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ค ำน ำ    
 

หนังสือเรื่อง นโยบำยสำธำรณะแนวกำรตีควำม (Interpretive 
Public Policy) เล่มนี้ เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการที่ผู้เขียนได้ท าการวิจัย
เรื่อง “นโยบายสาธารณะแนวการตีความ” (Public Policy: Interpretive 
Approach) โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  พ.ศ. 
2556 และได้น ามาพัฒนาเป็นหนังสือและตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 
และการพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาสาระหลักยังคงเหมือนเดิม 
เพียงแต่มีการแก้ไขค าผิดบางค าที่พบในการพิมพ์ครั้งแรกเท่านั้น 

รูปแบบและวิธีการของการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่
นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน   ส่วนใหญ่แล้วเป็นการศึกษาวิเคราะห์ภายใต้
ระเบียบวิธีแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ที่ครอบง าสังคมศาสตร์มาเป็น
เวลายาวนาน ซึ่งวิธีการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการมุ่งเน้นไปที่
การวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างเข้มงวด การต้องวางตัวเป็นกลางของผู้ที่
ศึกษา การแยกออกจากกันระหว่างข้อเท็จจริง (fact) และคุณค่า (value) 
และการแสวงหาหลักการที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์สากลซึ่งสามารถน าไปใช้ได้กับ
ทุกปัญหาและทุกเหตุการณ์โดยไม่ข้ึนอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อมใดๆ 

นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแนวการตีความไม่เชื่อในเร่ืองของ
การสังเกตที่เป็นกลาง (neutral) และไม่มีอคติ (unbiased) โดยเห็นว่า
ประสบการณ์ การศึกษาและการฝึกฝนอบรมที่นักวิเคราะห์ได้ประสบและ
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ได้รับการปลูกฝังมาก่อนหน้าเป็นตัวสร้าง “กรอบ” (frame) หรือ “แว่น” 
(lens) ในการมองเห็นโลกและเข้าใจโลก ความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ในเชิง
สังคม (social knowledge) การสังเกตและข้อเท็จจริงต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ทฤษฎี (theory-laden) และสิ่งที่มักถือกันว่าเป็น “ข้อเท็จจริงในเชิงวัตถุ
วิสัย” (objective fact) นั้น ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลมาจากผู้สังเกตการณ์
หรือผู้ที่ศึกษาวิเคราะห์ทั้งสิ้น ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถแสวงหา
ความรู้ที่ตั้งอยู่บนหลักการของเหตุผลที่เป็นกลางในเชิงคุณค่าได้อย่าง
แท้จริง เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทเฉพาะ (context-
specific) และผู้รู้ (knower) คือผู้ที่ผลิตความรู้ (knowledge) ขึ้นมา
ภายใต้บริบทเฉพาะ 

จากจุดอ่อนและข้อบกพร่องหลายประการของการศึกษานโยบาย
สาธารณะแบบด้ังเดิมที่มีความชัดเจนมากขึ้น ท าให้การศึกษาวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะกระแสหลักเริ่มลดบทบาทและเส่ือมความนิยมลง และ
แนวคิดของการศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความ (interpretive) 
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เริ่มมีอิทธิพลและความส าคัญเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซ่ึงจะเห็นได้จากผลงานวิชาการ
ทางด้านนี้ที่มีเพ่ิมมากขึ้น และชุมชนต่างๆ ในหลายส่วนของโลกได้มีการ
น าเอาแนวคิดของนโยบายสาธารณะแนวการตีความไปปฏิบัติจนประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

จากประสบการณ์ที่ได้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย
ในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะมาเป็นเวลาหลายปี ผู้เขียน
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พบว่าต าราที่จะน ามาใช้สอนนิสิตนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะกระแสรอง (ซึ่งมักจะปรากฏในชื่อของ “นโยบายสาธารณะแบบ
หลังปฏิฐานนิยม” (post-positivist public policy) “นโยบายสาธารณะ
แบบหลังประจักษ์นิยม”  (post-empiricist public policy) “นโยบาย
สาธารณะยุคหลังสมัยใหม่” (postmodern public policy)  หรือ 
“นโยบายสาธารณะแนวการตีความ” (interpretive public policy) ตาม
ชื่อที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้) ในภาคภาษาไทยมีน้อยมาก โดยผลงานส่วนใหญ่
มักจะอยู่ในรูปของบทความวิชาการ หรือเป็นบทย่อยบทหนึ่งในหนังสือที่
เขียนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะกระแสหลัก ดังนั้น ผู้เขียนจึงตั้งใจที่จะ
รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะกระแสรองนี้มาไว้ด้วยกัน
ให้มีครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ภายใต้เวลาและทรัพยากรที่
ค่อนข้างจ ากัด โดยมีเป้าหมายหลักคือเพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือใน
การเรียน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าและเพ่ือเป็นการขยายองค์ความรู้ทางด้านนี้ให้กว้างขวางออกไปใน
วงวิชาการ 

ในความส าเร็จของหนังสือเล่มนี้ มีหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่ผู้ เขียนควรจะได้แสดงความขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้  โดยผู้ เขียน
ขอขอบคุณวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยซึ่งเป็นจุดก าเนิดของหนังสือเล่มนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี อดีตคณบดีวิทยาลัยการเมือง
การปกครองที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของ
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วิทยาลัยฯ ท างานวิชาการอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ท่านด ารงต าแหน่งอยู่ 
ขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่านที่ผู้ เขียนได้อาศัยศึกษา 
ค้นคว้าและอ้างอิง  และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีส่วน
ท าให้การจัดท าหนังสือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

       
ในบทที่ 1 ซึ่งเป็นบทน านี้ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความ

เป็นมาของการศึกษานโยบายสาธารณะโดยภาพรวม ก่อนที่จะได้ศึกษา  
ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแนวการตีความในบทต่อๆ 
ไป โดยจะได้น าเสนอใน 3 หัวข้อหลัก คือ (1) จุดก าเนิดของการศึกษา
นโยบายสาธารณะ (2) ปัญหาของการศึกษานโยบายสาธารณะแบบปฏิฐาน
นิยม และ (3) แนวคิดพ้ืนฐานของการศึกษานโยบายสาธารณะแนวการ
ตีความ ซึ่งเนื้อหาสาระในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 
1.1 จุดก ำเนิดของกำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะ1 

การศึกษานโยบาย (policy studies)2 เป็นสาขาหนึ่งของ
สังคมศาสตร์ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 3 -4 ทศวรรษที่ผ่านมา 
สาขาวิชานี้ เกิดขึ้นโดยมี เป้าหมายหลักคือเ พ่ือให้มีความเข้าใจถึง

                                                 
1 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับจุดก าเนิดของการศึกษานโยบายสาธารณะที่

น าเสนอในหัวข้อน้ีได้ใน Fischer, 2003; Fischer, 2007; และ Fischer, 2009. 
2 ค าว่า “การศึกษานโยบาย” (policy studies) ในที่นี้ผู้เขียนใช้เป็น      

ค าเรียกที่หมายถึงสาขาวิชาของการหาความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ส่วนค าว่า “การ
วิเคราะห์นโยบาย” (policy analysis) เป็นค าที่ใช้เพื่อมุ่งเน้นถึงการประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการตัดสินใจนโยบาย  
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กระบวนการของการก าหนดนโยบาย (policymaking process) และเพ่ือ
น าความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการตัดสินใจนโยบาย และจาก
เป้าหมายประการที่สองได้ก่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการศึกษาเฉพาะ ซึ่งเป็น
ที่มาของระเบียบวิธีของการวิเคราะห์นโยบาย (policy analysis) ที่มีศึกษา
ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  

จุดเริ่มต้นของการศึกษานโยบาย (policy studies) เกิดจากการที่
ลาสเวล (Harold Lasswell) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดสาขาวิชานี้ ได้เขียน
หนังสือชื่อ ทิศทำงนโยบำย (The Policy Orientation) ขึ้นในปี 1951 ใน
หนังสือเล่มน้ี ลาสเวลได้วางกรอบของการพัฒนา “นโยบายศาสตร์” 
(policies sciences) และการฝึกฝนบุคคลเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับนโยบาย (policy experts) ในการน าความรู้ที่จ าเป็นมาใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย โดยลาสเวลต้องการสร้างสังคมประยุกต์ซึ่งจะท าหน้าที่
เสมือนสื่อกลาง (mediator) ระหว่างนักวิชาการ ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ
จากภาครัฐและประชาชนทั่วๆ ไป โดยทิศทางเกี่ยวกับนโยบายศาสตร์ของ
ลาสเวลที่เสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้จะมีลักษณะ 3 ประการ (ดูใน Fischer, 
2003, pp. 2-3) คือ (1) มุ่งเน้นการศึกษาแบบสหสาขาวิชา 
(multidisciplinary approach) (2) เน้นการพิจารณาปัญหาภายใต้บริบท 
(contextual in nature) และ (3) มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงปทัสถาน 
(normative) โดยพื้นฐานแล้วลาสเวลต้องการวางรากฐานของการศึกษาไว้
ที่เรื่องของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เน้นในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเขาได้ท านายไว้ว่านโยบายศาสตร์จะสามารถ
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ก่อให้เกิดพัฒนาการและวิวัฒนาการของการปกครองแบบประชาธิปไตย
ขึ้นมาได้ ซึ่งลาสเวลเรียกนโยบายภายใต้ทิศทางเหล่านี้ว่า “นโยบายศาสตร์
ตามแนวประชาธิปไตย” (policy science of democracy)  

ในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะของสาขาวิชานี้
จ าเป็นต้องใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งจากสาขา
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา สถิติและคณิตศาสตร์และ
แม้กระทั่ ง ในบางกรณีอาจจะรวมไปถึงความรู้ทางด้านฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ จากการที่รายงานผลการศึกษามีท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ท าให้ต้องมีการก าหนดกรอบกลยุทธ์ของการศึกษาวิจัยไว้อย่าง
เฉพาะเจาะจง โดยมีเป้าหมาย 2 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการ
ในการก าหนดนโยบาย และ (2) เพ่ือแสวงหาความรู้ที่จ าเป็นของผู้ก าหนด
นโยบาย ซึ่งจากเป้าหมายประการแรกได้น าไปสู่การพัฒนาศาสตร์ของการ
ก าหนดนโยบาย (policy formation) และการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(policy execution) และจากเป้าหมายประการที่สองได้น าไปสู่การ
ปรับปรุงเนื้อหาที่สามารถเห็นประจักษ์ได้ (concrete content) ของ
ข้อมูล และแนวการตีความที่เป็นไปได้ (interpretations available) 
ส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย  

แม้ในระยะแรกจะได้มีความพยายามในการปรับปรุงการก าหนด
นโยบาย ทั้งในแง่ของกระบวนการและในแง่ของผลลัพธ์ตามที่ลาสเวล 
เสนออยู่บ้าง แต่โดยภาพรวมแล้วการศึกษาวิเคราะห์นโยบายในเวลาต่อมา
ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่ลาสเวลเสนอไว้ โดยได้น าแนวคิดเพียงส่วนน้อยมาใช้
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เท่านั้น นั่นคือไม่เพียงแต่มีการน าแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญมาใช้แทนแนวทาง
ประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ยังมีการให้ความส าคัญกับการศึกษาเชิงประจักษ์
เป็นอย่างมากอีกด้วย และน าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “การวิเคราะห์นโยบาย” 
(policy analysis) ในเวลาต่อมา 

การวิเคราะห์นโยบาย (policy analysis) เกิดขึ้นมาในช่วง
ทศวรรษที่ 1960-1970 เป็นการน าแนวคิดทางเทคนิคอย่างแคบๆ มาเป็น
ตัวก าหนดกรอบในการปฏิบัติ มากกว่าที่จะเป็นไปตามกรอบแนวคิดของ
การปกครองแบบประชาธิปไตย สาขานี้ถูกก าหนดโดยกรอบการศึกษา
ภายใต้ระเบียบวิธีที่จ ากัดที่มาจากวิธีการศึกษาของนักปฏิฐานนิยม 
(positivist) หรือนักประจักษ์นิยม (empiricist) ซึ่งครอบง าสังคมศาสตร์
อยู่ในปัจจุบัน แทนที่จะใช้ระเบียบวิธีแบบสหสาขาวิชาตามที่ลาสเวลได้
เสนอไว้ ซึ่งวิธีการศึกษาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์
เชิงปริมาณอย่างเข้มงวด การแยกออกจากกันระหว่างข้อเท็จจริงและ
คุณค่าและการแสวงหาผลที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งความถูกต้องไม่ขึ้นอยู่
กับบริบททางสังคมเฉพาะที่ศึกษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นโยบาย
ศาสตร์จะต้องสามารถพัฒนาเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปที่สามารถน าไปใช้กับทุก
ปัญหาและทุกบริบท ซึ่งแนวคิดพ้ืนฐานที่รองรับอยู่ก็คืออิทธิพลที่ครอบง า
ของเศรษฐศาสตร์และระเบียบวิธีการศึกษาแบบประจักษ์นิยมในการ
พัฒนาสาขาวิชานี้  

ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น การวิเคราะห์นโยบายโดยหลักการ
แล้วเป็นการออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลตาม “ตัวแบบเหตุผล” (rational 
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model) ของการตัดสินใจใน “โครงการที่มีเหตุผล” (rationality project) 
ซึ่งการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนี้จะด าเนินไปตามขั้นตอนที่คู่ขนานอย่าง
ใกล้ชิดกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผู้ตัดสินใจจะด าเนินการ
ตามล าดับขั้นคือ (1) ระบุปัญหาที่มีอยู่ ในเชิงประจักษ์ (2) ก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ให้ประโยชน์สูงสุด 
และ (3) ก าหนดผลที่ต้องการและความเป็นไปได้ของทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหา โดยการก าหนดคุณค่าเป็นตัวเลขของต้นทุนและก าไรของผลที่จะ
ได้รับ โดยการประมวลรวมกันเข้าของข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
โอกาสความเป็นไปได้และต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้ว ผู้ตัดสินใจ
ก็จะเลือกทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของวิธีการนี้ก็คือการพยายมที่จะหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับเป้าหมายที่มีอคติและเรื่องของคุณค่า (value) 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ในประเด็นนโยบาย ดังนั้น การวิเคราะห์นโยบาย
ตามแนวทางนี้จึงพยายามที่จะเปลี่ยนประเด็นทางการเมืองและสังคมไปสู่
เป้าหมายท่ีมีการนิยามในเชิงเทคนิคและน าไปด าเนินการโดยผ่านวิธีการ
ทางด้านการบริหาร ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่ละเอียดซับซ้อนถูกตีความ
ในฐานะที่เป็นประเด็นที่ต้องการวิธีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นและการ
ออกแบบโครงการที่ดีกว่า ดังนั้นวิธีการในการศึกษานโยบายตามแนวคิดนี้
ก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและการประยุกต์ใช้วิธีการ
ตัดสินใจในเชิงเทคนิค  
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1.2 ปัญหำของกำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะแบบปฏิฐำนนิยม3 
ถึงแม้ว่าลาสเวลจะได้เสนอให้มีการศึกษานโยบายศาสตร์ภายใต้

กรอบแนวคิดของความเป็นประชาธิปไตยโดยใช้ระเบียบวิธีแบบสห
สาขาวิชา (multi-disciplinary) แต่ส่วนใหญ่ของการศึกษานโยบาย 
(policy studies) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์นโยบาย (policy 
analysis) ในยุคปัจจุบัน เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางการเมือง
เฉพาะ น่ันคือการออกกฎหมาย “สังคมที่ยิ่งใหญ่” (Great Society) โดย
ประธานาธิบดีจอห์นสัน (Lyndon Johnson) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในทศวรรษที่ 1960 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งจากกฎหมายดังกล่าว
ประธานาธิบดีจอห์นสันได้ประกาศสงครามกับความยากจน (War on 
Poverty) โดยได้มีการทุ่มทรัพยากรอย่างมหาศาลของรัฐบาลกลางเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาความยากจน และผลลัพธ์ที่ส าคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก
การออกกฎหมายฉบับนี้ก็คือการที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบาย (policy 
specialists) จากทุกแหล่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกามาท างานร่วมกัน ณ 
กรุงวอชิงตัน (Washington)  

จากเหตุการณ์ดั งกล่าวได้น า ไปสู่การเ พ่ิมบทบาทของนัก
สังคมศาสตร์ในการริเริ่มและการก าหนดนโยบาย (policy initiation and 
formulation) ชุมชนนโยบาย (policy community) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายให้ออกแบบโครงการใหม่ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา

                                                 
3 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของการศึกษานโยบายสาธารณะแบบปฏิฐาน

นิยมทีน่ าเสนอในหัวข้อน้ีได้ใน Fischer, 2003; Fischer, 2007; และ Fischer, 2009.  
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ทางด้านสุขภาพ การวางผังเมืองใหม่ การเคหะ การศึกษา การช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมาย สวัสดิการสังคมและความอดอยากยากจน ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนโยบาย (policy experts) ได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็น      
“ผู้ขับเคลื่อนวงล้อของสังคมที่ยิ่งใหญ่” (the driving wheel of the 
Great Society)  

ผลจากการประกาศสงครามกับความยากจน (War on Poverty) 
ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในการศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย 
โดยสภาคองเกรส (Congress) ได้แนบท้ายประกาศอย่างเป็นทางการ
ก าหนดให้มีการด าเนินการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยากจนเป็น
จ านวนมาก ซึ่งท าให้มีเงินงบประมาณจ านวนมหาศาลส าหรับการประเมิน
ความยากจนและนโยบายทางสังคมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้
ก่อตั้งสถาบันทางด้านนโยบาย และนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหันมาท า
วิทยานิพนธ์เก่ียวกับนโยบายกันเป็นจ านวนมาก ภายใต้กระบวนการ
ดังกล่าวท าให้มีความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนาทฤษฎีและวิธีการใน
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  

จนถึงในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 เป็นที่ชัดเจนว่าส่วนใหญ่ของ
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีจอห์นสันไม่
บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ แม้จะเป็นการยากที่จะชี้ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงที่
ท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จน้อยกว่าผลที่ต้องการ แต่สาเหตุหนึ่งที่
มีความชัดเจนก็คือ การที่ไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเพียงพอตั้งแต่เริ่มต้นต่อ
การคาดการณ์หรือค านวณเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่น ามาใช้ นักวิจัยส่วน
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ใหญ่ไม่ได้มีการศึกษาผลส าเร็จของโครงการเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ แทนที่
จะมีการประเมินผลกระทบที่แท้จริงของโครงการที่เกี่ยวกับปัญหาความ
ยากจน จุดเน้นของการวิเคราะห์นโยบายเกือบทั้งหมดในยุคนี้จะเน้นไปที่
การก าหนดประเด็นปัญหาและการก าหนดนโยบาย ส่วนประเด็นอ่ืนๆ เช่น 
การน านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลยังคงเป็นประเด็นท่ีถูกละเลย  

จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญ   
นั่นคือการเปลี่ยนจุดเน้นจากการก าหนดนโยบาย (policy formation) 
ไปสู่การน านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) และการ
ประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) ก่อนหน้านี้นักการเมืองและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายมักจะเข้าใจเพียงว่าเมื่อมีการผลักดันจาก
รัฐบาลและมีงบประมาณในการด าเนินการแล้วปัญหาความยากจนจะได้รับ
การแก้ไขโดยอัตโนมัติ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความซับซ้อนของระบบ
ราชการซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรและผู้ด าเนินการให้ลุล่วงฝ่ายหนึ่ง และ
ความซับซ้อนในส่วนของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่ง  

นักวิชาการที่เป็นผู้บุกเบิกและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการน า
นโยบายไปปฏิบัติก็คือเพรสแมนและวิลดาฟสกี้ (Pressman and 
Wildavsky) (ดูใน Fischer, 2003, p.7) โดยนักวิชาการทั้งสองท่านได้
ชี้ให้เห็นว่าไม่เพียงแต่นโยบายยังคงผูกโยงอยู่กับกระบวนการทางการเมือง
เป็นเวลายาวนานหลังจากที่นโยบายน้ันๆ ออกมาเป็นกฎหมายแล้ว แต่
มักจะมีความยากล าบากในการวัดผลส าเร็จของโครงการว่าจะใช้เกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ตามเป้าหมายของนโยบายตั้งแต่เริ่มแรกหรือผลส าเร็จเมื่อมีการ
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น าโครงการไปปฏิบัติจนลุล่วงแล้ว และจากแนวคิดดังกล่าวได้น าไปสู่การ
ให้ความส าคัญของการประเมินผลนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์อย่างเข้มงวดที่เรียกว่า “การวิจัยประเมินผล” 
(evaluation research) และจากการวิจัยประเมินผลนี้ได้น าไปสู่การ
เกิดขึ้นของระเบียบวิธีวิจัยแบบใหม่ๆ จ านวนมาก โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการประเมินผลโครงการให้สูงขึ้น  

อย่างไรก็ตาม แม้การวิจัยประเมินผลจะสามารถท าให้การวัดมี
ความถูกต้องมากขึ้น แต่การใช้เทคนิควิธีดังกล่าวก็ต้องประสบกับปัญหาที่
ส าคัญคือ ผลในเชิงประจักษ์ไม่เคยพูดเพ่ือตัวเอง การประเมินสิ่งที่ค้นพบ
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้และสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือเกณฑ์ดังกล่าวถูก
ก าหนดภายใต้กรอบของการเมือง ดังนั้น การวัดผลส าเร็จของโครงการ
ภายใต้เทคนิควิธีวิจัยเชิงประจักษ์ที่ดูเหมือนเป็นกลางเชิงคุณค่าในเบื้องต้น 
กลับตกอยู่ภายใต้ระบบคุณค่าที่ก าหนดโดยฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงข้อจ ากัดของการวิจัยในเชิงเทคนิคภายใต้ปริมณฑลของการเมือง  

นอกจากนโยบาย “สงครามกับความยากจน” ที่แสดงให้เห็นถึง
ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์นโยบายเชิงเทคนิคตามแนวประจักษ์นิยมแล้ว 
ยังมีประเด็นเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม (Vietnam War) ที่แสดงให้เห็นถึง
ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์นโยบายภายใต้บริบททางการเมือง ถึงแม้ว่าการ
ก าหนดนโยบายในกรณีของสงครามเวียดนามมักจะมีการอ้างว่าใช้การ
วิเคราะห์เชิงเหตุผล (rational analysis) แต่ผลการวิเคราะห์ที่ส่งจาก
สนามรบกลับสู่กรุงวอชิงตันนั้นมักจะมีการบิดเบือน และละเลยมิติทาง
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ศีลธรรมของการท าสงคราม ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่น าไปสู่การเคลื่อนไหว
ต่อต้านสงคราม (anti-war moment) ในเวลาต่อมา  

การค้นพบข้อจ ากัดดังกล่าวได้น าไปสู่การถกเถียงในชุมชน
นโยบายในหลายทศวรรษต่อมา ผู้ก าหนดนโยบายและนักวิเคราะห์
นโยบายไดส้ังเคราะห์บทเรียนในแง่มุมต่างๆ ออกมาจากสงครามเวียดนาม 
ซึ่งนักวิชาการที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ ได้ชัดเจนที่สุดก็คือเดอลีออง 
(deLeon) (ดูใน Fischer, 2003, p. 10) โดยเดอลีอองได้ชี้ให้เห็นว่า (1) 
เทคนิควิธีการตัดสินใจเชิงเหตุผล (rational decision-making 
techniques) นั้นไม่เพียงพอที่จะใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นทาง
การเมือง เนื่องจากไม่ได้มีการค านึงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมของความขัดแย้งในสงครามเวียดนาม และ (2) การ
วัดผลในเชิงปริมาณเพ่ือเป้าหมายในการวางแผนเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ 
(unreliable) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากความไม่น่าเชื่อถือของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มักไม่ใช่ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง แต่มักเป็น
ข้อมูลที่มาจากรายงานโดยผ่านการตีความภายใต้กรอบแนวคิดทาง
การเมือง  

เดอลีอองได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของประเด็นเหล่านี้ก็คือ 
“ปัญหาเกี่ยวกับบริบท” (problem of context) ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
นโยบายต้องเผชิญกับข้อเท็จจริงที่ว่าบริบททางสังคมที่นโยบายปรากฏอยู่
นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้อีกต่อไป โดยบริบทที่นักวิเคราะห์นโยบาย
จะต้องเรียนรู้นั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้กรอบของ
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สังคมและการเมือง บริบททางสังคมเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงที่มีอยู่แล้วโดย
ธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา เป็นสิ่งที่ต้องมีการค้นพบและเป็นสิ่งที่
มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเมืองและการวิเคราะห์ดังกล่าวได้น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการวิเคราะห์นโยบายแบบดั้งเดิมภายใต้
วิธีการตัดสินใจเชิงเหตุผลบนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์นิยม 
จากประสบการณ์ดังกล่าวท าให้มีการหันมาให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ
ทางด้านสังคมและเชิงปทัสถาน (normative) ที่มีอยู่ในกระบวนการ
นโยบาย และน าไปสู่การเรียกร้องให้มีการเน้นในมิติเชิงปทัสถาน เชิง
จริยธรรมและเชิงคุณภาพของการก าหนดนโยบายเพิ่มมากข้ึน  

จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้อธิบายมาข้างต้นได้น าไปสู่การให้ความ
สนใจอย่างจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสังคมและนัยทางญาณวิทยาใน
นโยบายศาสตร์ และน าไปสู่การให้ความส าคัญกับการศึกษานโยบายเชิง
ปทัสถาน (normative) และการตีความ (interpretation) ของปัญหา
นโยบาย เนื่องจากการวิเคราะห์นโยบายและผลของนโยบายตกอยู่ภายใต้
ความไม่แน่นอนของคุณค่าทางการเมืองและสังคม ดังนั้นการใช้วิธี
การศึกษาเชิงประจักษ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
นโยบายจะต้องเปิดตัวเองไปสู่วิธีการศึกษาแบบอ่ืน โดยจะต้องมีการรื้อ
ปรับโครงสร้างวิธีการวิเคราะห์นโยบายกันใหม่ ซึ่งวิธีการที่เป็นทางเลือก
ใหม่นี้มักรู้จักกันในชื่อของ “นโยบายสาธารณะแบบหลังปฏิฐานนิยม” 
(post-positivist public policy) “นโยบายสาธารณะแบบหลังประจักษ์
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นิยม” (post-empiricist public policy) “นโยบายสาธารณะยุคหลัง
สมัยใหม่” (postmodern public policy) หรือชื่อที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ก็
คือ “นโยบายสาธารณะแนวการตีความ”4 (Interpretive public policy) 
 
1.3 แนวคิดพื้นฐำนของกำรศึกษำนโยบำยสำธำรณะแนวกำรตีควำม5 

                                                 
4 การที่ผู้เขียนใช้ช่ือหนังสือเล่มนี้ว่า “นโยบายสาธารณะแนวการตีความ” 

แทนที่จะใช้ช่ือว่า “นโยบายสาธารณะแบบหลังปฏิฐานนิยม” หรือ “นโยบาย
สาธารณะแบบหลังประจักษ์นิยม” หรือ “นโยบายสาธารณะยุคหลังสมัยใหม่” หรือ
ช่ืออื่นๆ ในท านองเดียวกัน เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าการศึกษานโยบายสาธารณะใน
กลุ่มนี้ท้ังหมดตั้งอยู่บนรากฐานของแนวคิดทฤษฎีที่เป็นแกนหลักอันเดียวกันคือ “การ
ตีความ” (interpretive) และค าว่า “การตีความ” เป็นค าทีม่ีความชัดเจนอยู่ในตัวเอง
เมื่อเทียบกับค าว่า “ปฏิฐานนิยม” “ประจักษ์นิยม” และ “หลังสมัยใหม่” ซึ่งมีความ
ชัดเจนน้อยกว่าและมียากล าบากมากกว่าในการให้ค านิยาม    

5 ค าว่า “นโยบายสาธารณะแนวการตีความ” ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน
ได้ใช้ใน 2 ความหมาย นั่นคือ ความหมายที่หนึ่ง หมายถึงช่ือรวมของนโยบาย
สาธารณะทุกรูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีแบบหลังปฏิฐานนิยม 
(post-positivism) เช่น ช่ือของหนังสือเล่มนี้ที่ใช้ว่า “นโยบายสาธารณะแนวการ
ตีความ” หรือในหัวข้อน้ี (หัวข้อ 1.3) ที่ใช้ช่ือหัวข้อว่า “แนวคิดพื้นฐานของการศึกษา
นโยบายสาธารณะแนวการตีความ” เป็นการใช้ในความหมายท่ีหนึ่งนี้ เป็นต้น และ
ความหมายที่สอง หมายถึงรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของนโยบายสาธารณะแบบ
หลังปฏิฐานนิยม (นโยบายสาธารณะแบบหลังปฏิฐานนิยมสามารถแบ่งออกได้หลาย
รูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่แตกต่างกันอาจจะเป็นผลมาจากการมีจุดเน้นของการศึกษาที่
ต่างกัน การใช้ประดิษฐกรรม – ภาษา วัตถุและการกระท า - ของการศึกษาที่ต่างกัน 
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ในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแบบดั้งเดิมนั้นจะเน้นที่
วิธีการศึกษาและการปฏิบัติที่แน่นอนตายตัว ภายใต้ระเบียบวิธีการหา
ความรู้แบบปฏิฐานนิยม (positivism) ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวจะใช้
ออกแบบการวิจัยแบบประจักษ์นิยม (empiricism) นั่นคือ การใช้กลุ่ม
ตัวอย่างและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การวัดผลในเชิงปริมาณ 
และพัฒนาตัวแบบเชิงเหตุผลที่มีอ านาจในการท านาย โดยนักประจักษ์
นิยมเชื่อว่าวิธีการหาความรู้ที่เชื่อถือได้มีเพียงการหาความรู้เชิงประจักษ์ 
โดยผ่านการตั้งสมมติฐานเชิงวัตถุวิสัย (objective) เพ่ือสร้างข้อสรุปที่เป็น
หลักการทั่วไปในเชิงเหตุผล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างองค์ความรู้เชิง
ประจักษ์ที่เป็นหลักการทั่วไป ที่เป็นกลาง เป็นวัตถุวิสัย ซ่ึงสามารถใช้
อธิบายพฤติกรรมซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับบริบทในเชิงสังคม การเมือง วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์และไม่ข้ึนอยู่กับกาลเวลา 

ตามทัศนะของนักวิชาการแนวการตีความ การศึกษาวิเคราะห์
นโยบายบนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีแบบประจักษ์นิยมนั้นถือเป็นความ
ผิดพลาด โดยเห็นว่านักประจักษ์นิยมนั้นมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของสังคม โดยสร้างกรอบแนวคิดทุกอย่างภายใต้ความเชื่อที่ว่าความรู้ที่
ค้นพบสามารถสร้างเป็นกฎทั่วไป (generalizable) และเป็นวัตถุวิสัยที่เป็น

                                                                                                        
หรือการวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ต่างกัน) เช่น ช่ือบทที่  3 ที่ใช้ว่า 
“นโยบายสาธารณะแนวการตีความ” เป็นการใช้ในความหมายที่สองนี้ ซึ่งการที่ผู้อ่าน
จะทราบว่าผู้เขียนก าลังใช้ค านี้ในความหมายใดนั้นสามารถพิจารณาได้จากเนื้อหาที่
เป็นบริบทแวดล้อมเป็นส าคัญ  
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กลาง (neutral objectivity) ที่สามารถน าไปใช้ได้ในทุกช่วงเวลาและทุก
บริบทของสังคม แต่ที่จริงแล้วความรู้ทุกอย่างตกอยู่ภายใต้สภาพการณ์เชิง
สังคม โดยในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์จะมีการนิยามความรู้ในลักษณะ
ที่แตกต่างกันไป ในการวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมได้ชี้ให้เห็นว่าสังคมศาสตร์
นั้นถูกครอบง าด้วยแนวคิดเฉพาะของเชื้อชาติ ชนชั้นและเพศ นอกจากนี้
วิธีการหาความรู้โดยวิธีการสังเกตและการตั้งสมมติฐานโดยผ่านการ
รวบรวมข้อมูลและการอธิบายก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานเชิงทฤษฎีของการ
ปฏิบัติเชิงสังคมและวัฒนธรรม ความเข้าใจที่แท้จริงของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีข้อก าหนดเชิงสังคมและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นตัวก าหนดวัตถุประสงค์และเป็นสิ่งให้ความหมายรองรับอยู่ ดังนั้น 
แนวทางที่ถูกต้องที่จะท าให้เข้าใจสังคมได้อย่างแท้จริงจะต้องด าเนินการ
โดยผ่านการศึกษาในเชิงการตีความ (interpretive) เท่านั้น6 

นักนโยบายศาสตร์แนวการตีความมีทัศนะว่าชีวิตทางการเมือง
และสังคมที่เราต้องการศึกษานั้นอยู่ภายใต้เครือข่ายโยงใยที่ซับซ้อนของ
การผลิตและการผลิตซ้ าของความหมายเชิงสังคม (social meaning) โดย
ผ่านการปฏิบัติเชิงวาทกรรม (discursive practices) ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองและนโยบายสาธารณะก่อรูปร่างขึ้นมาโดยผ่านความเข้าใจที่เป็น
การตีความเชิงสังคม  

                                                 
6 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการศึกษานโยบายสาธารณะ

แนวการตีความท่ีน าเสนอในหัวข้อน้ีได้ใน Yanow, 1996; Yanow, 2000; Fischer, 
2003; Fischer, 2007; และ Fischer, 2009. 
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นอกจากการท้าทายในเชิงญาณวิทยาต่อสังคมศาสตร์ในเรื่องของ
การสร้างเชิงสังคมแล้ว นโยบายสาธารณะแนวการตีความยังมีพ้ืนฐานใน
การวิพากษ์ “วัฒนธรรมแบบระบบราชการ” (bureaucratic culture) 
และ “ความมีเหตุผลในเชิงเทคนิค” (technical rationality) ที่เป็น    
รากฐานรองรับแนวคิดของระบบราชการ โดยได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดแบบ 
ปฏิฐานนิยม (positivism)  ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการศึกษากระแสหลักใน
ปัจจุบันให้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการตบตาที่ดูเสมือนว่าเป็นความจริง โดยมี
การก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจชุดหนึ่งขึ้นมา และสร้างสิ่งที่ดูเหมือนเป็น
ค าตอบที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกัน
กั บ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ใ น ร ะ บ บ ร า ช ก า ร ที่ ต้ อ ง ไ ม่ แ ส ด ง ตั ว ต น 
(impersonality) และต้องเป็นกลางในเชิงคุณค่า (value-neutrality) เป็น
วิธีการลดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ความรู้สึก (emotional) และขจัดความ
ขัดแย้งทางการเมือง ส่วนในแง่ของการบริหารจัดการนั้นมีการก าหนดให้ใช้
วิธีการเชิงเทคนิค (technical methods) โดยศึกษาการบริหารจัดการใน
ฐานะที่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การด าเนินการและความ
รับผิดชอบที่สามารถท านายได้ต่อกระบวนการตัดสินใจภายในระบบ
ราชการ ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์นโยบายแบบปฏิฐานนิยม (positivism) จึง
เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการภายใต้ระบบราชการ  

นักวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความเห็นว่าการวิเคราะห์นโยบาย
เชิงเหตุผลไม่เพียงแต่เป็นไปไม่ได้เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังท าหน้าที่เสมือน
หน่ึงเป็นอุดมการณ์ อ าพรางผลประโยชน์ทางการเมืองและผลประโยชน์
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ภายใต้ระบบราชการ นักวิชาการกลุ่มนี้ได้เรียกร้องให้มีการใช้เทคนิคการ
ตีความและเทคนิคเชิงวาทกรรมเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการเมืองและนโยบาย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัยเชิงอัตวิสัย (subjective) และพยายามชี้ให้เห็น
ว่าสิ่งที่อ้างว่าเป็นความจริงเชิงวัตถุวิสัย (objective truth) โดยเทคนิคเชิง
เหตุผลนั้นมักจะเป็นผลมาจากสมมุติฐานทางการเมือง ส าหรับนักวิเคราะห์
นโยบายแนวการตีความแล้วการสร้างเชิงสังคมของข้อเท็จจริงและการ
ตีความเชิงอัตวิสัยของข้อเท็จจริงคือลักษณะส าคัญของการเมืองเรื่อง
นโยบาย ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้วิธีการตีความ (interpretive methods) เพ่ือ
ตรวจสอบความเชื่อทางสังคม การสร้างข้อเท็จจริง  และการท าให้
เหตุการณ์ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นสิ่งที่คาดหมายไว้และเป็น
ธรรมชาติภายใต้โครงสร้างเชิงวาทกรรม (discursively structure)  

นอกเหนือจากการวิพากษ์วัฒนธรรมแบบระบบราชการและความ
มีเหตุผลในเชิงเทคนิคที่เป็นรากฐานรองรับแล้ว การวิเคราะห์นโยบายแนว
การตีความยังแสวงหาวิธีการที่จะท าให้มีการขยายขอบเขตให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้นของกลุ่มผลประโยชน์ การถกเถียง และการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการของการวิเคราะห์นโยบาย ซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะน าไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าวก็คือการมุ่งเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของพลเมือง (citizen 
participation) โดยแนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่ว่า  
ความจริงทางการเมือง (political realities) มีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่
เป็นธรรมชาติของการเมืองและสภาพของการบริหาร ตามแนวคิดแบบ
ดั้งเดิม บทบาททางด้านการบริหารจ ากัดอยู่เฉพาะเพ่ือด าเนินนโยบายใน
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เชิงเทคนิคที่ได้รับมอบหมายมาจากฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งให้
ลุล่วงเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง 
เนื่องจากนักการเมืองมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแค่เพียงในเชิง
สัญลักษณ์หรือในเชิงรูปแบบเท่านั้น ผู้ตัดสินใจในฝ่ายบริหารจึงต้องเป็น
ผู้ด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ทั้งในส่วนของการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบัติ และท าให้การตัดสินใจถูกก าหนดภายใต้วาทกรรมของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายแทนที่จะเป็นผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง จากเหตุผลดังกล่าวท าให้นักวิชาการแนวการตีความเห็นว่าเป็น
การปิดบังธรรมชาติของกระบวนการตัดสินใจที่แท้จริง ซึ่งท าให้ในที่สุดแล้ว
การวิ เคราะห์นโยบายกลับกลายเป็นเรื่องของการท าหน้าที่ ในเชิง
อุดมการณ์เท่านั้น  

นักวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความเห็นว่าในสภาพที่เป็นจริงนั้น
มีการใช้กลยุทธ์ในเชิงการเมืองในกระบวนการของการนิยามนโยบายและ
การก าหนดนโยบายเป็นอย่างมาก โดยการใช้แนวการศึกษาวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับวาทกรรมและสัญลักษณ์ทางการเมืองอย่างจริงจังเท่านั้นจึงจะ
ท าให้ผู้วิเคราะห์นโยบายสามารถช่วยผู้ตัดสินใจนโยบายและประชาชนใน
การพัฒนาทางเลือกซึ่งสามารถเรียกร้องหรือพูดเกี่ยวกับความต้องการและ
ผลประโยชน์ของตนเอง แทนที่จะเป็นความต้องการและผลประโยชน์ที่
นิยามและก าหนดให้โดยบุคคลอ่ืน และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
นักวิชาการกลุ่มนี้จึงเน้นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม (participatory democracy) และการพัฒนาเทคนิคของการ
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วิเคราะห์นโยบายแบบมีส่วนร่วม (participatory policy analysis) วิธี
การศึกษาวิเคราะห์ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงปรึกษาหารือ (deliberative 
interactions) ระหว่างประชาชน นักวิเคราะห์นโยบายและผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจนโยบาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลให้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพื่อกระจายอ านาจการเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์
และเพ่ือส่งเสริมให้มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างจริงจัง โดยการให้ข้อมูล
ที่จ าเป็นแก่ประชาชนเกี่ยวกับสภาพการณ์เพ่ือน าไปสู่การเลือกที่ดีเกี่ยวกับ
การกระท าที่พวกเขาสามารถเลือกได้ นักวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความ
ได้รับเอาระเบียบวิธีวิจัยท่ีออกแบบมาเพ่ือขจัดความคลุมเครือโดยการให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยการก าหนดรูปแบบ
ทางการเมืองขึ้นมาใหม่โดยผ่านการปรึกษาหารือ โดยนัยนี้นักวิเคราะห์
นโยบายแนวการตีความจึงท าหน้าที่เสมือนผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการ
มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่ท าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิง
เทคนิคในการก าหนดและชี้น าสังคมตามที่เคยเชื่อถือและนิยมปฏิบัติกันมา
ในการศึกษานโยบายสาธารณะแบบดั้งเดิม ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น
เหล่านี้จะได้น าเสนอในบทต่างๆ ต่อไป 
 

ในบทที่ 1 นี้ ผู้เขียนได้น าเสนอเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก โดยใน
ประเด็นแรกได้อธิบายถึงความเป็นมาของการศึกษานโยบายสาธารณะใน
ภาพรวม ต่อจากน้ันได้กล่าวปัญหาของการศึกษานโยบายสาธารณะ
แบบปฏิฐานนิยมซ่ึงเป็นวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะกระแสหลักใน
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ปัจจุบัน และสุดท้ายได้อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานอย่างกว้างๆ ของนโยบาย
สาธารณะแนวการตีความ ซึ่ งมีการพัฒนาขึ้นมาเ พ่ือแก้ ไขปัญหา
ข้อบกพร่องที่เกิดจากการศึกษานโยบายสาธารณะกระแสหลัก ส าหรับใน
บทต่อไปจะได้น าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของนโยบายสาธารณะ
แนวการตีความ โดยจะได้ชี้ให้เห็นว่านโยบายสาธารณะแนวการตีความน้ัน
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง และเนื้อหาสาระหลักของ  
แต่ละแนวคิดทฤษฎีคืออะไร รวมทั้งจะได้มีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือให้
เห็นถึงประเด็นและแนวคิดของการศึกษาที่นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงทาง  
ด้านนี้ได้ศึกษาเอาไว้ ซึ่งเนื้อหาสาระที่เป็นรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว
จะได้น าเสนอในบทที่ 2 ต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคิดและทฤษฎีของนโยบายสาธารณะแนวการตีความ 

และการทบทวนวรรณกรรม 
       

ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ เป็น
พ้ืนฐานของนโยบายสาธารณะแนวการตีความและการทบทวนผลงานที่
นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงทางด้านนี้ได้ศึกษาเอาไว้ โดยจะได้น าเสนอเนื้อหาใน 
3 หัวข้อหลัก คือ (1) ความเป็นมาของการศึกษานโยบายสาธารณะแนว
การตีความ (2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตีความ และ (3) การ
ทบทวนวรรณกรรม ซึ่งเนื้อหาสาระในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 

 
2.1 ความเป็นมาของการศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความ1 

รากฐานของแนวคิด เกี่ ยวกับวิ ธีการตีความ (interpretive 
approach) ในการศึกษานโยบายสาธารณะมาจากงานของนักปรัชญา
สังคมชาวยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 นับตั้งแต่ 
ดิลเทย์ (Wilhelm Dilthey) ฮูสเซอร์ล (Edmund Huserl) เวเบอร์ (Max 
Weber) และซุทส์ ( Alfred Schutz) (ดูใน Yanow, 1996, p. 4) โดย   
นักปรัชญาแนวการตีความเหล่านี้ได้พัฒนาแนวคิดของค้านท์ (Immanuel 
Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมัน และนักปรัชญาคนอ่ืนๆ ในช่วงกลางและ

                                                 
1 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของการศึกษานโยบายสาธารณะแนว

การตีความที่น าเสนอในหัวข้อน้ีได้ใน Yanow, 1996; และ Yanow, 2000. 
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ปลายทศวรรษที่ 1800 ในฐานะที่เป็นการต่อต้านแนวคิดของนักปฏิฐาน
นิยม (positivist) ทีถ่ือเป็นแนวคิดกระแสหลักในช่วงเวลาดังกล่าว  
 นักวิชาการที่เชื่อถือตามแนวคิดของวิธีการตีความ มีแนวคิด
ร่วมกันในเร่ืองของความแตกต่างระหว่างโลกในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์และ
สถาบันเชิงสังคมกับโลกในเชิงกายภาพและธรรมชาติ โดยนักวิชาการใน
กลุ่มนี้ได้ท้าทายสมมติฐานของนักปฏิฐานนิยมในศตวรรษที่ 19 และผู้ที่
เชื่อถือแนวคิดดังกล่าวท่ีตามมาในศตวรรษที่ 20 ว่าวิธีการที่เหมาะสมใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (physical and 
natural sciences) มีความเหมาะสมเท่าๆ กับการศึกษาในสาขามนุษย์
ศาสตร์ (human sciences) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือนักปฏิฐานนิยมเห็น
ว่าวิธีการศึกษาโลกในเชิงกายภาพและการศึกษาธรรมชาติ กับวิธีการศึกษา
โลกในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์และสถาบันเชิงสังคมคือวิธีเดียวกัน  
 ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนักปฏิฐานนิยมถือว่าค าอธิบายแบบ
วิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าค าอธิบายในเชิงอภิปรัชญา 
(metaphysical explanations) มุมมองที่เป็นการปฏิวัติของนักวิชาการ
กลุ่มนี้ก็คือการเชื่อว่ากฎสากลหรือกฎเกณฑ์ที่ได้มาจากการหาหลักการ
ทั่วไป (generalizable principles) โดยผ่านการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถพัฒนาเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้เท่าๆ กับกฎเกณฑ์ซึ่งมี
การพัฒนาเ พ่ืออธิบายโลกของธรรมชาติและโลกในทางกายภาพ          
นักปฏิฐานนิยมเห็นว่าเราสามารถจะรู้จักโลกโดยผ่านขั้นตอนของการศึกษา
ที่เข้มงวดและการทดสอบซ้ าโดยผ่านการสังเกตอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติ 
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ตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวผู้ศึกษาจะ
สามารถค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ข้อเท็จจริงที่สามารถสร้าง
เป็นหลักการทั่วไป (generalized) ในเรื่องอ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน และ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวสามารถแยกออกจากเรื่องของคุณค่า (values) ได้ การ
ด าเนินการดังกล่าวจึงเป็นการยกระดับการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์
จากขอบเขตของความรู้เชิงอภิปรัชญา (metaphysical realm) ไปสู่
ขอบเขตของความรู้เชิงวิทยาศาสตร์  
 นักวิชาการแนวการตีความไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว โดยได้
ชี้ให้เห็นว่าโลกเปลี่ยนจุดเน้นจากการค้นพบชุดของกฎเกณฑ์สากลเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงที่เป็นวัตถุวิสัย (objective) และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ทดสอบด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า (sense-based) ไปสู่ศักยภาพของมนุษย์
ในการท่ีจะสร้างและสื่อสารความหมาย ไม่เหมือนกับวัตถุในโลกทาง
กายภาพและทางธรรมชาติ มนุษย์สามารถสร้างความหมาย ตีความ
ความหมายที่สร้างโดยผู้อ่ืน สื่อสารความหมายและแบ่งปันความหมายไปสู่
บุคคลอ่ืน เมื่อมนุษย์ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมนุษย์มีความตั้งใจในการกระท านั้น 
และในขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีการตีความการกระท าของผู้อ่ืนด้วย มนุษย์
เราเป็นสัตว์โลกผู้สร้างความหมาย (meaning-making creatures) 
สถาบันทางสังคม นโยบาย หน่วยงานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ 
ไม่ได้เป็นวัตถุที่แยกเป็นอิสระจากตัวมนุษย์ โดยการจ ากัดขอบเขต
การศึกษาในการได้มาซึ่งความรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์จาก
ประสาทสัมผัส ท าให้แนวคิดแบบปฏิฐานนิยมในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์
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ละเลยองค์ประกอบที่ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญของชีวิตมนุษย์ นั่นคือ 
ประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความหมาย (meaningful experiences) เช่น 
ความซาบซึ้งกับธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี รวมถึงค าที่ถูกเขียน
หรือพูดออกมาและการกระท าที่ไม่ใช่ค าพูด สิ่งเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในชุด
ของกฎเกณฑ์ซึ่งมองไปที่การควบคุมทางกายภาพ และเนื่องจากโลกของ
นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น เราจึงต้องใช้ศาสตร์ที่
เกี่ยวกับมนุษย์ (human science) ซึ่งจะสามารถช่วยให้เราเข้าใจสิ่ง
เหล่านี้ เข้าใจการกระท า ปฏิกิริยาและเจตนาของผู้อ่ืน เข้าใจตัวเราเองใน
องค์การและในสังคม และหาค าตอบเกี่ยวกับผลของความรู้และธรรมชาติ
ของความรู้นั้น ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ประกอบเป็นกระบวนทัศน์ของการตีความ 
(interpretive paradigm)  
 แนวคิดของการตีความดังกล่าวข้างต้นได้มีบทบาทส าคัญในศาสตร์
ที่เกี่ยวกับนโยบาย (policy sciences) ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ถึง 1970 
ในการถ่ายโอนความรู้เกี่ยวกับระบบโครงการ การวางแผนและงบประมาณ 
(Program, Planning, and Budgetary Systems – PPBS) จาก 
กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกาไปสู่หน่วยงานอ่ืนๆ ทางด้าน
สังคม (ดูใน Yanow, 1996, p. 6) โดยนักวิเคราะห์โครงการ PPBS ได้
ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดของนักวิชาการแนวการตีความที่ว่าโลกในเชิงสังคม
ต้องการศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ 
แทนที่จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของคุณสมบัติของวัตถุ การศึกษานโยบายไม่
ค ว รจ า กั ดอยู่ เ ฉพาะ ในฐ านะที่ เ ป็ นกระบวนการ เชิ ง เ ค รื่ อ งมื อ 

นโยบายสาธารณะแนวการตีความ24



25 
 

 

(instrumental process) ตามแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังต้อง
รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องคุณค่า สภาพการณ์ที่เป็นจริงและสิ่งที่ไม่สามารถ
วัดได้ด้วยเทคนิคในเชิงเหตุผลอีกด้วย นอกจากนี้นักวิเคราะห์โครงการ 
PPBS ยังได้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาในโลกของวัตถุต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ในขณะที่กระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการใน
เชิงองค์การรวมทั้งนโยบายสาธารณะต้องการความคลุมเครือและความรู้ที่
เป็นนัย (tacit knowledge) ซึ่งไม่สามารถท าให้ชัดเจนได้  

นักวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความไม่เชื่อในเรื่องของการสังเกต
ที่เป็นกลาง (neutral) และไม่มีอคติ (unbiased) และเห็นว่าประสบการณ์ 
การศึกษา การฝึกฝนอบรมและอ่ืนๆ ที่ได้ประสบและได้รับการปลูกฝังมา
ก่อนหน้าเป็นตัวสร้าง “กรอบ” (frame) หรือ “แว่น” (lens) โดยผ่านสิ่ง
ซึ่งคนเห็นโลกและเข้าใจในสิ่งที่เห็น ความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ในเชิงสังคม 
(social knowledge) การสังเกตและข้อเท็จจริงต้องอยู่ภายใต้กรอบทฤษฎี 
(theory-laden) และสิ่งที่เราถือว่าเป็น “ข้อเท็จจริงเชิงวัตถุวิสัย” 
(objective fact) อาจจะได้รับอิทธิพลจากผู้สังเกตการณ์ ซึ่งก็หมายความ
ว่าความรู้ ไม่ ได้ถูกสร้างโดยผ่านเหตุผลที่ เป็นการแยกออกจากกัน 
(disembodied) ความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะ (context-
specific) นั่นคือ ผู้รู้ (knower) เป็นผู้ผลิตความรู้นั้นขึ้นมา  

วิธีการแนวการตีความในการวิเคราะห์นโยบายเป็นวิธีที่เน้นที่
ความหมายของนโยบาย เน้นที่เรื่องของคุณค่า เน้นที่ความรู้สึกและความ
เชื่อซึ่งนโยบายนั้นแสดงออกมา และเน้นที่กระบวนการซึ่งความหมายมีการ
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ถ่ายทอดไปสู่ผู้รับสารและถูกตีความโดยผู้ อ่านท่ีหลากหลาย ในการ
วิเคราะห์นโยบายหรือการวิเคราะห์การกระท าของผู้น าไปปฏิบัติใน
หน่วยงาน วิธีการแนวการตีความจะเน้นที่ประดิษฐกรรมองค์การ ในฐานะ
ที่ เป็นสัญลักษณ์ที่ เป็นรูปธรรมที่แสดงออกถึงคุณค่า ความเชื่อและ
ความรู้สึกที่มีอยู่ในนโยบายและที่มีอยู่ในองค์การนั้นๆ  
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตีความ (Interpretive Concepts 
and Theories) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการตีความจากเอกสาร
ต่างๆ จ านวนมาก ทั้งจากนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของ
การตีความโดยเฉพาะ และนักวิชาการที่ได้น าเอาแนวคิดทฤษฎีแนวการ
ตีความไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ผู้เขียน
พบว่าในเร่ืองของการตีความนั้น มีแนวคิดทฤษฎีที่เป็นจุดก าเนิดและเป็น
รากฐานของแนวคิดที่ส าคัญอยู่ 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มของการตีความเชิง
บรรยาย (2) กลุ่มของการตีความเชิงวิพากษ์  และ (3) กลุ่มของการตีความ
แบบหลังสมัยใหม่ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีจุดเน้นของวิธีการศึกษาที่แตกต่าง
กันไป ส าหรับความหมายและลักษณะส าคัญของแนวคิดทฤษฎีในแต่ละ
กลุ่มมีดังต่อไปนี้ 
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2 . 2 . 1  การตี ความ เชิ งบรรยาย  (Descriptive 
Interpretation)2 

การตีความเชิงบรรยาย (descriptive interpretation) เป็น    
ชื่อรวมของวิธีการศึกษาทางมนุษย์ศาสตร์ที่ส าคัญซึ่งมีความสัมพันธ์กัน 2 
แนวคิด คือ ชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) และปรากฏการณ์วิทยา 
(phenomenology) สาระหลักของแนวคิดในกลุ่มนี้ก็คือความเชื่อที่ว่า
มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในตาข่ายใยแมงมุมของความหมายที่พวกเขา  
ถักทอขึ้นมาเอง วัฒนธรรมคือตาข่ายเหล่านั้น ดังนั้น การที่จะวิเคราะห์
เกี่ยวกับมนุษย์จึงไม่ใช่การทดลองแบบวิทยาศาสตร์เพ่ือแสวงหากฎเกณฑ์ที่
เป็นสากล แต่เป็นเรื่องของการตีความ (interpretive) เพ่ือหาความหมาย 
(ดูใน Richardson and Fowers, 2010, p. 10) และวิธีการในการตีความ
ความหมายที่ส าคัญมีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีการแบบชาติพันธุ์วรรณนาและวิธีการ
แบบปรากฏการณ์วิทยา ส าหรับความหมายและลักษณะส าคัญของวิธีการ
ทั้งสองแบบมีดังต่อไปนี้ 

(1) ชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) 
ชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) เป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดย

การสืบค้นให้เห็นถึงมุมมองของคนวงใน (insider) ทั้งทางด้านการเมือง 
ชีวิตทางสังคมและกระบวนการในระดับพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ 

                                                 
2 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตีความเชิงบรรยายที่น าเสนอในหัวข้อนี้ ได้ใน 

Richardson and Fowers, 2010; Volo and Schatz, 2010; และ Fischer, 2003. 
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โดยทั่วไปแล้ววิธีการแบบชาติพันธุ์วรรณนาจะรวมเอาวิธีการต่างๆ เหล่านี้
เข้าไว้ด้วย คือ การอาศัยอยู่ในชุมชนที่ต้องการศึกษา การเรียนรู้ภาษาถิ่น 
การเข้าร่วมในชีวิตประจ าวันของชุมชนโดยผ่านการสนทนาและการ
ปฏิสัมพันธ์ตามปกติธรรมดา การสังเกตเหตุการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ประชุม พิธีที่เป็นทางการ พิธีกรรม การเลือกตั้ง การประท้วง รวมทั้งการ
นินทา เรื่องตลกขบขันและการกระท าหรือการพูดที่ไม่เป็นทางการอ่ืนๆ 
เพ่ือหาความหมายที่อยู่ เบื้องหลังกิจกรรมเหล่านั้น โดยนักชาติพันธุ์
วรรณนาจะศึกษาและบันทึกข้อมูลในภาคสนามเพ่ือบันทึกเรื่องราว
เกี่ยวกับสังคมและการเมืองในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความผูกพันทางด้านจิตใจกับประชาชนในพ้ืนที่
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นัก 
ชาติพันธุ์วรรณนาจะ “จุ่มตัว” (immerse) ของเขาลงไปในสิ่งแวดล้อมของ
การวิจัย และปรับตัวให้ประสานสอดคล้องกับเหตุการณ์ประจ าวันที่ปรากฏ
อยู่ของเรื่องที่ตอ้งการศึกษา (ดูใน Volo and Schatz, 2010, p. 202)  

รูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์นโยบายภายใต้แนวคิดแบบชาติ
พันธุ์วรรณนาก็คือ “การบรรยายอย่างเข้มข้น” (thick description) (ดูใน 
Fischer, 2003, p. 150) ซ่ึงการวิเคราะห์นโยบายตามแนวทางนี้จะใช้
วิธีการส ารวจและค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ (embedded) ในภาษาและ
การกระท าของตัวแสดงทางสังคม (social actors) เนื่องจากความหมาย
จะผูกติดอยู่กับตัวแสดงที่ถูกบรรยาย ดังนั้น กระบวนการศึกษาตาม
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แนวทางนี้จึงเป็นทั้งการบรรยาย (descriptive) และการตีความ 
(interpretive) ไปพร้อมๆ กัน  

ความลึกซ้ึงของความหมายสามารถเปิดเผยได้ก็เฉพาะโดยผ่านการ
บรรยายอย่างละเอียดของบริบททางสังคมของสถานการณ์ซึ่งการส่ือสาร
และการกระท า เ กิ ดขึ้ น  ในการบรรยายบริ บทของการกระท า               
นักมานุษยวิทยา (anthropologists) จะท าการจดบันทึกภาคสนามของตน
อย่าง “เข้มข้น” (thick) พร้อมกับการอ้างอิงถึงสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานและนัยที่
เกี่ยวข้องกับการบรรยาย การบรรยายจะมุ่งเปิดเผยข้อเท็จจริงและระบบ
ของความสัมพันธ์ที่อยู่ลึกที่สุด โดยในการด าเนินการตามวิธีการนี้         
นักมานุษยวิทยาจะต้องเผชิญกับความหลากหลายของโครงสร้างทาง
ความคิดท่ีซับซ้อน เรื่องราวมักจะมีลักษณะที่ไม่คุ้นเคย ไม่สม่ าเสมอและไม่
ชัดเจน ซึ่งนักวิจัยจะต้องเข้าไปศึกษา เก็บข้อมูลโดยการบันทึกเรื่องราว
อย่างละเอียดแล้วจึงถอดหรือแปลความหมายออกมา  

การวิเคราะห์นโยบายตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาที่ เป็นการ
บรรยายอย่างเข้มข้น เป็นการศึกษาเพ่ือที่จะเปลี่ยนรูปร่างเหตุการณ์
เฉพาะที่มีลักษณะ “เบาบาง” (thin) ไปสู่เหตุการณ์เฉพาะที่มีลักษณะ
เข้มข้น (thick) ซึ่งเหตุการณ์ที่มีลักษณะเข้มข้นนั้นจะมีองค์ประกอบอยู่ 4 
ประการ (ดูใน Fischer, 2003, p. 150) คือ (1) มีการก าหนดการกระท า
ภายใต้บริบท (2) มีการระบุความหมายเชิงสังคมและเจตนาที่ก่อให้เกิดการ
กระท า (3) มีการเปิดเผยให้เห็นถึงการพัฒนาและวิวัฒนาการของการ
กระท า และ (4) มีการอธิบายการกระท าในฐานะที่เป็นเรื่องเล่าที่เป็น    
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ตัวบท (textual narrative) ภารกิจหลักของการศึกษาวิเคราะห์ก็คือการ
สร้างความเข้าใจโดยการตรวจสอบอย่างละเอียดในชั้นของความหมายซึ่ง
สร้ า งหรือ เป็นองค์ประกอบของเหตุการณ์หรื อการกระท า นั้ นๆ 
นอกเหนือจากการเสนอต่อผู้อ่านด้วยข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงแล้ว การ
บรรยายอย่างเข้มข้นยังน าเสนอเสียง ความรู้สึก การกระท า และ
ความหมายของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีกด้วย  

ทอมสัน (Thomson) ได้ศึกษาถึงการใช้การบรรยายอย่างเข้มข้น
ในการวิเคราะห์นโยบาย โดยการประยุกต์วิธีการนี้ ในการก าหนดนโยบาย
การสื่อสาร โดยเขาเห็นว่าวิธีการนี้ให้ประโยชน์ 2 ประการ ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกัน (ดูใน Fischer, 2003, p. 150) คือ (1) วิธีการนี้สามารถ
ค้นพบและเปิดเผยความซับซ้อนและความเชื่อมโยงกันที่เป็นพ้ืนฐาน ซึ่ง
โดยปกติแล้วจะถูกปิดบังอ าพรางโดยวิธีการศึกษาแบบประจักษ์นิยม 
(empiricism) เนื่องจากวิธีการนี้สามารถเปิดเผยความหมายที่อยู่ลึกกว่า  
ผู้ก าหนดนโยบายจึงได้รับความเข้าใจที่ดีกว่าของปัญหาที่เขาพยายามจะ
แก้ไข และ (2) สะท้อนมุมมองสาธารณะได้ดีกว่าวิธีการเชิงประจักษ์กระแส
หลัก โดยวิธีการนี้สามารถท าให้ง่ายในการก าหนดนโยบายตามแนว
ประชาธิปไตย โดยการให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายในรายละเอียด 
การบรรยายอย่างเข้มข้นสามารถสร้างความโปร่งใสต่อประชาชน ในวาระ
นโยบายของชนชั้นน าที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกภายใต้โครงสร้างของ
ระบบราชการ หรือเบ้ืองหลังการปกปิดโดยภาษาเฉพาะของความเป็น
วิทยาศาสตร์ การบรรยายอย่างเข้มข้นสามารถสะท้อนเสียงจากประชาชน
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ได้เป็นอย่างดี โดยการบรรยายด้วยภาษาธรรมดาท าให้ผู้ก าหนดนโยบาย
เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และวิธีการนี้เป็นการเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปรึกษาหารือในประเด็นนโยบายต่างๆ ได้มากขึ้น  

 (2) ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ตามแนวคิดของนักปฏิฐาน

นิยม (positivist) มีเปูาหมายที่การอธิบายเชิงเหตุผลและการท านาย
พฤติกรรม ความเข้าใจในเชิงสังคมต้องการค าอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเปูาหมายและวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการของการท าให้
เข้าใจข้อเท็จจริงโดยการตีความ ภายใต้บริบทของเปูาหมายและคุณค่าทาง
สังคมท่ีเกี่ยวข้อง  

จุดเริ่มต้นของสังคมวิทยาที่เป็นการเข้าใจข้อเท็จจริงโดยการ
ตีความนี้ สามารถสืบค้นร่องรอยไปถึงนักปรัชญาและนักสังคมศาสตร์ที่
ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดแบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) 
แม้ว่าค าว่าปรากฏการณ์วิทยาจะประกอบด้วยนักปรัชญาหลายกลุ่ม แต่  
นักปรัชญาที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งก็คือซุทส์ (Alfred Schutz) และ  
ลูกศิษย์ของเขา โดยเฉพาะเบอร์เกอร์และลัคแมนน์ (Berger and 
Luckmann) (ดูใน Fischer, 2003, pp. 50-52) ซึ่งได้เสนอแนวคิดแนว
การตีความเพ่ือตอบโต้แนวคิดของส านักปฏิฐานนิยม คุณค่าพิเศษของการ
เคลื่อนไหวตามแนวปรากฏการณ์วิทยาได้น าไปสู่การวิพากษ์อย่างลึกซึ้งใน
การศึกษาหาความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์ โดยนักคิดของส านักนี้ได้ใช้ความ
พยายามอย่างมากในการอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างโลกในเชิงสังคม 
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(social world) และโลกในเชิงกายภาพ (physical world) และระเบียบ
วิธีการศึกษา (methodologies) ที่เหมาะสมกับลักษณะของโลกใน      
แต่ละฝุาย  

ปัญหาส าคัญที่นักวิชาการตามแนวการตีความแบบปรากฏการณ์
วิทยาต้องการแก้ไขก็คือ การที่สังคมศาสตร์วนเวียนอยู่กับการประยุกต์ใช้
วิธีการที่มุ่งเน้นวัตถุวิสัย (objective) ของวิธีการเชิงประจักษ์ ต่อปัญหาที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอัตวิสัย (subjective) ของโลกในเชิงสังคม (social 
world) ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของความหมาย
ในเชิงสังคม (social meaning) นักวิชาการแนวการตีความคัดค้านการใช้
เทคนิคของวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยเห็นว่าโลกในเชิงกายภาพไม่มี
โครงสร้างของความหมายที่เป็นเนื้อแท้ในตัวเอง แต่ขึ้นอยู่กับความเห็นของ
นักวิทยาศาสตร์กายภาพที่จะก าหนดว่าส่วนไหนของธรรมชาติ ส่วนไหน
ของข้อเท็จจริงและส่วนไหนของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง และแง่มุมไหนของ
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์นั้นเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเปูาหมายเฉพาะของ
ตน รวมทั้งต้องการหักล้างความเชื่อที่ว่า ข้อมูลและเหตุการณ์ภายใต้บริบท
และสภาพแวดล้อมของการสังเกตของนักวิทยาศาสตร์กายภาพ ไม่มี 
“ความหมาย”  หรือ “ผลกระทบ” ใดๆ ต่อโมเลกุล อะตอมและ   
อิเลคตรอนของสิ่งที่ศึกษา  

ในโลกเชิงสังคม มีความแตกต่างจากโลกในเชิงกายภาพ นั่นคือ ใน
โลกเชิงสังคมโดยเนื้อแท้แล้วมีความหมายเชิงอัตวิสัย (subjective 
meaning) บรรจุอยู่  ส าหรับการศึกษาในเชิงสังคมนั้นบริบทและ
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สภาพแวดล้อมของการสังเกตมีความหมายเฉพาะและมีโครงสร้างที่
เกี่ ยวข้องกับชีวิ ตมนุษย์  ในการคิดและการกระท าในบริบทและ
สภาพแวดล้อมนั้นมนุษย์จะมีการเลือกและการตีความไว้ล่วงหน้า โดยชุด
ของโครงสร้างที่เป็นสามัญส านึกจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม นิยาม
เปูาหมายของการกระท าและความหมายที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์
สามารถทราบถึงต าแหน่งแห่งที่ในธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเชิงสังคม
และวัฒนธรรมของแต่ละคน ดังนั้น โลกในเชิงสังคม (social world) จึง
เป็นโลกของความหมายที่มีการจัดระบบไว้ ซึ่งจะต้องรับรู้โดยประสบการณ์
และ “ตีความ” โดยตัวแสดงทางสังคมในชีวิตประจ าวัน และความรู้เชิง
สังคม (social knowledge) เป็นผลผลิตของการตีความเชิงสามัญส านึก 
(common-sense interpretations) เหล่านี้ ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลของตัวแสดงในสังคมแล้ว ก่อตัวเป็นรูปแบบของ
โลกในชีวิตประจ าวันซึ่งมีการรับและสืบทอดส่งต่อกันมา  

ความล้มเหลวของวิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ (empirical) ก็คือการ
ที่ไม่สามารถรวมเอาเรื่องราวของความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็น  
อัตวิสัย (subjective) ของตัวแสดงเชิงสังคมได้อย่างเพียงพอ โดยการเน้น
ที่มิติที่สามารถสังเกตได้ของสภาพการณ์ทางสังคม นักประจักษ์นิยมจะ
สังเกตโลกในเชิงสังคมจากมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองของผู้ที่ถูกศึกษา 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือตัวแบบของนักประจักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะสร้างจาก
สมมติฐานและความเห็นเชิงคุณค่าเกี่ยวกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวของ
นักวิจัยเอง ดังนั้น มันจึงหลุดลอยไปจากบริบททางสังคม โดยเอาความเห็น
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ของผู้วิจัยเองที่มีต่อเหตุการณ์ ไปแทนที่ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงทาง
สังคมของตัวแสดงทางสังคม สมมติฐานเชิงคุณค่าเหล่านี้มักจะสังเกตเห็น
ได้ยากเนื่องจากมันฝังอยู่ในพื้นฐานของตัวแบบเชิงทฤษฎีของประจักษ์นิยม  

เพ่ือจะให้ค าอธิบายสภาพการณ์ทางสังคม (social phenomena) 
มีความถูกต้อง ผู้ศึกษาจะต้องพยายามเข้าใจความหมายของสภาพการณ์
ทางสังคมจากมุมมองของตัวแสดง โดยวิธีการศึกษาที่เป็นแบบฉบับก็คือ 
การให้ผู้ที่ถูกศึกษาพูดหรือแสดงความคิดเห็นโดยตัวของเขาเอง ผู้ศึกษา
เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดข้อมูลสู่ ผู้ อ่านหรือผู้ รับข้อมูลโดยไม่เอาอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากต้องการ
ตรวจสอบนโยบายการศึกษาระดับสูงในประเทศใดประเทศหนึ่งตามแนว
ปรากฏการณ์วิทยา  (phenomenology) ผู้ ศึ กษาก็จะออกแบบวิ ธี
การศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้พูดด้วยตัวของเขาเอง และผู้ศึกษาเป็นเพียง
ผู้น าเสนอสิ่งที่นักศึกษาพูดออกมาต่อผู้อ่านหรือต่อประชาชนให้มีเนื้อหา
ตรงกับสิ่งที่นักศึกษาต้องการสื่อสารมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นต้น ซึ่ง
จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเหตุผลและแรงบันดาลใจที่ซับซ้อนภายใต้
บริบททางสังคมเฉพาะ ซึ่งวิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ตามแนวปฏิฐานนิยมที่
มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงสถิติไม่อาจค้นพบข้อมูลเหล่านี้ได้  

2.2.2 การตีความเชิงวิพากษ์ (Critical Interpretation)3 

                                                 
3 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตีความเชิงวิพากษ์ที่น าเสนอในหัวข้อนี้ได้ใน 

Fischer, 2003; และ Fischer, 2009. 
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การศึกษานโยบายเชิงวิพากษ์เริ่มต้นจากการส ารวจสิ่งซึ่งเข้าใจว่า
เป็นธรรมชาติของการวิเคราะห์นโยบายกระแสหลั กภายใต้ตัวแบบ
ประชาธิปไตยพหุนิยม โดยการชี้ให้เห็นว่าภายใต้ตัวแบบประชาธิปไตย
แบบพหุนิยมน้ัน ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ของตน
ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากไม่เพียงแต่ตัวแบบนี้จะละเลยกลุ่มผลประโยชน์ที่
ขาดอ านาจทางการเมืองเท่านั้น แต่ผู้เชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพส่วนใหญ่จะถูกใช้
เพ่ือสนับสนุนผลประโยชน์ของชนชั้นน า มักจะซ่อนเร้นหรือให้ร้ายหรือ    
ดูหมิ่นข้อมูลที่ไม่ส าคัญรวมทั้งไม่เห็นคุณค่าของมุมมองเชิงปทัสถาน 
(normative) อีกด้วย ภายใต้ระบบการท างานในสภาพแวดล้อมที่ส่วนใหญ่
แล้วแยกออกจากการเฝูาดูของสาธารณะชน ผู้เชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ
สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือบิดเบือนผลการพิจารณานโยบายในวิธีการซึ่ง
เหมาะกับเปูาหมายของตนเองหรือผลประโยชน์ของนายจ้างหรือ
ผู้บังคับบัญชา เช่น การปิดบังข้อมูลที่ส าคัญ การให้ความส าคัญต่อข้อมูล
ของตนเองเกินความเป็นจริง พูดถึงผลกระทบที่น้อยกว่าหรือมากกว่าความ
เป็นจริง หรือการท าให้ข้อโต้แย้งที่ตนเองไม่ชอบที่ เสนอโดยฝุายตรงข้าม
ขาดความน่าเชื่อถือ เป็นต้น  

ดังนั้น การยอมรับการวิเคราะห์นโยบายโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงถูกมอง
ในฐานะที่ เ ป็ นการยอมรั บระบบการ เมื องที่ มี อยู่ โ ดย ไม่ วิ พากษ์ 
(uncritically) เนื่องจากนักวิชาการเชิงเทคนิค (technocrats) ได้ใช้
ระเบียบวิธีของนักปฏิฐานนิยม (positivist) ที่เก่ียวกับ “ความเป็นกลางเชิง
คุณค่า” (value neutral) ซึ่งก่อให้เกิดแบบแผนของการสื่อสารที่บิดเบือน 
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โดยซ่อนเร้นความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองไว้ ประเด็นขัดแย้งทาง
สังคมและการเมืองซ่ึงประชาชนควรจะได้อภิปรายถกเถียงกันอย่างเปิดเผย
เพ่ือการแก้ไขปัญหาสาธารณะได้ “ถูกท าให้ไม่เป็นเรื่องของการเมือง” 
(depoliticized) โดยผ่านการแทรกแซงของรัฐเพ่ือปิดบังผลประโยชน์ที่
ครอบง าของนักธุรกิจทุนนิยม การท าให้เป็นวิทยาศาสตร์ของการก าหนด
นโยบายโดยรัฐโดยผ่านระเบียบวิธีของนโยบายศาสตร์กระแสหลัก เช่น 
การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ
การท าให้ไม่เป็นเรื่องของการเมืองดังกล่าว  

การท าให้ไม่เป็นเรื่องของการเมืองนี้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อ
การปกครองสมัยใหม่ อันเนื่องมาจากวิกฤตเรื่องความชอบธรรมที่เกิดจาก
การที่ชนชั้นน าไม่มีความสามารถเพียงพอในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึง ฮาเบอร์มาส (Jugen Habermas) 
ซึ่งเป็นนักวิชาการคนส าคัญของการศึกษาแนวคิดเชิงวิพากษ์เห็นว่า วิธีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือ “การน าความเป็นการเมืองของภาคสาธารณะ
กลับคืนมาใหม่” (repolitization of public sphere) เพ่ือรวมขอบเขต
ของผลประโยชน์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม และพัฒนาความเห็นพ้อง
ต้องกันที่แท้จริงใหเ้กิดข้ึน โดยผ่านกระบวนการของการสร้างเจตจ านงร่วม
ในประเด็นการเมืองและนโยบายที่ส าคัญ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะ
ด าเนินการโดยผ่านกฎของการโต้แย้งแบบ “การปฏิสัมพันธ์เชิงการ
สื่อสาร” (communicative interaction) และเพ่ือให้เปูาหมายดังกล่าว
บรรลุผล ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์เชิงการสื่อสารของฮาเบอร์มาส ได้ขยาย
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ออกไปสู่ทฤษฎีของ “การพูดในอุดมคติ” (ideal speech) ซึ่งได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือเป็นมาตรฐานของการวิพากษ์ส าหรับการประเมิน       
วาทกรรมทางการเมือง (political discourse) (ดูใน Fischer, 2003,   
pp. 35-37) 

ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (critical theory) เสนอให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิด การตีความและการวิพากษ์ระหว่างนักสังคมศาสตร์และตัวแสดง
ทางการเมืองอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความจริงของค าพูดสามารถถูก
สนับสนุนเฉพาะโดยผ่านการเห็นพ้องต้องกันของสิ่งที่อ้างถึง การอ้างความ
จริงต้องถูกรับประกันโดยผ่านการโต้แย้ง เมื่อพ้ืนฐานที่สนับสนุนค าพูดคือ 
“สิ่งที่ปฏิบัติได้จริง” (pragmatic) หรือที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ จุดเน้น
ของการศึกษาจึงต้องเป็นการอธิบายผลประโยชน์ที่หวังว่าจะได้รับ ซึ่งผลที่
ตามมาก็คือการบูรณาการระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน 
เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายดังกล่าวฮาเบอร์มาสได้เสนอให้มีการเพ่ิม “สมรรถนะ
ของการสื่อสาร” (communicative competence) โดยผ่านการโต้แย้ง
อย่างอิสระ (unfettered argumentation)  

แนวคิดเรื่อง “สมรรถนะของการสื่อสาร” ของฮาเบอร์มาสตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของ “จริยธรรมเชิงวาทกรรม”(discursive ethics) และ
จริยธรรมเชิงวาทกรรมนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “สถานการณ์การพูด
ในอุดมคติ” อีกทีหนึ่ง ซึ่งแนวคิดของสถานการณ์การพูดในอุดมคตินี้เป็น
เรื่องของการก าหนดมาตรฐานและเงื่อนไขส าหรับการอภิปรายท่ีไม่มีการ
บังคับควบคุม ซึ่งสถานการณ์ในอุดมคตินี้จะไม่มีใครเป็นผู้ก าหนดหรือ
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จ ากัดบุคคลที่เข้าร่วม ชนิดของการโต้แย้งที่ใช้ หรือช่วงเวลาของการ
ปรึกษาหารือ ทรัพยากรอย่างเดียวที่ตัวแสดงจะต้องมีในการจัดการก็คือ 
“ข้อโต้แย้ง” (arguments) และอ านาจอย่างเดียวที่จะใช้ก็คือ “การโต้แย้ง
ที่ดีกว่า” (better argument) สถานการณ์ที่เป็นอุดมคติก็คือ ตัวแสดง
ทั้งหมดจะได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมในกระบวนการเชิง    
วาทกรรม (discursive process) ของการสร้างความเห็นพ้องต้องกัน  

การศึกษานโยบายเชิงวิพากษ์มุ่งเน้นที่การสร้างความจริงเชิงสังคม 
(social construction of reality) และความรู้ที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้
แน่นอนตายตัว (indeterminacy of knowledge) ซึ่งแสดงถึงการวิพากษ์
อย่างครอบคลุมครบถ้วน สิ่งที่ เป็นพ้ืนฐานที่ สุดของการวิพากษ์ก็คือ
ความคิดที่ว่าความพยายามที่จะขจัดความเป็นอัตวิสัย (subjectivity) 
ออกไปนั้น เป็นเรื่องที่ เป็นไปไม่ได้ โดยการใช้วิธีการวิพากษ์และการ      
รื้อสร้างเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของความเป็นอัตวิสัย นักวิชาการแนว
วิพากษ์ได้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเหตุผล (rational-
analytic techniques) ของการวิเคราะห์นโยบายกระแสหลักมีแนวโน้มที่
จะตอบสนองต่อหน้าที่เชิงอุดมการณ์โดยไม่ตั้งใจ มากกว่าในฐานะที่เป็น
วิธีการของการรวบรวมความจริงเชิงประจักษ์  
  2 . 2 . 3  ก า ร ตี ค ว า ม แ บบ หลั ง ส มั ย ใ ห ม่  (Postmodern 
Interpretation) 
 การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวการตีความ นอกจากจะ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตีความเชิงบรรยายและการตีความเชิงวิพากษ์แล้ว 
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การศึกษานโยบายตามแนวทางนี้ยังตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการตีความแบบ
หลังสมัยใหม่อีกด้วย โดยแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ถือก าเนิดขึ้นมาครั้งแรก
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ในสาขาจิตรกรรม สถาปัตยกรรมและวรรณกรรม
วิจารณ์ (literary criticism) โดยเป็นการท้าทายศิลปะในยุคสมัยใหม่ด้วย
รูปแบบและสาระของศิลปะที่แสดงถึงชีวิตประจ าวัน (everyday life) การ
คิดนอกกรอบ (radical eclecticism) วัฒนธรรมกระแสรอง 
(subcultures) สื่อสารมวลชน (mass media) และบริโภคนิยม 
(consumerism) (ดูรายละเอียดใน Gabardi, 2001, pp. 3-5) นักปรัชญา
ที่ส าคัญที่มีผลงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ได้แก่ ฟูโก 
(Michel Foucault)  แดร์ริดา Jacques Derrida) ลีโยตาร์ด (Jean-
Francois Lyotard) เดอเลิซ (Gilles Deleuze) โบดริยาร์ (Jean 
Baudrillard) และเจมสัน (Fredric Jameson) โดยงานเขียนของนัก
ปรัชญาเหล่ านี้ จะมุ่ ง เน้นโจมตีความเชื่ อ พ้ืนฐานของยุคสมัยใหม่ 
(modernity) โดยปฏิ เสธความเชื่ อของยุคแห่ งความ รู้ แจ้ ง 
(enlightenment) ในเรื่องความเป็นหนึ่ งเดียวของเหตุผลและ
ความก้าวหน้า ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าประวัติศาสตร์ด าเนินไปอย่างมีเหตุผล
หรือมีจุดมุ่งหมาย ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าคนแต่ละคนมีอิสระและมีศักยภาพ
ในการใช้เหตุผลที่จะคิดใคร่ครวญได้ด้วยส านึกของตนเอง  (self-
conscious reflection) ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถควบคุมและพัฒนาโลกของธรรมชาติและโลกในเชิงสังคมได้อย่างมี
เหตุผล และปฏิเสธความเชื่อที่ว่าเสรีภาพ ความเท่าเทียม และ
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ประชาธิปไตยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เป็นสากล กล่าวโดยสรุปก็คือ
นักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่พยายามโจมตีและหักล้างความเชื่อทุกอย่าง 
ของยุคสมัยใหม่นั่นเอง   

ส าหรับแนวคิดทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของนโยบายสาธารณะแนวการตีความมีอยู่ 5 ประการ คือ (1) 
เรื่องเล่า (narrative) และอภิต านาน (metanarrative) (2) วาทกรรม 
(discourse) (3) การรื้อสร้าง (deconstruction) (4) การวิเคราะห์ภาษา 
(language analysis) และ (5) การบริหารจัดการชีวิต 
(governmentality) ซึ่งสาระส าคัญของแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้4 

(1) เรื่องเล่า (Narrative) และอภิต านาน (Metanarrative)   
เรื่องเล่า (narrative) คือชุดของเหตุการณ์ ซึ่งผูกโยงสิ่งต่างๆ ที่

เกิดขึ้นเพ่ือเสนอในรูปแบบของเรื่องราว แม้ว่าโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ
นิยาย แต่เรื่องเล่ายังสามารถรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ  ในเชิง
ประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่เรื่องการเพาะปลูกพืชจนถึงการต่อสู้เพ่ือความเป็น
อิสรภาพจนเกิดเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาในโลก โดยในแต่ละเรื่องเล่าจะมีชุด
ของกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นตัวก าหนดรูปแบบที่เหตุการณ์ซึ่งถูกเล่าควรจะถูก
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบที่ท าให้เรื่องราวนั้นสามารถเล่าให้ผู้อ่ืน
ฟังได้ เรื่องเล่าแต่ละชนิดจะมีชุดของกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบฉบับในการที่จะ
นิยามว่าเรื่องเล่านั้นควรจะถูกสร้างอย่างไรจึงจะมีความถูกต้องชอบธรรม

                                                 
4 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีแบบหลังสมัยใหม่ที่น าเสนอในหัวข้อ

นี้ได้ใน ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2556.  
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ของงานแต่ละประเภท (Malpas, 2001, pp. 4-6) 
 ค าว่า “อภิต านาน” (metanarrative หรือ grand narrative) คือ
ชื่อชุดกฎเกณฑ์ของเรื่องเล่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออภิต านานก็คือ การ
สะสมรวบรวมของกฎเกณฑ์ (collection of rules) ที่เป็นตัวก าหนดว่า  
ค ากล่าวหรือเรื่องเล่าอันใดอันหนึ่งมีความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ ภายใต้
ชนิดของวาทกรรม (discourse) ที่เฉพาะเจาะจง สิ่งที่คนเราพูด เขียนหรือ
ได้ยินล้วนถูกสร้างตามกฎเกณฑ์ของอภิต านาน ซึ่งเป็นตัวก าหนดว่าเรื่อง
นั้นๆ มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือถูกสร้างขึ้นมาดีหรือไม่  ดังนั้น    
อภิต านานจึงเป็นกฎหรือหลักเกณฑ์ที่ท าให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้ 
เป็นตัวก าหนดความชอบธรรมของเรื่องเล่าแต่ละชนิด และเป็นกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดว่าสิ่งใดเป็นความจริงหรือความเท็จ  
 อย่างไรก็ตาม อภิต านานดังกล่าวไม่ใช่ชุดของกฎที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ แต่กฎเกณฑ์ที่แตกต่างได้รับการก าหนดขึ้นมาในช่วง
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยปรัชญาที่แตกต่างกัน ผลประโยชน์ทาง
การเมืองที่แตกต่างกัน และตกอยู่ภายใต้กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเมื่อมีการค้นพบสิ่งใหม่หรือเมื่อมีวิธีคิดแบบใหม่เกิดขึ้นมา 
ยกตัวอย่างเช่น ปรัชญาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นตัวก าหนดพัฒนาการของการ
ค้นพบแบบวิทยาศาสตร์และเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ว่าการอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร แต่กฎเกณฑ์เหล่านี้มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดมาในช่วงประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ยุคกลาง ยุคฟ้ืนฟู
ศิลปะวิทยาจนถึงยุคสมัยใหม่ ไม่เพียงแต่เนื้อหาสาระของเรื่องเล่าเท่านั้นที่
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เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ สิ่งซึ่งถูกถือว่าเป็น      
ข้อถกเถียงในเชิงวิทยาศาสตร์ สิ่งซึ่งถูกถือว่าเป็นความจริงหรือความเท็จ 
หรือแม้กระทั่ งกฎเกณฑ์ของอภิต านานทางวิทยาศาสตร์ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน  
 ภายใต้แนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่ ลีโยตาร์ด (Lyotard) ได้ตั้งข้อ
สงสัยต่อความถูกต้องชอบธรรมของอภิต านานตามเหตุผลที่ได้น าเสนอมา
ข้างต้น (อ้างใน Malpas, 2001, p. 9) และเนื่องจากอภิต านานท าหน้าที่
เป็นตัวยึดโยงระหว่างมุมมองที่มีต่อโลก ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเรื่องเล่าของ
ปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมประจ าวันของมนุษย์กับอภิต านาน
เอาไว้ เมื่ออภิต านานถูกท้าทายและลดความน่าเชื่อถือจากแนวคิดยุคหลัง
สมัยใหม่ ท าให้โครงสร้างทั้งหมดของเรื่องเล่าในยุคสมัยใหม่ถูกท าลายลง 
ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับความไม่เชื่อถือต่ออภิต านานของยุคหลังสมัยใหม่จึง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของวิธีการที่มนุษย์เข้าใจและ
เชื่อมโยงกับโลก  

(2) วาทกรรม (Discourse) 
แดร์ริดา  (Derrida) ได้ชี้ ให้ เห็นว่าผลของญาณวิทยา 

(epistemology) ในยุคสมัยใหม่ คือการมองโลกแบบเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่ง
ความคิดถูกให้ค่าในฐานะตัวแบบที่ครอบง าการตีความ ภายใต้กรอบ
แนวคิดดังกล่าว ค าบางค าได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าค าอ่ืนๆ และแดร์ริดา
เห็นว่าความหมายตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคู่ตรงข้ามหรือการจัดประเภท เช่น 
ความดี/ความชั่ว จิตใจ/ร่างกาย และเพศชาย/เพศหญิง เป็นต้น ซึ่งภายใน
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คู่ตรงข้ามเหล่านี้ ค าบางค ามีการให้ค่ามากกว่าค าอ่ืนๆ โดยค าที่ดูประหนึ่ง
ว่ามีสถานะเป็นรองและอยู่ชายขอบ (marginalized) เป็นผู้ให้ความหมาย
ต่อค าที่ครอบง า และตั้งอยู่โดยล าพังบนพ้ืนฐานของนิยามของตัวเอง     
นั่นคือ ค าที่มีสถานะเป็นรองเป็นส่วนเสริม (supplements) ของค าที่เป็น
คู่ตรงข้าม (Marshall and Choudhury, 1997, pp. 126-7) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับค าที่มีลักษณะ “เป็นรอง” “อยู่ชายขอบ” 
และ “เป็นส่วนเสริม” นี้ได้น าไปสู่การตั้งค าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ
สถานภาพที่เป็นเสียงเดียว (univocal) ของวาทกรรม โดยค าว่า       
“วาทกรรม” (discourse) หมายถึง โครงสร้างเชิงทฤษฎีในการเข้าใจโลก 
ซึ่งสมาชิกในชุมชนเชื่อว่ามีความถูกต้อง และโครงสร้างดังกล่าวจะเป็น
กรอบในการนิยามว่าควรจะศึกษาอะไร มีปัญหาอะไรบ้างที่ควรถาม ควร
ถามอย่างไร และมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่ควรปฏิบัติในการตีความค าตอบที่
ได้รับ โดยนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่าวาทกรรมที่แท้จริงไม่ได้
มีเพียงชุดเดียว 

 ในยุคสมัยใหม่ (modern) วิชาการทุกสาขาซึ่งรวมทั้งสาขา
วิทยาศาสตร์ด้วย มีพ้ืนฐานอยู่บนการใช้เหตุผลในยุคแห่งความรู้แจ้ง 
(enlightenment) มีวิธีการหาความรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการสังเกต
เหตุการณ์อย่างเป็นวัตถุวิสัย และการอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นเชิง
ปริมาณ วิธีการหาความรู้ในยุคสมัยใหม่เชื่อว่าเราสามารถพบแบบแผนของ
ระเบียบได้ทั้งในโลกของตัวบุคคลและในส่วนของสังคม โดยในส่วนของ
สังคมนั้นเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงในเชิงประจักษ์และอย่างมีเหตุผลระหว่าง
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วิธีการและเปูาหมาย ดังนั้นการหาความรู้ในยุคสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องของ
การหาความรู้โดยผ่านการใช้เหตุผล และความรู้ที่ได้มานั้นเชื่อกันว่าเป็น
ความจริงแท้ แต่นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวไม่
ถูกต้อง เนื่องจาก (1) ข้อเท็จจริงไม่สามารถพูด (หรือเขียน) เพ่ือตัวเองได้ 
(facts cannot speak for themselves) แต่ข้อเท็จจริงหรือสมมติฐานที่
ได้มานั้นต้องมาจากการสังเกต ซึ่งในการเล่าหรือเสนอความจริงนั้น         
ผู้สังเกตไม่เพียงแต่เป็นผู้ก าหนดข้อมูลที่ส่งออกไปเท่านั้น แต่ยังมีบทบาท
เป็นผู้ก าหนดแนวโน้มของเนื้อหาที่จะรับเข้ามาด้วย และ (2) ผู้สังเกต
ข้อเท็จจริงคือผู้ที่เล่าข้อเท็จจริงนั้น ซึ่งในการเล่านั้นหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้อง
เล่าภายใต้กรอบแนวคิดและทัศนคติชุดหนึ่งที่มีอยู่ในตัวผู้เล่า และการเลือก
ประเด็นที่จะเล่าของผู้เล่า ซึ่งหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องมีอคติเข้ามาเกี่ยวข้อง 
(Frederickson and Smith, 2003, pp. 138-9) 

นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่มุ่งให้ความสนใจกับประเภทของสังคม
ที่อยู่ชายขอบ  (marginalized social categories) ความมุ่งหมายหลัก
ของนักวิชาการหลั งสมัย ใหม่ก็คือการลดความเป็นชนชายขอบ 
(demarginalize) กลุ่มคนต่างๆ เช่น ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย คนที่ไม่ได้รับ
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ คนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและประเทศอาณา
นิคม เป็นต้น ซึ่งแนวคิดหลักก็คือ การที่รัฐบาลผลักดันชนกลุ่มน้อยที่
เสียเปรียบไปอยู่ชายขอบก็เพราะสิทธิพิเศษของวาทกรรม (discourse) 
แบบวิทยาศาสตร์เหนือวาทกรรมอ่ืนๆ ดังนั้น การลดความเป็นชายขอบ   
ก็คือ การที่ความรู้แบบวิทยาศาสตร์จะต้องลดความมีสิทธิพิเศษลง (Zwart, 
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2002, p. 482-3)   
นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่อ้างว่าวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้ความส าคัญ

กับข้อเท็จจริง (fact) และการพยายามค้นหาความจริงแท้ (Truth) นั้น 
เป็นเพียงหนึ่งในบรรดาวาทกรรมที่หลากหลายซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกัน 
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริง แต่ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาในเชิงสังคม และรักษาให้คงอยู่โดยวาทกรรม (discourse) แนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม่ปฏิเสธความจริงที่เป็นวัตถุวิสัย (objective reality) 
เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกหรือผิด นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ชี้ว่าเรามีวาทกรรมที่
หลากหลายซึ่งสร้างความจริงที่หลากหลาย ที่ถึงแม้จะมีความแตกต่างแต่มี
ความเท่าเทียมกัน ดังนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้จึงให้ความส าคัญกับความ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในแง่ของวัฒนธรรม วาทกรรม
หรือความรู้  

(3) การรื้อสร้าง (Deconstruction) 
แนวคิดเกี่ยวกับการรื้อสร้าง (deconstruction) มาจากแนวคิด

ของแดร์ริดา (Derrida) ที่เสนอว่าโลกทั้งโลกคือ “ตัวบท” (text) ไม่ว่าจะ
เป็นตัวบทที่อยู่ในรูปของงานเขียน การปฏิบัติในเชิงสถาบันหรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบของวัฒนธรรม การรื้อสร้างเป็นกลยุทธ์ซึ่งเปิดเผยให้
เห็นถึงการที่ความหมายถูกสร้างขึ้นมาในงานเขียน โดยมีวาทกรรมเป็น
กรอบในการให้ความหมายแก่ค าซ่ึงเราพูด (Marshall and Choudhury, 
1997, pp. 126-7) 
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การอ่านแบบรื้อสร้าง (deconstructive reading) ของแดร์ริดา
เป็นการอ่านตัวบท (text) ในแบบสัมพัทธ์ (relativization) ของทุก
ความหมาย เป็นการลดตัวบทไปสู่ความเป็นวาทกรรม (discourse) เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ผลิตตัวบทและผู้อ่าน การที่ไม่ยอมรับค าที่
มีสถานะพิเศษท าให้ความหมายถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการผูกมัด 
ตัวบทสามารถูกอ่านหรือให้ความหมายได้หลากหลาย แม้กระทั่งการอ่าน
หรือการให้ความหมายที่ตรงข้ามกับเจตนารมณ์ของผู้แต่ง  โดยนัยนี้ 
ผู้ประพันธ์ได้สูญเสียสิทธิพิเศษในการก าหนดความหมายแต่เพียงผู้เดียว 
และผู้อ่านได้รับสิทธิพิเศษเท่าเทียมกับผู้เขียนในการที่จะตีความตัวบท 
(text) นั้นว่ามีความหมายอย่างไร (McSWITE, 1996, pp. 212-3) 
นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าเรามีวาทกรรมที่หลากหลายซึ่งสร้าง
ความจริงที่หลากหลาย แม้จะเป็นความจริงที่แตกต่างแต่มีความเท่าเทียม
กัน นักวิชาการในกลุ่มนี้ยกย่องความเป็นพหุนิยมของวัฒนธรรม วาทกรรม
และความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความหลากหลายของความรู้นั้น
ได้น าไปสู่องค์ความรู้แบบสัมพัทธ์นิยมและน าไปสู่การลดสิทธิพิเศษของ
ความเป็นวิทยาศาสตร์ในที่สุด (Zwart, 2002, p. 483) 

(4) การวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) 
ทฤษฎีพ้ืนฐานที่ส าคัญมากของแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ก็คือ

ทฤษฎีการวิเคราะห์ภาษา (language analysis) ซึ่งภาษามักจะแสดง
ออกมาในรูปของค า แนวคิดและนิยามของค านั้นไม่ได้มีความหมายเดียว
โดยไม่จ ากัดกาลเวลา แต่ภาษาสะท้อนบริบทเฉพาะของเวลา เพศ ชนชั้น
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และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวกรอง (filter) แนวคิดเหล่านี้ทั้งในส่วนของผู้เขียน
และผู้อ่าน เมื่อเป็นเช่นนี้ การใช้ภาษาเพ่ือให้ข้อมูลจึงเป็นเรื่องของ
ความหมายที่หลากหลาย ไม่อาจที่ตัดสินได้อย่างแน่ชัดว่าความหมายใด
ถูกต้องมากที่สุด (Gillroy, 1997, p. 164)  

แดร์ริดาได้ชี้ให้เห็นว่าภาษาถูกสร้างโดยระบบของคู่ตรงข้ามซึ่ง
นิยามค านั้นขึ้นมา นั่นคือเราสามารถรู้ความหมายของค าจากความหมาย
ของค าอ่ืนๆ ที่มีความหมายแตกต่างออกไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือค าอ่ืนๆ 
บอกเราว่าความหมายของค าท่ีก าหนดไว้คืออะไร โดยการบอกว่าอะไรคือ
สิ่งที่ไม่ใช่ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ท้าทายมุมมองเกี่ยวกับภาษาที่เป็นสามัญ
ส านึกที่มองค าในฐานะที่ได้รับความหมายมาจากวัตถุหรือแนวคิดที่อ้างถึง 
แต่จากการวิเคราะห์ภาษาได้เปิดเผยให้เห็นว่าค า (word) เป็นเพียง
สัญลักษณ์ของค าอ่ืนๆ ในประเภทของกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของชั้น
ความหมายที่ไม่สิ้นสุด หรือกล่าวอย่างง่ายก็คือ ค าหมายถึงค าอ่ืนและ
หมายถึงค าอ่ืนและหมายถึงค าอ่ืนต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด (McSWITE, 1996, 
p. 212)  

ฟาร์เมอร์ (Farmer) ได้ชี้ให้เห็นว่าเรารู้จักโลกโดยผ่าน “แว่น” 
(eyeglassed) ของภาษา  เราไม่สามารถหลุดพ้นออกไปจากเลนส์ (lens) 
ของภาษาได้ เราจะสามารถมองเห็นโลกได้ก็โดยผ่านระบบของแนวคิด
บางอย่างและภายใต้มุมมองบางประการ ซึ่งรูปแบบของความคิดที่มีอยู่ใน
ตัวของผู้สังเกตจะเป็นตัวก าหนดกรอบการมองของบุคคลนั้น รูปแบบของ
ความคิดเหล่านี้เป็นการสร้างทางสังคม (social construction) และ
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เป็นอัตวิสัย (subjective) นั่นคือผู้สังเกตต้องเข้าไปสู่ชุดของเกมภาษา 
(language games) ชุดใดชุดหนึ่งเสมอ (ดูใน Farmer, 1995, p. 19) 

ตามแนวคดิของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่เกี่ยวกับระบบของการ
สื่อสารในฐานะที่เป็นเรื่องของเกมภาษา (language games) ที่
หลากหลาย เกมภาษามีลักษณะคล้ายเกมหมากรุกหรือเกมของไพ่ ซึ่งเป็น
เกมที่มีชุดของกฎเกณฑ์ของตนเอง กฎเกณฑ์ซึ่งเป็นข้อก าหนดส าหรับชนิด
ของการสนทนาหรือวาทกรรมเฉพาะ เกมภาษาเป็นตัวก าหนดชนิดของการ
เอ่ยอ้างซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตามแต่ชนิดของ
การสนทนา กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ เกมภาษามีผลต่อสิ่งซึ่งสามารถพูด
และไม่สามารถพูด เกมภาษาคือชุดของค าพูดที่ด าเนินไป ถูกสร้างโดยผู้เล่น
ภายในกรอบการท างานของกฎที่สามารถน ามาใช้ทั่วไป  โดยกฎเหล่านี้เป็น
กฎที่เฉพาะเจาะจงต่อชนิดของความรู้เฉพาะแต่ละชนิด ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในยุคหลังสมัยใหม่ก็คือการถือก าเนิดขึ้นมาของเกมภาษาที่มาจาก
แหล่งต่างๆ ที่หลากหลายซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งแต่ละชุดของ
เกมภาษาที่หลากหลายเหล่านี้จะประกอบไปด้วยแนวคิดของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งที่ “ดี” หรือสิ่งที่ “จริง” และไม่มีเกมภาษาอันเป็นที่ยอมรับ
สูงสุดหรืออภิภาษา (meta-language) ที่จะสามารถใช้เป็นตัวตัดสินความ
ขัดแย้งระหว่างเกมภาษาท่ีแตกต่างเหล่านี้ได้ (Spicer, 2001, p. 91) 

