
ของประชาชน และภาครััฐสามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในการพััฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่่ง� ระบบ
ดัังกล่่าวแบ่่งฟัั งก์์ชันั การใช้้งานออกเป็็ น 3 ส่่วนหลััก ดัังนี้้�
			 1) เสนอความคิิ ด เห็็ น ประชาชนสามารถตั้้�ง กระทู้้�แ ลกเปลี่่� ย น
ความคิิดเห็็นในประเด็็นที่�อ่ ยากให้้ภาครััฐช่่วยแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น 
� และประชาชนยัังสามารถ
ร่่วมสนัับสนุนหรืื
ุ อแสดงความคิิดเห็็นได้้ ซึ่่ง� สามารถโหวตเห็็นด้ว้ ยหรืือไม่่เห็็นด้ว้ ยในประเด็็น
ที่่�ประชาชนสนใจ โดยภาครััฐจะนำำ�ข้้อมููลของประชาชนมาดำำ�เนิินการแก้้ไขและนำำ�ไปพััฒนา
เป็็ นนโยบายหรืือบริิการภาครััฐต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ตอบโจทย์์ให้้กับป
ั ระชาชนได้้ตรงจุุดมากที่่�สุด 
ุ
				2) เสนอแนวคิิดใหม่่ ภาครััฐตั้้�งโจทย์์ปััญหาและต้้องการให้้ประชาชน
เสนอแนวคิิดใหม่่ ๆ (Idea) ในการแก้้โจทย์์ปััญหา หรืือเสนอวิิธีีการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ภาครััฐ
นำำ�ข้้อมููลแนวคิิดเหล่่านี้้ม� าคััดเลืือก โดยแนวคิิดของผู้้�ที่�่ได้้รับั เลืือกจะถููกนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
ในการแก้้ไขปัั ญหาของภาครััฐและได้้รับั รางวััลจากหน่่วยงานที่่�รับผิ
ั ิดชอบ 
			 3) ประชาพิิจารณ์์ ภาครััฐนำำ�เสนอร่่างแผนงาน นโยบาย มาตรฐานและ
โครงการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ประชาชนได้้เข้้าร่ว่ มประชาพิิจารณ์์ว่่าเห็็นด้ว้ ยหรืือไม่่กับป
ั ระเด็็น
ดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งเปิิ ดให้้เสนอความคิิดเห็็น  และข้้อเสนอแนะ เพื่่�อที่่�ภาครััฐจะได้้รวบรวม
ข้้อมููลที่่�ประชาชนเสนอแนะมาปรัับปรุุงแบบแผนและนโยบายให้้ตรงกัับประชาชนมากที่่�สุดุ
			 3.3.2 แนวทางสำำ�หรัับการปรัับปรุุงต้้นแบบนวััตกรรม (Ideas
			 for prototype improvement)

หลัังจากได้้ทดสอบ IDEA XCHANGE Platform ผ่่านการทดลองใช้้งานจริิงกัับ
กลุ่่�มเป้้าหมาย 3 กลุ่่�ม คืือ 1) กลุ่่�มเกษตรกรที่่�ทำ�ำ เกษตรอิินทรีีย์ใ์ น ต.ปากช่่อง จ.นครราชสีีมา
2) กลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านการพััฒนา Platform และ 3) กลุ่่�มนัักศึึกษาระดัับปริญ
ิ ญาโท
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA) พบว่่าแนวคิิดการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนผ่่านช่่องทางดิิจิิทัลั เป็็ นแนวคิิดที่�่กลุ่่�มเป้้าหมายทุุกกลุ่่�มเห็็นด้ว้ ยและสนัับสนุนุ
การจััดให้้มีีการช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้�ควรมีีการพััฒนาต้้นแบบแพลตฟอร์์ม IDEA XCHANGE ให้้เหมาะสมกัับ
บริิบทการใช้้งานของประชาชน ทั้้�งในด้้านประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้งาน (User Experience: UX)
และหน้้าจอสำำ�หรัับใช้้งาน (User Interface: UI) ไปจนถึึงการสร้้างการรัับรู้้�และการเข้้าถึงึ
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Platform ของประชาชน  การตอบสนองความคิิดเห็็นของประชาชน  และกระบวนการ
การจััดการข้้อมููลที่่�ได้้มาจากประชาชนและนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ไปผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายเพื่่�อ
เป็็ นการแก้้ปััญหาให้้กับป
ั ระชาชนอย่่างแท้้จริงิ  นอกจากนี้้� ควรมีีการพิิจารณาถึึงข้้อจำำ�กััด ใน
การเข้้าถึงึ อุุปกรณ์์และเทคโนโลยีีดิิจิิทัลั ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นสมาร์์ทโฟน คอมพิิวเตอร์์ และสััญญาณ
อิินเตอร์์เน็็ต ของกลุ่่�มเป้้าหมายบางกลุ่่�ม
ทีีมนวััตกรได้้นำ�ำ สิ่่ง� ที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากกลุ่่�มเป้้าหมายมาออกแบบและพััฒนาแนวทาง
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน (Citizen engagement) ผ่่านแพลตฟอร์์มดิิจิิทัลั (Digital
platform) ด้้วยการยกระดัับระบบ IDEA XCHANGE ให้้เป็็ นแพลตฟอร์์มที่่�สามารถตอบ
สนอง และบริิหารจััดการการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีแนวทาง
การดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
			 1) การพััฒนาระบบ IDEA XCHANGE ในมุุมมองประสบการณ์์
			 ของผู้้�ใช้้งาน

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

(1) พััฒนารููปแบบการลงทะเบีียน  การเข้้าระบบ  (Login) และการยืืนยััน
ตััวตนในรููปแบบที่่�ง่่ายและสะดวกเพื่่�อให้้ประชาชนกล้้าแสดงความคิิดเห็็นมากขึ้้�น หรืือ
ลดความซัับซ้อ้ นในการเข้้าระบบ  (Login) และยืืนยัันตัวั ตนให้้สามารถดำำ�เนิินการด้้วย
กระบวนการเพีียงครั้้ง� เดีียว (One-click process) ผ่่านบััญชีีการใช้้งานสื่่�อสัังคมออนไลน์์
(Social media) เช่่น Twitter, Facebook หรืือ Google เป็็ นต้น้
(2) เพิ่่�มฟัั งก์์ชันั แนะนำำ�การใช้้งาน โดยมีีคำำ�อธิิบายเมนููต่่าง ๆ วััตถุปุ ระสงค์์
และวิิธีีการใช้้งาน  รวมทั้้�งแสดงการไหลของข้้อมููลที่่�ประชาชนนำำ�เข้้าสู่�ร่ ะบบ ไม่่ว่่าจะเป็็ น
ความคิิดเห็็น  (Idea) ว่่าจะมีีการส่่งต่่อข้้อมููลไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างไร และจะมีี
การตอบกลัับหรืือแก้้ปััญหาภายในระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนด
(3) เพิ่่�มฟัั งก์์ชันั การตอบกระทู้้�ในรููปแบบของการสำำ�รวจความคิิดเห็็น หรืือที่่�
เรีียกว่่า โพล (Poll) เช่่น การถาม-ตอบผ่่านตัวั เลืือกที่่�กำ�ำ หนด จะทำำ�ให้้ข้อ้ มููลมีีรููปแบบที่่�ชัดั เจน
มากขึ้้�น ฝ่่ ายวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทำำ�งานง่่ายขึ้้�น แต่่ยังั คงรููปแบบการตอบกระทู้้�แบบปลายเปิิ ดที่�่มีี
อยู่่ใ� นปัั จจุบัุ น 
ั เพื่่�อให้้มีีความหลากหลายในการรัับความคิิดเห็็นจากประชาชน
(4) พััฒนา  User Interface (UI) โดยลดความเป็็ นทางการ ซึ่�ง่ อาจทำำ�ให้้
ประชาชนไม่่กล้้าแสดงความเห็็น รวมทั้้�งควรจััดกลุ่่�มแบ่่งประเภทของหััวข้้อต่่าง ๆ เพื่่�อง่่ายต่่อ
การค้้นหา และง่่ายต่่อการเลืือกตั้้�งกระทู้้� เช่่น หัวั ข้้อเกี่่�ยวกัับการศึึกษา เทคโนโลยีี การเกษตร
สุุขภาพ เป็็ นต้น 
้
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บททีี่ 3 การนำำ�ร่่องออกแบบนโยบาย
ของ DES Policy Lab

หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ

“IDEA XCHANGE”
Platform
เสนอความคิิดเห็็น

ต้้องหาการประเด็็น
เพื่่�อออกนโยบาย

ตั้้�งกระทู้้�

เปิิดรัับความคิิดเห็็นจากประชาชน

รวบรวมและจััดกลุ่่�มความคิิดเห็็น

และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง

วิิเคราะห์์ความคิิดเห็็น

เสนอไอเดีีย
กำำ�หนดประเด็็นที่่�ต้้องการ
ออกนโยบายมาสนัับสนุุน

ตั้้�งกระทู้้� (กำำ�หนดรางวััล)

คััดเลืือกไอเดีีย

เปิิดรัับความคิิดเห็็นจากประชาชน
และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง

พิิจารณาไอเดีียร่่วมกัับกฎหมาย
ข้้อบัังคัับระเบีียบ และงบประมาณ

ประชาพิิจารณ์์

(ร่่าง) นโยบาย

เสนอ (ร่่าง) นโยบาย

เปิิดให้้ประชาชนลงมติิ
และเสนอความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ
(ร่่าง) นโยบาย

แก้้ไข/ปรัับปรุุง (ร่่าง) นโยบาย

ออกนโยบาย

ไม่่ผ่่าน

ผลการทำำ�ประชาพิิจารณ์์

ผ่่าน

ภาพที่่� 17 แนวทางในการใช้้ IDEA XCHANGE Platform เพื่่�อสนัับสนุนุ การออกนโยบายสาธารณะ
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			 2) การพััฒนาระบบการบริิหารจััดการข้้อมููลและระบบ IDEA
			 XCHANGE Platform

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

(1) จััดทำ�ำ สถาปัั ตยกรรมฐานข้้อมููล (Database architecture) โดยวิิเคราะห์์
โครงสร้้างและการไหลเวีียนของข้้อมููลอย่่างชััดเจน
(2) ออกแบบกระบวนการสำำ�หรัับนำ�ำ ความคิิดเห็็นของประชาชนไปต่่อยอด
หรืือใช้้ประโยชน์์ และกลไกการตอบกลัับและการรายงานความคืืบหน้้าหรืือผลลััพธ์ใ์ ห้้กับั ผู้้�ใช้้
โดยกำำ�หนดระยะเวลาในการดำำ�เนิินการในแต่่ละขั้้�นตอนให้้ชัดั เจน และมีีระบบการติิดตาม
(Tracking) เพื่่�อให้้ประชาชนทราบว่่าเรื่่อ� งที่่�แสดงความคิิดเห็็นไปดำำ�เนิินการถึึงกระบวนการ
ใดแล้้ว ในช่่ว งแรกอาจต้้อ งเลืือกปัั ญหาเล็็ก ๆ ของประชาชนที่่� สา มารถแก้้ไ ขได้้ทัันทีี 
แล้้วดำำ�เนิินการแก้้ไขพร้้อมทั้้�งรายงานความก้้าวหน้้าให้้ประชาชนทราบในทุุกขั้้�นตอน
(3) กำำ� หนดขอบเขตความรัับผิิ ด ชอบในการตอบกลัับ ความคิิ ด เห็็ นหรืือ
ดำำ�เนิินการแก้้ไขปัั ญหาจากความคิิดเห็็นของประชาชนให้้ชัดั เจนสำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐ
โดยอาจกำำ�หนดตามประเภทกระทู้้� หรืือให้้หน่ว่ ยงานที่่�ตั้้ง� กระทู้้�เป็็ นผู้้�รัับผิดิ ชอบในกระทู้้�นั้้�น ๆ
โดยต้้อ งกำำ� หนดช่่ ว งเวลาและระยะเวลาในการตอบกลัับ ให้้ชััด เจนผ่่ าน กฎ/ระเบีียบ
ในการบริิหารราชการ
(4) กำำ�หนดบทบาทความรัับผิิดชอบของ สดช. ในฐานะผู้้�ดููแลระบบ IDEA
XCHANGE และหน่่วยงานราชการต่่าง ๆ ที่่�สามารถนำำ�แพลตฟอร์์มไปใช้้ในภารกิิจให้้ชัดั เจน 
รวมทั้้�งหน้้าที่�รั่ บผิ
ั ดิ ชอบของแต่่ละหน่่วยงานในการตอบกลัับความคิิดเห็็นของประชาชน เพื่่�อ
ให้้ผู้ใ้� ช้้มั่่�นใจว่่าหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รับท
ั ราบหรืือได้้พิิจารณาความคิิดเห็็นและแนวคิิด
ที่่�ได้้นำ�ำ เสนอจริิง และทราบถึึงผลลััพธ์ที่์ �่เกิิดขึ้้น 
� ซึ่่�งเป็็ นหนึ่่�งในปัั จจัยั สำำ�คััญที่่�จะส่่งเสริิมให้้
เกิิดความเชื่่�อมั่่�น ทำ�ำ ให้้ประชาชนเห็็นประโยชน์์ของแพลตฟอร์์ม และกลัับเข้้ามาใช้้งานหรืือ
แนะนำำ�ต่่อ
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บททีี่ 3 การนำำ�ร่่องออกแบบนโยบาย
ของ DES Policy Lab

ภาพที่่� 18 การปรัับปรุุงและพััฒนาการใช้้งานทั่่�วไปของระบบ IDEA XCHANGE Platform
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อีเมล

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

.

(จุุดประสีีแดงคืือจุุดที่�่เปลี่่�ยนแปลงไปจากระบบเดิิม)
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บททีี่ 3 การนำำ�ร่่องออกแบบนโยบาย
ของ DES Policy Lab

			 3) การส่่งเสริิมความร่่วมมืือสนัับสนุุนการบริิการ ระบบ IDEA
			 XCHANGE Platform				

			 (1) ร่่วมมืือกัับเว็็บไซต์์ หรืือแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ ที่่�ประชาชนไทยนิิ ยมใช้้
เป็็ นสื่�่อกลางในการแสดงความคิิดเห็็นสาธารณะและได้้รับั ความนิิ ยมในปัั จจุุบััน  เช่่น
Change.org หรืือ Pantip.com โดยอาจใช้้ควบคู่่�กับั การเปิิ ดช่อ่ งทางในการแสดงความคิิดเห็็น
ในรููปแบบ Offline ไว้้ให้้ประชาชนที่่ไ� ม่่พร้อ้ มหรืือไม่่ต้อ้ งการใช้้แพลตฟอร์์มนี้้� ส่ว่ นในอนาคตหาก
ต้้องการใช้้แพลตฟอร์์มนี้้�เป็็ นศููนย์ก์ ลางในการรัับความคิิดเห็็น ประมวลผล และพััฒนานโยบาย
สาธารณะต้้องพััฒนาระบบเพื่่อ� รองรัับข้อ้ มููลที่่ม� าจากหลายแหล่่งที่่ม� าด้้วย
(2) ส่่งเสริิมการใช้้งานแพลตฟอร์์ม IDEA XCHANGE โดยการร่่วมมืือผ่่านสื่อ�่
และช่่องทางดิิจิทัิ ลั กัับผู้้�มีีอิิทธิิพลบนสื่่อ� สัังคมสมััยใหม่่ (Influencer) ที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมและได้้
รัับความไว้้วางใจจากประชาชนในสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ (Social media) เพื่่อ� ดึึงดููดให้้ประชาชนเข้้า
แสดงความคิิดเห็็น หรืือเสนอความคิิดเห็็นผ่าน
่ แพลตฟอร์์มด้้วยความเต็็มใจ สร้้างความมั่่�นใจใน
การเข้้ามาแสดงความคิิดเห็็นให้้กับป
ั ระชาชนได้้มากขึ้้�นด้ว้ ย
			 4) การต่่อยอดการใช้้ประโยชน์์จาก IDEA XCHANGE Platform

(1) การนำำ�ข้้อมููลความคิิดเห็็น หรืือข้้อเสนอแนะจากประชาชนผ่่านแพลตฟอร์์ม
มาวิิเคราะห์์ร่ว่ มกัับปััจจัยั อื่่�น  ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น  ขอบเขตความรัับผิิดชอบของหน่่วยงาน 
ความจำำ�เป็็ นเร่่งด่่วนของประชาชน และสัังเคราะห์์ออกเป็็ นประเด็็นเชิิงนโยบายสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ที่มีีส่
�่ ว่ นเกี่่ย� วข้้องในการนำำ�ไปใช้้เป็็นข้อ้ มููลประกอบการตััดสิน หรืื
ิ อการกำำ�หนดนโยบาย ทั้้�งนี้้�
อาจมีีการพััฒนาต่่อยอดให้้แพลตฟอร์์ม IDEA XCHANGE ให้้มีีความสามารถในการสัังเคราะห์์
ข้้อมููล เช่่น มีีระบบดึึงข้้อมููลที่่สา
� มารถเลืือกประเด็็นที่เ�่ กี่่ย� วข้้องโดยใช้้คำ�ำ สำำ�คััญ (Keyword) ซึ่่ง� จะ
ช่่วยลดขั้้�นตอนการทำำ�งานในการจััดการข้้อมููล หรืือการพััฒนาให้้ระบบสามารถทำำ�การวิิเคราะห์์
ข้้อความ (Text analytics) ซึ่ง�่ จะเป็็ นประโยชน์์สำ�ำ หรัับหน่ว่ ยงานภาครััฐในการเข้้ามาใช้้ประโยชน์์
จากแพลตฟอร์์มนี้้� อีีกยัังเป็็ นการสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นของประชาชนที่่มีีต่
� อ่ แพลตฟอร์์มนี้้� จากการที่่�
นำำ�ข้้อมููลความคิิดเห็็น หรืือข้้อเสนอแนะของประชาชนไปสู่่ก� ารกำำ�หนดเป็็นนโยบายสาธารณะเพิ่่�ม
มากขึ้้�น อันจ
ั ะมีีผลต่่อปริิมาณการใช้้งาน IDEAXCHANGE Platform ในระยะยาว
(2) การใช้้ประโยชน์์จาก แพลตฟอร์์ม IDEA XCHANGE ในส่่วนของฟัังก์์ชันั
การ “เสนอความเห็็น” ผ่่านรููปแบบของ การจััดทำ�ำ โครงการ การให้้ทุนส
ุ นัับสนุน 
ุ โดยการเปิิ ดโอกาส
ให้้หน่ว่ ยงานภาครััฐ ภาคเอกชน หรืือภาคประชาชน นำำ�เสนอแนวคิิดและวิิธีีการในการแก้้ปััญหา
ตามโจทย์์ประเด็็นเชิิงนโยบายที่่กำ� �ำ หนดอย่่างสร้้างสรรค์์ และสามารถนำำ�เงิินทุนุ ไปต่่อยอดแนวคิิด
เพื่่อ� เกิิดเป็็ นรููปธรรมได้้ โดยใช้้กลไกการให้้ทุนส
ุ นัับสนุนจา
ุ กกองทุุนพัฒ
ั นาดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจ
และสัังคม หรืือจากแหล่่งทุุนอื่น�่
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(3) การส่่งเสริิมให้้หน่ว่ ยงานของรััฐทำำ�ประชาพิิจารณ์์ผ่าน
่ แพลตฟอร์์ม IDEA
XCHANGE ซึ่ง�่ สามารถใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการเพิ่่�มระดัับความเชื่่อ� มั่่�นของประชาชนที่่มีีต่
� อ่ นโยบาย
สาธารณะในแต่่ละประเด็็น ด้ว้ ยการเป็็ นช่อ่ งทางที่่หน่
� ว่ ยงานของรััฐสามารถรัับฟัังความคิิดเห็็น
จากประชาชน โดยใช้้ระยะเวลาที่่ร� วดเร็็ว และประหยััดงบประมาณ เพื่่อ� การปรัับปรุุงร่่างนโยบาย
ให้้มีีความเหมาะสมและตอบโจทย์์ความต้้องการของประชาชน หรืือผู้้�รับป
ั ระโยชน์์จากนโยบาย
ก่่อนการกำำ�หนดเป็็ นนโยบายสาธารณะ
		

5) การวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมจากแหล่่งข้้อมููลอื่่�น
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ในการนำำ�ข้้อมููลความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากประชาชนไปใช้้ในการออกแบบและ
พััฒนานโยบายสาธารณะนั้้�น นอกเหนืือจากการรัับความคิิดเห็็นหรืือข้้อเสนอแนะผ่่าน แพลตฟอร์์ม
IDEA XCHANGE แล้้ว ภาครััฐยัังสามารถนำำ�ข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููลอื่่น� มาวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์
เพื่่อ� เป็็ นข้อ้ มููลประกอบการออกแบบนโยบายสาธารณะได้้ อาทิิ
(1) ข้้อมููลจากโซเชีียลมีีเดีีย (Social media) อาทิิ Twitter Facebook หรืือ Web
board ต่่าง ๆ เพื่่อ� สกััดประเด็็นที่เ�่ ป็็ นที่น่�่ าสน
่ ใจหรืือควรจัับตามองเป็็ นพิเิ ศษในช่่วงเวลาใดช่่วง
เวลาหนึ่่�ง ซึ่ง�่ ข้้อมููลในลัักษณะส่่วนใหญ่่เป็็ นข้อ้ มููลที่่ไ� ม่่มีีโครงสร้้างแน่่นอน (Unstructured data)
ซึ่่ง� มีีหลากหลายวิิธีีการในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากประชาชน เช่่น  การทำำ� Social listening
Text mining หรืือ Media sentiment model เป็็นต้น 
้ แม้้ว่าข้
่ อ้ มููลจำำ�พวกนี้้�จะมีีความหลากหลายสููง
รวมไปถึึงมีีการจััดการและการวิิเคราะห์์ที่�่เฉพาะทาง แต่่ข้อ้ มููลส่่วนนี้้�เป็็ นข้อ้ มููลที่่�สะท้้อน
สภาพความเป็็นจริงิ ของประชาชนว่่าต้อ้ งการอะไร หรืือมีีความคิิดเห็็นในประเด็็นต่า่ ง ๆ อย่่างไร ซึ่ง�่
ช่่องทางแพลตฟอร์์มออนไลน์์ (Online platform) นั้้�นก็มีีข้
็ อ้ จำำ�กััดคืือ ประชาชนทุุกคนในประเทศ
ไม่่สามารถเข้้าถึงึ แพลตฟอร์์มออนไลน์์ (Online platform) หรืือโซเชีียลมีีเดีีย (Social media)
ได้้ครบทุุกคน ดัังนั้้�น  การเลืือกใช้้หรืือการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากช่่องทางนี้้�จึงึ ต้้องเป็็ นหัวั ข้้อและ
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่เ� ฉพาะเจาะจงเป็็ นบางกลุ่่�มเท่่านั้้น�
(2) ข้้อมููลจากการแบ่่งปััน (Sharing) ระหว่่างหน่่วยงาน ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นหน่ว่ ยงาน
ภาครััฐ หรืือภาคเอกชน เป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลต่่าง ๆ การร่่วมมืือกัันระหว่่าง
หน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน จะเป็็นส่ว่ นสำำ�คััญในการบููรณาการข้้อมููลของประเทศ ทั้้�งนี้้� หาก
สามารถลดข้้อจำำ�กััดหรืือกฎระเบีียบบางประการในเรื่่อ� งการขอใช้้ข้อ้ มููลร่่วมกััน หรืือมีีการจััดทำ�ำ
และเปิิ ดเผยชุุดข้อ้ มููลเปิิ ด (Open data) ของประเทศไทยที่่ถูู� กต้้องและเป็็นปััจจุบัุ น ก็
ั จ็ ะเป็็นข้อ้ มููล
ที่่สา
� มารถนำำ�มาวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์เพื่่อ� เป็็นข้อ้ มููลประกอบการออกแบบและพััฒนานโยบาย
สาธารณะโดยที่่ไ� ม่่จำ�ำ เป็็ นต้อ้ งเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากประชาชนใหม่่ ในทุุกครั้้ง� ที่่แ� ต่่ละหน่่วยงาน
ต้้องการข้้อมููล
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บทที่่� 4

ระบบนิิเวศ
ในการทำำ�งานของ
DES Policy Lab

ระบบนิิเวศเพื่่�อการทำำ�งาน (Ecosystem) เป็็ นเครืือข่่ายการทำำ�งานที่่�แต่่ละหน่่วยอาจ
มีีบทบาทที่่�แตกต่่างกัันออกไปแต่่ยังั คงเกื้้�อหนุุนซึ่ง�่ กัันและกัันดังั เช่่นระบบนิิเวศทางธรรมชาติิ
การสร้้างระบบนิิเวศนี้้�จะทำำ�ให้้การทำำ�งานของห้้องปฏิิบัติั ิการนโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทัลั
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม (DES Policy Lab) มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น  โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
เมื่่�อผสานหลัักการ A-F principles ดัังที่่�ได้้กล่่าวไว้้แล้้วข้้างต้้นเพื่่�อมาใช้้ในการทำำ�งาน
โดยรากฐานประการสำำ�คััญของการสร้้างเครืือข่่ายการทำำ�งานของ DES Policy Lab คืือ
การร่่วมสร้้างสรรค์์ (Co-creation) เป้้าหมายสำำ�คััญของการสร้้างระบบนิิเวศเพื่่�อการทำำ�งาน 
คืือ การระดมความเชี่่�ยวชาญหรืือแลกเปลี่่�ยนความรู้้�เชิิงนโยบายดิิจิิทัลั และที่่�สำ�ำ คััญกว่่านั้้น�
ยัังเป็็ นการสร้้างเครืือข่่ายและความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างองค์์กรที่่� DES Policy Lab สามารถ
ขอความร่่วมมืือได้้สำ�ำ หรัับโครงการอื่่�น ๆ ในอนาคตอีีกด้้วย
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บทบาทสำำ�คััญของ DES Policy Lab จึึงทำำ�หน้้าที่�่เป็็ นพื้้นที่
� �่กลางเพื่่�อให้้ผู้ใ้� ห้้ข้อ้ มููล
ผู้้�มีีส่่วนร่่วมสร้้างสรรค์์ ผู้้�ปฏิิบัติั ิ และผู้้�กำำ�หนดนโยบายมีีส่่วนในการสร้้างนโยบายดิิจิิทัลั
ร่่วมกััน โดยแนวทางที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้ เช่่น การจััดตั้้ง� ศููนย์์ประสานการทำำ�งานร่่วมกัับ 
DES Policy Lab ภายใต้้มหาวิิทยาลััยขึ้้�น เพื่่�อรองรัับโจทย์์นโยบายและทำำ�งานเชิิงบููรณาการ
เพราะจะเป็็ นการสร้้างความมั่่�นใจได้้ว่ามีีหน่
่
ว่ ยงานพัันธมิิตรที่่�สามารถร่่วมกัันขับั เคลื่่อ� นงาน
เพื่่�อตอบโจทย์์เชิิงนโยบายได้้โดยตรง และสามารถบููรณาการข้้ามศาสตร์์เพื่่�อคิิดค้นนวั
้ ตั กรรม
ทางนโยบายและนวััตกรรมเพื่่�อสาธารณะ สำำ�หรัับโจทย์์ที่�่มีีความหลากหลายผ่่านการทำำ�งาน
ร่่วมกัับคณะและสถาบัันต่า่ ง ๆ ในมหาวิิทยาลััย
ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินงานของ DES Policy Lab เป็็ นการดำำ�เนิินการร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
หลััก 4 กลุ่่�ม คืือ (1) ผู้้�สนัับสนุนข้
ุ อ้ มููลและผู้้�มีีส่่วนร่่วมสร้้างสรรค์์ (Information contributors
& Co-creators) (2) ผู้้�ปฏิิบัติั ิ (Implementors) (3) ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย (Policy makers)
และ (4) ผู้้�ให้้เงิินทุน 
ุ (Financial contributors) โดยแต่่ละกลุ่่�มมีีบทบาทแตกต่่างกัันไปตาม
กระบวนการดำำ�เนิินงานดัังภาพที่่� 19 ซึ่่ง� มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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CO-DIAGNOSE

Problem Identificatoin
Screening
Team formation
Scoping & Framing

FINANCIAL CONTRIBUTORS
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ภาพที่่� 19 ระบบนิิเวศในการทำำ�งานของ DES Policy Lab

POLICY CO-DESIGN
Empathize
Define
Ideate
Prototype
Test

CO-DELIVER
SANDBOX
POLICY RECOMMENDATION

POLICY
IMPACTS
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INFORMATION CONTRIBUTORS
& CO-CREATORS
-

data
domain knowledge
local insights
diverting mind
beneficiaries

IMPLEMENTORS
- mandate-based
- area-based

- policy design
- decision makers
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POLICY MAKERS
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4.1

ผู้้ส
� นัับสนุุนข้อ
้ มููลและ
ผู้้�มีีส่ว
่ นร่่วมสร้้างสรรค์์
(Information contributors &
Co-creators)

การระดมเครืือข่่ายความร่่วมมืือจากผู้้�เชี่่�ยวชาญหลากหลายสาขาสำำ�หรัับ DES Policy
Lab ควรรวมถึึงผู้้�สนัับสนุนข้
ุ อ้ มููลเชิิงลึึกจากประสบการณ์์ทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อมรวมทั้้�ง
ผู้้�ที่�่คิิดต่่างหรืือผู้้�ที่�่ได้้รับผ
ั ลกระทบในประเด็็นนั้้น 
� ๆ ซึ่�่งเป็็ นอีีกกลุ่่�มสำำ�คััญที่่�มีีส่่วนร่่วมใน
การสร้้างสรรค์์ อันั เป็็ นการสร้้างสภาพแวดล้้อมการดำำ�เนิินงานที่่�มีีการกระจายแนวความคิิด 
(Diverge) ที่่� หลากหลายและรอบด้้าน  โดยเฉพาะบทบาทสำำ�คััญในขั้้�นตอนการกวาด
สััญญาณ (Scan) สำำ�หรัับกระบวนการคาดการณ์์อนาคต ขั้้�นตอนการสร้้างความเข้้าใจ 
(Empathize) และขั้้�นตอนการสร้้างสรรค์์แนวความคิิด (Ideate) สำำ�หรัับกระบวนการคิิดเชิิง
ออกแบบ ทั้้�งนี้้� ผู้้�สนัับสนุนข้
ุ อ้ มููลและ Co-creators ยัังสามารถมีีบทบาทในการช่่วยทดสอบ
แนวความคิิดหรืือต้้นแบบที่่�ได้้ผลิติ มา เนื่่�องจากมัักเป็็ นกลุ่่�มที่่�ใกล้้ชิิดกับป
ั ระเด็็นปััญหาและ
เข้้าใจความต้้องการของประชาชนมากกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ๆ
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของ DES Policy Lab นั้้�น  ผู้้�สนัับสนุนข้
ุ อ้ มููลและผู้้�มีีส่่วนร่่วม
สร้้างสรรค์์ในระดัับบุคุ คล คืือประชาชนผู้้�รัับบริกิ ารและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย นวััตกรด้้านดิิจิิทัลั
ธุุรกิิจสตาร์ตอั
์ พ 
ั และผู้้�เชี่่�ยวชาญ ในประเด็็นที่�่เกี่่�ยวข้้องกัับโจทย์์นโยบาย ในระดัับหน่ว่ ยงาน 
ผู้้�สนัับสนุนข้
ุ อ้ มููล และผู้้�มีีส่่วนร่่วมสร้้างสรรค์์ที่�่สำ�ำ คััญ ประกอบด้้วย
• หน่่วยงานที่่�มีีภารกิิจขับั เคลื่่�อนการพััฒนาดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม เช่่น
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทัลั สำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
สำำ�นัักงานรััฐบาลดิิจิิทััล (องค์์การมหาชน) สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการ
กระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) เป็็ นต้น  
้
• หน่่วยงานในระบบวิิจัยั และนวััตกรรม เช่่น สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ สำำ�นัักงาน
สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรมแห่่งชาติิ สถาบััน
การศึึกษา และสถาบัันวิิจัยั ต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน เป็็ นต้น้
• หน่่วยงานที่่�เป็็ นคลัังสมองของประเทศ เช่่น สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ สถาบัันนโยบายสาธารณะและการพััฒนา สถาบัันวิิจัยั เพื่่�อ
การพััฒนาประเทศไทย เป็็ นต้น้
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• หน่่วยงานที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน  (Domain expert) ในแต่่ละสาขา 
เช่่น ด้าน
้ การเกษตร การสาธารณสุุข การคมนาคมขนส่่ง การเงิินการคลััง
การท่่องเที่่�ยว ศิิลปวััฒนธรรม เป็็ นต้น้
• หน่่วยงานภาคธุุรกิิจเอกชน ทั้้�งในส่่วนของ สภาดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมดิิจิิทัลั  หรืือธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมที่่�ใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั ในการดำำ�เนิินงาน
• หน่่วยงานภาคประชาชน เช่่น องค์์กรภาคประชาสัังคม ศููนย์์ดิจิิ ิทัลั ชุุมชน เป็็ นต้น้
• หน่่วยงานระหว่่างประเทศ เช่่น สหภาพโทรคมนาคมระหว่่างประเทศ (ITU)
องค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ (OECD) เป็็ นต้น้

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”
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การดำำ�เนิินงานของ
DES Policy Lab

นั้นมีผู้สนับสนุนข้อมูลและผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ที่ส�ำคัญ
ประกอบด้วย
หน่่วยงานที่่�มีีภารกิิจขับั เคลื่่�อนการพััฒนา
ดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมเช่่น สำำ�นัักงาน
ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทัลั สำำ�นัักงานพััฒนา
ธุุ ร กรรมทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ สำำ� นัั ก งาน
รััฐบาลดิิจิิทัลั (องค์์การมหาชน) สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการ
โทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
(กสทช.) เป็็ นต้น 
้

หน่่วยงานในระบบวิิจัยั และนวััตกรรม เช่่น
สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานสภา
นโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั
และนวััตกรรมแห่่งชาติิ สถาบัันการศึึกษา 
และสถาบัันวิจัิ ยั ต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
เป็็ นต้น้
หน่่วยงานที่่�เป็็ นคลัังสมองของประเทศ เช่่น
สำำ� นััก งานสภาพััฒ นาการเศรษฐกิิ จ และ
สัังคมแห่่งชาติิ สถาบัันนโยบายสาธารณะ
และการพััฒนา สถาบัันวิิจัยั เพื่่�อการพััฒนา
ประเทศไทย เป็็ นต้น้

83

หน่่ ว ยงานระหว่่า งประเทศ เช่่ น สห ภาพ
โทรคมนาคมระหว่่างประเทศ (ITU) องค์์การ
เพื่่� อ ความร่่ ว มมืือและการพัั ฒ นาทาง
เศรษฐกิิจ (OECD) เป็็ นต้น้

หน่วยงานภาคประชาชน  เช่น  องค์กรภาค
ประชาสังคม ศูนย์ดิจิทลั ชุมชน เป็ นตน้

หน่่วยงานที่่� มีี ความเชี่่� ยวชาญเฉพาะด้้าน 
(Domain expert) ในแต่่ละสาขา เช่่น ด้าน
้
การเกษตร การสาธารณสุุข การคมนาคม
ขนส่่ง การเงิินการคลััง การท่่องเที่่�ยว ศิิลป
วััฒนธรรม เป็็ นต้น้

DES Policy Lab - The Beginning
ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

หน่่วยงานภาคธุุรกิิจเอกชน ทั้้�งในส่่วนของ
สภาดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ผู้้�ประกอบการในธุุ ร กิิ จ และอุุตสาห กรรม
ดิิ จิิ ทัั ล  หรืือธุุ ร กิิ จ และอุุ ตสาห กรรมที่่� ใ ช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั ในการดำำ�เนิินงาน
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4.2