(5) การบริหารจัดการชีวิต (Governmentality) 
ค าว่า “การบริหารจัดการชีวิต” (governmentality) เป็นแนวคิด

ที่เสนอโดยฟูโก (Foucault) โดยแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิเสธ
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ความเชื่อเรื่องรัฐสมัยใหม่ (modern state) โดยฟูโกเห็นว่ารัฐไม่ใช่ผู้ใช้
อ านาจในการบริหารจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว แต่รัฐมีลักษณะเป็นเครือข่าย
ของสถาบันและกิจกรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายมาเชื่อมโยงอยู่
ด้วยกัน การใช้อ านาจในรัฐไม่ได้มาจากแหล่งเดียว และการไหลของอ านาจ
ไม่ได้เกิดข้ึนในทิศทางเดียวจากบนลงล่าง แต่อ านาจมีที่มาจากหลายแหล่ง
และมาจากทุกทิศทุกทาง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออ านาจมีลักษณะ     
ฟูุงกระจายทุกทิศทุกทาง ไม่ได้มีลักษณะของการไหลจากผู้ปกครองสู่
ประชาชนเพียงทิศทางเดียวอย่างที่มีการเชื่อถือกันมาแต่เดิม โดยนัยนี้การ
ใช้อ านาจจึงไม่ใช่เป็นการสร้างและผูกขาดโดยชนชั้นปกครองเพียงฝุาย
เดียวอีกต่อไป แต่การใช้อ านาจในรัฐเป็นการปะทะประสานระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายเข้ามาใช้อ านาจเพ่ือเปูาหมายและ
ผลประโยชน์ของกลุ่มตน (ดูใน Joseph, 2004, pp. 154-5)  

ตามแนวคิดของฟูโก การปกครอง (government) เป็นตัวก่อรูป
ระบบซึ่งเรียกว่าอ านาจอธิปไตย (sovereignty) โดยในระบบดังกล่าวจะ
เป็นการโต้แย้งกันระหว่างค าว่าความชอบธรรม (legitimacy) และสิทธิใน
การนิยามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง  ค าถาม
ส าคัญของระบบนี้ก็คือ อะไรคือสิ่งซึ่งสร้างสิทธิอันชอบธรรมของอ านาจ
อธิปไตยส าหรับผู้ปกครอง และพันธะทางกฎหมายที่จะต้องเชื่อฟังของผู้ใต้
ปกครอง อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฟูโก อ านาจอธิปไตยคือระบบซึ่ง
ปิดบังซ่อนเร้นข้อเท็จจริงของการครอบง าและผลที่ตามมาของการครอบง า
นั้น (Cawley and Chaloupka, 1997, p. 30) 
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แต่การครอบง า (domination) ที่บุคคลหนึ่งกระท าต่ออีกบุคคล
หนึ่ง หรือการกระท าของคนกลุ่มหนึ่งต่ออีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีการพูดถึงกัน
โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงอ านาจอธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ฟูโกต้องการเน้น  แต่สิ่งที่   
ฟูโกให้ความส าคัญก็คือ รูปแบบของการครอบง าที่เกิดขึ้นในบรรดาผู้ใต้
ปกครองในแง่ที่เป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น เปูาหมายหลักของ 
ฟูโกจึงมีศูนย์กลางอยู่ที่ การแทนที่ ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย 
(sovereignty) และการเชื่อฟัง (obedience) ด้วยปัญหาของการครอบง า 
(domination) และการท าให้อยู่ใต้อ านาจ (subjugation) ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวถือเป็นการก้าวข้ามแนวคิดทางการเมืองแบบดั้งเดิมไปสู่แนวคิด
ทางการเมืองแบบหลังสมัยใหม่ ฟูโกเห็นว่าความคิดเก่ียวกับการเมืองตกอยู่
ในกับดักของความคิดที่ เป็นคู่ตรงข้ามของความเป็นเผด็จการและ
ความชอบธรรม และคู่ตรงข้ามของการกดข่ีและสิทธิ การปกครองไม่ได้เป็น
เพียงอ านาจที่จ าเป็นต่อการท าให้เชื่อฟัง หรืออ านาจที่จ าเป็นที่จะท าให้เกิด
ความชอบธรรมเท่านั้น แต่การปกครองเป็นเรื่องของกลยุทธ์หลากหลาย
รูปแบบ (multiform tactics) ที่มาปฏิสัมพันธ์กันในแง่มุมต่างๆ  

ค าส าคัญในที่นี้ก็คือ “กลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ” (multiform 
tactics)  ตามแนวคิดของฟูโก การปกครองจ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับ
มุมมอง กรอบเวลา ความมุ่งหมายและระดับของความเป็นนามธรรมที่
หลากหลาย แนวคิดของการปกครองแบบเดิมไม่ได้ให้ความส าคัญกับความ
หลากหลายอย่างเพียงพอ วิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างจะท าให้สามารถมอง
การปกครองแบบเปิดกว้างได้มากขึ้น เปูาหมายของฟูโกก็คือการแสวงหา
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การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์และวิธีการ เทคนิคเชิงอ านาจในระดับจุลภาค 
และการเคล่ือนไหวเชิงอ านาจที่หลากหลายที่อยู่นอกขอบเขตของอ านาจ
อธิปไตยและกฎหมาย โดยฟูโกให้ความสนใจต่อแนวการปกครองแบบใหม่
ซึ่งรัฐบาล บรรษัท และองค์การได้ก่อก าเนิดชนิดที่หลากหลายของการ
ด าเนินการที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล (Cawley and 
Chaloupka, 1997, pp. 31-32) ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการก าหนดโดยผู้ปกครอง
หรือผู้บริหารโดยผ่านกระบวนการสร้างการยอมรับและเชื่อฟังเช่นในอดีต
อีกต่อไป 
 
  จากเนื้อหาที่น าเสนอผ่านมาทั้งหมดในหัวข้อนี้ ผู้ เขียนได้ชี้ให้เห็น
ว่าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตีความที่ เป็นพ้ืนฐานของนโยบาย
สาธารณะแนวการตีความ ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม
ของการตีความเชิงบรรยาย (descriptive interpretation) ซึ่ง
ประกอบด้วยแนวคิดย่อย คือ ชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) และ
ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) (2) กลุ่มของการตีความเชิง
วิพากษ์ (critical interpretation) และ (3) กลุ่มของการตีความแบบหลัง
สมัยใหม่ (postmodern interpretation) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดย่อย 
คือ เรื่องเล่า (narrative) และอภิต านาน (metanarrative) วาทกรรม 
(discourse) การรื้อสร้าง (deconstruction) การวิเคราะห์ภาษา 
(language Analysis) และการบริหารจัดการชีวิต (governmentality) 
ส าหรับในหัวข้อนี้ สิ่งที่ผู้เขียนจะได้ตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือ แนวคิดทฤษฎีใน
แต่ละกลุ่มแม้จะมีพัฒนาการและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกัน แต่
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เนื้อหาสาระของแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้จะมีลักษณะทับซ้อนกันอยู่ และ
อาจจะใช้เป็นพื้นฐานในการอธิบายแทนกันได้ในบางแง่มุม ซึ่งเหตุผลที่เป็น
เช่นนั้นก็คือการที่แนวคิดทฤษฎีเหล่านี้ล้วนมีเปูาหมายหลักสูงสุดร่วมกัน 
คือการลดบทบาทและความน่าเชื่อถือของแนวคิดทฤษฎีแบบปฏิฐานนิยม 
(positivism) ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักที่มีอิทธิพลครอบง า
สังคมศาสตร์อยู่ในปัจจุบันนั่นเอง  
 
2.3 การทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนโยบายสาธารณะแนวการ
ตีความ ผู้เขียนพบว่า มีนักวิชาการจ านวนมากที่ได้ให้ความสนใจศึกษาใน
เรื่องนี้ โดยมีการเสนอแนวคิดมุมมองไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งการทบทวน
วรรณกรรมจะท าให้สามารถมองเห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงใน
การศึกษานโยบายสาธารณะได้อย่างชัดเจน ส าหรับนักวิชาการและผลงาน
ที่ควรจะได้กล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2546) ได้น าเสนอเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะแนวการตีความไว้ในหนังสือ การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : 
การบริหารจัดการในโลกยุคหลังสงครามเย็น   โดยได้ชี้ให้เห็นถึงแนว
การศึกษานโยบายสาธารณะที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในแวดวงของ
การศึกษาการบริหารรัฐกิจปัจจุบันแนวทางหนึ่งก็คือการศึกษานโยบาย
สาธารณะ “แนวการตีความ” (interpretive policy analysis หรือ 
hermeneutics) ซึ่ งสาระส าคัญของแนวการศึกษาอยู่ที่การหา 
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“ความหมาย” (meaning) ต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในนโยบาย โดยการชี้ให้เห็นว่า
ความหมายของนโยบายสาธารณะนั้นมิได้อยู่ที่ตัวนโยบาย เช่น กฎหมาย
หรือถ้อยแถลงของนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐประกาศออกมาเพียงอย่าง
เดียว อย่างที่ นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามแนวปฏิฐานนิยม 
(positivist approach) เชื่อถือกันอยู่ แต่ความหมายของนโยบาย
สาธารณะขึ้นอยู่กับการตีความ การท าความเข้าใจของบุคคลและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับนโยบายนั้นๆ ด้วย  
 ตามแนวคิดของนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแนวการตีความ 
การกระท า เจตนารมณ์ จารีตปฏิบัติในองค์การ และธรรมเนียมปฏิบัติใน
สังคมต่างก็มีส่วนส าคัญในการสร้างและก าหนดความหมายให้กับสิ่งที่
เรียกว่านโยบายสาธารณะด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงได้รับ
การพิจารณาในฐานะที่เป็น “ตัวบท” (text) ประเภทหนึ่งที่นักวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะต้องเข้าไป “อ่าน” หรือ “ตีความ” เพ่ือเปิดเผยให้เห็น
ถึงความหมายที่ซอ่นเร้นอยู่ ซึ่งจะน าไปสู่การเข้าใจถึงเอกลักษณ์หรือตัวตน
และค่านิยมต่างๆ ในสังคมที่แฝงเร้นอยู่ในนโยบายสาธารณะนั้นๆ และ 
ด้วยเหตุนี้การศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความจึงเป็นการขยาย
แนวคิดและขอบเขตของการศึกษานโยบายสาธารณะให้กว้างขวางออกไปสู่
สิ่งที่ เรียกว่าการศึกษานโยบายเชิงวัฒนธรรม” (policy culture 
approach) หรือการศึกษานโยบายภายใต้บริบทเฉพาะ (contextual 
policy inquiry)   ซึ่งไม่เฉพาะผู้ที่ก าหนดนโยบาย ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายเท่านั้น ที่จะสามารถให้

นโยบายสาธารณะแนวการตีความ นโยบายสาธารณะแนวการตีความ 53



54 
 

 

ความหมายหรือตีความนโยบายสาธารณะได้ แต่คนอ่ืนๆ ก็สามารถให้
ความหมายและตีความนโยบายสาธารณะได้เช่นเดียวกัน  

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2552) ได้เขียนบทความเรื่อง “นโยบาย
ศาสตร์เชิงวิพากษ์” (The Critical Policy Science) โดยชี้ให้เห็นว่า
นโยบายศาสตร์เชิงวิพากษ์เป็นการศึกษานโยบายสาธารณะแนวใหม่ที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากทฤษฎีวิพากษ์ (critical theory) โดยการน าของนักทฤษฎี
นโยบายสาธารณะ เช่น ดรายเซ็ก (John Dryzek) เดอลีออง (Peter 
Deleon) และฟิชเชอร์ (Frank Fisher) ซ่ึงได้น าทฤษฎีวิพากษ์มาวิพากษ์
หลักเหตุผลและกระบวนการประชาธิปไตยในการวิเคราะห์นโยบายกระแส
หลัก และเสนอแนวทางใหม่ที่เห็นว่าใช้หลักเหตุผลที่กว้างกว่าและเป็น
ประชาธิปไตยมากกว่า ท าให้การศึกษานโยบายสาธารณะเปล่ียนแปลง
อย่างมากทั้งในแง่ของญาณวิทยา (epistemology) และระเบียบวิธี 
(methodology) และท าให้เกิดกระบวนการ (movements) และแนวทาง 
(approaches) ใหม่ๆ ในการวิเคราะห์และผลักดันนโยบาย เช่น การ
วิเคราะห์นโยบายแบบถกแถลง (deliberative policy analysis) แนว
ทางการโต้แย้ง (argumentative turn) และนโยบายสาธารณะในชุมชน 
(public policy in the community) ส่งผลต่อเนื่องให้บทบาทและฐานะ
ของนักวิเคราะห์นโยบายเปลี่ยนจากการวิเคราะห์นโยบายอย่างเดียวไปสู่
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) และผู้ไกล่เกลี่ย (mediator) และ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทสากลนี้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการปฏิบัติ
ทางด้านนโยบายสาธารณะในประเทศไทยด้วยเช่นกัน 
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ไวท์ (White, 2010) ได้เสนอบทความเรื่อง “Taking Language 
Seriously: Toward a Narrative Theory of Knowledge for 
Administrative Research” โดยชี้ให้เห็นว่าความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์นั้นอยู่
ในรูปแบบของเรื่องเล่า (narrative form) ความรู้ในสาขาการบริหารรัฐกิจ
ซึ่งรวมถึงความรู้ทางด้านนโยบายสาธารณะเป็นชนิดของการเล่าเรื่อง 
(storytelling) รูปแบบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีเปูาหมายเพ่ือการ
ท านาย (predict) แต่การท านายจะท าได้อย่างเหมาะสมก็ต่อเมื่อใช้กับ
เหตุการณ์ที่มีความแน่นอนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องทางกายภาพ ถ้าเรา
ต้องการความรู้ที่เกี่ยวกับองค์การและชีวิตในเชิงสังคมแล้ว เราจะต้องใช้
แนวทางของเรื่องเล่า (narrative) เป็นกรอบในการตั้งปัญหาและการหา
ค าตอบ ไวท์เห็นว่าเรื่องเล่าคือสิ่งที่อยู่ในภาษาโดยธรรมชาติและแม้กระทั่ง
อยู่ในวิธีการที่เราคิด โดยเรื่องเล่าจะครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและการตีความวรรณกรรม เรื่องเล่าไม่เพียงแต่อธิบายเหตุการณ์
แต่มันยังถ่ายทอดคุณค่าที่เรายึดถือ และที่ส าคัญก็คือมันเป็นตัวก าหนดสิ่ง
ที่เราจะท า ดังนั้น เรื่องเล่า วรรณกรรมและเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ต่างๆ เป็นวิธีการที่จะท าให้เราเข้าใจและตอบสนองต่อประเด็นที่เกี่ยวกับ
การบริหารและนโยบายได้อย่างเหมาะสม และที่จริงแล้วไม่เพียงเรื่องเล่า
เท่านั้นที่ เป็นเรื่องของการตัดสินที่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณค่าหรือ
เหตุการณ์ที่เรายึดถือ แต่การตัดสินใจภายใต้คุณค่าบางอย่างที่ยึดถือไว้ก็มี
อยู่ในการท านายเชิงวิทยาศาสตร์ด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่ว่าจะ
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เป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในวรรณกรรมหรืออยู่ในวิทยาศาสตร์ต่างก็ไม่ได้ให้ชนิด
ของความรู้ที่เป็นวัตถุวิสัย (objective) แต่อย่างใด  

มิลเลอร์ (Miller, 2002) เขียนหนังสือเรื่อง Postmodern 
Public Policy โดยชี้ให้เห็นว่า ในสังคมยุคสมัยใหม่ โลกของสังคม
อุตสาหกรรมตะวันตกเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองทางวิทยาศาสตร์ อธิบาย
ปรากฏการณ์ด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในกระบวนการท างาน 
ภาษา ค าพูด เครื่องหมายและสัญลักษณ์ท่ีสื่อออกมาไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด
มีความหมายที่เข้าใจตรงกันเพียงความหมายเดียว แต่ส าหรับสังคมยุคหลัง
สมัยใหม่ จะมีการให้ความส าคัญในการตีความและให้ความหมาย ท าความ
เข้าใจค าพูด เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ในสถานการณ์ที่ต่างกัน โดยดูว่า
ใครเป็นผู้ใช้และใช้กับใคร โดยนัยยะนี้ ค าค าเดียวกันอาจตีความและให้
ความหมายได้หลายอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้พูดและผู้ฟังว่าอยู่
ในสถานการณ์ใด ต้องการสื่ออะไร เพ่ืออะไร ดังนั้น สิ่งที่ใช้ในการสื่อสารจึง
มีหลายความหมาย ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ใช้อย่างเป็นสากลข้ามกาลเวลา
และสถานที่ได้อย่างแท้จริง การเปลี่ยนแปลงความหมายหรือความไม่
แน่นอนของค าพูด เครื่องหมายและสัญลักษณ์ดังกล่าว ท าให้ในที่สุดแล้วสิ่ง
ที่ผู้ต้องการสื่อความหมายครั้งแรก อาจจะถูกตีความและให้ความหมาย
ใหม่จนไม่เหลือเค้าของความหมายเดิมที่ตั้งใจไว้  นโยบายไม่ได้สื่อถึง
ความหมายที่แท้จริงแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครมีเปูาหมายและความตั้งใจจะให้
หมายถึงอะไร ในบริบทใดและใช้กับใครเท่านั้น 
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ส าหรับวิธีการที่มิลเลอร์เสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือ การ
สนทนาเชิงประชาธิปไตยโดยใช้เครื่องมือของค าพูด สัญลักษณ์ รูปภาพ
หรือกลไกการสื่อสารอ่ืนในการสื่อสารเพ่ือสร้างชุมชนทางการเมืองให้
เกิดขึ้น เกิดการเสวนาเพ่ือก่อรูปนโยบายจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระดับล่างขึ้นมาสู่การก าหนดนโยบายของสังคม และให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจ านวนมากที่สุดได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายอย่างครอบคลุมทั่วถึงมากที่สุด 

สมิดท์ (Schmidt, 2010) ได้เขียนบทความเรื่อง “Grout: 
Alternative Kinds of Knowledge and Why They Are Ignored” 
ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของความรู้ซึ่งมักจะถูกละเลยโดยชุมชนวิทยาศาสตร์
และพยายามอธิบายว่าเพราะเหตุใดความรู้ดังกล่าวจึงถูกละเลย ด้วยการ
วิเคราะห์ชนิดของความรู้หลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งถูกท าให้ไปอยู่
ชายขอบ (marginalized) โดยทัศนะที่ครอบง าของความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งความรู้ที่อยู่ชายขอบมักจะได้มาโดยการเข้าไปเกี่ยวข้อง
ทางกายโดยตรง โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองที่หลากหลาย และ
จากการศึกษาในเชิงคุณภาพเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ความรู้ดังกล่าวมักจะ
เข้ากันไม่ได้กับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการแบ่งชั้น
และประเภทแบบนามธรรม และการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
เข้มงวด ดังนั้นจึงท าให้ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบดังกล่าวถูกละเลยหรืออย่าง
น้อยก็ถูกลดคุณค่าโดยชุมชนวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาบันใน
ระบบราชการ 
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สมิดท์ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการพังทลายของเขื่อนกั้น
แม่น้ าเทตอน (Teton River Dam) ในมลรัฐไอดาโฮ (Idaho) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี 1975 ซึ่งผู้ตรวจสอบได้พบว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิด
จากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมและความมั่นใจในตนเองมากเกินไปของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมิดท์ได้ชี้ให้เห็นว่ามีแหล่งของความรู้ซึ่งอาจจะท า
ให้สามารถทราบถึงการพังทลายของเข่ือนได้ล่วงหน้าแต่ถูกละเลยโดย
ผู้ออกแบบและหน่วยงานที่รับผิดชอบ นั่นคือ ไม่มีใครปรึกษาช่างฉาบปูน 
(grouters) ผู้ซึ่งใช้ซีเมนต์เพ่ืออุดรูที่อยู่ในพ้ืนหินที่เขื่อนตั้งอยู่ ความรู้ที่    
สืบทอดกันมาของช่างฉาบปูนอาจจะท านายถึงการพังทลายของเขื่อนได้ 
แต่สถาบันทางวิทยาศาสตร์และระบบราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความ
สนใจต่อความรู้ ชนิดนี้  เนื่ องจากมันไม่สอดคล้องกับมุมมองทาง
วิทยาศาสตร์ที่บุคคลในสถาบันเหล่านี้ยึดถืออยู่  

ฟิชเชอร์ (Fischer, 2003) เขียนหนังสือเรื่อง Reframing 
Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices 
ชี้ ให้ เห็นว่าการศึกษานโยบายสาธารณะแบบเดิมได้ ใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ในการวิเคราะห์กระบวนการนโยบาย โดยการ
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ภายใต้หลักเหตุผล
และการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งฟิชเชอร์
เห็นว่าเป็นการบิดเบือนระบบความสัมพันธ์ทางสังคม  

วิธีการวิเคราะห์นโยบายที่ฟิชเชอร์เสนอก็คือการใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือ โดยผ่านการวิเคราะห์วาทกรรมนโยบายในสองระดับ คือ ใน
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ระดับมหภาค ซึ่งเป็นการต่อสู้แย่งชิงการสร้างความหมายทางภาษาเพ่ือ
เอาชนะฝุายตรงข้าม โดยให้ความหมายวาทกรรมของตนเองได้รับการ
ยอมรับและก าหนดขึ้นเป็นนโยบาย และในระดับจุลภาค ซึ่งการวิเคราะห์
วาทกรรมอาจจะน ามาใช้ เ พ่ือวิ เคราะห์การสนทนาผ่ านเรื่ อง เล่ า 
(narrative) ที่อยู่เบื้องหลังและช่วยในการให้ความกระจ่างแก่นโยบายที่
ได้รับการก าหนดขึ้น นอกจากนี้ฟิชเชอร์ยังเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของนักวิเคราะห์นโยบายจากผู้วางตัวเป็นกลางในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องในนโยบาย อาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างทางเลือกและเปูาหมายในเชิงเหตุผล ไปสู่การท าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายอย่างไม่เป็นกลาง โดยนัยนี้นักวิเคราะห์นโยบายคือผู้เข้าร่วมวง
สนทนาแสดงข้อขัดแย้งร่วมกับผู้ อ่ืน และสามารถแสดงความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนในวงสนทนา เพ่ือช่วยคลี่คลาย      
แก้ต่างและวิจารณ์เรื่องราวของนักวิเคราะห์และผู้แสดงคนอ่ืนๆ ได้ 

ดรายเซ็ก (Dryzek, 2010) ได้เขียนบทความเร่ือง “Policy 
Analysis as a Hermeneutic Activity” อธิบายถึงบทบาทและข้อจ ากัด
ของผู้เชี่ยวชาญจากทัศนะของการตีความ โดยชี้ให้เห็นว่า วิธีการตามแนว
การตีความจะมุ่งเน้นที่บทบาทของบริบทเพ่ือให้เข้าใจถึงความเชื่อ การ
กระท าและการปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายโดยผู้เชี่ยวชาญจะท าได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมก็ต่อเมื่อมันเข้ากันได้พอดีกับบริบทที่ใช้เท่านั้น ผู้เขียนได้
อธิบายถึงบริบทต่างๆ ของการวิเคราะห์นโยบายที่ผู้ เชี่ยวชาญและ
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สถานการณ์สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และชี้ให้เห็นว่าวิธีการ
ของนักปฏิฐานนิยม (positivist) ในการวิเคราะห์นโยบายโดยทั่วไปแล้ว
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับบริบท ดังนั้นจึงเหมาะสมเฉพาะกับสภาพการณ์
ที่ มี ความเฉพาะ เจาะจง เป็นอย่ างยิ่ ง  เมื่ อต้ องน า ไปประยุกต์ ใ ช้
นอกเหนือจากสภาพการณ์ที่ก าหนด การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมักจะ
เบี่ยงเบนออกไปนอกทาง 

ดรายเซ็กได้อธิบายถึงวิธีการที่สามารถใช้ศึกษาได้ทุกสภาพการณ์ 
ซึ่งวิธีการแบบปฏิฐานนิยมไม่สามารถใช้ได้  โดยในกรณีดังกล่าวผู้ก าหนด
นโยบายสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ตามแนวการตีความ ซึ่งโดยแบบฉบับ
แล้วจะเริ่มต้นด้วยปัญหาในเชิงปฏิบัติ ให้ความสนใจกับบริบทและชี้     
แนวทางการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง การวิเคราะห์นโยบายเป็นเรื่อง
ของความพยายามที่จะเข้าใจความเชื่อของตัวแสดงที่หลากหลาย และใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อและการปฏิบัติของ 
ตัวแสดงเหล่านั้นได้ นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องพยายามมองให้เห็นถึงสิ่งที่
อยู่ทั้งภายในและภายนอกปัญหา การวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความแม้
จะค่อนข้างวกวนอ้อมค้อม (circuitous) แต่เป็นวิธีการที่จะน าไปสู่
เปูาหมายได้อย่างแน่นอน ส่วนวิธีการเชิงปฏิฐานนิยมน้ันแม้จะพยายาม
หาทางลัดสู่จุดหมายปลายทางแต่ในที่สุดมันมักจะน าไปสู่ทางตัน  