ผู้้�ปฏิิบััติิ
(Implementors)

ผู้้�ปฏิิบัติั อิ าจรวมถึึงผู้้�มีีอำำ�นาจหน้้าที่�่ในการดำำ�เนิินการจริิง ทั้้�งในเชิิงประเด็็นและเชิิง
พื้้�นที่�่ ผู้้�ปฏิิบัติั ิจะมีีส่่วนสำำ�คััญต่่อการช่่วยสร้้างสรรค์์แนวความคิิด  เนื่่�องจากมีีความเข้้าใจ
โอกาสและความท้้าทายทั้้�งในเชิิงประเด็็นและในพื้้�นที่�่ควบคู่่�กัน น
ั อกจากนี้้� ผู้้�ปฏิิบัติั ิจะมีี
บทบาทอย่่างมากในกระบวนการทดลองนโยบาย โดยผู้้�ปฏิิบัติั ิสำ�ำ หรัับ  DES Policy Lab
จะรวมถึึง หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และรััฐวิิสาหกิิจ ที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับการขัับเคลื่่อ� นประเด็็น
นโยบายแต่่ละด้้าน หน่่วยงานกลางที่่�มีีส่่วนสนัับสนุนุ การขัับเคลื่่�อน ทั้้�งในส่่วนของสำำ�นััก
งบประมาณ สำำ�นัักงาน ก.พ.ร. สำำ�นัักงาน ก.พ. รวมถึึงหน่่วยงานในพื้้�นที่�่ เช่่น องค์์การปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น ศููนย์ดิ์ จิิ ิทัลั ชุุมชน เป็็ นต้น้

4.3

ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
(Policy makers)

ผู้้�กำำ�หนดนโยบายจะมีีส่่วนสำำ�คััญในช่่วงท้้ายของกระบวนการของ DES Policy
Lab หรืืออาจมีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่กระบวนการออกแบบนโยบาย ซึ่่�งกลุ่่�มนี้้�จะประกอบด้้วย
คณะกรรมการดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ คณะกรรมการเฉพาะด้้าน หรืือ
คณะกรรมการระดัับชาติิที่เ�่ กี่่ย� วข้้อง โดยจะเป็็ นกลุ่่�มที่่สร้
� า้ งแรงผลัักดัันสำำ�คััญให้้นโยบายที่่ผ่� าน
่
� งนโยบายได้้อย่่างแท้้จริงิ
กระบวนการคิิดและรัับฟัั งภายในเครืือข่่าย เกิิดเป็็ นผลสััมฤทธิ์์ทา

4.4

ผู้้�ให้้เงิินทุุน
(Financial contributors)

บทบาทในด้้านการสนัับสนุุนเงิินทุุนมีีความสำำ�คััญต่่อทั้้�งกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ซึ่�ง่ ในการดำำ�เนิินงานของ DES Policy Lab ดำำ�เนิินการโดยอาศััยกลไกการทำำ�งานร่่วมกัับ
กองทุุนพัฒ
ั นาดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ การให้้บริกิ าร
สาธารณะ รวมทั้้�งการสนัับสนุนจา
ุ กแหล่่งทุุนอื่�่นทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ
การออกแบบระบบนิิเวศของการสร้้างนวััตกรรมเชิิงนโยบายด้้านดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสััง คมจึึ ง เป็็ น การเปิิ ดป ระตููสู่่�ก ารบริิ หา รจััด การภาครััฐ ที่่� เ ป็็ น แนวราบมากยิ่่� ง ขึ้้�น
อัันจะเป็็ นการวางรากฐานให้้เกิิดการต่่อยอดสู่่ก� ารสร้้างเครืือข่่ายและบููรณาการความร่่วมมืือ
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สู่่�หน่่วยงานภาคส่่วนอื่่�นภายใต้้ความสำำ�เร็็จของเป้้าหมายเชิิงนโยบายร่่วมกััน ทั้้ง� นี้้� ช่่อง
ทางการมีีส่่วนร่่วมทางดิิจิิทัลั ของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอาจเกิิดจากการสร้้างสััมพัันธ์โ์ ดยตรงกัับ
หน่่วยงานดัังกล่่าว หรืือการเปิิ ดช่อ่ งทางใหม่่ ๆ เช่่น การมีีแพลตฟอร์์มออนไลน์์ในการเสนอ
แนวความคิิด  การเปิิ ดการแข่่งขัันเชิิงนโยบาย หรืือการร่่วมมืือกัับศููนย์วิ์ ิจัยั ในหััวข้้อต่่าง ๆ
เป็็ นต้น 
้ โดยกิิจกรรมทั้้�งหมดนี้้�มีีเป้้าหมายสำำ�คััญไม่่เพีียงแต่่เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่ง�่ แนวความคิิดหรืือ
ความรู้้�ใหม่่เชิิงนโยบายดิิจิิทัลั เท่่านั้้น 
� แต่่ยังั รวมถึึงการสร้้างเครืือข่่ายและความสััมพัันธ์เ์ พื่่�อ
เป็็ นพันั ธมิิตรในการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับ DES Policy Lab
การทราบบทบาทของแต่่ละองค์์กร หน่่วยงาน  และบุุคคลที่่�จะเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในระบบนิิเวศเพื่่�อการทำำ�งานนี้้� จะส่่งผลให้้การดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
(Stakeholder analysis) และการสร้้างช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมทางดิิจิทัิ ลั ของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
ต่่าง ๆ ในการเสนอแนะนโยบายสาธารณะมีีเป้้าหมายและจุุดประสงค์์ที่�่ชัดั เจนมากยิ่่�งขึ้้�น 
กรอบบทบาทดัังกล่่าวมองผ่่านมุมุ ของกระบวนการจะมีีขั้้�นตอนที่่�ผู้้�มีีส่่วนร่่วมจะ
สามารถเข้้ามาดำำ�เนิินการในเครืือข่่ายได้้ ทั้้ง� นี้้� บทบาทของ DES Policy Lab จะทำำ�หน้้าที่�่เป็็ น
พื้้�นที่�่กลางเพื่่�อให้้ผู้ใ้� ห้้ข้อ้ มููล ผู้้�มีีส่่วนร่่วมสร้้างสรรค์์ ผู้้�ปฏิิบัติั ิ และผู้้�กำำ�หนดนโยบายมีีส่่วนใน
การสร้้างนโยบายดิิจิิทัลั ร่่วมกััน ตามภาพที่่� 20 ทั้้�งนี้้� DES Policy Lab จะคอยสนัับสนุนุ ให้้
เกิิดบทสนทนาและการอภิิปรายที่่�ส่ง่ เสริิมแนวความคิิดที่�ห่ ลากหลาย ผ่่านกระบวนการต่่าง ๆ
ที่่�ได้้เสนอไว้้ ผ่าน
่ เครื่่อ� งมืือทั้้�งทางดิิจิิทัลั และทางกายภาพที่่�เอื้้�อให้้เกิิดนวัตั กรรมเชิิงนโยบาย
และผ่่านบุคุ ลากรที่่�คอยสนัับสนุนุ และต่่อยอดแนวความคิิด

DES Policy Lab - The Beginning
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problem owners

supportive
processes
supportive
tools

INFORMATION
CONTRIBUTORS
& CO-CREATORS

OPEN POLICY
PLATFORM
(enabiling ideas)

IMPLEMENTORS

POLICY MAKERS

supportive
dialogues

problem solvers
supportive
people

ภาพที่่� 20 ภาพแสดงบทบาทของ DES Policy Lab ในฐานะพื้้�นที่�่กลางเพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนร่่วมที่่�หลากหลาย
(ดััดแปลงจาก SG:D Singapore Open Innovation Platform)
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บทที่่� 5
5 แนวทางการจััดตั้้�ง
DES Policy Lab

หากพิิจารณาจากประสบการณ์์และตััวแบบของการจััดตั้้ง� Policy Lab จากกรณีี
ศึึกษาของต่่างประเทศ จะพบว่่า  กลไกในลัักษณะนี้้�เกิิดขึ้้น� มาเพื่่�อเป็็ นเครื่่อ� งมืือในการสร้้าง
ความเปลี่่ย� นแปลงบนฐานของนวััตกรรมในระบบบริิหารงานภาครััฐผ่่านการเปิิ ดพื้้นที่
� สร้
�่ า้ งสรรค์์
และสร้้างระบบนิิเวศใหม่่ในการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันจากหลากหลายภาคส่่วนเพื่่อ� แสวงหาวิิธีีคิดิ
และวิิธีีปฏิิบัติั ิใหม่่ ๆ ให้้การขัับเคลื่่�อนงานของรััฐสามารถรัับมืือกัับความเปลี่่�ยนแปลงได้้
อย่่างเท่่าทััน ด้ว้ ยเหตุุนี้้ หั
� วั ใจสำำ�คััญของการกำำ�หนดโครงสร้้างและสถานะของ Policy lab
จึึงได้้แก่่ ความเป็็ นอิสิ ระ (Autonomy) ในเชิิงการบริิหารจััดการ และความยืืดหยุ่่�น (Flexibility)
ในการดำำ�เนิินงานซึ่่ง� อาจเป็็ นข้อ้ จำำ�กััดของระบบราชการปกติิ
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		คุุณลัักษณะและเงื่่�อนไขการดำำ�เนิินงานของ DES Policy Lab
การกำำ�หนดบทบาทและภารกิิจของ DES Policy Lab อยู่่�บนฐานคิิดของการเปิิ ดพื้้นที่
� ใ�่ ห้้สามารถ
ลองผิิดลองถููก (Trials and errors) หรืือมีีลัักษณะของการขัับเคลื่่�อนงานในแบบ “ทดลอง”
(Experimental) ได้้โดยไม่่ผููกติิดกับั การกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่�่และพัันธกิิจที่�่เคร่่งครััดและ
ตายตััว ดัังนั้้�น การจััดสรรงบประมาณ ระเบีียบกฎเกณฑ์์ในการบริิหารจััดการและการประเมิิน
ผลงาน ก็็จะต้้องเป็็ นไปภายใต้้เงื่�่อนไขดัังกล่่าวด้้วย นั่่�นคืือ
(1) มีีความยืืดหยุ่่�นเพีียงพอในการบริิหารงบประมาณ โดยอาจสามารถขอรัับ
การจััดสรรงบประมาณอุุดหนุนุ ในลัักษณะในรููปแบบเงิินก้อ้ น (Block Grant) แทนการจััดสรร
งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-item budgeting) เพื่่�อให้้กลไก Policy Lab สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้อย่่างคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพ
(2) มุ่่�งเน้้นให้้ Policy Lab สามารถมีีความเป็็ นอิิสระเชิิงการบริิหารจััดการ
(Managerial autonomy) ได้้ตามสมควร โดยเฉพาะในด้้านการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
ลดข้้อจำำ�กััดของระเบีียบกฎเกณฑ์์ในการบริิหารจััดการในระบบราชการปกติิ
(3) ในการด้้านประเมิินผลงานรวมถึึงระบบติิดตามและตรวจสอบงบประมาณและ
ผลงานจะต้้องเกื้้�อกููลต่่อการเปิิ ดพื้้นที่
� �่สร้า้ งสรรค์์ซึ่ง�่ มีีระดัับความเสี่่�ยงสููงกว่่าการขัับเคลื่่�อน
ภารกิิจดั้้ง� เดิิมและภารกิิจปกติิประจำำ�วััน ดังั นั้้�น หลักั เกณฑ์์และวิิธีีการในการประเมิิน ติิดตาม
และตรวจสอบจะต้้องมีีความยืืดหยุ่่�นและเปิิ ดกว้้างเพีียงพอ
จากที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมด หากนำำ�มาพิิจารณาร่่วมกัับบริบท
ิ ในเชิิงสถาบัันของการบริิหาร
งานภาครััฐไทย จึึงเสนอแนะว่่าในช่่วงแรก ให้้จัดตั้้
ั ง� DES Policy Lab ในรูู ปแบบโครงการ
ภายใต้้สำ�นั
ำ ั กงานคณะกรรมการดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.)
ซึ่ง�่ เป็็ นแนวทางที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้ภายใต้้ระบบราชการปกติิโดยไม่่จำ�ำ เป็็ นต้อ้ งมีีการจััด
โครงสร้้างอำำ�นาจหน้้าที่�่หรืือการปรัับแก้้ข้อ้ กฎหมายใหม่่ แนวทางการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
เป็็ นรููปแบบที่่�มีีความยุ่่�งยากในการจััดตั้้ง� น้้อย แต่่มีีจุุดเด่่นในการสร้้างความเป็็ นอิิสระ
และยืืดหยุ่่�นผ่่านการจััดตั้้ง� ในรููปของโครงการ (Project-based lab) เพื่่�อแยก Policy Lab
ออกจากการดำำ�เนิินงานประจำำ�ของราชการผ่่านการทำำ�สััญญาจ้้างโครงการกัับหน่่วยงาน
ต้้นสังั กััด  ซึ่�่งทำำ�ให้้เกิิ ดความยืืดหยุ่่�นทั้้�งในด้้านการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ การบริิหาร
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งบประมาณ และการบริิหารจััดการในมิิติิอื่�่น  ๆ ขณะเดีียวกัันการจััดตั้้ง� Policy Lab ในรููป
แบบโครงการยัังมีีลัักษณะเป็็ น  “ความสััมพัันธ์บน
์ ฐานของสััญญา/ข้้อตกลง” (Contractual
basis) ซึ่่�งเป็็ นกลไกสำำ�คััญในการสร้้างความรัับผิิดรับั ชอบในการขัับเคลื่่�อนงานให้้เกิิ ด
ผลสััมฤทธิ์์�ระหว่่าง Policy Lab กัับหน่ว่ ยงานต้้นสังั กััดหรืือรััฐบาลอีีกด้้วย
		องค์์ประกอบของ DES Policy Lab ในรููปแบบนี้้�จะประกอบไปด้้วย
		 (1) คณะกรรมการบริิหาร (Governing Board) ขึ้้�นตรงกัับคณะ
กรรมการดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ เพื่่�อให้้ Policy Lab อยู่่�ภายใต้้การรัับรู้้�
และการสนัับสนุนุ ของรััฐบาลและผู้้�บริิหารระดัับสููง คณะกรรมการบริิหารอาจแต่่งตั้้�งจาก
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิหรืื
ิ อผู้้�บริิหาร เพื่่�อทำำ�หน้้าที่�่กำ�ำ กัับและติิดตามความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานของ
Policy Lab รวมทั้้�งอำำ�นวยการดำำ�เนิินงาน 
		 (2) ผู้้�รับ
ั ผิิดชอบหรืือผู้้�จัด
ั การโครงการ (Project manager)
เป็็ นบุคุ ลากรที่่�สรรหาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก โดยมีีบทบาทหลัักในการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
และขัับเคลื่่�อนงานของ Policy Lab ทั้้�งการบริิหารจััดการ การประสานงานเครืือข่่าย และ
การสื่่�อสารการดำำ�เนิินงานต่่อสาธารณะ
		 (3) คณะทำำ�งาน (Working committee) ประกอบด้้วยบุุคคลที่่ส� รรหา
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก และบุุคลากรภายใน สดช. เพื่่�อร่่วมกัันทำ�ำ หน้้าที่�่ขับั เคลื่่�อนงานของ
Policy Lab ตามขอบเขตการดำำ�เนิินงานและสร้้างผลผลิิตตามนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิิน
งานของคณะกรรมการบริิหาร สำำ�หรัับแหล่่งเงิินงบประมาณที่่�นำ�ำ มาใช้้ในการดำำ�เนิินการของ
DES Policy Lab มาจากงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีของ สดช. และงบประมาณที่่�ได้้รับั
การสนัับสนุนจา
ุ กกองทุุนพัฒ
ั นาดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
จุุดเด่่นสำำ�คััญของการจััดตั้้ง� ในรููปแบบนี้้� นอกจากความไม่่ยุ่่�งยากในการจััดตั้้ง� แล้้ว
การกำำ�หนดให้้เป็็ น “โครงการ” ยัังทำำ�ให้้สามารถกำำ�หนดระยะเวลาเริ่่ม� ต้้นและสิ้้�นสุดุ ได้้ชัดั เจน 
ซึ่่ง� หากครบกำำ�หนดระยะเวลาการดำำ�เนิินงานและผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสินิ ใจในเชิิงนโยบายมองเห็็น
ประโยชน์์หรืือคุุณค่่าของ Policy Lab ก็็สามารถขยายระยะเวลาดำำ�เนิินงานต่่อไปได้้ หรืืออาจ
ยกระดัับความเป็็ นสถาบัันไปสู่่ก� ารกำำ�หนดโครงสร้้างที่่�ชัดั เจนและถาวรขึ้้�นไปได้้ เช่่น จัดตั้้
ั ง�
เป็็ นองค์์กรพิิเศษภายใต้้ส่ว่ นราชการ หรืือจััดตั้้ง� ในลัักษณะเป็็ นธุรุ กิิจ  Start-up ของรััฐบาล
ทั้้�งนี้้� หากกลไกหมดความสำำ�คััญหรืือความจำำ�เป็็ นด้ว้ ยเหตุุผลอื่่�น  ๆ ก็็สามารถยุุบและยุุติิ
โครงการได้้ทันทีี
ั
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องค์์ประกอบของ
DES Policy Lab
Governing Board
ประกอบด้้ ว ยผู้้� บ ริิ ห าร ผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ
กำำ � กัั บ และติิ ด ตามความก้้ าว หน้้ า การดำำ � เนิิ น งานของ
Policy Lab รวมทั้้� ง อำำ � นวยความสะดวก
แก่่ ค ณะทำำ � งาน เช่่ น กฏระเบีี ย บ

Policy Lab

งบประมาณสนัับสนุุน
งบประมาณของ สดช.
กองทุุ น พัั ฒ นาดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ
เศรษฐกิิ จ และสัั ง คม

เป็็ นบุุ ค คล ทำำ � สัั ญ ญาจ้้ า งโครงการกัั บ สดช.
มีี บ ทบาทหลัั ก ในการประสานงานและวางแผน
การดำำ � เนิิ น งานของ Policy Lab

Working committee
ประกอบด้้ ว ยบุุ ค คลถายนอกและภายใน
เป็็ นคณะทำำ � งานของ Policy Lab

ภาพที่่� 21 องค์์ประกอบของ DES Policy Lab
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Project manager/
Lab Director
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ก้้าวต่่อไปของ
DES Policy Lab

การดำำ�เนิินการนี้้�เป็็ นก้า้ วแรกที่่�สำ�ำ คััญของ DES Policy Lab ที่่�มุ่่�งศึึกษาและออกแบบ
กระบวนการและวิิ ธีี การพััฒนานโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทััลเพื่่� อเศรษฐกิิ จและสัังคม
รวมถึึงออกแบบแนวทางการจััดตั้้ง� และระบบนิิเวศที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินงานที่่�เหมาะสม
นอกจากนี้้� ยังั ได้้ดำ�ำ เนิินการนำำ�ร่่องพััฒนาต้้นแบบเชิิงนโยบาย 3 โครงการ เพื่่�อทดสอบ
กระบวนการออกแบบนโยบายของ DES Policy Lab ที่่�วางไว้้ ซึ่่ง� ผลจากการประเมิินโครงการ
ชี้้�ให้้เห็็นถึงึ คุุณค่่าของวิิธีีการพััฒนานโยบายโดยการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมจากประชาชนและ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องที่่�หลากหลาย (Co-creation) ในการสร้้างสรรค์์แนวคิิดนโยบาย และ
การทดสอบ ปรัับปรุุงแนวคิิดนโยบาย และบริิการภาครััฐก่่อนนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
สำำ�หรัับก้า้ วต่่อไปของ DES Policy Lab สามารถพิิจารณาแนวทางการพััฒนา DES
Policy Lab ในอนาคต  โดยแบ่่งระยะของการพััฒนา ออกเป็็ น 3 ช่่วง คืือระยะเริ่่ม� ต้้น (Starting up)
ระยะเติิบโต (Growing) และระยะขยายผล (Scaling) โดยแต่่ละช่่วงใช้้ระยะเวลา 1-2 ปีี โดย
พิิจารณาทั้้�งในแง่่ของยุุทธศาสตร์์และรููปแบบการจััดตั้้ง�  ตามระยะเวลาการพััฒนาที่่�แตกต่่าง
กััน สามารถสรุุปได้้ดังั ในภาพที่่� 22 ดัังนี้้�
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Scaling
• Lab as Advisor
• System changer
• Digital Policy Innovation
Knowledge Hub

Growing
•
•
•
•

Citizen engagement platform
Policy Co-creation Space
Grow innovator networks
Capacity building

Starting up
Setting up an agile team
Lab as enabler
Create champion project
Buil policy innovator networks

Project

Institutionalized

ภาพที่่� 22  แนวทางการพััฒนา DES Policy Lab
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ในระยะแรกคืือ การเริ่่�ม จััดตั้้�ง ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารหรืือระยะเริ่่�ม ต้้น  (Starting up)
ซึ่่ง� ประกอบด้้วยการจััดตั้้ง� ทีีมนวััตกร การดำำ�เนิินการพััฒนาแนวคิิดเชิิงนโยบายด้้านดิิจิิทัลั
โดยสร้้างการมีีส่่วนร่่วมจากกลุ่่�มเป้้าหมายและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย และมุ่่�งสร้้างสรรค์์ผลลััพธ์์
ที่่�สร้า้ งประโยชน์์อย่่างชััดเจนเพื่่�อพิิสููจน์คุ์ ณ
ุ ค่่าของห้้องปฏิิบัติั กิ ารนโยบาย นอกจากนี้้� ระยะ
Starting up ยัังเป็็ นช่่วงเวลาในการวางกลไกการสนัับสนุนนวั
ุ ตั กรรมผ่่านกองทุุนพัฒ
ั นา
ดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม และการพััฒนาระบบนิิเวศที่่�ช่่วยสนัับสนุนุ การดำำ�เนิินงาน
อย่่างมีีส่่วนร่่วมอีีกด้้วย
การพััฒนานโยบายในระยะเริ่่ม� ต้้นควรเลืือกโจทย์์เชิิงนโยบายที่่�ไม่่ซับซ้
ั อ้ นจนเกิินไป 
และไม่่ทำ�ำ โครงการจำำ�นวนมากในเวลาเดีียวกััน แต่่มุ่่�งพลัังไปที่่�การสร้้าง Champion Project
ที่่�สามารถสร้้างผลกระทบเชิิงบวกได้้อย่่างเป็็ นรููปธรรม ทำำ�ให้้ทีีมสามารถสื่่�อสารคุุณค่่าของ
DES Policy Lab ได้้อย่่างชััดเจน และนำำ�ไปสู่่ก� ารยอมรัับและการสนัับสนุนจา
ุ กผู้้�ที่�่เกี่่�ยวข้้อง
และจากสาธารณชน  โดย DES Policy Lab สามารถเล่่นบทบาทเป็็ นได้้ทั้้ง� ผู้้�สร้้างสรรค์์
นวััตกรรมเชิิงนโยบาย (Policy innovator) ผ่่านกระบวนการออกแบบนโยบายอย่่างมีีส่่วนร่่วม
และเป็็ นผู้้�สนัับสนุน 
ุ (Enabler) ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่ตั้้�่ ง� โจทย์์การออกแบบเชิิงนโยบาย (Policy design
challenge) ที่่�ถููกต้้อง และเปิิ ดรับั แนวคิิดนวัตั กรรมจากประชาชนหรืือเครืือข่่ายนวััตกร
จากนั้้�นจึงึ คััดเลืือกแนวคิิดที่�่มีีศักั ยภาพสููงและให้้การสนัับสนุนุ ในด้้านต่า่ ง ๆ เช่่น เงิินทุนหรืื
ุ อ
เครืือข่่าย เป็็ นต้น 
้
ทีีมนวััตกร ควรประกอบด้้วยสมาชิิกที่่�มาจากทั้้�งในและนอกระบบราชการ รวมถึึง
มีีทัักษะความเชี่่�ยวชาญที่่�สำ�ำ คััญและเป็็ นประโยชน์์ต่่อการสร้้างสรรค์์แนวคิิดเชิิงนโยบาย
ใหม่่ ๆ เช่่น ทัักษะด้้านนวัตั กรรม ทัักษะการสร้้างการมีีส่่วนร่่วม ทัักษะด้้านการพััฒนานโยบาย
และทัักษะด้้านดิิจิทัิ ลั หรืือวิิทยาศาสตร์์ข้อ้ มููล นอกจากนี้้� ควรเป็็ นผู้้�ที่�มีี่ ทััศนคติิที่�เ่ หมาะสม คืือ
 มีีความคิิดที่�่เปิิ ดกว้้าง รัักการเรีียนรู้้�และกล้้าทดลองสิ่่�งใหม่่ ๆ สามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�คนที่่�
หลากหลาย และมีีเจตนารมณ์์ที่จ�่ ะพััฒนานโยบายสาธารณะที่่สา
� มารถสร้้างการเปลี่่ย� นแปลง
ได้้อย่่างแท้้จริงิ ในช่่วงเริ่่�มต้้นนี้้ � ควรจััดตั้้ง� ทีีมที่่�มีีขนาดเล็็กและคล่่องตััว แต่่ทำ�ำ งานร่่วมกัับ
เครืือข่่ายหรืือระบบนิิเวศที่่�หลากหลาย
ในระยะเติิบโต (Growing) ทีีมนวััตกรสามารถต่่อยอดการทำำ�งานจากรากฐานและ
เครืือข่่ายที่่�ได้้สร้า้ งและสั่่�งสมไว้้ในระยะแรก โดยสามารถเลืือกทำำ�โจทย์์ที่�่ยากและซัับซ้อ้ นขึ้้�น 
ต้้องการการมีีส่่วนร่่วมจากผู้้�เล่่นที่�ห่ ลากหลายมากขึ้้�น และให้้ความสำำ�คััญกัับการขยายระบบ
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นิิเวศสำำ�หรัับการสร้้างนโยบายดิิจิิทัลั และสร้้างชุุมชนนวััตกร (Community of innovators)
ที่่�ช่่วยสร้้างสรรค์์แนวคิิดใหม่่และร่่วมขัับเคลื่่�อน DES Policy Lab นอกจากนี้้� ยังั สามารถ
ส่่งเสริิมการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ผ่่านการสร้้างพื้้�นที่�่ทางกายภาพสำำ�หรัับ
การสร้้างสรรค์์นโยบายร่่วมกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ (Policy Co-creation Space) และการใช้้กลไก
ดิิจิิทัลั ยกตััวอย่่างเช่่นแพลตฟอร์์มสร้้างการมีีส่่วนร่่วมจากประชาชน (Citizen engagement
platform) หรืือแพลตฟอร์์มการสร้้างนวััตกรรมแบบเปิิ ด (Open innovation platform)
เมื่่�อ DES Policy Lab ได้้สร้า้ งคุุณค่่าแก่่ประชาชนและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องจนได้้รับั
ความไว้้วางใจแล้้ว ในระยะขยายผล (Scaling) สามารถก้้าวไปสู่่ก� ารทำำ�หน้้าที่�่ให้้คำ�ำ ปรึึกษา
ด้้านการพััฒนานวััตกรรมเชิิงนโยบายด้้านดิิจิทัิ ลั แก่่หน่ว่ ยงานภาครััฐต่่าง ๆ และเคลื่่อ� นไปทำำ�
โจทย์์เชิิงระบบที่่�ซับซ้
ั อ้ นขึ้้�นซึ่ง�่ ต้้องการการบููรณาการความร่่วมมืือข้้ามหน่่วยงานเพื่่�อร่่วมกััน
ตอบโจทย์์ยุทุ ธศาสตร์์และนโยบายระดัับชาติิด้าน
้ ดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม นอกจากนี้้�
จากการสั่่�งสมประสบการณ์์และองค์์ความรู้้�ในการออกแบบนโยบายด้้านดิิจิิทัลั ที่่�ผ่่านมา 
ทำำ�ให้้ในระยะขยายผลนี้้� DES Policy Lab สามารถเป็็ นศููนย์ร์ วมความรู้้� (Knowledge Hub) ที่่�
ผลิิตและเผยแพร่่องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนวัตั กรรมเชิิงนโยบายด้้านดิิจิทัิ ลั แก่่สาธารณะในวงกว้้าง
ในขณะที่่ยั� งั คงสร้้างสรรค์์นวัตั กรรมนโยบายสาธารณะเพื่่อ� ตอบโจทย์์สำ�ำ คััญของประเทศอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง และขัับเคลื่่อ� นการเปลี่่ย� นแปลงร่่วมกัับเครืือข่่ายเพื่่�อขยายผลกระทบให้้ใหญ่่ขึ้้น 
� เพื่่�อ
สามารถตอบสนองต่่อความซัับซ้อ้ นของประเด็็นปััญหาในโลกยุุคใหม่่บนฐานของการร่่วมคิิด
ร่่วมสร้้างสรรค์์จากผู้้�คนหลากหลายภาคส่่วน  ในระยะขยายผลนี้้� สามารถจััดตั้้ง� DES  Policy Lab
เป็็ นองค์์กรใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นและคล่่องตััว โดยอาจจััดตั้้ง� เป็็ นองค์์กรพิิเศษภายใต้้
ส่่วนราชการ หรืือจััดตั้้ง� ในลัักษณะเป็็ นธุรุ กิิจ Start-up ของรััฐบาล
ห้้องปฏิิบัติั ิการนโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม (DES Policy
Lab) เป็็ นก้า้ วสำำ�คััญของการออกแบบนโยบายสาธารณะด้้านดิิจิิทัลั ด้้วยกระบวนทััศน์์แบบ
ใหม่่ ที่�่ประยุุกต์์แนวคิิดและวิิธีีการเชิิงนวััตกรรมเข้้าสู่ก�่ ระบวนการออกแบบนโยบาย โดยเปิิ ด
พื้้�นที่�่ให้้มีีการทดลองสร้้างสรรค์์นวัตั กรรมทางนโยบาย (Policy innovation) และทำำ�งานร่่วม
กัับเครืือข่่ายความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน  การทำำ�งานขัับเคลื่่�อนห้้องปฏิิบัติั ินโยบายต้้อง
ใช้้ทั้้ง� ปัั ญญา ใจที่่�เปิิ ดกว้้าง และความมุ่่�งมั่่�นอดทน เนื่่�องจากการสร้้างนวััตกรรมไม่่ใช่่เรื่่อ� ง
ง่่ายนวััตกรรมที่่�สร้า้ งคุุณค่่าได้้จริงิ ต้้องผ่่านการทดสอบและล้้มเหลวครั้้ง� แล้้วครั้้ง� เล่่า อีีกทั้้�ง
การสร้้างให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมจากหลายภาคส่่วนก็็ใช้้พลังั งานและระยะเวลาในการสร้้าง
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ความเชื่่อ� มั่่�นไม่่น้อ้ ยเช่่นกัน ทีี
ั มขัับเคลื่่อ� น DES Policy Lab และผู้้�ที่สน
�่ ใจนำำ�แนวคิิดห้อ้ งปฏิิบัติั กิ าร
นโยบายไปใช้้ นอกจากจะต้้องศึึกษาหลัักการและวิิธีีการให้้ดีีแล้้ว ยัังควรทดลองลงมืือปฏิิบัติั ิ
และนำำ�วิิธีีการและเครื่่อ� งมืือไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริบท
ิ ของตน ที่่�สำ�ำ คััญคืือไม่่หยุดุ เรีียน
รู้้�และนำำ�บทเรีียนที่่�ได้้จากการลงมืือปฏิิบัติั ิมาปรัับปรุุงพััฒนาการทำำ�งานอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง
เพื่่�อให้้สามารถยืืนหยััดสร้า้ งคุุณค่่าท่า่ มกลางวิิกฤติิและการเปลี่่ย� นแปลงทางเศรษฐกิิจ สังั คม
และสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงเติิบโตไปข้้างหน้้าได้้อย่่างมั่่�นคง
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Chapter 1
Introduction
to Policy Lab

Our global community has and will continue to experience severe and abrupt
changes in technology, the economy, and the environment. Such changes generate both new opportunities and instability for citizens, society, governance, and
development. In early 2020, the rate of change we face has dramatically increased
due to the outbreak of the new strain of coronavirus (COVID-19), which has spread
to many parts of the world (BBC, 2020). The COVID-19 pandemic has not only
changed people’s way of life around the world but is also an important economic
“turning point” that widely affects business operations at every level. It is also an
important stimulant for rapid digital transformations, which are drastically changing
the way people live and work. Therefore, it can be said that the large-scale results
that will occur in the future are behavioral changes and adjustment of the global
political-economic landscape to the “New Normal” in the Post COVID-19 era.
As economic and societal problems are increasing in complexity, urgency,
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and severity, it has become a major challenge for governments around the world
to effectively design public policies that can keep up with the pace of change and
complexity of current problems. Tasked with the role of managing change, balancing
society, and stabilizing the country, governments need to adapt and seek more
effective methods for developing public policies that can efficiently tackle modern
challenges and respond to the needs of people today and in the future. Collaborations
across sectors including government agencies, civil society and private sector has
become crucial for the success of public policy development and implementation.
One of the new policy development approaches that has been gaining
international attention is “policy lab”, a space or process for experimentation and
co-creation of public and policy innovations that can meet needs of people and
address economic and societal challenges of the digital era in a timely and effective
manner. Key aspects of the policy lab approach include putting citizens or end users
at the center of the policymaking process (citizen-centric), focusing on testing and
iterating policy ideas (experimental) before adopting and implementing public
policies, and engaging key stakeholders, experts, and relevant parties from across
sectors to participate in public policy design process (collaborative).
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BBC. (2020, March 11). BBC News. Retrieved from bbc.com: https://www.bbc.com/news/health-51358459
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What is policy lab?
Policy lab is an approach, a space, or an agency for co-creation of policy
ideas and public innovations that can effectively address citizen’s needs and
tackle complex societal, economic, and environmental challenges of the digital
era. Important characteristics of policy lab include holding people or service users
at the center of the process, emphasizing cross-sectoral and cross-functional
collaboration, and conducting experiments to test and refine policy concepts
before policy enactment and implementation.          
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Globally, many countries have established policy labs, such as The Policy
Lab (UK), The Policy Lab Digital Work & Society (Germany), Design Policy Lab
(EU), MindLab (Denmark), and PDIS (Taiwan). According to the survey conducted
in 2016 on Public Policy Labs in 27 EU countries  (M Fuller & A Lochard , 2016), 65
Policy Labs have been set up in Europe. In Thailand, although there is no policy lab
that has been established as a separate unit or organization, a number of public
organizations have started to initiate various innovation lab projects that apply policy lab and public innovation lab methods, resulting in new development of policy
ideas and public innovations, including the Office of the National Economic and
Social Development Council, National Innovation Agency, Office of the Public Sector
Development Commission, and National Higher Education, Science, Research, and
Innovation Policy Council.  
The necessity to find new approaches for public policy formulation that can
better respond to rapid technological changes and complex social and economic
problems has given rise to policy labs internationally (Bailey & Lloyd, 2016). In
addition, policy labs also help to promote cultural and mindset changes in public
sector towards innovation, agility and creativity, which enable governments to adapt
and respond to rapid changes more effectively (Kimbell, 2015).