ฮาเจอร์และเวจนาร์  (Hajer and Wagenaar, 2003) ได้น าเสนอ
บทความไว้ในส่วนที่เป็นบทน า (Introduction) ในหนังสือ Deliberative 
Policy Analysis: Understanding Governance in the Net 
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Society โดยชี้ให้เห็นถึงการน าเอาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตีความหลาย
ประการมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในปัจจุบัน 
ซึ่งได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับอภิต านาน (metanarrative) การวิเคราะห์ภาษา 
(language analysis) และการบริหารจัดการชีวิต (governmentality) 
โดยในแง่ของอภิต านาน (metanarrative)  นั้นแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่
มองว่าตัวนโยบายที่ก าหนดโดยผู้มีอ านาจในโครงสร้างอย่างเป็นทางการ
ของการบริหารรัฐกิจนั้นเป็นเพียงอภิต านานเรื่องหนึ่งจากบรรดาเรื่องเล่า 
(narrative) ของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย และการที่นโยบาย
ดังกล่าวได้รับการก าหนดเป็นแนวปฏิบัติขององค์การหรือหน่วยงานเป็นผล
มาจากการครอบง าและการใช้อ านาจกดข่ีกลุ่มอ่ืนๆ ของบุคคลที่อยู่ใน
อ านาจภายใต้โครงสร้างอย่างเป็นทางการของการบริหารรัฐกิจ การที่จะ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถท าได้โดยการสลาย “อภิต านาน” ของผู้ที่
ครอบง า แล้วแทนที่ด้วย “เรื่องเล่า” ของ “คนตัวเล็กตัวน้อย” โดยการ
เปิดโอกาสให้กลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายในสังคมซึ่ งเป็นผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได ้

เจนนิงส์ (Jennings, 2010) ได้เขียนบทความเรื่อง 
“Interpretation and the Practice of Policy Analysis” ชี้ให้เห็นถึง
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิจัยและผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องต้องกันของสังคมศาสตร์ต่อกระบวนการนโยบาย ความ
เชี่ยวชาญตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีการตามแนวปฏิฐานนิยม และนักปฏิฐาน
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นิยมสนับสนุนตัวแบบเชิงวิศวกรรม (engineering model) ในขณะที่เรื่อง
เกี่ยวกับนโยบายจะต้องแก้ไขโดยการประยุกต์ใช้สั งคมศาสตร์ร่วมกับ
ทฤษฎีการตัดสินใจและการวิเคราะห์ต้นทุน -ก าไร การวิพากษ์ในเชิง
ปรัชญาได้ท าลายความน่าเชื่อถือและปฏิเสธเรื่องความเป็นกลางในเชิง
คุณค่าและความเป็นวัตถุวิสัยในเชิงวิทยาศาสตร์ของวิธีการเชิงปฏิฐานนิยม 
โดยชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์นโยบายไม่สามารถถูกมองในฐานะที่เป็น
วิทยาศาสตร์ได้อีกต่อไป 

เจนนิงส์เห็นว่าแนวคิดที่เหมาะสมของการวิเคราะห์นโยบายคือ
การปรึกษาหารือ (counsel) โดยการศึกษานโยบายรูปแบบนี้มีเปูาหมาย
เพ่ือให้เกิดชนิดของความรู้ซึ่งเป็นวัตถุวิสัยที่สมเหตุสมผลโดยไม่ต้องมีการ
ก าหนดรูปแบบเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว นักวิเคราะห์นโยบายที่ใช้
การปรึกษาหารือพยายามที่จะท าให้ผู้ก าหนดนโยบายสามารถจะมองเห็น
ปัญหาในแง่มุมที่แตกต่างออกไปและปรับปรุงวิธีการของตนเองให้
สอดคล้องกับแนวคิดแบบประชาธิปไตยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายอาจจะสนับสนุนให้ผู้ก าหนดนโยบายเอาตัวเองเข้าไป
ใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายโดยตรงมากขึ้น โดยนัยนี้ การ
วิเคราะห์นโยบายจึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงปรึกษาหารือระหว่าง   
ผู้ก าหนดนโยบายและประชาชน 
 เลียด (Laird, 1993) ได้เสนอบทความเร่ือง “Participatory 
Policy Analysis, Democracy, and Technological Decision 
Making” โดยได้ชี้ให้เห็นว่านโยบายสาธารณะแนวการตีความเป็นวิธีที่จะ
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สร้างการเมืองของการก าหนดนโยบาย (politics of policy-making) ที่
เป็นการเปิดวาทกรรม (discourse) ต่อค าถามพ้ืนฐานของวาทกรรมแบบ
ประชาธิปไตย นั่นคือ เราคือใคร เราต้องการอะไร และเราจะสามารถได้รับ
สิ่งที่เราต้องการได้อย่างไร แทนที่จะปล่อยให้กลุ่มผลประโยชน์เพียงไม่     
กี่กลุ่มที่เข้ามาแข่งขันเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดของปัญหาอย่างแคบๆ ใน
ขั้นตอนสุดท้าย แต่แนวคิดของการวิเคราะห์แนวการตีความจะเปิดโอกาส
ให้มีขอบเขตที่กว้างขึ้นของกิจกรรมนโยบาย ซึ่งรวมถึงการนิยามและการ
ก าหนดกรอบโครงร่างของปัญหา  

สเมอร์ซิช (Smircich, 2010) ได้เขียนบทความเรื่อง “Concepts 
of Culture and Organizational Analysis” ชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่
หลากหลายซึ่งความหมายและวัฒนธรรม (culture) ถูกใช้เพ่ือศึกษา
องค์การ โดยวัฒนธรรมสามารถท าหน้าที่ทั้งในฐานะที่ เป็นตัวแปร 
(วัฒนธรรมคือบางสิ่งบางอย่างที่องค์การมี) และเป็นค าอุปมา (วัฒนธรรม
คือบางสิ่งบางอย่างที่องค์การเป็น) ซึ่งทั้งสองหน้าที่นี้มีความเชื่อมโยงกัน 
การศึกษาวัฒนธรรมจะมุ่ ง เน้นความสนใจไปที่การแสดงออกของ
ความหมายและคุณสมบัติของประสบการณ์ในองค์การที่ไม่ใช่เชิงเหตุผล 
ให้ความสนใจต่อแง่มุมในเชิงอัตวิสัย (subjective) ของชีวิตในองค์การ 
โดยนัยนี้  วัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นในฐานะของเครื่องมือที่สร้างความ
สมเหตุสมผลและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม วัฒนธรรมคือตาข่ายโยงใยของ
ความเชื่อและคุณค่าร่วมซึ่งก่อให้เกิดส านึกของความเป็นตัวตน และ
พันธกรณีต่อบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าตนเอง ดังนั้น จึงเป็นการส่งเสริม
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ความมั่นคงขององค์การและระบบสังคม ซึ่งความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในแง่มุมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาการบริหารจัดการเชิง
เปรียบเทียบ วัฒนธรรมบรรษัท การเรียนรู้องค์การ สัญลักษณ์องค์การ 
และกระบวนการจิตใต้ส านึก อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่ท้าทายของการศึกษาตาม
แนวทางนี้ก็คือ ในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ผู้วิจัยจะต้องน าตัวเองเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเฉพาะซึ่งเป็นการยากที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นวัตถุวิสัย ดังนั้น นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องสามารถวิเคราะห์เพ่ือให้
รู้จักตัวเองได้อย่างแท้จริงว่าความเชื่อพ้ืนฐานของตนเองคืออะไร  ได้รับ
ความเชื่อนั้นมาจากไหน และประกาศถึงจุดยืนให้ทุกคนทราบ ไม่ใช่ปิดบัง   
ซ่อนเร้นด้วยการอ้างว่าตนเองวางตัวเป็นกลางอย่างที่นักวิเคราะห์นโยบาย
ตามแนวปฏิฐานนิยมมักจะกระท ากัน  

ยานาว (Yanow, 2010) ได้เขียนบทความเรื่อง “The 
Communication of Policy Meanings: Implementation as 
Interpretation and Text” ชี้ให้เห็นถึงการใช้แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย
และวัฒนธรรมในการศึกษานโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ความสัมพันธ์ของความเชื่ อกับการกระท า และความสัมพันธ์ของ
ความหมายกับการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของการการน านโยบายไป
ปฏิบัติจะต้องมีการตีความอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การศึกษานโยบาย
สาธารณะแนวการตีความจึงเป็นการเน้นถึงวิธีการที่ความหมายของ
นโยบายมีการสื่อสารไปสู่กลุ่มผู้อ่านหรือผู้รับสารที่แตกต่างและวิธีการที่
ความหมายเหล่านี้มีผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยยานาวได้
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เน้นเป็นพิเศษในเรื่องความหมายที่แตกต่างหลากหลายที่บรรจุอยู่ใน
นโยบาย ผู้ อ่านหรือผู้รับสารที่แตกต่างสามารถตีความสัญลักษณ์ได้
หลากหลาย สัญลักษณ์สามารถแปลความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมาย 
นโยบายไม่สามารถท าให้มีความหมายที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว ที่นิยามโดย
ผู้ออกนโยบายและน าไปปฏิบัติอย่างไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยโดย
หน่วยงานฝุายบริหาร ในทางตรงกันข้าม นโยบายสามารถมีความหมายที่
หลากหลายภายใต้บริบทเฉพาะ โดยความหมายของนโยบายจะขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ซึ่งนโยบายนั้นปรากฏอยู่และขึ้นอยู่กับทฤษฎีที่มีอยู่ก่อนของ 
ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้นๆ นโยบายจะแสดงความหมาย
ออกมาโดยผ่านวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ ภาษาและการกระท าซึ่งมันถูกน าไป
ปฏิบัติในบริบททางสังคมที่ก าหนด ถ้าตัวแสดงที่เกี่ยวกับนโยบายไม่เข้าใจ
ถึงความหมายอันหลากหลายที่บรรจุอยู่ในนโยบาย เขาก็จะพบว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความยากล าบากเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การวิเคราะห์
นโยบายจึงควรเน้นที่ความหมายที่หลากหลายซึ่งถูกสร้างโดยการกระท า
ของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ตัวแสดงหรือผู้รับสารทั้งหมดคือ 
“ผู้อ่าน” (readers) นโยบายในฐานะที่เป็น “ตัวบท” (text) โดยนัยนี้ 
นโยบายก็คือตัวบทที่ชุมชนเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนว่าพวกเขาคือ
ใครและให้คุณค่ากับสิ่งใด  

 
ในบทนี้ผู้เขียนได้อธิบายถึงความเป็นมาของการศึกษานโยบาย

สาธารณะแนวการตีความ ต่อจากนั้นได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวคิดทฤษฎี
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เกี่ยวกับการตีความกลุ่มต่างๆ และสุดท้ายได้น าเสนอวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องซึ่งนักวิชาการทางด้านนี้ได้ศึกษาเอาไว้ ส าหรับในบทต่อไป 
ผู้เขียนจะได้น าเสนอเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ ของนโยบายสาธารณะแนวการ
ตีความที่เกิดจากการน าแนวคิดทฤษฎีแนวการตีความไปประยุกต์ ใช้ใน
การศึกษานโยบายสาธารณะ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารจ านวน
มาก ผู้เขียนพบว่าการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่มีรากฐานอยู่บน
แนวคิดทฤษฎีของการตีความนั้นสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบย่อยได้ 4 
รูปแบบ ตามจุดเน้นหรือประดิษฐกรรม (ภาษา วัตถุและการกระท า) และ
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) นโยบายสาธารณะแนวการ
ตีความ (interpretive public policy) (2) นโยบายสาธารณะเชิง      
วาทกรรม (discursive public policy) (3) นโยบายสาธารณะแบบ    
เรื่องเล่า (narrative public policy) และ (4) นโยบายสาธารณะเชิง
ปรึกษาหารือ (collaborative public policy) ซึ่งนโยบายสาธารณะแนว
การตีความทั้ง 4 รูปแบบนี้ถือเป็นหัวใจหลักของการศึกษาในหนังสือเล่มนี้ 
โดยในการน าเสนอผู้เขียนจะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท ตามรูปแบบย่อย
ของนโยบายสาธารณะแนวการตีความดังกล่าว คือ ในบทที่ 3 จะเป็นการ
น าเสนอเนื้อหาของนโยบายสาธารณะแนวการตีความ บทที่ 4 จะเป็นการ
น าเสนอเนื้อหาของนโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม บทที่ 5 จะเป็นการ
น าเสนอเนื้อหาของนโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่า บทที่ 6 จะเป็นการ
น าเสนอเนื้อหาของนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ และบทที่ 7 จะเป็น
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บทของการสรุปและวิเคราะห์ ซึ่งเนื้อหาสาระในแต่ละบทจะได้น าเสนอ
ตามล าดับต่อไป  
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บทที ่3 
นโยบายสาธารณะแนวการตีความ1 

Interpretive Public Policy 
 

ในบทที่ 3 นี้ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแนวการ
ตีความ ในฐานะที่เป็น “รูปแบบย่อย” รูปแบบหนึ่งของนโยบายสาธารณะ
แบบหลังปฏิฐานนิยม (post-positivism) โดยจะได้น าเสนอเนื้อหาใน 7 
หัวข้อหลัก ซ่ึงประกอบด้วย (1) ความเป็นมาและแนวคิดพ้ืนฐานของ
การศึกษาวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความ (2) ชุมชนของความหมาย (3) 
ความหมายและประดิษฐกรรมนโยบาย (4) ขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์
นโยบายแนวการตีความ (5) การศึกษานโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็น  
ตัวบท (6) บทบาทของนักวิเคราะห์นโยบายในในฐานะผู้แปล-ผู้ไกล่เกลี่ย-ผู้
เล่าเรื่อง และ (7) กรณีศึกษา : นโยบายการสร้างศูนย์กลางชุมชนใน

                                                 
1 ค าว่า “นโยบายสาธารณะแนวการตีความ” ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน

ได้ใช้ใน 2 ความหมาย คือ (1) หมายถึงช่ือรวมของนโยบายสาธารณะทุกรูปแบบที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎีแบบหลังปฏิฐานนิยม (post-positivism) และ (2) 
หมายถึงรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของนโยบายสาธารณะแบบหลังปฏิฐานนิยม 
ส าหรับค าว่า “นโยบายสาธารณะแนวการตีความ” ที่ใช้ในบทที่ 3 นี้ เป็นการใช้ใน
ความหมายที่สองเป็นหลัก (โปรดดูค าอธิบายในบทที่ 1 เชิงอรรถท่ี 5) 
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ประเทศอิสราเอล ซึ่งเนื้อหาสาระที่เป็นรายละเอียดในแต่ละหัวข้อมี
ดังต่อไปนี้2 

 
3.1 ความเป็นมาและแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
แนวการตีความ 

ตามแนวคิดแบบดังเดิมนั้น การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
เป็นเรื่องของการศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลต่อผู้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับนโยบายที่
ผ่านออกมาบังคับใช้ โดยพยายามที่จะตอบค าถามว่านโยบายที่ออกมานั้น
จะส่งผลอย่างอย่างไรต่อประชาชนที่เกี่ยวข้อง นโยบายนั้นจะประสบ
ผลส าเร็จตามที่ต้องการหรือไม่ และนโยบายนั้นจะสามารถแก้ปัญหาที่
ก าลังประสบอยู่ได้หรือไม่  เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกณฑ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ทางเลือกนโยบายมักจะใช้การเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนและ
ผลประโยชน์ภายใต้วิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยแนวคิดดังกล่าวนี้เห็นว่า
การตัดสินที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ “คุณค่า” (values) เป็นวิธีการที่ไม่
                                                 

2 ข้อมูลที่น าเสนอในบทนี้มาจากการศึกษา วิเคราะห์และสรุปจากเอกสารท่ี
ส าคัญคือ Yanow, 1996;  Yanow, 2000; Yanow, 2007; Yanow, 2010; 
Fischer, 20003; Fischer, 2009; Fisher, 2010; Wagenaar, 2007; และไชยรัตน์ 
เจริญสินโอฬาร, 2546 ส าหรับเอกสารที่อธิบายถึงแนวคิดของการศึกษาวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะแนวการตีความไว้อย่างพิสดารและมีการอ้างอิงกันเป็นจ านวนมาก
ในวงวิชาการทางด้านน้ีก็คือหนังสือของยานาว โดยเฉพาะอย่างย่ิง Yanow, 1996; 
และ Yanow, 2000 ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะรูปแบบนี้อย่าง
ละเอียดสามารถศึกษาได้จากหนังสือสองเล่มนี้ 
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เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการประเมินผลเชิงวิทยาศาสตร์ ต้นทุนและ
ประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือที่ไม่ได้ถูกแปลงเป็นตัวเงินไม่ได้รับการยอมรับ
ในการพิจารณา ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานเชิงปริมาณ
จึงเป็นกลุ่มบุคคลที่ครอบง าการปฏิบัติของการวิเคราะห์และวางแผน
นโยบายตามแนวคิดแบบดั้งเดิมนี้ จนกระท่ังในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960-
1970 ได้เกิดแนวคิดที่ต่อต้านการศึกษาวิเคราะห์นโยบายแบบดั้งเดิม โดย
แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ได้เรียกร้องให้มีกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยมาก
ขึ้นและมีการตัดสินใจที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น นอกจากนี้แนวคิดใหม่นี้ยังได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจ ากัดของการศึกษาเชิง
ปริมาณ และการก าหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินที่ต้องมีความชัดเจน 
แน่นอนตายตัวภายใต้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย  

การวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความ (interpretive policy 
analysis) เกิดจากความพยายามที่จะพัฒนาวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องของการศึกษาวิเคราะห์นโยบายแบบดั้งเดิม โดยการหันกลับไป
ให้ความส าคัญกับเรื่องของ “คุณค่า” (values) โดยการเปลี่ยนเนื้อหาของ
การสนทนาจากเรื่องของคุณค่าในฐานะที่เป็นเรื่องของต้นทุน-ก าไร ไปสู่
การเน้นในเรื่องของคุณค่า ความเชื่อและความรู้สึกในฐานะที่เป็นชุดของ
ความหมาย และมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มองว่าการกระท า
ของมนุษย์เป็นการแสดงออกของความหมาย การเปลี่ยนแปลงแนวคิดใน
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และความรู้ ซ่ึงเป็นผลมาจากงานของนัก
ปรัชญาหลายท่าน เช่น คูณ (Thomas Kuhn) ซุทส์ (Alfred Schutz) 
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เบอร์เกอร์ (Perter Berger) และลัคแมน (Thomas Luckman) ได้น าไปสู่
การวิพากษ์หักล้างแนวคิดของการวิเคราะห์นโยบายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การวิเคราะห์ตามแนวปฏิฐานนิยม (positivism) และพัฒนาวิธีการศึกษา
แนวการตีความนี้ขึ้นมา (ดูใน Yanow, 2000, viii-ix) 

วิธีการศึกษาตามแนวการตีความ (interpretive methods) 
ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าคนเราอาศัยอยู่ในโลกเชิงสังคมที่สามารถตีความได้
หลากหลาย โดยโลกในเชิงสังคมนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลที่มีความหมาย
เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ ในตัวเองโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ศาสตร์ที่ เป็นกลาง 
(neutral) และเป็นวัตถุวิสัย (objective) ที่ก าหนดโดยวิธีการศึกษาแบบ
วิทยาศาสตร์นั้นไม่อาจเป็นจริงได้ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตต้องมีการสร้าง
จิตส านึก (sense-making) และการสร้างจิตส านึกจ าเป็นจะต้องมีการ
ตีความ เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์นโยบายก็เป็นเรื่องของการสร้าง
จิตส านึกซึ่งจะต้องมีการตีความเช่นเดียวกัน  

วิธีการศึกษาแบบดั้งเดิมของการศึกษาวิเคราะห์นโยบายจะมีการ
ด าเนินการภายใต้สมมติฐานของวิธีการศึกษาตามแนวปฏิฐานนิยม ซึ่งเชื่อ
ว่ามีความเป็นไปได้และมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษานโยบายอย่างเป็นวัตถุ
วิสัย (objective) และการประเมินผลอย่างเป็นกลางในเชิงคุณค่า (value-
free) และปลอดจากอิทธิพลภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากนักวิเคราะห์
นโยบายต้องการจะทราบว่านโยบายท่ีก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ผู้วิเคราะห์ก็มักจะท าการเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับค าหรือข้อความที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กฎหมายหรือ
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โครงการว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าค าหรือ
ข้อความที่เกี่ยวกับนโยบายมีความหมายเดียว มีลักษณะที่ชัดเจน ไม่
คลุมเครือ ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวก าหนดแนวทางของผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ
และบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้  

ในทางตรงกันข้าม แนวคิดของการศึกษาวิเคราะห์นโยบายแนว
การตีความเห็นว่า เป็นไปไม่ได้ที่นักวิเคราะห์นโยบายจะศึกษานโยบายโดย
แยกตัวเองออกจากสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยปลอดจากคุณค่า ความหมาย 
ความเชื่อและความรู้สึกของตัวผู้ศึกษาวิเคราะห์เอง เนื่องจากคนเราจะต้อง
ได้ความรู้มาโดยผ่านการตีความอย่างเป็นอัตวิสัย (subjective) นั่นคือ 
ความรู้ เป็นผลสะท้อนมาจากการศึกษา ภูมิหลังของผู้ที่ท าการศึกษา
วิเคราะห์นโยบาย นอกจากนี้นักวิเคราะห์นโยบายตามแนวการตีความยัง
เห็นว่าไม่ใช่เพียงนักวิเคราะห์นโยบายเท่านั้นที่มีสิทธิในการตีความข้อมูล 
แต่ตัวแสดงที่เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายทั้งหมดก็สามารถ
ที่จะตีความข้อมูลได้เช่นเดียวกัน และยิ่งกว่านั้น ประดิษฐกรรม (artifacts) 
และการกระท าของมนุษย์ ซึ่งรวมทั้งข้อความนโยบาย กฎหมายข้อบังคับ
และการน ากฎข้อบังคับหรือนโยบายไปปฏิบัติก็ไม่ใช่เป็นเพียงเหตุผลในเชิง
เครื่องมือ (instrumentally rational) เท่านั้น แต่มันยังเป็นการแสดงออก
ของความหมาย อัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ในเชิงสังคมอีกด้วย  

แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของการศึกษาวิเคราะห์นโยบายแนวการ
ตีความดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วได้รับการการพัฒนาขึ้นมาโดยนักปรัชญากลุ่ม
ค้านท์ใหม่เชื้อสายเยอรมัน (German neo-Kantian) ในช่วงปลายศตวรรษ
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ที่ 19 นักวิชาการส านักปรากฏการณ์วิทยา (phenomenologists) และ
นักปรัชญาส านักการตีความ (hermeneuticists) ในช่วงครึ่งแรกของ
ศตวรรษที่ 20 โดยนักวิชาการเหล่านี้ได้น าเสนอแนวคิดเชิงวิพากษ์ใน 2 
ประเด็นหลัก (Yanow, 2000, p. 6) คือ (1) วิพากษ์โจมตีความเชื่อของนัก
ปรัชญาแนวประจักษ์นิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่ว่าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์และโลกในเชิงสังคมได้มาโดยผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้า (five senses) เท่านั้น ซึ่งวิธีการนี้จะแยกเรื่องของคุณค่า 
(value) กับข้อเท็จจริง (fact) ออกจากกัน โดยให้มีการแยกเรื่องของคุณค่า 
(values) ออกจากกระบวนการของการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ และ
ไม่ ให้ ความส าคัญกั บบทบาทของความรู้ ที่ มี อยู่ ก่ อนหน้ า  (priori 
knowledge) ในการท าความเข้าใจโลกเชิงสังคม และ (2) นักวิชาการ
เหล่านี้ได้วิพากษ์โจมตีนักประจักษ์นิยมชิงตรรกะ (logical positivists) 
และนักปรัชญาที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ภาษาและรูปแบบของการอ้างเหตุผล
แบบลดทอนย่อส่วน (reduction) ในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 โดยนัก
ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenologists) เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่าง ซึ่ง
อาจจะเรียกว่า จิต (mind) ส านึก (consciousness) กระบวนทัศน์ 
(paradigm) กรอบ (frame) หรือแว่น (lens) เป็นตัวกรอง (filters) การ
รับรู้ส านึกและจัดระบบการรับรู้ทางกายภาพในกระบวนการของการสร้าง
จิตส านึก (sense-making) ความรู้ที่มีอยู่ก่อนหน้า (priori knowledge) 
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้มาจากการศึกษา การฝึกฝนอบรม ประสบการณ์ 
หรือภูมิหลั งส่ วนบุคคลรูปแบบอ่ืนๆ ล้ วนแล้วแต่มีบทบาทส าคัญ           
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ในการสร้ างจิตส านึกทั้ งสิ้ น  ส่ วนนักปรัชญาในส านักการตีความ 
(hermeneuticists) มีความเห็นว่า ความหมายที่เกี่ยวกับมนุษย์ปรากฏตัว
หรือแสดงออกมาในรูปของประดิษฐกรรม (artifacts) ของมนุษย์ เช่น ใน
รูปของภาษา ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม การกระท าและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นต้น โดยที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา และ
ประดิษฐกรรมดังกล่าวสามารถจะน ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือหาความหมาย 
ในลักษณะเดียวกันกับวิธีการวิเคราะห์ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาเพ่ีอท าความ
เข้าใจข้อความในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นรากฐานหรือที่มาของการวิเคราะห์ตาม
แนวการตีความ  