What is policy innovation?
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ก้้ า วแรกของ “ห้้อ งปฏิิ บััติิ ก ารนโยบายดิิจิทัล ”

The meaning of policy innovation encompasses both the processes and
the outputs from the policy design process, which are as follows:
1. New processes and methods used in designing and developing public
policies that can tackle complex challenges more effectively than existing
methods.
2. New public policies or strategies which can solve public problems
more effectively.
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Chapter 2

Digital Economy and Society
Policy Lab (DES Policy Lab)
Office of National Digital Economy and Society Commission (ONDE) is an
agency whose important mission is to formulate digital strategies and policies for the
development of national economy and society in correspondence with the context,
situation, and national development strategy amidst global changes, both current and
future. In response to growing demands and complex challenges, ONDE has initiated
the “Digital Economy & Society Policy Lab or DES Policy Lab” as a mechanism
to support effective development of digital public policies for Thailand’s economy
and society in order to achieve the goals of the Thailand Digital Economy and Society Development Plan. The DES Policy Lab approach emphasizes co-creation of
policies with users, stakeholders, and experts from various sectors, in accordance
with principles of public participation in the public policy processโยบายสาธารณะ
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2.1

Key principles of
DES Policy Lab

Principles define the mindsets, methods, and culture of the innovation
team. Therefore, the formulation of clear working principles and adherence to such
principles are crucial for effective policy innovation development. Through an
in-depth review of the key principles applied at leading international policy labs,
integrated with the study and analysis of Thai digital economy context, the main
principles of the DES Policy Lab are defined as follows:
2.1.1 A: Agile Policy Making

To effectively respond to continuous technological disruptions and highly
dynamic and complex social and economic systems, DES Policy Lab needs to stay
agile, flexible, and continuously learn and improve its process, performance, and
outcomes. Agility and efficiency are achieved through reducing complicated and
unnecessary tasks and procedures, enabling the innovation team to spend their time
and energy on what really matters - creating innovative policies that truly improve
people’s lives.
		

2.1.2 B: Experimental
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The DES Policy Lab is a safe space for experimentation, from co-creating
policy ideas to testing and refining policy prototypes. Such experimental approach
enables the innovation team to learn from both successes and failures. Through
lessons learned, policy prototypes are then improved and developed until they can
solve problems or meet the needs of target groups and stakeholders effectively. Due
to the fact that public policies can greatly affect people lives, testing, assessing,
and improving policies in safe and specific environments where impacts from the
policies are limited before policy enactment and implementation will help to mitigate
the risks of failure in the real context and increase the chance of success. Thus,
experimentation helps to generate public policies that can solve problems and meet
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the needs of citizens more effectively as well as allows the government to spend
public budget more efficiently.
		

2.1.3 C: Co-Creative & Citizen-Centered

		

2.1.4 D: Digital Intelligence and Data-Driven

Public participation can happen in many steps of the policy design process
(Arnstein, 1969). However, in the current policy development process, the government
often considers citizens only as beneficiaries or merely service users (Bailey & Lloyd,
2016); therefore, public participation often occurs only at the end of the process just
to affirm the policy concepts that have already been crafted by policymakers. Nevertheless, policymakers may not have a holistic perception or complete understanding
of complex problems and new technological developments. Furthermore, a top-down
policy development approach that disconnects from affected users and stakeholders is
often unable to meet true needs of citizens. For the development of digital policies, it is
thus necessary to apply citizen-centric and co-creation approaches which emphasize
collaborating with users, stakeholders, experts, and practitioners from across sectors
and functions. A co-creative and citizen-centered approach ensures holistic understandings of the problems and helps to improve effectiveness of resulting policies in
responding to citizen’s demands and new challenges.
The use of digital technologies and data can help to enable more agile
and intelligent policy design process. Digital tools can be applied throughout the
policy development process, ranging from understanding problems, finding solutions, and policy testing. In addition, since rapid changes of digital technologies
are affecting people’s lives in every dimension and at all levels, the DES Policy Lab
team, with the mission to create digital policy innovations for the country, has to
continuously acquire up-to-date information and knowledge on digital technologies
and innovation, and collaborate with digital innovators, start-ups, and experts to
understand new opportunities and potential effects, both negative and positive, that
new digital technologies can bring to the economy and society in order to design
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policies to support new digital innovations, mitigate negative effects, and promote
advancement of Thailand’s digital economy and society.
		 2.1.5 E: Experiential Thinking meets Systems
			 Thinking

Public policies eventually affect citizens or public service users at experience level. With the aim to formulate policies and public services that effectively
satisfy needs of citizens, experiential thinking requires the policy innovation team
to think in terms of users’ experiences and is based on the deep understanding of
end-users’ motivations, needs, and aspirations. Additionally, public policies bring
about system-level effects; therefore, it is also crucial for policymakers to have a
holistic and systemic view of the problem. This system-level thinking includes seeing
interconnectedness between different issues and related factors within the system
and recognizing possible impacts and unintended consequences that may arise
from each policy decision. DES Policy Lab integrates both systems thinking and
experiential thinking in policy design process with the aim to generate public policies
that benefit the system while meeting the needs of end-users and stakeholders at
experience level.  
		 2.1.6 F: Futuristic
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Due to the increasing rate of changes and uncertainties, it is insufficient
for policymakers to only respond or react to problems after they have already arisen.
DES Policy Lab encourages proactive policymaking by incorporating future thinking that helps the innovation team to envision possible future scenarios, determine
the preferable future scenario, and identify critical policy issues that need to be
addressed in the present. Through future thinking, the innovation team can design strategies and policies to shape current reality in the direction that will lead
to desirable futures, to mitigate effects of future challenges, and to tap into new
opportunities that can drive Thai society and economy forward.
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Innovation Team

In the context of policy lab, an innovation team refers to a working group
consisting of members from various backgrounds who work collaboratively to
create policy innovations, facilitate the policy design process, and drive key
operations and activities to achieve the project goals or the missions of a lab.
The innovation team members often come from both public and private sectors,
have diverse sets of skills and expertise, and possess desirable mindsets, such
as open-mindedness and empathy.
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Methods and tools for
DES Policy Lab
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According to our study on public innovation labs and policy labs in different
countries, most labs apply design-based approaches in their policy design processes,
including design thinking or service design. However, the variety of methods are
often applied in combination with design thinking to enhance their policy design
processes, for instance, crowdsourcing, ethnographic research, and behavioral
science.
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Examples from other countries

MindLab (Denmark) employed design thinking as their primary method in
designing public innovations and applied ethnographic studies to enhance the
process, while Human Experience Lab (Singapore) mainly uses design thinking
and behavioural insights and complements the main methods with systems
thinking and future thinking.
In line with other policy labs, DES Policy Lab applies design thinking as the primary
method for policy design and enhances the approach with complementary methods and
tools which include systems thinking, foresight, digital tools for policymaking, and citizen
engagement methods, as shown in the figure below.
Foresight

Systems
Thinking

Design
Thinking

Policy
Sandbox

Citizen Engagement Methods
Digital Tools for Policy making

Figure 1: Methods and tools for policy design process of DES Policy Lab

The DES Policy Lab uses design thinking as its primary method due to its
participatory, citizen-centric, and experimental nature. Design thinking gives importance to
developing deep understandings of users’ experiences and needs, which is the dimension
that is often ignored by traditional policymakers. In addition, the scope of design thinking
process ranges from understanding the problems to creating new solutions. Thus, it can
serve as a fundamental process that can be applied well together with other methods
and tools. Compared to other methods, design thinking framework can be understood
more easily as they are coherent with common sense. Design thinking also has a set of
tools that have been systematically compiled and developed.
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However, the application of Design thinking in public policy development has
some limitations and weaknesses. For example, design thinking may lack big picture or
system-level perspectives, and its emphasis on qualitative data from a limited number
of users may not represent comprehensive and complete views of wider target groups,
which are often the scope of public policy formulation. Additionally, in some cases the
needs expressed by users may not always be based on long-term considerations or
broader public benefits. Due to these drawbacks, the following methods are integrated
to enhance the DES policy design process:
2.2.1 Systems thinking

		 2.2.2 Foresight
			 Foresight is a process that helps innovators to analyze, anticipate, and

explain possible future changes based on the principle of multiple futures. It is
a collaborative process in which experts and stakeholders from various sectors
co-develop future scenarios, determine a preferable future, and identify key vision
and strategies needed to achieve the desirable future. The key objective of foresight
is to formulate the policy directions and action plans to be prepared for changes in
the volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) world (Kraaijenbrink, 2018).    
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System thinking helps policymakers to understand problems in a holistic
way by considering related factors and their interconnections in a complex and
dynamic system. It also enables deep analysis of problems by looking beneath the
problem surfaces or specific events to discover underlying structures and mental
models that influence patterns and problems. Additionally, it helps the policy team
to identify leverage points – effective places to intervene in the system - and therefore increase the potential to solve problems more strategically. Lastly, systems
thinking helps policy innovators to anticipate potential impacts and unintended
consequences of the policy ideas on other parts of the economic and social system.
The World Economic Forum (2018) states that the application of systems thinking
in combination with design thinking is the key to achieve agile governance and will
reshape policymaking in the Fourth Industrial Revolution.
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In the context of DES Policy Lab, foresight plays a vital role in helping
the team to discover new opportunities and broaden perspectives, which may be
neglected if the scope of consideration is limited only to the current situations.
Therefore, foresight helps the innovation team to determine appropriate policy
issues to be entered into the policy design process of DES Policy Lab, leading to the
creation of digital policies that enable the country to cope with future risks and disruptions, leverage new opportunities, and drive the changes toward desirable future.
2.2.3 Digital Tools

			 Various digital tools can be employed to increase the efficiency of

policymaking throughout the policy design process, whether in a public hearing,
data analysis, policy design, or policy communication. Big data analysis focuses
on large volumes of data which can complement qualitative data collection from
a limited number of users in Design Thinking, making the analysis more valid and
credible. Via data visualization, big data can be presented in graphics that are easy
to comprehend and can help innovators and policy decision-makers to efficiently
analyze, communicate, and make decisions. Besides, digital tools can also enable
efficient data storage and management.
		 2.2.4 Citizen engagement
			 Citizen engagement through open innovation methods can foster agile

and inclusive policymaking. For example, the innovation team may play a role in
identifying the “right” policy challenges or questions and then crowdsource policy
ideas, recommendations, and public innovations from citizens and innovators from
various sectors. This can be conducted via online channels, such as an open innovation platform or citizen engagement platform, or via offline channels, e.g. challenge
prizes, policy dialogues, or hackathons. After policy ideas and recommendations
are obtained from the public, the team then assess and select promising policy
solutions as well as provide necessary supports, for instance, funding, consultation,
and new market development. Citizen participation in policy development increases
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the chance to come up with creative and robust policy solutions that can meet public
demands and values more effectively.
Examples in foreign countries:

The PDIS Lab in Taiwan utilizes online platforms for citizen engagement
in policy development. The platforms serve as mediums for collaboration
between citizens and governmental organizations. For example, vTaiwan.tw is
a platform that allows citizens to participate in the law-making process. Join.
gov.tw is the bulletin board for citizens to file complaints about government
services. Furthermore, hackathons are organized to generate ideas for new
civic technologies. As a venture capital, PDIS supports feasible social innovation programs which in turn help to stimulate Taiwan’s rapid civic technology
development.
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2.3

DES Policy Lab policy
design process

The policy design process of DES Policy Lab consists of 3 major phases:
Co-Diagnose, Co-Design, and Co-Deliver. The details of each phase are presented below.

Co-Diagnose

Co-Design

Identify problems

Sceening
Team formation
Scoping & Framing
Figure 2 Policy design process of DES Policy Lab

Empathize

Define
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Co-Deliver

Policy Sandbox
(Ideate)

Prototype

Test
Policy
Recommendation

Co-Diagnose is the first step in the DES Policy Lab process which
aims to identify problems, conduct preliminary diagnosis, and frame the policy
design challenges for the policy co-design process. The Co-Diagnose phase
encompasses the following steps: 1) problem identification, 2) screening, 3) team
formation, and 4) scoping and framing policy design challenges. Each step is
explained as follows:
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			 2.3.1 Co-Diagnose			
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				 1) Problem identification

Identification of policy issues in the public sector is different from those in
private and civil society sectors since public policy problems are mostly at the structural
level and highly complex. They often involve multiple sectors and pose high impacts
on the society. The origins of policy problems can be future-driven, problem-driven,
or innovation-driven.
					(1) Future-driven: Foresight helps the team in determining the
development directions of our society. Moreover, highly dynamic issues, such as
digital technologies, constantly pose new challenges and opportunities to the society,
which in turn create the need for future-driven policy identification. Examples of
future-driven policy challenges are future of digital agricultural technologies, lifelong
learning for future, etc.
					(2) Problem-driven: Besides future-driven challenges, the DES
Policy Lab also needs to respond to current challenges that citizens and public
and private sectors are facing. Problem-driven policy challenges can be identified
through gathering and analyzing bottom-up data from citizens and stakeholders,
private sector, and civil servants, which will result in accurate identification of policy
challenges that correspond to real issues that people are facing. Citizen data can
be acquired from different channels, for example, citizen engagement platforms,
opinion mining, and policy dialogues. In addition, identification of policy challenges
should also consider alignment with policy directions in order to gain support from top
management and respond to larger development directions. Problem-driven issues
may include solving public service problems to better meet the needs of citizens
as well as systemic problems, for instance, digital divide and crisis management.
					(3) Innovation-driven: Policy issues can arise from emerging
technologies and digital innovations which require supporting mechanisms and
regulations from the government. Innovation-driven challenges can also be inspired
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by policies and public innovations from other countries, which can be experimented
in the DES Policy Lab process in order to adapt and develop policy solutions that
are suitable for Thai or local contexts. Moreover, policy challenges can also be
driven from grassroots innovations or social innovations developed by civil society,
grassroots innovators, or academia, if impacts of the social innovations can be
scaled through policy-level support or policy changes.
			

2) Screening
After identifying possible policy issues, screening and prioritizing of
issues are required. Screening can be done through public policy tools and techniques, such as fishbone diagram, prioritization matrix, decision tree diagram, etc.
			
				3) Team formation
The next steps are to form a core team that will drive projects forward
and to work in an integrated manner to develop solutions for the challenges. Team
formation should include a wide range of skills, such as innovation skills, user
research skills, policy development skills, management skills, engagement creation
skills, digital skills, etc. Furthermore, citizens and institutions related to identified
challenges shall also be engaged. Those are, for example, government agencies,
representatives of target groups, or of stakeholders from various sectors.
					
				 4) Scoping and framing policy design challenges
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This step comprises the preliminary diagnosis of policy problems as
well as scoping and framing of policy design challenges. Preliminary data can be
obtained from both secondary and primary sources through methods such as interviews and dialogues. At this stage, the innovation team gain basic understanding
of the problems, review existing public policies, services, and identify gaps in the
system. These insights help the team to determine the project scope and frame the
policy design challenges more effectively.
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				Examples of applicable methods and tools: Co-Diagnose workshop,
Policy Canvas, systems thinking, and stakeholder map.
		
		 2.3.2 Co-Design

Co-Design is a collaborative policy development process that encompasses the following steps:				
			

1) Empathize
Empathize process can be done through user research which
studies perspectives, behaviors, and needs of target groups and stakeholders in
their contexts. Data collection methods for gaining empathy include observation,
interview, and field immersion which need to be carried out with an open and
unbiased attitude. Furthermore, relevant data can be obtained from experts and
secondary data sources, which enables the team to gain big picture perspectives
and learn from past and existing solutions, including innovations and best practices from other countries or sectors. Through various research methods, the
innovation team can discover gaps and new opportunities for policy design.
				Examples of applicable methods and tools: Interview, observation,
in-context immersion, secondary research, stakeholder map, journey map,
systems thinking, deep listening, quantitative research, eParticipation, opinion
mining, and big data analytics.
			

2) Define
Define stage involves synthesizing and analyzing data and findings
attained from the Empathy process and turning them into key insights and opportunity
areas for policy design. Based on key insights and opportunity areas, specific
policy design challenges are defined. Policy design challenges, so-called policy
problem statements, will serve as guiding questions for brainstorming policy solutions in the Ideation stage. Problem statements that are defined based on the deep
and holistic understanding of problems and users help the team to focus design
effort on the right directions as well as uncover new opportunities. It is possible to
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redefine policy challenges anytime during the design process if new insights or
new understandings emerge.
Key techniques used in analyzing and defining policy problem statements
include root cause analysis and identification of leverage points-effective places to
intervene in the system that yield a large impact with minimal effort. In addition, the
reframing technique could help the innovation team to view problems from different
perspectives and uncover new ways to frame the questions. Reframing of policy
problem statements can open up new possibilities for innovations.
				Examples of applicable methods and tools: User journey map, user
representation, ‘How might we?’ question, system map, Donella Meadows’ 12 leverage
points, big data analytics, Social Network Analysis (SNA), and data visualization.
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				3) Ideate
IIdeation is the creative process for generating and developing new
ideas to tackle policy challenges specified in the Define stage. Ideation explores
many possible solutions and requires divergent thinking which focuses on both
quantity and diversity of ideas. It is therefore essential for the Ideation process to
have people and stakeholders from a wide variety of backgrounds who have different
perspectives and skill sets coming together to brainstorm, co-create, and build on
each other’s ideas.
After obtaining an adequately large volume of ideas, each idea is
evaluated and those with high potential to effectively tackle the challenges are
selected. During the selection process, convergent thinking is applied to select
the most promising policy ideas by considering potential impacts and feasibility.
Generally, the innovation team selects not just only one but multiple policy ideas
for further development into policy prototypes to test with the target users and
stakeholders who will then inform the team which policy options are truly effective
in meeting their needs and how they can be improved.
			 Examples of applicable methods and tools: Co-creation workshop,
brainstorming, idea cards, behavioral insights, and open innovation.
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				4) Policy Prototype
Policy prototyping enables the innovation team to turn selected ideas
into concrete concepts or tangible representations. Prototypes are developed to
test the policy concepts with target users in order to learn from useful feedback
and improve solutions. Policy prototypes can either be physical, visual, digital, or
experiential. The Innovation team should start from rapid or low-fidelity (lo-fi) prototypes, which are rough representations of concepts, to test policy solutions at the
concept level with the users and learn from users’ feedback. Since lo-fi prototypes
require little time and resources to build, it allows the innovation team to quickly
learn, rethink, and refine the concepts early in the process without investing too
many resources and time. Once proved to be possible, more detailed prototypes
are developed for further improvement of the policy solutions.
				Examples of applicable methods and tools: Physical prototype, visual
prototype, experiential prototype, service blueprint, storyboard, and behavioral
design.
			2.3.3 Co-Deliver
Co-Deliver involves experimenting and iterating policy prototypes with
target groups as well as crafting and delivering policy recommendations to relevant
agencies for policy adoption and implementation. Additionally, policy innovations
or public service innovations can be tested in a policy sandbox to learn from the
experiment and assess the feasibility and impact of the innovations before implementing and scaling innovations in a larger context.
				1) Test and Iterate
Testing encompasses sharing policy prototypes with target users,
soliciting from feedback, and refining policy ideas and prototypes based on the
learnings from feedback. Testing can be accomplished through storytelling, role
play, or simulating policy or public service experiences. During the test, the team
should observe interactions between users and policy prototypes and then ask target
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groups for feedback and suggestions for improvements. The testing process allows
the innovation team to understand users’ needs at a deeper level and learn what
works and what does not work about the policy prototypes. The learnings obtained
are applied in improving the prototypes and in crafting final recommendations. In this
step, it is possible to discard the concepts that are ineffective in solving problems.
A repeated cycle of testing, learning, and improvement is known as
“iteration.” This learning cycle helps the innovation team to progress from rough
concepts and lo-fi prototypes which may not be able to truly meet the needs of
the target group to high-quality policy prototypes with great potential to tackle the
specified challenges effectively. Apart from refining prototypes after learning from
users’ feedback, iteration can also mean going back to Empathize with users and
problems, (re)Define the problem statement, or Ideate new solutions. Therefore, the
policy design process is a non-linear process filled with iterations and refinements
until achieving high-quality policy prototypes that can either be conveyed to a
relevant host agency or continued to experiment in the policy sandbox.
Examples of applicable methods and tools: Internal test, field test, role play,
and data visualization.
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2) Policy Sandbox
Policy sandbox is an approach that enables testing of policy innovations in a contained space with different sets of rules and regulations from other
areas. Partial or total exemptions from some regulatory constraints help to create
a safe environment for experimentation. As the boundary of the testing ground is
clearly defined, the innovation team can assess feasibility and impacts of the policy
innovations on target groups and stakeholders and gather important insights before
enacting and implementing policy in a larger scale (UNSGSA, FinTech Working
Group & CCAF, 2019).  Key considerations for implementing policy sandbox are
as follows:
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(1) The innovation team should be clear about the purposes of
the innovations to be experimented in a policy sandbox, including problems they
are solving and their desired impacts.
					
(2) There should be clarity in the roles and selection of participants
in the experiment.
					
(3) The boundary of space, rules, regulatory exemptions, and
personal rights of the participants should be well-defined.
The key objectives of policy sandbox are to study the level of risks
and potential impacts of new policy innovations as well as to help policymakers to
decide to what extent regulatory policies should be rolled out. One of the methods
that can be implemented in the policy sandbox is Randomized Controlled Trial or
RCT (Banerjee & Duflo, 2011) which is becoming widely used internationally for
testing and improving public policy.
Deliver

The outputs from the DES Policy lab are evidence-based policy prototypes
and recommendations that have been tested and validated with target groups to
ensure effectiveness in responding to policy challenges. The outputs are delivered
to the host agency, such as ONDE or other relevant organizations, who will adopt
and enact the policies through mechanisms regarding the Digital Development for
Economy and Society Act B.E.2560, involving the National Digital Economy and
Society committee, specific operation committees, and the Digital Development
Fund for Economy and Society. One of the key success factors for effective delivery
of policy prototypes is an engagement of the issue-owning agencies in the policy
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design process, which helps to create a sense of ownership and bridge the gap
between policy design and implementation. These host organizations can also
contribute useful information and perspectives and help to connect with relevant
stakeholders
By limiting the scope of the policy lab process to the design and development
of policy prototypes, the innovation team is able to stay agile and focus its energy
and resources on creating public policy innovations. This is in line with the scope of
the policy lab process in other countries. While each policy lab may have a different
scope of work processes depending on the objectives, sizes of the workforce,
and available resources, most policy labs in the world do not implement the
policy themselves. The process usually ends at delivering policy prototypes and
recommendations to the responsible agency, which will continue to put resulting
policies and innovations into practice.
Flexibility in the application of methods and tools
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Although it is highly crucial and useful to clearly define key methods
and processes for the policy lab, the innovation team should stay flexible in the
real-world application of methods and tools since each policy problem and context
are highly diverse and unique. Therefore, while policy innovators should adhere to
the key principles of the lab, such as co-creative, citizen-centric, and experimental,
they should also be able to select and adapt methods and tools to suit a variety
of challenges, conditions, and situations. Finally, since new methods and tools for
creating public and policy innovations are continuously being developed globally,
the innovation team should keep on learning and experimenting new approaches
as well as developing policy innovation methods and techniques that are suitable
for Thai and the organization’s context.
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Since the awareness and application of policy lab approach is still nascent
in Thailand and the knowledge required for effective implementation in Thai context
is also limited, adequate development of DES Policy Lab requires experimentation
of the policy lab approach in the real context in order to learn from the experiences
and improve the design of processes, techniques, and methods for creating new
digital public policies for the economy and society.
To ensure effectual implementation and alignment with the digital economy
and society development context of the country, ONDE has initiated three pilot
projects which focus on three different policy issues as follows: agricultural digital
literacy, future of working in government, and citizen engagement platform. The
primary objective of the pilots is to test and validate the predesigned processes and
methods for the DES Policy Lab. The secondary objective is to provide on-the-job
training for ONDE personnel, while the third priority is to produce practical digital
policy prototypes that could be put into use.
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		 Team Composition

The pilot team implementing each project consists of representatives from
ONDE and public innovation experts from various universities including Thammasat
University, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, and National Institute
of Development Administration. These experts served as advisors and innovation
facilitators who gave advice, co-designed the policy prototypes, and conducted
the policy innovation process, from researching on problems and users’ needs
to co-creating and testing the innovation prototypes with real target users. The
extended team includes content experts who contributed useful data and ideas
for each project.
		 Process and methods

The DES policy lab process and methods presented in chapter 2 are applied
in the pilot program. The pilot implementation period started from January to April
2020. All three pilots employed the three-staged process: (1) Co-Diagnose, (2)
Co-Design, and (3) Co-Deliver, but the implementation details and selection of tools
and techniques are varied according to unique context of each project, leading to
diverse learnings and outcomes as delineated below.

Agricultural digital literacy

			 3.1.1 Policy design challenge

Our modern world is facing more fluctuations and severe crises than
ever before. Fortunately, in times of crises, Thailand has been able to rely on its
agricultural sector; however, Thai agricultural sector is now encountering numerous
challenges as follows:  
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1) In line with Thailand’s transition to aging society, most farmers
in Thailand are aging populations. Since farming is a physically demanding work,
agricultural sector in Thailand is facing labor shortage problem.
2) Labor shortage and high wage, driven by the rise of Thailand to
become an upper-middle income country, results in higher production costs. Therefore,
low value-added products that compete on price are no longer competitive in the market.
3) Most farmers are small-scale farmers, and many of them rely on
leased land for farming. Struggling in such insecure conditions inhibits transitioning
to higher quality agriculture.  
4) Access to data about production, marketing, and competition from
the government is limited. Most available data lacks quality and is not conducive to
the utilization of small-scale farmers.
5) There is limited support in agricultural tools and machinery that
are suitable for small farms to replace manual labor. Digital technologies are also
underutilized.
6) There is insufficient up-to-date knowledge in modern small farm
management techniques and a lack of efficient linkage of farm production to the
bigger supply chain.
			Although Thai agricultural sector is facing many obstacles and challenges,
various opportunities exist, as explained below:
1) The demand for high-quality agricultural products is growing
both domestically and globally, especially organic products which are considered
premium and sold at higher prices.
2) Thailand has a well-established reputation as a great production
base for processed agricultural and food products for the world market. Therefore,
there is great possibility to elevate the product quality to “agricultural products for
well-being” which means agricultural products and production that give importance
to the health of producers, consumers, and the environment.
3) After the COVID-19 crisis, Thailand has immense potential to
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integrate the “agriculture for well-being” with the other outstanding business
opportunities, including (1) agro-tourism, (2) Thai food services, (3) Thai holistic
healthcare services. These activities could be offered as extension services of farms,
and farms can provide high-quality raw materials for those services.
4) There is long accumulations of knowledge and experiences in
alternative farming methods in Thailand, including organic farming.
5) The number of smart farming technologies is increasing while the prices
are becoming cheaper.
Therefore, to overcome the current challenges and seize opportunities, Thai
agricultural industry should aim to transition to higher quality agriculture that competes on
quality rather than price and places emphasis on supply chain integration, value-adding
activities, and application of smart technologies to support production and marketing, such
as precision agriculture, network marketing, and especially “agriculture for well-being” as
mentioned above.
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From these insights, the innovation team framed the research question for
policy design as “how might we apply digital technologies to support the transition
to agriculture for well-being or high-quality agriculture?” The team selected organic
farming as the case study, as it is an alternative agricultural method that has a very high
growth rate, both in terms of production and demand, as well as a clear market status
despite its limited market share. Thus, it has the potential to increase competitiveness
of the products by adding values, leading to higher incomes for farmers. Aligned with
the UNDP Sustainable Development Goals (SDGs), it is also an agricultural method
that considers wellness of producers, consumers as well as the environment through
proper use of natural resources.
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Nevertheless, organic farming in Thailand accounts for less than 1% of
overall domestic farmland. The key obstacles impeding farmers from transitioning
to organic farming can be summarized with the phrase “difficult life-stuck in a
rut-endless reliance on government subsidies” with the details as follows:
1) Most Thai farmers operate in small-scale with limited financial
resources. Many of them farm on leased lands or lands without title deeds. Consequently, farmers are deficient in land security, knowledge, and funds to assist in
the transition to organic agriculture.
2) Although supply chain, production system, and marketing of chemical farming are efficient, widespread, and easily accessible, small-scale farmers in
the chemical farming system face risks of being exploited and having low quality
of life. The chemical farming system is also without doubt causing environmental
degradation.
3) Some budgetary support policies and subsidies are implemented
excessively without tackling chronic structural problems in the production system,
leading to farmers’ continuous dependence on public payments and preventing farmers
from escaping the vicious cycle.
It is noteworthy that most of the current organic agricultural plots are lands
allocated by Agricultural Land Reform Office (ALRO). The organic farming has been
growing fast in ALRO’s reformed areas since the land security issue has been resolved
for small-scale farmers. In addition, there are supporting policies from ALRO regarding
necessary infrastructures and knowledge about organic farming.
Apart from the structural challenges obstructing the transition to organic farming,
the study also indicates the following problems in the organic agricultural sector:
1) Databases of organic farming are incomplete due to the lack of
data linkage between farmers, entrepreneurs, and consumers. Knowledge transfer
from research labs to the organic farmers and vice versa is also insufficient.
2) In general, farmers lack motivation to transition from chemical to
organic agriculture due to limited knowledge and understanding in organic farming.
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Additionally, farmers concern about encountering new risks, for instance, finding
new markets to launch unfamiliar products, climate changes, and finding new
agricultural inputs.
3) Organic product processing system is inefficient as a result of
various factors; for example, a lack of knowledge in obtaining international organic
product certification to compete in the global market, limitations regarding time and
costs required in applying for organic certification both in Thailand and abroad, and
inefficient organic product delivery system.
4) Various dimensions in the ecosystem of organic farming business
need to be developed, encompassing the support in organic product processing
for global markets, working capital for organic communities to access efficient and
standardized farming and processing machinery and equipment, and development
of efficient logistic system or shipping cost reduction.
Digital technologies offer opportunities to increase efficiency of agricultural
processes in various aspects, from risk management, farm productivity and efficiency,
social connectivity, digital marketplaces, to sustainable farming and food recovery.
/ Digital Marketplaces)
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From the study and analysis on the challenges and opportunities, the
innovation team has then defined the following policy design challenges as the
guiding questions for policy co-creation:
1) How might we increase incomes of organic farmers and improve
efficiency of their farm activities through digital tools?
2) How might we encourage organic farmers to utilize digital tools
for collecting farm activity data?
3) How might we create policies that support long-term network
building between organic farmer communities and trade partners?
4) How might we create policies that promote the development of
accessible and reliable digital platforms for organic farming knowledge distribution,
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sharing of machinery and equipment, digital farm management, and trade partner
networking?
		 3.1.2 Policy ideas & prototypes
			• Agricultural digital service platforms

				1) Development of farmer-centric digital services
Through adopting Design Thinking approach, farmer-centric digital
service solutions are designed and developed based on deep understanding of
farmers’ needs and expectations. This method also conforms to the bottom-up policy
formulation approach. One of the policy ideas derived from the farmer-centric design
is FarmLog, a digital service platform for recording daily farm activities in farm plots
using IoT technology. The log files will be digitally stored and can be used in the
application process for organic agriculture certification from the government agency.
This will help to ease burdens of farmers in the application process as well as make
relevant inspection processes more convenient and faster for plot inspectors.
				 2) Agricultural digital service platform focusing on two-way

				 communication
Until now, most government-designed applications distribute mainly
statistical data and support only one-way communication without receiving any
feedback data from farmers. To respond to farmers’ needs, agricultural digital
platforms should be designed to intuitively and directly collect farm activity data
and to promote two-way communication. This enables the government to develop
accurate and up-to-date databases that help in analyzing data and predicting longterm future, such as risk analysis for cultivation planning.
		
• Promoting digital agricultural social businesses
				 3) Building ecosystem for digital agricultural social businesses

Public sector can promote social enterprises or socially-responsible
businesses working on digital agriculture by developing a supportive ecosystem
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which can be achieved through various mechanisms, for example, initiating the
Social Impact Tracking system for analyzing key nutrients in organic produces. The
system helps farmers to increase their bargaining power and allows consumers to
recognize tangible values and benefits of organic produces.
Another idea is to create the Cloud Kitchen Platform that allows a group
of small-scale farmers to leverage shared resources and facilities, for example,
shared kitchens that may be owned by hotels or private sector. At a shared kitchen,
farmers can also partner with famous chefs to develop new unique recipes using
farmers’ organic produces. Such concept enables emergence of new business
models that support local farmers and entrepreneurs.
		

4) Promoting IoT social businesses providing free usage for farmers
Support private sector organizations, especially social businesses, in
building open-source agricultural IoT platforms such as FarmRent, a platform for
renting or borrowing agricultural machinery and equipment that embed sensor and
IoT technologies, or FarmSpread, a platform for matching small-scale farmers with
social enterprise traders. FarmSpread enables both small-scale farmers and traders
to collaborate and better manage small-lot and off-season produces, leading to an
increase in bargaining power and incomes.
			
			

•

Data and knowledge management
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5) Supporting empirical agricultural knowledge management
Farmers prefer practical knowledge that is applicable to their own
farms. The farm activity recording platform, FarmLog, can serve as an up-to-date
knowledge management system for collecting and managing empirical farming
knowledge. The tacit knowledge obtained from farmers through the platform will be
transformed into explicit knowledge that can be reapplied, adapted, and experimented in different areas with diverse types of plots and crops. Through analyzing
data from real-world applications and experiments, new academic knowledge in
agriculture can also be developed.  
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6) Promote data sharing between public and private sector
The government shall encourage and provide necessary supports,
including funding, for private entrepreneurs and farmers to develop IoT agricultural
equipment and digital platforms for collecting, sharing, and disclosing data. Shared
data can be integrated into large national agricultural databases and could be used
to set national Key Performance Indicators (KPIs) for the development of agricultural
sector. In addition, collective agricultural data can also be disclosed as open data
for the public sector, private sector, academic institutions, and general public to
further create added values for the society and economy.

3.2

Future of working in government

			 3.2.1 Policy design challenge
		

Technology disruption is changing our world rapidly, but moreover, with the
global pandemic of COVID-19, a new wave of needs, expectations, and values in our
society and economy is also requesting for reconsiderations of how public policies and
services are delivered. At the moment, the existing public administration structure is not
agile enough to respond to new challenges in a timely manner. To address such challenges
and improve the efficiency and effectiveness of policymaking, the current bureaucratic
system and working processes in the government need to be changed drastically.
This pilot project focuses on designing future of working in government with the
application of new tools as well as new methodologies, including Human-Centered Design
(HCD) and agile government. Following the human-centered and agile principles, public
employees should not be limited to work only at the office but should be empowered to
study the problems on the ground and meet citizens in the real context, in order to truly
understand the needs of people, businesses, and other stakeholders. Therefore, remote
working should be defined as a new standard of operation for government agencies. In
addition, working from home and remote working can also help to improve the quality of
life and enhances work-life balance for government workers.
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Consequently, this project focuses on creating policies that support agile
working environments and conditions for civil servants in the digital age. Thus, this pilot
project defines its policy design challenge as “How might we design new policies that
encourage public officials to work flexibly and efficiently by means of digital technology?”

Through data synthesis, four findings emerged which are common across
different personas including:
				 1) Participation of public employees, citizens, and stakeholders in public
affairs and policymaking helps create a better understanding, which further increase the
ability to design solutions that meet the needs of end-users.
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To deeply understand the target groups and their working contexts, the
innovation team conducted field visits and interviewed various stakeholders including officers working in both the public and private sector, recent and long-time
employees, officers in the same position but working on different fields, and experts
with in-depth understanding. From the interviews with different people towards the
previously defined policy challenge, the innovation team synthesized the data and
classified the personas into four groups as follow:
				 1) The Optimistic Initiators are those who want to see changes in the
organization and are willing to initiate or play a role in making those changes. This group
of self-driven personnel are already finding ways to improve their work performance
and are ready to try new methods to increase the performance of their organization.
				 2) The Enthusiastic Reactors are those who are willing to cooperate
in the improvement and development of their organizations. They can be hardworking
when stimulated by new initiatives.			
				
				3) The Confident Explorers are those who know their own capabilities
and love to explore new possibilities.		 		
				 4) The Directed Optimists are those who have their own directions,
are optimistic and ready to learn, and can gradually develop the organization from
their thirst of knowledge.
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				 2) Pride motivates public officials to work and can be enhanced by
knowing that their work is valuable to the larger society.
				3) Flexibility helps employees to better connect with citizens and work
easily across different sectors. Additionally, it also helps people in managing their
work-life balance.
				4) Tools and Technology help to make working processes more
convenient and efficient.			
With the four insights identified above, the innovation team narrowed down
the policy design challenge further to “how might we create a working system and
approaches that promote higher agility and participation as well as encourage public
officials to be proud of their work?” Additionally, with the sudden and unexpected
COVID-19 outbreak during the pilot project, the innovation team re-defined the challenge to focus on remote working policy during the pandemic along with designing
approaches for a new governmental working standard.
			