แนวคิด เหล่ านี้ ได้ กลาย เป็นที่ รู้ จั กกั นมากขึ้ น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมื่อผู้สนับสนุนจ านวนมากได้เดินทางเข้าไปในฐานะที่เป็น    
ผู้ลี้ภัยจากพวกนาซี (Nazis) และที่ประเทศสหรัฐอเมริกานี้เองที่แนวคิด
ของพวกเขาได้มาผสมผสานเข้ากับแนวคิดที่มีอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว
ของดิวอ้ี (John Dewey) และมีด (George Herbert Mead) ซึ่งได้มีการ
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ (symbolic 
interactionism) แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ช า ติ พั น ธุ์ ว ร ร ณ น า 
(ethnomethodology) ความคิดเหล่านี้ได้เข้าสู่แวดวงของศาสตร์ทางด้าน
นโยบายในช่วงทศวรรษที่  1970 -1980 โดยผ่านงานของอีเดลแมน 
(Murray Edelman) เรนและชอน (Martin Rein and Donald Schon) 
ดรายเซ็ก (John Dryzek) ฟิสเชอร์ (Frank Fischer) เจนนิ่งส์ (Bruce 
Jennings) แพรีสและเรย์โนล์ด (David Paris and James Reynolds) 
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ทอร์เจอสัน (Douglas Torgerson) และฮาวเกสเวิร์สและสโตน (Mary 
Hawkesworth and Deborah Stone) (ดูใน Yanow, 2000, p. 7) 
บทความวิชาการที่น าเสนอแนวคิดดังกล่าวส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในวารสาร 
“นโยบายศาสตร์” (Policy Sciences) ที่ตีพิมพ์ในช่วงทศวรรษที่ 1980 
จนถึงต้นทศวรรษท่ี 1990  

นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากการพัฒนาที่
คู่ขนานกันมาในส่วนของการประเมินโครงการ (program evaluation) 
และการน านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผ่านงานของกูบาและลินโคล์น (Egon Guba and Yvonna 
Lincoln) และบทความที่เขียนโดยพาลัมโบและคาลิสต้า (Palumbo and 
Calista) ในขณะเดียวกัน นักทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายจ านวนมากได้รับ
อิทธิพลจากผลงานที่เป็นแนวการตีความจากสาขาอ่ืนๆ เช่น จากสาขา
มานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ์ (symbolic anthropology) โดยผ่านงานของ
เกิร์ทส์ (Geertz) ในสาขาปรัชญาและประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยผ่าน
งานของคูณ (Kuhn) ลาทัวร์ (Latour) และรอร์ตี (Rorty) และในสาขา
ทฤษฎีวรรณกรรมและปรัชญาการเมืองร่วมสมัย โดยผ่านงานของ         
ฮาเบอร์มาส (Harbermas) ริเคอร์ (Ricoeur) และเทย์เลอร์ (Taylor)  
เป็นต้น (ดูใน Yanow, 2000, p. 7)   

จนถึงปัจจุบัน ผลงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายแนวการ
ตีความส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของการเน้นที่จุดยืนทางปรัชญาที่เป็น
ฐานรองรับอยู่ ผลงานส่วนใหญ่เป็นการเสนอข้อโต้แย้งเพ่ือหักล้างความเชื่อ
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ของนักปฏิฐานนิยม (positivist) ที่เป็นพ้ืนฐานรองรับวิธีการวิเคราะห์
นโยบายแบบดั้งเดิม ที่ เกี่ยวกับความจริงของโลกในเชิงสังคมและ
ความสามารถของคนเราในการที่จะรู้และเข้าใจโลกในเชิงสังคมดังกล่าว ซึ่ง
จากมุมมองแบบดั้งเดิมนั้น วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการ
พิจารณาในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนของธรรมชาติและโลกในเชิงสังคม 
มากกว่าในฐานะที่เป็นการประกอบกันขึ้นมาของการตีความที่มนุษย์
กระท าต่ อ โลก  ส่ วนวิ ธี ก ารศึ กษาแนวการตี ความ  (interpretive 
approach) จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรู้จักโลกที่อยู่
รอบตัวและลักษณะของความรู้นั้นมากกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติของ
ความจริง  
 วิธีการตามแนวการตีความ (interpretive approach) ของการ
วิเคราะห์นโยบายจะเน้นในเรื่องของความหมายซึ่งถูกตีความโดยกลุ่ม
บุคคลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานหรือองค์การที่
เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ต่อต้าน ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ เช่น 
หน่วยงานฝ่ายบริหารที่เป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนถึงผู้รับบริการและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งในการตีความนั้น
จะเป็นการศึกษาไม่เพียงแค่ว่าความหมายของนโยบายใดนโยบายหนึ่งคือ
อะไรเท่านั้น แต่ยังเป็นการส ารวจว่ามันมีความหมายเช่นนั้นได้อย่างไรอีก
ด้วย โดยในการศึกษานั้นจะเป็นการพยายามหาค าตอบว่ามีกระบวนการ
อะไรบ้างที่ความหมายของนโยบายถูกสื่อสารออกมา และใครคือบุคคลที่
เป็นเป้าหมายที่นโยบายนั้นต้องการสื่อสาร ภายใต้บริบทเฉพาะอะไรที่
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ความหมายเหล่านี้ถูกสร้างข้ึนมา และผู้อ่านกลุ่มอื่นๆ สร้างความหมายของ
ประดิษฐกรรมนโยบาย (policy artifacts) ขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งใน
การศึกษาเรื่องดังกล่าว นักวิเคราะห์มักจะมุ่งเน้นพิจารณาเป็นพิเศษที่การ
กระท าของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและผู้ออกกฎหมาย และการกระท า
ของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีศักยภาพทั้งใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารความหมายข้อความนโยบายและใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานหรือผู้ที่ท าให้นโยบายนั้นๆ ผ่านเป็นกฎหมายออกมา  
 การวิ เคราะห์แนวการตีความมักจะมีจุดเน้นที่  “ปริศนา” 
(puzzles) หรือ “ความตึงเครียด” (tensions) ที่มาจากสองแหล่ง (ดูใน 
Yanow, 2000, pp. 8-9) โดยแหล่งที่มาประการแรกได้แก่ ความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งซึ่งนักวิเคราะห์คาดหวังว่าจะพบและสิ่งซึ่งนักวิเคราะห์นั้นได้พบ
ด้วยประสบการณ์จริงในนโยบายหรือในหน่วยงานภาคสนาม ความ
คาดหวังซึ่งบุคคลหนึ่งมีต่อโครงการหรือนโยบายที่ต้องการวิเคราะห์มาจาก
ประสบการณ์ การศึกษาหรือการฝึกฝนอบรมของบุคคลนั้น เมื่อมีการ  
“ผิดคู่” (mismatch) ปริศนาหรือความตึงเครียดที่ตามมาจะสร้างโอกาส
เพ่ืออธิบายว่าท าไมนโยบายหรือหน่วยงานก าลังท าสิ่งที่ “แตกต่างออกไป” 
(differently) ซึ่งโดยทั่วไปคนเรามักจะทึกทักเอาว่าวิธีการที่แตกต่างคือสิ่ง
ที่ “ผิด” วิธีการแนวการตีความจะกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เราปฏิบัติต่อ
ความแตกต่างเช่นนั้นในฐานะที่เป็น “วิธีที่แตกต่างของการมอง ความ
เข้าใจและการกระท า” บนพ้ืนฐานของความแตกต่างของประสบการณ์ที่มี
มาก่อนหน้านี้ ในการวิเคราะห์โครงการหรือนโยบายใดนโยบายหนึ่ง ความ
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ตึงเครียดระหว่างความคาดหมายและประสบการณ์จริงที่พบถือเป็นแหล่ง
ของความรู้ที่ส าคัญของนักวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความ  
 แหล่งที่มาประการที่สองของ “ปริศนา” ซึ่งสามารถจุดประกายใน
การวิเคราะห์ตามแนวการตีความมาจากความตึงเครียดที่มีอยู่ในค ากล่าว
ที่ว่า “ให้ท าอย่างที่ฉันบอก อย่าท าอย่างที่ฉันท า” (do as I say, not as I 
do) ซึ่งพ่อแม่มักจะบอกกับลูกๆ ของตน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่เด็กและ
อาจจะรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาในที่ท างานถูกครอบง าด้วยวิธีการนี้ เมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ที่คาดหวังว่าพวกเขาจะต้องท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เด็ก
หรือผู้ ใ ต้บั งคับบัญชามักจะท าตามสิ่ งที่ พวก เขา เห็น พ่อแม่หรื อ
ผู้บังคับบัญชาของพวกเขา “ท า” แทนที่จะท าตามสิ่ งที่ พ่อแม่หรือ
ผู้บังคับบัญชาของพวกเขา “บอก” ซ่ึงการศึกษาวิจัยทางด้านจิตวิทยา 
(psychological research) บอกเราว่าเมื่อพบว่ามีความขัดแย้งกันระหว่าง
ระหว่างค าพูดและการกระท า เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า “การกระท า” มี
ความใกล้ชิดกับความจริงมากกว่า “ค าพูด”  
 เมื่อน าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย 
สามารถแปลความได้ว่าสิ่งที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติก าลังกระท าอยู่ประกอบ
เป็น “ความจริง” ตามเจตจ านงของนโยบาย มากกว่าข้อความนโยบายที่ได้ 
“กล่าวไว้” ในรูปของภาษาหรือตัวอักษร ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์นโยบาย
จึงไม่ควรถูกจ ากัดที่ภาษาหรือความคิดของนโยบายในฐานะที่เป็นการ
เข้าใจเจตนารมณ์ของผู้เขียนนโยบายเท่านั้น แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
นโยบายกลุ่มอ่ืนๆ ก็สมควรที่จะได้รับการศึกษาวิเคราะห์เช่นเดียวกัน 
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โดยนัยนี้ การวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความจึงเป็นการส ารวจความ
ขัดแย้งระหว่างความหมายของนโยบายในฐานะที่เป็นเจตจ านงของผู้
ก าหนดนโยบายและความหมายหลากหลายที่เป็นไปได้ และแม้กระทั่ง
ความหมายที่ตรงกันข้ามกับเจตจ านงของผู้ก าหนดนโยบายซึ่งถูกก าหนด
โดยผู้ที่เก่ียวข้องกับนโยบายกลุ่มต่างๆ  

ในการวิเคราะห์นโยบายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์
ที่ด าเนินการหลังจากการน านโยบายไปปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือการ
วิเคราะห์ประเมินผลนโยบาย จ าเป็นที่จะต้องมีการหา “ความหมาย” หรือ 
“เจตจ านง” ของนโยบายเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
ออกมา แต่การวิเคราะห์แนวการตีความได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องที่จะ
ทึกทักเอาว่า “ความหมาย” หรือ “เจตจ านง” ที่เหมาะสมในประเมินมี
เพียงหน่ึงเดียว เนื่องจากในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น 
บุคคลกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมักจะตีความข้อความนโยบายที่อยู่ในรูปของ
ตัวอักษรแตกต่างกันไป ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบใน
การน านโยบายไปปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
นักวิเคราะห์นโยบายที่จะต้องใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์แบบอ่ืนๆ เพ่ือให้
เห็นถึงความหมายที่ถูกสร้างโดยตัวแสดงกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบาย  
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3.2 ชุมชนของความหมาย 
ในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน (community) สมาชิกของชุมชนจะมี

การใช้กลไกการรับรู้แบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ก่อให้เกิดการกระท าที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน และใช้ภาษาแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันใน
การพูดเกี่ยวกับความคิดและการกระท า แม้ว่าภาษาของ “ชุมชน” จะมี
รากฐานในท้องถิ่นเชิงภูมิศาสตร์ มีความคล้ายคลึงกันของจุดยืนที่มาจาก
ผลประโยชน์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณสมบัติร่วม ทัศนะทางการเมือง  
เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ชนชั้น ศาสนา หรือความคล้ายคลึงร่วมกันในด้านอ่ืนๆ   
ก็ตาม แต่สิ่ ง เหล่านี้ เมื่อถูกน า เข้ า ไป สู่บริบทของนโยบายร่วมกับ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่กว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งแห่งที่ภายใน
โครงสร้างเชิงองค์การ การฝึกฝนและการเป็นสมาชิกกลุ่มวิชาชีพ และมิติ
อ่ืนๆ ที่เป็นไปได้อีกหลากหลายได้น าไปสู่ชุดของคุณค่า ความเชื่อและ
ความรู้สึกซึ่ งสามารถร้อยรัดประชาชนเข้ าด้วยกัน  ในการสื่อสาร
ความหมาย การรับรู้ ภาษาและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมต่างส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน จนถึงจุดหนึ่งซึ่งส านึกของการ “ร่วมกัน” มีมากกว่าส านึกของ
ความ “แตกต่าง” และกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกลายเป็น “ชุมชน
ของการตีความ” (interpretive communities) ซึ่งมีการคิด การพูด การ
ปฏิบัติและการให้ความหมายร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ส านึกร่วมของ
ชุมชนดังกล่าวอาจจะมีลักษณะเลื่อนไหลมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่
ละประเด็น  
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ในสถานการณ์ของนโยบายใดนโยบายหนึ่ งจะมีชุมชนของ
ความหมาย (communities of meaning) เป็นองค์ประกอบอยู่อย่างน้อย 
3 ประการ (ดูใน Yanow, 2000, pp. 10-11) คือ (1) ชุมชนความหมาย
ของผู้ก าหนดนโยบาย (2) ชุมชนความหมายของบุคลากรของหน่วยงานที่
น านโยบายไปปฏิบัติ และ (3) ชุมชนความหมายของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ แต่จากการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ
และการศึกษาเกี่ยวกับองค์การท าให้เราทราบว่า หน่วยงานอาจจะ
ประกอบด้วยชุมชนของความหมายภายในองค์การที่แตกต่างกันจ านวน
หนึ่ง เช่น ทัศนะจากผู้อ านวยการ ผู้จัดการหรือผู้บริหาร กลุ่มนักวิชาชีพ 
และเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการระดับล่าง เป็นต้น จากการศึกษาเกี่ยวกับ
ชุมชนท าให้เราทราบว่าชุมชนและเพ่ือนบ้านใกล้เคียงมีการแบ่งแยกกันอยู่
ภายใน จากการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายท าให้เราทราบว่า
ประเด็นของการโต้เถียงเกี่ยวกับนโยบายไม่ได้จบสิ้นลงในทันทีที่กฎหมาย
หรือนโยบายนั้นผ่านออกมา แต่นโยบายหรือกฎหมายข้อบังคับที่ผ่านออก
มาแล้วยังมีการเคลื่อนไหว การถกเถียงและตีความต่อเนื่องตามมา รวมทั้ง
ในการด าเนินการน านโยบายไปปฏิบัติด้วย และจากการศึกษาเกี่ยวกับ   
ตัวแสดงนโยบายท าให้เราทราบว่า มีกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเป็น
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน หน่วยงานหรือกลุ่มวิชาชีพที่
เข้ามาสนับสนุนหรือต่อต้าน กลุ่มผลประโยชน์ ลูกค้าหรือผู้รับบริการที่
เป็นไปได้ เสียงที่เงียบหรือเสียงที่ไม่ได้ยิน ซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้อาจจะ
ตีความนโยบายแตกต่างไปจากเจตนารมณ์ของผู้ก าหนดนโยบายได้ ดังนั้น 

นโยบายสาธารณะแนวการตีความ82



83 
 

 

แทนที่จะทึกทักว่าปัญหานโยบายเป็นความจริงเชิงวัตถุวิสัย (objectively 
factual) ซึ่งมีความหมายที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว นักวิเคราะห์นโยบายควร
จะพิจารณาและให้ความส าคัญกับความหมายอ่ืนๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งถูกสร้าง
หรือถูกนิยามโดยชุมชนนโยบายกลุ่มอื่นๆ ด้วย  
 
3.3 ความหมายและประดิษฐกรรมนโยบาย 

วิธีแนวการตีความของการวิเคราะห์นโยบายคือวิธีการที่เน้นใน
เรื่องความหมายของนโยบาย เน้นที่ เรื่องของคุณค่า ความเชื่อและ
ความรู้สึกที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงออกมา และเน้นที่กระบวนการซึ่ง
ความหมายเหล่านั้นถูกถ่ายทอดไปสู่และถูกอ่านโดยกลุ่มผู้อ่านหรือผู้ฟังที่
หลากหลาย  ส านั กปรั ชญาที่ สนั บสนุนแนวคิ ดการตี ความ  เช่ น 
ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) และส านักการตีความ 
(hermeneutics) เชื่อว่าความหมาย คุณค่า ความเชื่อและความรู้สึกถูก
หลอมรวม (embodied) อยู่ในประดิษฐกรรม และถูกส่งต่อ 
(transmitted) โดยผ่านประดิษฐกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น ภาษา 
เครื่องแต่งกาย แบบแผนของการกระท าและการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ตัวบทที่อยู่ในรูปของการเขียน (written texts) หรือพ้ืนที่ที่ถูกสร้างขึ้นมา 
เป็นต้น ในบริบทของการวิเคราะห์นโยบาย ความหมายดังกล่าวนี้จะเน้นไป
ที่นโยบายหรือประดิษฐกรรมหน่วยงาน (agency artifacts) ในฐานะที่เป็น
สัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งแสดงออกถึงความหมายของนโยบายและ
ความหมายในเชิงองค์การที่มีความเป็นนามธรรมมากกว่า  
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สัญลักษณ์ (symbol) คือของสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะมีลักษณะที่เป็น
รูปธรรม ที่แสดงถึงสิ่ ง อ่ืนซึ่งมักจะเป็นนามธรรม เช่น นกพิราบคือ
สัญลักษณ์ของสันติภาพ เป็นต้น สัญลักษณ์เป็นการสร้างทางสังคม โดย
กลุ่มของประชาชนซึ่งอาจจะเป็นรัฐ สังคม ชนเผ่า หน่วยงานหรือองค์การ 
ชุมชนหรือกลุ่มสาขาอาชีพ เห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งนั้นสื่อความหมายว่าอะไร 
ซึ่งการวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์หน่วยงานและการวิเคราะห์ชุมชน
เป็นการวิเคราะห์ที่สัญลักษณ์และความหมายของสาธารณะโดยส่วนรวม 
ไม่ใช่ส่วนตัวหรือปัจเจกบุคคล และความหมายของสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่
ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งในอีกเวลา
หนึ่ง สถานที่หนึ่งและประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งความหมายของสัญลักษณ์
อย่างเดียวกันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงก็ได้   

สัญลักษณ์จะท าหน้าที่รวบรวมบรรดาผู้ซึ่งยึดถือความหมายแบบ
เดียวกันเข้าด้วยกัน และในขณะเดียวกันก็จะแยกพวกเขาออกจาก
ประชาชนคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนที่ไม่ได้ยึดถือความหมายในแบบเดียวกัน การรู้
ถึงชื่อ ประเพณีและสัญลักษณ์อ่ืนๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในตัวเอง
ในฐานะที่สัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกของประเทศ ชุมชน องค์การหรือ
กลุ่ม และการไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจสัญลักษณ์ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ และเนื่องจากเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่
เฉพาะเจาะจง สัญลักษณ์จึงอาจจะประกอบด้วยความหมายหลาย
ความหมาย ปัจเจกบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงกลุ่มที่แตกต่าง
ซึ่งเขาเป็นสมาชิกอยู่ อาจจะตีความสัญลักษณ์อันเดียวกันแตกต่างกันก็ได้  
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ประดิษฐกรรม (artifacts) ของมนุษย์คือสัญลักษณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับความหมายที่พวกเขายึดถืออยู่หรือสร้างความหมายนั้น
ขึ้นมา โดยสัญลักษณ์ประกอบด้วย 3 มิติของการสร้างความหมาย 
(Yanow, 2000, pp. 14-15) ได้แก่ อารมณ์หรือสุนทรียศาสตร์ 
(emotive/aesthetic) การรับรู้ (cognitive) และศีลธรรม (ethos) ที่
สอดคล้องกับคุณค่า ความเชื่อและความรู้สึก ดังนั้น ประดิษฐกรรมจึงเป็น
หลักฐานที่มองเห็นได้ชัดเจนและจับต้องได้มากขึ้นของคุณค่า ความเชื่อ
และความรู้สึกซึ่งสมาชิกในกลุ่มยึดถือและปฏิบัติตาม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ ประดิษฐกรรมเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมของคุณค่า    
ความเชื่อ ความรู้สึกหรือความหมายที่เป็นนามธรรมมากกว่านั่นเอง โดย
สัญลักษณ์ที่เป็นประดิษฐกรรม (artifactual symbols) ของมนุษย์ จะมี
การแสดงตัวออกมาใน 3 รูปแบบ คือ ภาษา วัตถุและการกระท า ซึ่งจาก
ค าอธิบายดังกล่าวข้างต้น สามารถสร้างเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความหมายและประดิษฐกรรมได้ดังภาพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงความหมาย (คุณค่า ความเชื่อและความรู้สึก) 
ทีห่ลอมรวมอยู่ในประดิษฐกรรมนโยบายซึ่งแสดงออกมา 
ในรูปของสัญลักษณ์ (ภาษา วัตถุและการกระท า)  
(ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Yanow, 2000, p. 15) 

ความหมาย 

คุณค่า ความเชื่อ ความรูส้ึก 

 
 
 
 
 
 

 

ประดิษฐกรรมนโยบาย 

ภาษา วัตถ ุ การกระท า 
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แต่เนื่องจากกระบวนการของการสร้าง การรักษาและการ
เปลี่ยนแปลงประดิษฐกรรมและความหมายของประดิษฐกรรมเป็นสิ่งที่มี
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในแต่ละครั้งที่ เราเข้าไป
เกี่ยวข้อง เรียกร้องหรือใช้ประดิษฐกรรม จะเป็นการแสดงถึงการที่เราเข้า
ไปส่งเสริม รักษาหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เป็นพ้ืนฐานรองรับอยู่ 
ดังนั้น แผนภูมิที่ถูกต้องสมบูรณ์จึงมีลักษณะดังภาพต่อไปนี้  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

ความหมาย 

คุณค่า ความเชื่อ ความรูส้ึก 

 
 
 
 
 
 

 

ประดิษฐกรรมนโยบาย 

ภาษา วัตถ ุ การกระท า 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงการใช้ประดิษฐกรรมเป็นการส่งเสริม รักษา 
หรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่อยู่ในประดิษฐกรรมนั้นๆ 
(ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Yanow, 2000, p. 16)  
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จากแผนภูมิข้างบนนี้แสดงให้เห็นว่า ภาษา วัตถุและการกระท า
ทุกอย่างมีศักยภาพในการสื่อความหมาย เปิดให้มีการตีความโดยผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ผู้รับบริการหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายของ
นโยบาย สาธารณชนที่ เกี่ ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย อ่ืนๆ ใน
ขณะเดียวกัน ในการใช้ภาษา วัตถุและการกระท าล้วนเป็นเครื่องมือส าหรับ
การตอกย้ าความหมายเดิมหรือสร้างความหมายใหม่ให้แก่ประดิษฐกรรม
อยู่ตลอดเวลา  
 
3.4 ขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความ  

ส าหรับขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแนวการ
ตีความนั้นสามารถแบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็น 5 ขั้นตอน (Yanow, 2000, 
pp. 20-22) ซึ่งค าอธิบายโดยสังเขปของแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้  

เนื่องจากธรรมชาติของความหมายมีความเป็นนามธรรม เข้าถึงได้
ยากและสังเกตได้ยาก การวิจัยแนวการตีความจึงด าเนินการจากการระบุ
และวิเคราะห์ประดิษฐกรรมที่เป็นรูปธรรมมากกว่า สามารถสังเกตเห็นและ
เข้าถึงได้ง่ายกว่า ดังนั้น สองขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์นโยบายแนวการ
ตีความคือ (1) การระบุประดิษฐกรรมซึ่งเป็นตัวน าความหมายที่ส าคัญ
ส าหรับชุมชนการตีความ (interpretive communities) ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับประเด็นนโยบายที่ก าหนด และ (2) การระบุบรรดาชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นนโยบายซึ่งสร้างหรือตีความประดิษฐกรรมและ
ความหมายเหล่านั้น ซึ่งทั้งสองข้ันตอนนี้สามารถเกิดขึ้นก่อนหลังสลับกันได้ 
ในแง่ของการปฏิบัติ ทั้งสองขั้นตอนมีการปฏิบัติในเวลาเดียวกัน ทับซ้อน
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กันไปมาระหว่างประดิษฐกรรมและชุมชนของการตีความ จากสมมติฐาน
ที่ว่าเราอาศัยอยู่ในโลกของการตีความที่มีความเป็นไปได้ที่หลากหลาย 
นักวิเคราะห์นโยบายจ าเป็นจะต้องส ารวจการมีอยู่ของการตีความที่
แตกต่างของแต่ละประดิษฐกรรมหรือการมีอยู่ของชุมชนการตีความที่
แตกต่าง  