			 3.2.2 Policy Ideas & Prototypes
			 The innovation team and experts jointly analyzed the situations of working

environment in government. The result of the analysis can be presented through
the following three scenarios: crisis, new normal, and ideal future scenario.

				 Crisis Scenario:
In this short-term crisis scenario of COVID-19, government workers were
ordered to work from home. Although digital tools are applied to facilitate online working
and coordination, there were no radical changes in the system or work process. On the
other hand, constraints or barriers to change are low due to pressure from the crisis.
Public employees implement new changes, i.e. working from home, immediately with
some adjustments to rules, regulations, and policies.  
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				 New Normal Scenario:
In the medium-term, up to 2-5 years after the pandemic has subsided,
new work patterns can replace the existing working system. While the crisis scenario
plays a role in accelerating the changes, this medium-term change requires supportive
and concrete policies to help in sustaining the improvement of the new working system.      
				Ideal Future Scenario:
The long-term working system is designed to effectively respond to
the changing global context with regards to future technology and human behaviors.
This model requires futures study, analysis, and design processes. As the changes
in this scenario are the most radical, including structural changes and paradigm
shifts, this scenario requires the highest level of innovation. Consequently, the
constraints and barriers to overcome are the highest.

Furthermore, to study the behaviors and to analyze the feedback from the
implementation of the Work from Home policy, the innovation team conducted interviews
with employees who have worked from home during the COVID-19 pandemic situation.
Additionally, the online survey was also conducted to gather opinions of government
workers towards Work from Home policy, and the results obtained from the survey will
be used in reviewing and developing the Work from Home policy prototypes in the
near future.
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In the scope of this project, the crisis and the new normal scenarios were
chosen as cases to design the policy prototypes with details as follows:
			 1) Policy prototype for the Crisis Scenario
The innovator from the Office of National Digital Economy and Society
Commission (ONDE) applied findings from this pilot project in the creation of the “Work
from Home official codes of practice,” which is the handbook for government agencies
to facilitate a new working culture in which public employees can work remotely through
digital channels and systems at any time and from anywhere. The manual particularly
serves as a practical guideline for working from home during the COVID-19 pandemic.
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2) Policy prototype for New Normal Scenario
In the New Normal Scenario, the main challenge of the government is to
find a way to deal with the complexity of problems and needs that are highly dynamic
under limited resources. The government should adapt the “Agile Governance” which
values agility, flexibility, efficiency, responsiveness, and high technological capability, to
be able to tackle challenges of the economy and society in the New Normal Scenario.
To design policy and service solutions for the New Normal Scenario,
relevant parties including experts in various fields as well as public and private employees
from different agencies have collaborated to generate new ideas. Based on the ideas
from co-creation process, the innovation team has created the experience prototype
delineating experiences of public employees. The experience prototype is divided into
6 phases: (1) Prepare, (2) Propose, (3) Progress, (4) Review, (5) Evaluate, and (6) Exit.
The table below shows some phases of the experience prototype designed
for the New Normal Scenario as follows:
Propose phase: Proposing new ideas and projects
Prepare

Propose

Progress

Review

Proposing ideas, plan, and projectsร

Provided with the digital platform to facilitate
work process, a team, once gathered, can
create a proposal regarding the issue of
interest in the system. The platform provides
various support such as suggestions for
writing proposals, examples of related
precedent proposals, as well as providing
information on people who have worked
on previous projects, which encourages cross-disciplinary and cross-functional
collaborations.

Evaluate

Exit
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Progress phase:
Implementing projects and ideas
Prepare

Propose

Progress

Review

Evaluate

Exit

Working collaboratively

Working collaborating with various organizations can lead to better work performance. By
adopting Human-Centered Design approach
which emphasizes engagement of citizen
and stakeholders, public officials also work
outside the office or in the field to understand
and work with citizens and related parties.
Working in networked locations
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Places such as co-working spaces or coffee
shops with network facilities can support
remote working. Government agencies can
set agreements with such locations and develop an integrated system for employees to
find and reserve working spaces as well as
make appointments with the team members.
It is important to communicate both within
and outside the organizations about remote
working policies.
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Attendance and work record

Digital tools are used for reporting and recording attendance in the system instead
of finger scanners. For example, information
about work at the end of each working day
can be recorded instead of working time.
Employees may record feelings or status of
work on that day. A chatbot can assist employees in recording daily operations by asking
questions such as “what are you planning to
do?” in the morning and “what would you like
to improve or need help with?” in the evening,
or other reflective questions about their works.
Recorded data will be compiled and reported
on a weekly or monthly basis. An employee
or a team can view each other’s work results
and the data can be used in evaluation and
presentation at the end of projects.
Using digital platforms to create
engagement

A website or social media of an agency can
be created for engaging public officials and
citizens in sharing opinions, knowledge, and
ideas for new developments or improvements.
It can also be used for communicating and
publicizing the work of the agency.
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Presenting ideas

Resulting ideas are presented to executives
and relevant parties in the government as well
as to the public for feedback and suggestions.
Presentation can be done in various formats
such as images, storyboards, questionnaires,
or video clips.
Idea improvement

Feedback obtained can be incorporated in
refining ideas through engaging relevant parties, both citizens and government agencies,
to brainstorm together using digital tools.

Evaluate ช่่วงการประเมิินผลการทำำ�งาน
Prepare

Propose

Progress

Review

Evaluate

Projects are evaluated by executives, stakeholders, as well as colleagues within the agency and project owners themselves. Evaluators
have the option to be an anonymous assessor.
Illustrations by Pisate Virangkabutra and Natta Kiatsakuldecha
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Project evaluation

Exit
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The 6-phase experience prototype was tested with civil servants and
feedback were collected. Based on learnings from feedback, the following policy
directions and guidelines are proposed to support new way of working under the
new normal scenario with the emphasis on encouraging innovation, participation,
agility, and use of digital technology, as explained below.
				(1) Meaningful work: Create pride among public officials through
valuable and meaningful work for the organization and citizens.
• Generate opportunities for new and creative ideas through the use
digital platforms as a new mechanism to receive new ideas from government workers
at any levels. The ideas could focus on improving public services, suggesting new
polics, or enhancing work process. Decision-makers should be actively engaged
in the process, especially in the idea selection and catalyzing changes.  
• Share success stories of public servants who are able to create
meaningful changes via digital channels and social media.
			

(2) Co-create with citizens: Collaborate with people across
sectors and employ the citizen-centric principle in policymaking.
• Encourage data collection in the field to understand target groups
and problems prior to the policy design process.
• Engage the target groups and stakeholders in the design, development,
and improvement of public policies and services using citizen engagement platforms.
• Work with networks and ecosystems from various sectors in design
new policies or public services.
• Promote participatory budgeting for local public organizations
through a digital platform.
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				(3) Encourage creativity and build innovative culture in public
				 organizations.
• Promote experimentation before implementation by encouraging
learning from mistakes, and steering away from rules that punish failures. Public
employees should feel safe to take creative risks through experiments and should
be encouraged to reflect honestly on their failures and communicate openly to
benefit organizational learning.
• Employ digital tools and platforms in exchanging of ideas, proposing
of policy issues and problems, and creating new concepts.
• Design a physical environment conducive to creativity as well as
create safe spaces for experiment new ideas such as a co-creation space or an
innovation lab.)
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(4) Agile government and essentialism: Promote agility,
focus on essential works, and eliminate unnecessary activities.		
• Develop government working systems that are digital by default
instead of using paper documents.
• Encourage working from home and remote working to increase
efficiency and flexibility of work. This should be done on a voluntary basis.
Additionally, different characteristics of each work need to be taken into consideration.
For example, academic work and data analysis can be done easily from home,
while supporting tasks often require office presence. To support remote working,
Objectives and Key Results (OKR) should be adopted as the main evaluation system
which is based on real progress and achievement of objectives.
• Improve and develop regulations to facilitate flexible, agile, and
creative working system. This includes amending laws and regulations to support
remote working and official digital documents.
• Support the development of skill sets, mindsets, and toolsets
necessary for transitioning to digital working system to foster agile and remote
working.
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3.3

Citizen Engagement Platform

			 3.3.1 Policy Design Challenge

Participatory governance is designated as the key principle and approach
for Thai public administration. Its existence in policies, laws, and practices of various
government agencies helps in shaping government operations to be in line with the
“good governance” principle. Participatory governance through “citizen engagement” approach is highly crucial and necessary for Thai public administration due
to the following reasons:
1) Citizen engagement in public affairs is regarded as a critical foundation of democratization. Through creating “common” spaces for engaging citizens
in various public matters, it can encourage citizens to become “active citizens”
who see “public matters as ours” rather than being disengaged  and seeing public
matters as solely duties and responsibilities of the government and its agencies
2) Citizen engagement aids the government in public policy making
and driving public affairs forward amidst rapid changes in the modern society. With
an increasing rate of changes in various dimensions, the government is facing
challenges in formulating policies and measures that can truly respond to arisen
challenges and social needs in time. Therefore, civic participation has become an
important tool for the government to acquire new ideas and recommendations which
can support effective development of new public policies and innovations.
3) Advancement of digital technologies enables the government to
develop new ways to achieve higher citizen engagement at a lower cost, as seen in
many countries where “digital platforms” are adopted to promote civic engagement
in various public affairs.
The “citizen engagement platform” project explores innovative solutions
for overcoming limitations in applying participatory governance in Thai public
administration system through application and adaptation of digital technologies.
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The pilot project focuses on the starting point of a policy process, policy design &
formulation, which requires brainstorming and gathering of ideas and opinions from
policy stakeholders, experts including related parties in order to catalyze public
and policy innovations.
The Citizen Engagement Platform pilot project focuses on testing the
policy design process for Innovation-driven policy challenges described in Chapter
2.3. For this purpose, the innovation team has applied “IDEA XCHANGE Platform”,
the citizen engagement platform prototype developed by ONDE, to experiment with
various groups of citizens, gather feedback, and come up with recommendations
for prototype improvements. The key research questions are defined as:
• “How might we engage citizens in public policy process, from proposing policy ideas to giving opinions on policymaking, using digital technology?”
• “How might we improve the IDEA XCHANGE platform to suit citizens’
needs and contexts?”
Since the government has recognized the importance of citizen engagement in public affairs through a digital platform (e-Participation), ONDE developed the
IDEA XCHANGE platform prototype with an aim to promote citizen engagement and
enable the government to be aware of public demands. Furthermore, the platform
enables citizens to participate in designing and developing public policies so that
the policies truly meet public needs. The platform consists of three main functions:
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			 1) Giving opinions: Citizens can create posts to express opinions
on the issues and problems that they want the government to resolve. Based on
the posts, interested fellow citizens can vote whether they support the issues or not
as well as give additional comments. Data generated by citizens will be utilized by
the public sector to take appropriate actions and/or develop policies or services
that effectively meet the true needs of citizens.
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			 2) Proposing new ideas: The public sector can frame policy challenges and encourage citizens to proposed ideas and solutions to tackle specified
challenges. Selected ideas will be applied in solving problems and will be awarded
by the host agencies.
			 3) Public hearings: Proposed drafts of government’s plans, policies,
standards, and projects can be reviewed by citizens, who can vote whether they
agree or disagree with the proposed drafts and give opinions and suggestions. The
government can use gathered information for improving the plans and policies to
meet public needs.
			 3.3.2 Ideas for Prototype Improvement

After testing the IDEA XCHANGE Platform through practical trials with
three target groups, which are 1) organic farmers from Pak Chong District, Nakhon
Ratchasima Province 2) experts on the platform development and 3) graduate
students from the National Institute of Development Administration (NIDA). It was
found that all target groups support the idea of engaging citizens through a digital
platform.
Nevertheless, the prototype of the IDEAXCHANGE platform should be
further improved in various dimensions, including User Experience (UX), User Interface (UI), citizen awareness and accessibility, feedback mechanisms to citizens,
and data management process to utilize obtained information to support effective
policy formulation and implementation. In addition, the government should consider
the issue of limited access to the internet as well as digital devices and technology,
such as smartphones and computers, for some target groups.
Learnings from users’ feedback were gathered and applied in formulating recommendations for improvements of the IDEA XCHANGE platform to better
respond to needs and be able to manage citizen engagement efficiently. The ways
to enhance the platform can be described as follows:
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1) Improving IDEA XCHANGE user experiences
(1) Develop simpler and more convenient registration, login, and
verification system to encourage higher citizen engagement. Additionally, simplify
the login and authentication step through a one-click process via social media
accounts such as Twitter, Facebook, or Google, etc.
(2) Add a user guide function with menu descriptions, objectives,
and instructions to inform users how to use the system. The platform should also
present the information flow which illustrates how proposed ideas or opinions from
citizens are passed to relevant agencies and how agencies will respond or solve
problems within a specified time.
(3) Add a polling function that enables users to provide feedback on a
post with pre-defined answering options. This approach will lead to a coherent data
format and make data analysis more convenient. However, the existing open-ended
response format should remain to ensure diversity of input methods for acquiring
public opinions.
(4) Develop the User Interface (UI) to have a less formal and more
inviting appearance which will encourage citizens to share opinions. Topics should
be categorized systematically for easy search and posting. Examples of categories
are education, technology, agriculture, health, etc.
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2) Developing information management system and improving
				 IDEA XCHANGE Platform
(1) Establish database architecture by thoroughly analyzing the
data structure and data flow.
(2) Design the process for managing and utilizing data from citizens
as well as feedback and reporting mechanisms that update users with progress or
results within a clearly specified timeframe. A tracking system shall be developed
to ensure that citizens are informed about latest progress. At the early stage, it is
recommended to select small manageable problems that can be solved immediately.
When actions are taken, progress of each step should be reported to the public.
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(3) Specify a clear scope of responsibilities for government agencies in responding to public opinions or finding solutions. One way to determine
the scope of responsibility is to consider organizations’ relevancy to topics of the
posts. The host agency posting questions could be the responsible organizations
as well. Timeframe and duration for responses should clearly be specified through
rules and regulations.
(4) Define clear roles and responsibilities for ONDE as the platform
manager/ administrator and other government agencies as platform users and other
roles related to responding to public opinions and taking necessary actions. This is to
ensure users that relevant agencies have received or considered their opinions and
ideas. The results are also reported back to the citizens. Such interaction between
users and government is a key to promote users’ trust in the values of the platform, so
that they stay engaged and recommend others to use the platform as well.
			

3) Promoting cooperation for supporting IDEA XCHANGE
				 service delivery				
(1) Collaborate with popular websites and platforms already used as
mediums for expressing public opinions in Thailand such as Change.org or Pantip.com.
These existing platforms could be applied in conjunction with offline citizen engagement
for users who are not ready or willing to use the IDEA XCHANGE platform. In the future,
if IDEA XCHANGE platform is to be employed as the main platform for receiving and
processing public data for public policy development, the system need to be enhanced
to support various types of data from multiple sources.
(2) Promote the IDEA XCHANGE platform by collaborating with wellknown and credible social media influencers to attract users and build confidence in
using the platform.
			

4) Extending benefits of the IDEA XCHANGE Platformm
(1) Citizens’ data obtained through the platform can be analyzed in
combination with other relevant factors, such as the scope of responsibilities of public
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agencies as well as urgency of citizens’ needs and problems. These data and considerations are synthesized into policy issues for public executives, policymakers, and relevant parties to support decision making and policy design. For this purpose, the IDEA
XCHANGE platform can be enhanced with capability to synthesize information, such as
a data retrieving system that can select relevant issues using keywords which will help to
simplify the data management process. Furthermore, adding text analytics function into
the system will benefit public agencies using the platform as well as heighten public trust
in the platform, as more public opinions are considered in real public policy formulation.
Consequently, usage of the IDEA XCHANGE Platform can be increased in a long run.
(2) The “proposing ideas” function of the IDEA XCHANGE platform can
be employed to crowdsource creative ideas and solutions to tackle policy challenges
from public, private, and civic sector. Support funding from Digital Economy and Society
Development Fund and other sources can be granted to turn ideas into concrete solutions.
(3) Encourage government agencies to conduct public hearings
through the IDEA XCHANGE platform to increase the level of public trust on each public
policy. The platform can serve as an effective channel for listening to public opinions
toward the policies with lower cost and time requirement. Proposed policy drafts can
then be refined to properly meet the needs of citizens and beneficiaries before policy
enactment.
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5) Additional analysis of data from other sources
In addition to comments or suggestions attained through the IDEA
XCHANGE platform, the government can also analyze and synthesize data from
other sources to support public policy design and development. Possible additional
sources of information are:
(1) Data from social media such as Twitter, Facebook, or various web
boards can be used to extract interesting and outstanding issues in a particular period.
Most of the data obtained from these sources is unstructured, so a variety of data collection methods are applied such as social listening, text mining, or media sentiment
model. Although the data is highly diverse and requires specialized data management
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and analysis, it is considered to be an honest data that reflects reality of public needs
and opinions on various issues. Nevertheless, online platforms or social media cannot be
accessed by every citizen in the country. Thus, data collection through online channels
is only suitable for certain topics and target groups.
(2) Information sharing among public and private agencies is another
possible channel for data collection. Collaboration between the government and private
sector is crucial for integrating data and information of the country. To facilitate such
collaboration, it is recommended to reduce certain restrictions or regulations regarding
information sharing. Moreover, if accurate and up-to-date open data of the country are
created and disclosed, the open data can be analyzed and synthesized to support public
policy design and development without having to recollect data from citizens upon public
agencies’ request.
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An ecosystem is a network of various entities, who play different roles but
collectively are supporting one another, similar to a natural ecosystem. Creating an
ecosystem of stakeholders, along with applying the A-F principles as mentioned in
the prior chapter, will help the Digital Economy & Society Policy Lab (DES Policy
Lab) to operate efficiently. The key principle for building an effective ecosystem
is co-creation. In essence, an ecosystem is a central place for various experts to
exchange knowledge around digital policies and co-create new policy ideas. DES
Policy Lab also serves as a platform to build networks and relationships among the
stakeholders and organizations involved, which the lab can then collaborate with
for future projects.
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As a central space for stakeholders, the DES Policy Lab needs to collaborate
with entities with different roles including information contributors, co-creators, implementers, and policymakers so that together the ecosystem can help to catalyze new
digital policy innovations. For example, the DES Policy Lab can establish a center
within a partner university to assist in the co-creation of digital policies and social
innovations to address different policy challenges by integrating multidisciplinary
knowledge and expertise from across faculties and institutions within the university
As mentioned above, the DES Policy Lab needs to work with 4 types of contributors i.e. information contributors and co-creators, implementers, policymakers,
and financial contributors. Each group has a different role in the overall ecosystem
and policy development process (Figure 3). The details of each role are as follows:
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Figure 3 Different roles for different
parts of the DES Policy Lab’s operational process
CO-DIAGNOSE

FINANCIAL CONTRIBUTORS

Problem Identificatoin
Screening
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4.1

Information
contributors & co-creators

Information contributors may include those who have direct or indirect insights and experiences around the policy issues, those who think differently from the
general norm, and those who are direct or indirect beneficiaries. Co-creators may
comprise target users, digital innovators, startups, and various experts in relevant
fields.  Having people with diverse experiences as information contributors and
co-creators is critical for divergent part of the policy design process, including scanning
in Foresight as well as Empathize and Ideate in Design Thinking. Furthermore, the
information contributors and co-creators can also play a key role in prototyping
and testing ideas because these people are often in close relations with affected
populations and therefore can understand the needs of people more than any other
groups. For the implementation of DES Policy Lab, the information contributors and
the co-creators at the organizational level may include:
• Agencies with aligned missions around digital development for the
			 economy and society, such as the Digital Economy Promotion Agency,
Electronic Transactions Development Agency, Digital Government
Development Agency (public organization), and Office of National
Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) among
other agencies.
		• Agencies that focus on building research studies and innovations such
as the National Innovation Agency, Office of National Higher Education,
Science, Research and Innovation Policy Council, educational institutes,
and other public and private research institutes.
		• Other policy think tanks, such as the Office of the National Economic and
Social Development Board, Institute of Public Policy and Development,
and Thailand Development Research Institute.
		• Organizations with domain experts in various fields such as those with
expertise in agriculture, public health, transportation, finance, tourism,
art, and culture.
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		• Entities in the private sector such as Digital Council of Thailand, digital
technology entrepreneurs, and businesses that use digital technology in their
operations.
		• Entities in the civil sector such as civil society organizations and
Community Digital Center.
		• International agencies such as the International Telecommunications Union
(ITU) and the Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD).

4.2

Implementers

Implementers can be authorities whose responsibilities are related to the policy
issues or local agencies that are active in the targeted areas. They have important roles in
co-creating new policy ideas based on their good understanding and knowledge about
available opportunities and existing challenges regarding both the issues and areas.
Furthermore, they play major roles in facilitating and implementing the policy experiment
process. The DES Policy Lab implementers may include 1) government agencies, the
private sector, and state enterprises relevant to the policy issues 2) central governmental
agencies such as the Bureau of the Budget, Office of the Public Sector Development
Commission, and the Office of the Civil Service Commission, and 3) local authorities such
as local administrative organizations, Community Digital Center, etc.

Policymakers

Policymakers can engage and contribute throughout the policy design process and especially play a crucial role in crafting policy recommendations towards
the end of the policy development process. The policymakers in DES Policy Lab
ecosystem can include the National Digital Economy and Society Commission,
specialized committee, or relevant national commissions. Policymakers are critical
drivers in pushing the policy ideas forward to truly achieve desired impact.
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4.4

Financial contributors

Financial contribution is a fundamental factor for the entire operations of DES
Policy Lab. The potential funding sources for DES Policy Lab include the Digital
Economy and Society Development Fund (DESDF), which has mandates to support
developments of public services, as well as other domestic and international sources
of funds.  
Ecosystem development paves the way for horizontal public sector management and helps to lay the foundations for future networking and collaborations with
other agencies, with the common goal to innovate policy innovations that benefit
Thai society. With many agencies and entities in the ecosystem, digital platforms can
serve as useful tools for either direct engagements with existing member agencies
or open engagements with new members and contributors. Engagement with the
latter group can be implemented through different channels such as open innovation platforms, policy design challenges and competitions, and collaborations with
research institutes on various topics. These digital tools and activities enable the
DES Policy Lab to acquire new ideas and knowledge on digital policies. Furthermore,
they can also help to build and strengthen relationships among the DES Policy Lab
networks.
Roles of each partner organization, agency, and individual need to be clarified
in order to effectively conduct stakeholder analysis and create engagement channels
for all stakeholders with clear aims and directions. During the policy development
process, the DES Policy Lab will act as a central space enabling information contributors, co-creators, implementers, and policymakers to co-create digital policies
together as shown in Figure 4. The DES Policy Lab will facilitate dialogues and
discussions and encourage generation of new ideas through applications of the
proposed processes and various digital and offline tools for policy innovation, with
the assistance from supportive personnel.
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Figure 4: The roles of DES Policy Lab as a central platform
(Modified from SG:D Singapore Open Innovation Platform)
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Our study of policy labs in different countries indicates that the policy lab
approach was developed to be an innovative mechanism for making changes in the
public administration system through creation of an open creative space and policy
ecosystem for co-creating new ideas and practices that enable the government
to respond to changes in a timely manner. Hence, the key considerations in
determining the structure and status of policy labs are autonomy and flexibility in
execution, which, in general, are limited in the typical public administration system.
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		Characteristics and conditions

		 of the DES Policy Lab operations

The identification of roles and missions of DES Policy Lab is based on the principle
of “trial and error” or “experimentation,” which is not tied to any strict or rigid identification
of roles and missions. This principle shall be applied to the budget allocation, rules
and regulations, management, as well as performance evaluation, which in turn require
following conditions:
			(1) Sufficient flexibility in budget management: The budget may be allocated
as a block grant instead of a line-item budgeting so that DES Policy Lab can be operated
more flexibly and efficiently.
		 (2) Managerial autonomy: Allow the DES Policy Lab to have an appropriate
level of managerial autonomy, especially in human resource management, and reduce
restrictions from management rules and regulations that persist in a normal public
administration system.
		 (3) Performance evaluation: Performance evaluation, monitoring, and budget
auditing systems shall support creative experimentation of new ideas and innovations,
which is of higher risks than traditional and common tasks. Thus, the criteria and methods
for evaluation, monitoring, and auditing must be sufficiently flexible and open.
DES Policy Lab - The Beginning
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Based on the above considerations and the institutional context of Thai public
administration, it is suggested that during the initial stage, the DES Policy Lab shall be
established in the form of a project under the Office of the National Digital Economy
and Society Commission. This approach can be implemented in a normal administration
system without having to redefine authority structures or amend any laws and regulations.
In addition to having little complication in establishment, the project-based lab carried
out as a project contract with the host agency also allows independence and flexibility by
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being separated from the routine public work. The flexibility it offers cover in many aspects,
including human resource management, budget management, and other management
dimensions. At the same time, the establishment of the policy lab in a project form based
on a “contractual basis” is a key mechanism to build accountability between the policy
lab and the host agency in driving changes collectively to achieve the desired impact.
		The key elements of the project-based
		 DES Policy Lab include:

		 (1) The Governing Board is directly supervised by the National Digital
Economy and Society Committee to ensure that the DES Policy Lab is performed
under the awareness and support of the government and top executives. Composition
of the board should consist of relevant high-ranking officers within the DES and external
experts. The board has duties to supervise and monitor the progress of the DES Policy
Lab’s executions as well as to facilitate its operations.
		 (2) The Project Manager recruited from external experts. The major roles of
a project manager encompass strategy formulation, management, network coordination,
and public communication in order to propel the DES Policy Lab forward.
		 (3) The Working Committee consists of external experts and internal ONDE
personnel to drive that will collaboratively operate and drive the DES Policy Lab in
accordance with the scope of operations, policy, and directions from the Governing Board.
The sources of funds for the DES Policy Lab operations may come from the annual budget
of ONDE and the Digital Economy and Society Development Fund.
The major advantages of this project-based approach are simplicity in
establishment and clarity of the execution timeframe. The starting point and end point of
the project can be clearly specified.  At the end of the project, if the policy decision-makers
consider the DES Policy Lab to be beneficial and of value, an extension of operation is
possible. Moreover, the DES Policy Lab can also be institutionalized into an organiza-
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tion with a clear and permanent structure, e.g. a quasi-autonomous government body
or a government start-up business. Nevertheless, if the policy lab loses its importance or
values for any reasons, the project can be promptly discontinued and terminated.
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The DES Policy Lab development project conducted during the fiscal year
of 2019 - 2020 is the first significant step of the lab with an aim to study and design
suitable processes, methods, and supporting ecosystem for developing digital
public policies for the economy and society. Furthermore, three pilot projects have
been implemented to test the proposed process and methods. The results from
the project appraisals clearly indicate the values of the policy lab approach which
emphasizes co-creation with citizens and diverse stakeholders as well as experimenting and refining policy concepts before policy implementation.
The next steps of DES Policy Lab are depicted as a roadmap in figure 5
which consists of 3 phases: Starting up, Growing, and Scaling. Each phase requires
approximately 1-2 years to complete. Strategies and key activities of each stage
are summarized as follows:
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Scaling
• Lab as Advisor
• System changer
• Digital Policy Innovation
Knowledge Hub

Growing
•
•
•
•

Citizen engagement platform
Policy Co-creation Space
Grow innovator networks
Capacity building

Starting up
Setting up an agile team
Lab as enabler
Create champion project
Buil policy innovator networks

Project

Institutionalized

Figure 5  DES Policy Lab roadmap
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•
•
•
•
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During the Starting up phase, the innovation team will be set up with the
key mission to develop high impact digital policy innovations through engaging
with citizens and variety of experts and stakeholders. This phase also includes
establishing a policy innovation support mechanism through the Digital Economy
and Society Development Fund as well as building policy innovator networks and
ecosystem to support collaborative policy development.
In this early stage, DES policy lab team should focus the effort on creating
“champion projects” with concrete positive results in order to clearly demonstrate
values of the lab and gain support from citizen, management, and relevant
networks. The DES Policy Lab can play both roles, as a policy innovator creating policy
innovations using participatory approach, as well as an enabler who frames the
“right” policy challenges and facilitates the process to obtain policy ideas or
innovative solutions from citizens or network of innovators across sectors. Various
supports such as funding or networks are also provided to the selected solutions
with high potential.
The members of innovation team should come from both inside and outside
the government and possess useful sets of skills and expertise for creating new
policy innovations such as innovation skills, citizen engagement, policy design, and
digital or data science. In addition, the members should have suitable attitudes,
for instance, open-minded, curious to learn new things, and courageous. They
should also have the ability to work with people from diverse backgrounds along
with genuine intention to create public policies that  catalyze meaningful changes.
At this initial stage, it is recommended to create a small and agile team that work
collaboratively with diverse experts and innovators in the ecosystem.
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In the Growing phase, the innovation team can build on the foundation and
networks established during the Starting up stage. The team may progress to take
on more complex challenges that require higher engagement with diverse players.
Besides, the team can continue to build and expand the digital innovation ecosystem
and community of policy innovators that will help in co-creating policy innovations
and driving the DES Policy Lab forward. Moreover, engagement with various sectors
can be enhanced by creating a physical space for policy co-creation and by utilizing
digital tools, for example, a citizen engagement platform or an open innovation
platform.

Through the new thinking paradigm and application of innovative methods,
the DES Policy Lab is a major progress in the field of digital public policy design
and development. It serves as a safe space for co-creating and experimenting
policy innovations with networks from across sectors. Driving the policy lab forward
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In the Scaling phase, once the values of DES Policy Lab are recognized
among citizens or relevant parties and trust in the innovation team is attained,
the team can step forward to offer a digital policy advisory service to government
agencies. It can also proceed to tackle more complex systemic challenges which
require cross-agency collaboration to meet the national digital strategies and
policies for the economy and society. Through experiences in designing digital
policy innovations accumulated from earlier phases, DES Policy Lab can institute
the Digital Policy Innovation Knowledge Hub that produces and shares knowledge
to community of policy innovators and broader public, while continuing to
innovate digital policy solutions and driving changes with its network to achieve
greater impacts. In this phase, the DES Policy Lab can be institutionalized into a
quasi-autonomous government body or a government start-up business in order to
gain more flexibility and agility.
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requires an open mind, intelligence, determination, and resilience, since catalyzing
innovations is never an easy task. Truly impactful innovations arise from countless
trials and failures, and considerable effort and time is required in building trust and
strong networks. Apart from learning the principles and methods, the DES Policy
Lab team and anyone interested in applying the policy lab approach are advised
to put concepts into practices and adapt the methods and tools to suit your own
contexts. It is of utmost importance to keep on learning, experimenting, reflecting,
and improving the work process to ensure continuous growth of the lab and the
ability to deliver values and create meaningful impact to society amidst economic,
social, and environmental crises and changes.
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จาก แพรวา สาธุุธรรม
ภาพที่่� 2 กระบวนการออกแบบนโยบายของ DES Policy Lab
จาก แพรวา สาธุุธรรม
ภาพที่่� 3 รููปแนวคิิดการบัันทึกึ ข้้อมููลกิิจกรรมเกษตรในแปลงเพื่่�อขอรัับรอง PGS และขอรัับ
รองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์จา
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ุ ลออ
ภาพที่่� 4 แนวคิิดการทำำ�ระบบบริิหารจััดการองค์์ความรู้้�เกษตรอิินทรีีย์ ์
จาก วรนุุช ชื่่�นฤดีีมล และ นัันทนา บุญ
ุ ลออ
ภาพที่่� 5 แพลตฟอร์์มเปรีียบเทีียบความเสี่่�ยงของแผนการปลููก (ระบบเสนอข้้อมููลสภาพดิิน
และแหล่่งน้ำำ�� ในพื้้�นที่�่)
จาก วรนุุช ชื่่�นฤดีีมล และ นัันทนา บุญ
ุ ลออ
ภาพที่่� 6 แพลตฟอร์์มเปรีียบเทีียบความเสี่่�ยงของแผนการปลููก (ระบบเสนอข้้อมููลต้้นทุนุ
ปัั จจัยั การผลิิตในช่่วงการปลููกต่่าง ๆ โดยเกษตรกรสามารถเปลี่่�ยนแปลงค่่าตัวั เลขต้้นทุนที่
ุ �่
เหมาะสมได้้)
จาก วรนุุช ชื่่�นฤดีีมล และ นัันทนา บุญ
ุ ลออ
ภาพที่่� 7 แนวคิิดการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับผ
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ภาพที่่� 9  รููปแนวคิิดการดำำ�เนิินโครงการแพลตฟอร์์มที่่� 2 การเช่่ายืืมเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์
การเกษตรดิิจิิทัลั
จาก วรนุุช ชื่่�นฤดีีมล และ นัันทนา บุญ
ุ ลออ
ภาพที่่� 10  รููปแบบแพลตฟอร์์มเช่่ายืืมเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์การเกษตร
จาก วรนุุช ชื่่�นฤดีีมล และ นัันทนา บุญ
ุ ลออ
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ภาพที่่� 11 แพลตฟอร์์มจัับคู่เ�่ กษตรกรรายย่่อยกัับคู่�ค้่ า้ ระยะยาว
จาก วรนุุช ชื่่�นฤดีีมล และ นัันทนา บุญ
ุ ลออ
ภาพที่่� 12 แพลตฟอร์์มบัันทึกึ กิิจกรรมเกษตรในแปลงเพื่่�อขอรัับรองมาตรฐานเกษตรอิินทรีีย์ ์
โดยใช้้เครื่่อ� งมืือดิิจิิทัลั
จาก วรนุุช ชื่่�นฤดีีมล และ นัันทนา บุญ
ุ ลออ
ภาพที่่� 13 ประเภทของบุุคลากร
จาก พิิเศษ วีีรัังคบุุตร
ภาพที่่� 14 รููปแบบสถานการณ์์การทำำ�งานของระบบราชการจากปัั จจุบัุ นสู่
ั อ�่ นาคต 
จาก พิิเศษ วีีรัังคบุุตร และผู้้�เข้้าร่ว่ มกระบวนการร่่วมสร้้างสรรค์์ (Co-creation)
ภาพที่่� 15 ตััวอย่่าง “คู่่�มืือการปฏิิบัติั ริ าชการนอกสถานที่่�” ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.)
จาก  ถนอมสิิน ชาครีีย์์เวส
ภาพที่่� 16 ตััวอย่่างแบบสำำ�รวจพฤติิกรรมและความคิิดเห็็นบุคุ ลากรของรััฐ ของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการดิิจิิทัลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สดช.)
จาก  ถนอมสิิน ชาครีีย์์เวส
ภาพที่่� 17 แนวทางในการใช้้ IDEAXCHANGE Platform เพื่่อ� สนัับสนุนุ การออกนโยบายสาธารณะ
จาก ดนุุพล ทองคำำ�
ภาพที่่� 18 การปรัับปรุุงและพััฒนาการใช้้งานทั่่�วไปของระบบ IDEAXCHANGE Platform
จาก ณััฐพล  ลิิขิิตลิ้้ม� ปรีีชา
ภาพที่่� 19 ระบบนิิเวศในการทำำ�งานของ DES Policy Lab
จาก ว่่าน  ฉันทวิ
ั ิลาสวงศ์์
ภาพที่่� 20 ภาพแสดงบทบาทของ DES Policy Lab  
จาก ว่่าน  ฉันทวิ
ั ิลาสวงศ์์  (ดััดแปลงจาก SG:D Singapore Open Innovation Platform)
ภาพที่่� 21 องค์์ประกอบของ DES Policy Lab
จาก วสัันต์ ์ เหลืืองประภััสร์ ์
ภาพที่่� 22  แนวทางการพััฒนา DES Policy Lab
จาก แพรวา สาธุุธรรม
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