ขั้นตอนที่สาม ซึ่งสามารถปฏิบัติพร้อมกับสองขั้นตอนแรกได้ คือ
เพ่ือระบุ “วาทกรรม” (discourses) ของชุมชน โดยหาว่าชุมชนนั้นพูดถึง
และปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นนโยบายนั้นอย่างไร เป้าหมายของ
ขั้นตอนนี้คือเพ่ือให้สามารถกล่าวบางสิ่งบางอย่างเก่ียวกับความหมายที่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับคุณค่า ความเชื่อ ความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายแต่ละแห่ง รวมทั้งเป็นการขยายขอบเขตของการ
วิเคราะห์ประดิษฐกรรม เนื่องจากความหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วรับรู้ได้
อย่างเป็นนัย (tacitly) และดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าถึงได้อย่างตรงๆ 
จ าเป็นที่จะต้องมีการระบุประดิษฐกรรม (ภาษา วัตถุและการกระท า) ซึ่ง
ความหมายหลอมรวมอยู่ และแสดงออกมาในรูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ แต่
เนื่องจากชุมชนการตีความมีหลากหลาย เราจึงอาจจะพบความหมายที่
แตกต่างหลากหลายในประดิษฐกรรมอันเดียวกัน ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที่สี่ นักวิเคราะห์จะระบุความหมายซึ่งมีความขัดแย้งกัน

ระหว่างหรือภายในชุมชนนโยบาย โดยแสดงให้ผู้ก าหนดนโยบายเห็นถึงนัย
ของความหมายที่แตกต่างและขัดแย้งกันในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
นักวิเคราะห์นโยบายอาจจะแนะน ากลุ่มชุมชนหรือหน่วยงานโดยชี้ให้เห็น
ว่าความแตกต่างของความเห็นระหว่างพวกเขาและกลุ่มอ่ืนๆ หรือ

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงประดิษฐกรรมเชิงสัญลักษณ์ แหล่งที่รวมของ 
ความหมายและชุมชนการตีความท่ีหลากหลาย  
(ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Yanow, 2000, p. 21) 

 

ประดิษฐกรรมนโยบาย 
(ภาษา วัตถ ุการกระท า) 

 

ความหมายที่ 3 

ชุมชนการตีความ C 

ความหมายที่ 4 

ชุมชนการตีความ D 

ความหมายที่ 5 

ชุมชนการตีความ E 

ความหมายที่ 2  

ชุมชนการตีความ B 

ความหมายที ่1 

ชุมชนการตีความ A 
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หน่วยงานอ่ืนเกิดจากประสบการณ์ ภูมิหลัง และสิ่งอ่ืนๆ ที่แตกต่างกัน 
ไม่ใช่ความจริงแท้ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้  

ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ เป็นการด าเนินการในรูปแบบ
ของการเจรจาหรือการไกล่เกล่ียการตีความที่เป็นความขัดแย้ง เป็น
กระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์โดยมีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมให้
เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่เห็นไม่สอดคล้องต้องกันของแต่ละ
ชุมชนหรือภายในชุมชนเดียวกัน บทบาทของนักวิเคราะห์นโยบายอาจจะ
เป็นการให้แนวทางหรือค าแนะน าต่อทางเลือกอันใดอันหนึ่งต่อผู้ก าหนด
นโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์นโยบายอาจจะแสดงบทบาทที่
ก่อให้เกิดการก าหนดกรอบใหม่ของทางเลือกซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจแบบ
ใหม่ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่มีความไม่ลงรอยกันและน าไปสู่แนวทางใหม่ของ
การปฏิบัติก็เป็นได้  

อนึ่ง ในการแยกออกจากกันของข้ันตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
จนถึงขั้นตอนสุดท้ายดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องของแนวคิดเท่านั้น แต่ในแง่
ของการปฏิบัติจริงแล้ว ขั้นตอนเหล่านี้จะเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นการ
ย้อนกลับไปกลับมาและอาจจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได้  
 
3.5 การศึกษานโยบายสาธารณะในฐานะท่ีเป็นตัวบท  

ตามทัศนะของนักวิชาการตามแนวการตีความนั้น การศึกษา
วิเคราะห์นโยบายไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงในฐานะที่เป็น “ตัวบท” (texts) ซึ่ง
ถูกตีความโดยผู้น านโยบายไปปฏิบัติเท่านั้น แต่นโยบายในตัวของมันเองมี
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ฐานะเป็น “ตัวบท” ซึ่ งถูก “ อ่าน” โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บุคลากรในหน่วยงานอ่ืน กลุ่ม
ผู้รับบริการ ประชาชนกลุ่มอ่ืนหรือแม้แต่ชาวต่างชาติ โดยการหยิบยืม
แนวคิดมาจากทฤษฎีผู้อ่าน-การตอบสนอง (reader-response theory) 
ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายของตัวบทในวรรณกรรมที่มีการพัฒนาขึ้น
มานับตั้ งแต่ทศวรรษที่  1970 ซึ่ งปฏิ เสธทฤษฎีก่อนหน้านี้ที่ เชื่อว่า
ความหมายของตัวบทมาจากตัวบทหรือจากเจตจ านงของผู้แต่งโดยล าพัง 
แต่เชื่อว่าความหมายของตัวบทมาจากผู้อ่านด้วย หรือถ้าจะกล่าวให้ถูกต้อง
ก็คือ ความหมายของตัวบทไม่ได้มาจากความตั้งใจของผู้แต่ง ตัวบทเองหรือ
ตัวผู้อ่านเพียงล าพัง แต่ความหมายถูกสร้างโดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบทั้งสามประการดังกล่าวรวมกัน  

ตามแนวคิดของนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแนวการตีความ 
การกระท า เจตนารมณ์ จารีตปฏิบัติในองค์การ และธรรมเนียมปฏิบัติใน
สังคมต่างก็มีส่วนส าคัญในการสร้างและก าหนดความหมายให้กับสิ่งที่
เรียกว่านโยบายสาธารณะด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงได้รับ
การพิจารณาในฐานะที่เป็น “ตัวบท” (texts) ประเภทหนึ่งที่นักวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะต้องเข้าไป “อ่าน” หรือ “ตีความ” เพ่ือเปิดเผยให้เห็น
ถึงความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งจะน าไปสู่การเข้าใจถึงอัตลักษณ์หรือตัวตน
และค่านิยมต่างๆ ในสังคมท่ีแฝงเร้นอยู่ในนโยบายสาธารณะนั้นๆ และด้วย
เหตุนี้ การศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความจึงเป็นการขยายแนวคิด
และขอบเขตของการศึกษานโยบายสาธารณะให้กว้างขวางออกไปสู่สิ่งที่
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เรียกว่า “การศึกษานโยบายเชิงวัฒนธรรม” (policy culture approach) 
หรือ “การศึกษานโยบายภายใต้บริบทเฉพาะ” (contextual policy 
inquiry) ซึ่งไม่เฉพาะผู้ที่ก าหนดนโยบาย ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายเท่านั้น ที่จะสามารถให้ความหมายหรือ
ตีความนโยบายสาธารณะได้ แต่คนอ่ืนๆ ก็สามารถให้ความหมายและ
ตีความนโยบายสาธารณะได้เช่นเดียวกัน  

เนื่องจากการที่นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของการตีความ การหา
ความหมายและการสร้างความหมาย ซึ่งท าให้นโยบายหนึ่งๆ มีได้หลาย
ความหมาย ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองและมองจากจุดยืนใด ดังนั้น การ
ต่อสู้ในกระบวนการนโยบายจึงเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างการพยายาม
ท าให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันในนโยบายนั้นๆ กับการพยายามสร้าง
ความหมายอ่ืนๆ ให้กับนโยบายเดียวกัน ถ้าหากผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ พยายามท าให้นโยบายใดนโยบายหนึ่งมีความหมายเดียว
เพ่ือให้เกิดความเห็นร่วมกัน ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายนั้น ก็สามารถ “อ่าน” หรือ “ตีความ” นโยบาย
ดังกล่าวในแบบที่ตัวเองต้องการได้เช่นเดียวกัน โดยนัยนี้ นโยบาย
สาธารณะก็คือ “ตัวบท” (texts) แบบหนึ่ง ที่เปิดให้อ่านและตีความได้
หลากหลายจากบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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3.6 บทบาทของนักวิเคราะห์นโยบายในในฐานะผู้แปล-ผู้ไกล่เกลี่ย-ผู้เล่า
เรื่อง  

ตามแนวคิดแบบดั้งเดิมนั้น การวิเคราะห์นโยบายเป็นเร่ืองของ
การศึกษาที่เป็นกลางในเชิงคุณค่า (value-free) และปราศจากอคติของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ (technocratic expertise) ซึ่งเป็นการศึกษา
วิเคราะห์นโยบายภายใต้อิทธิพลของวิธีการหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์
ภายใต้หลักการของปรัชญาส านักปฏิฐานนิยม (positivism) และปรัชญา
ปฏิฐานนิยมเชิงตรรก (logical positivism) ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ถึง
ศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับปรัชญาส านักปรากฏการณ์
วิทยา (phenomenology) และส านักปรัชญาแนวการตีความ 
(hermeneutic) ทีเ่ป็นรากฐานของวิธีแนวการตีความที่เห็นว่าผู้รู้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ (situated knower) ซึ่งหมายความว่า นักวิเคราะห์ผู้ซึ่ง
ตีความไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นกลางและปราศจากอคติ แต่ผู้ศึกษาวิจัย
ด าเนินการภายใต้กรอบของการศึกษา การฝึกฝนอบรม ภูมิหลังทางด้าน
ครอบครัวและชุมชน ต าแหน่งทางสังคมและประสบการณ์ที่มีมาก่อนหน้า
นี้ ทั้งตัวบุคคลและความรู้ที่บุคคลนั้นได้รับมาไม่ได้มีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย 
(objective) และกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์นั้นเองมีผลกระทบ
ต่อสิ่งที่ถูกศึกษา โดยนัยนี้ ถึงแม้ผู้ศึกษาจะพยายามศึกษาวิเคราะห์
นโยบายโดยปราศจากอคติ ด้วยหลักเหตุผลและหลักตรรกวิทยามาก
เพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการในลักษณะที่เป็นกลางในเชิง
คุณค่า (value-free) ได้อย่างแท้จริง  
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 ดังนั้น บทบาทที่นักวิเคราะห์นโยบายควรปฏิบัติก็คือ ด าเนินการ
ในฐานะที่เป็น “ผู้แปล” (translator) ผู้ที่จะน าเรื่องราวของชุมชนการ
ตีความ (interpretive communities) แห่งหนึ่ง ไปสู่หน่วยงานผู้ก าหนด
นโยบายซึ่งถือเป็นชุมชนการตีความอีกแห่งหนึ่ง เพ่ือช่วยให้หน่วยงานหรือ
ชุมชนแต่ละแห่งเข้าใจเรื่องราวของกันและกัน ภารกิจของการวิเคราะห์
นโยบายในแง่นี้ก็คือการระบุและอธิบายมิติที่แตกต่างหลากหลายของ
ประเด็นที่ขัดแย้งกันต่อค าถามนโยบายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปรึกษาหารือและมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกนโยบายให้พิจารณามากขึ้น 
กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ นักวิเคราะห์นโยบายเรียนรู้ที่จะท าให้มีความ
สมเหตุสมผล (make sense) ของสถานการณ์จากมุมมองที่แตกต่างและ
น าการสร้างส านึก (sense-making) ไปสู่กลุ่มอ่ืนๆ นักวิเคราะห์นโยบาย
เดินทางไปสู่ชุมชนการตีความที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและบอกเรื่องราวของ
ชุมชนอ่ืนๆ ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายทั้งในมุมมองของกลุ่มตนเองและในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าใจ
มุมมองของผู้ที่อยู่ในชุมชนอ่ืนๆ ด้วย โดยนัยนี้ นักวิเคราะห์นโยบายจึงมี
บทบาททั้งในฐานะที่ เป็น “ผู้แปล” (translator) “ผู้ ไกล่เกลี่ย” 
(mediator) และ “ผู้เล่าเรื่อง” (storyteller) ในเวลาเดียวกัน  

วิธีการศึกษาวิเคราะห์นโยบายตามแนวการตีความดังกล่าวมีความ
เป็นประชาธิปไตยมากกว่าวิธีการวิเคราะห์นโยบายแบบดั้งเดิมใน 2 แง่ คือ 
(1) การวิเคราะห์แนวการตีความขึ้นอยู่กับทักษะของนักวิเคราะห์นโยบาย
ในฐานะผู้แปล-ผู้ เล่าเรื่อง (translator-storyteller) ไม่ใช่ในฐานะ
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ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ ดังนั้น จึงมีการเปิดให้มีการสนทนาหรือการ
อภิปรายของคนธรรมดาสามัญทั่วไป (lay people) ผู้ซึ่งมักจะได้รับ
ผลกระทบจากประเด็นนโยบาย แต่มักจะถูกละเลยจากวิธีการศึกษา
วิเคราะห์ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของภาษาเชิงวิทยาศาสตร์และเทคนิควิธีทาง
วิทยาศาสตร์ และ (2) วิธีตามแนวการตีความให้ความส าคัญกับการ
แสดงออกของเรื่องราวที่หลากหลาย (multiple stories) ซึ่งบอกเล่าจาก
จุดยืนของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งหมด ไม่ใช่เพียงเรื่องราวที่เล่า
โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ก าหนดนโยบายหรือชนชั้นน าอื่นๆ เท่านั้น  

จุดยืนเชิงปทัสถาน (normative position) ที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของการวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความก็คือ การที่นักวิเคราะห์นโยบายมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องท าให้เรื่องราวที่ไม่เปิดเผย (silenced stories) 
และชุมชนที่ไม่มีการแสดงออก (silenced communities) ได้เปิดเผยและ
พูดออกมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นักวิเคราะห์นโยบายเป็นผู้ที่น า
เรื่องราว คุณค่าและทัศนะของผู้ที่อยู่ “ชายขอบ” มาสู่วงสนทนา ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วผู้ที่อยู่ชายขอบเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอ านาจที่จะท าให้
ผู้อื่นได้ยินเสียง ทัศนะหรือความต้องการของตน  

ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะแนวการตีความ คือการที่นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องประกาศ
จุดยืน คุณค่าและความเชื่อของตัวเองให้ชัดเจนก่อน มิใช่การปิดบังอ าพราง
ไว้ภายใต้ข้ออ้างของความเป็นวิทยาศาสตร์หรือการสังเคราะห์อย่างเป็น
วัตถุวิสัย อย่างที่มักปฏิบัติกันในแวดวงนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
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แนวปฏิฐานนิยม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวิเคราะห์นโยบายแนวการ
ตีความเสนอให้มีการวิเคราะห์ตัวนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้วย ไม่ใช่
มองว่านักวิเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางอย่างการวิเคราะห์แนว    
ปฏิฐานนิยม ซึ่งการที่นักวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความมีทัศนะดังกล่าว
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานหรือความเชื่อที่ว่า ความหมายเป็นเรื่องของการตีความ 
และการตีความเป็นเรื่องของคุณค่า ไม่ใช่ปลอดจากคุณค่า เนื่องจากการ
ตีความเป็นการท าความเข้าใจโดยผ่านบริบทและสภาพแวดล้อมอย่างใด
อย่างหนึ่งเสมอ ดังนั้น ตามแนวคิดของการตีความจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่า
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่มีความหมายในตัวเอง สรรพสิ่งจะมีความหมายก็
ต่อเมื่อมนุษย์เข้าไปให้ความหมายกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้นในรูปของการ 
ตีความ การท าความเข้าใจที่ต่อเนื่องไม่รู้จบ ซึ่งการที่จะตีความอย่างไรนั้น
ขึ้นอยู่กับจินตนาการ ประสบการณ์และความสามารถของแต่ละคนซึ่งมีไม่
เหมือนกันและไม่เท่ากัน  

เป้าหมายของการศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความไม่ได้อยู่
ที่การสร้างค าอธิบายเชิงเหตุผล (causal explanation) หรือการท านาย
อนาคตล่วงหน้าอย่างวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะแนวปฏิฐานนิยม แต่
อยู่ที่การพยายามท าความเข้าใจ (understanding) การกระท าและ
ความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อนโยบายนั้นๆ มากกว่า นอกจากนี้ เป้าหมาย
ของการศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความยังมิได้อยู่ที่การค้นหา
ค าตอบให้กับปัญหาสังคมอย่างแนวการศึกษานโยบายของนักปฏิฐานนิยม 
แต่อยู่ที่การท าความเข้าใจมนุษย์ โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
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ประชาชนในปัญหานโยบายต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือก
ได้ด้วยตนเอง  
 
3.7 กรณีศึกษา : นโยบายการสร้างศูนย์กลางชุมชนในประเทศ
อิสราเอล3 

ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ประเทศอิสราเอลได้มีการออกนโยบาย
การสร้างศูนย์กลางชุมชน (The Israel Corporation of Community 
Center หรือ ICCC) ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาความล้มเหลว
ของนโยบาย “เมืองพัฒนา” ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพ่ือรองรับชาว     
ยิวอพยพในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 โดย “เมืองพัฒนา” นี้ถูกมอง
ว่าเป็นเมืองชั้นสองและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองพัฒนาเป็นผู้ที่ถูกมอง
ว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมด้อยกว่าคนอิสราเอลในเมือง
เก่า ดังนั้น “เมืองพัฒนา” จึงเป็นที่อยู่ของชนชั้นล่างในสังคมอิสราเอล 
เป็นที่อยู่ของผู้อพยพที่มาจากตะวันออกกลางและอาฟริกา ไม่ใช่จากยุโรป
และสหรัฐอเมริกา เป็นที่อยู่ของพวกที่รับสวัสดิการสังคม และเป็นสถานที่
ที่ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น เรื่อง 
ที่พัก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและบริการทางการแพทย์ เป็นต้น ท าให้เกิด

                                                 
3 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการสร้างศูนย์กลาง

ชุมชนในประเทศอิสราเอลได้ใน Yanow, 1996 ส่วนหนังสือที่อภิปรายและกล่าวถึง
กรณีศึกษานี้ที่สืบเนื่องมาจากงานของยานาว ดูใน Fischer, 20003; Wagenaar, 
2007; และไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2546 เป็นต้น 
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สังคมสองแบบข้ึนในประเทศอิสราเอล คือเมืองพัฒนาแบบเก่ากับเมือง
พัฒนาแบบใหม่ที่ด้อยพัฒนา และเพ่ือลดช่องว่างของความแตกต่าง
ดังกล่าวรัฐบาลอิสราเอลจึงก าหนดนโยบายชุดใหม่ออกมาโดยการสร้าง
ศูนย์กลางชุมชนขึ้นในบรรดาเมืองพัฒนาใหม่เหล่านี้  

ศูนย์กลางชุมชนเป็นโครงการอเนกประสงค์ส าหรับคนทุกเพศทุก
วัย ทุกกลุ่มวัฒนธรรม มีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จ าลองมาจากวิถีชีวิตของ
ชนชั้นกลางในเมืองในสังคมตะวันตก ท าให้กลุ่มคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
ศูนย์กลางชุมชนเป็นกลุ่มชนชั้นกลางชาวยิวที่อพยพมาจากประเทศ
ตะวันตก ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของนโยบายแต่อย่างใด จึงส่งผลให้ไม่
สามารถลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างชาวยิวอพยพทั้งสองกลุ่มได้ 
ในทางตรงกันข้าม กลับเพ่ิมความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคน
สองกลุ่มนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน สิบสองปีผ่านไป (1969-1981) นโยบายการ
สร้างศูนย์กลางชุมชนนี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย นั่นคือไม่สามารถลด
ช่องว่างความแตกต่างระหว่างชาวยิวอพยพทั้งสองกลุ่มนี้ได้ แต่ค าถามที่
ตามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ ท าไมนโยบายที่ผู้ก าหนดและผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติต่างก็ยอมรับว่าล้มเหลว เนื่องจากไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ กลับได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องว่าเป็นนโยบายที่ดี จนกระทั่งมีการเรียกร้องให้สร้างศูนย์กลาง
ชุมชนเพ่ิมข้ึนอีกในที่ต่างๆ 

 ยานาว (Yanow) ได้ใช้วิธีตามแนวการตีความวิเคราะห์นโยบาย
ดังกล่าว โดยได้ชี้ให้เห็นว่าการที่นโยบายที่ล้มเหลวในความหมายที่ว่าไม่
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สามารถท าให้เป้าหมายที่ประกาศไว้เป็นจริงขึ้นมา กลับเป็นนโยบายที่
ได้รับความนิยมชมชอบและยอมรับจากประชาชน และไม่ถือว่าเป็นความ
ล้มเหลวในความรู้สึกของประชาชนนั้น เนื่องจากประชาชนเหล่านี้มอง
นโยบายการสร้างศูนย์กลางชุมชนในอีกความหมายหนึ่ง นั่นคือ ไม่ได้มอง
ว่านโยบายนี้เป็นเรื่องของการลดความแตกต่างระหว่างคน 2 กลุ่ม แต่มอง
นโยบายการสร้างศูนย์กลางชุมชนว่าเป็นสัญลักษณ์ของการความทันสมัย
และการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทันสมัยอย่างตะวันตก ซึ่งเป็น
เป้าหมายที่ซ่อนเร้นไม่ได้มีการก าหนดไว้ในถ้อยแถลงของนโยบาย        
แต่อย่างใด  

การศึกษาของยานาวได้ชี้ให้เห็นว่าความหมายของนโยบายมิได้อยู่
ที่ตัวนโยบาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ หรือถ้อยแถลง
นโยบายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ความหมายของนโยบายขึ้นอยู่กับการ
ตีความ การท าความเข้าใจของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายน้ันๆ ด้วย ซ่ึงในการวิเคราะห์หรือตีความนั้นสามารถด าเนินการ
โดยผ่ านสิ่ งที่ เ รี ยกว่ า  “ประดิษฐกรรมองค์การ” (organizational 
artifacts) เช่น ตัวอาคาร ส านักงาน สถานที่ตั้งส านักงาน การตกแต่ง
ภายในของส านักงาน ชื่อหน่วยงาน เครื่องแต่งกายของพนักงานและการ
ประชุมประจ าปี เป็นต้น เนื่องจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวสร้ างและ
ก าหนดความหมายให้กับนโยบายด้วยกันทั้งสิ้น  

จากการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการสร้างศูนย์กลางชุมชนใน
ประเทศอิสราเอลดังกล่าว ยานาวได้พบว่าวัตถุประสงค์หรือความหมาย
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ของนโยบายถูกถ่ายทอดผ่านภาษา การกระท า และตัวอาคารสถานที่ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับค่านิยมกระแสหลักในประเทศอิสราเอล ซึ่ง
ก็คือค่านิยมของชนชั้นกลางแบบตะวันตก โดยตัวอาคารของศูนย์กลาง
ชุมชนนั้นถือเป็น “ประดิษฐกรรมองค์การ” แบบหนึ่งที่สามารถ “พูด” 
หรือ “สื่อความหมาย” ในเชิงนโยบายออกมาได้ การออกแบบตัวอาคาร
ศูนย์กลางชุมชน สถานที่ตั้ง การตกแต่งประดับประดาภายใน การจัดวาง
พ้ืนที่ใช้สอยและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์กลางชุมชนล้วนแต่มีความหมาย
ซ่อนอยู่ในตัวทั้งสิ้น โดยนัยนี้ ประดิษฐกรรมต่างๆ ขององค์การจึงถูกมอง
ในฐานะที่เป็น “ตัวบท” (texts) แบบหนึ่งที่มีความหมายในตัวของมันเอง 
ซึ่งนักวิเคราะห์นโยบายต้องเข้าไป “อ่าน” หรือ “ตีความ” เพ่ือท าให้
ความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ปรากฏออกมา อันจะน าไปสู่การเข้าใจถึง        
อัตลักษณ์ ตัวตนและค่านิยมต่างๆ ของสังคมที่แฝงเร้นอยู่ในประดิษฐกรรม
ต่างๆ ขององค์การ  

ยานาวได้ชี้ ให้ เห็นว่าตัวอาคารของศูนย์กลางชุมชนถือเป็น
สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์หรือตัวตนของผู้ที่อยู่ในชุมชน โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบนโยบายการสร้างศูนย์กลางชุมชนได้สร้างตัวอาคารให้มี
ลักษณะโดดเด่น แปลกแยก และแตกต่างออกไปจากสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ใน
บริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นในด้านของรูปร่าง รูปทรง สถานที่ตั้ง วัสดุที่ใช้
ในการก่อสร้าง การตกแต่งภายในและภายนอก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว
ศูนย์กลางชุมชนมักจะตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง มองเห็นได้เด่นชัด อยู่ห่างจาก
ถนน ผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการในศูนย์ฯ จะต้องตั้งใจเข้าไป ไม่ใช่เข้าไปโดย
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บังเอิญ เครื่องตกแต่งภายในก็มีลักษณะที่โ อ่อ่า ราคาแพงเกินกว่า
มาตรฐานในชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนที่จะสามารถมีได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ยานาววิเคราะห์ว่าเป็นเจตนารมณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องการสื่อ
ให้เห็นถึง “ความแตกต่าง” (difference) และ “ความเป็นอ่ืน” 
(otherness) ของศูนย์กลางชุมชนว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใคร เป็นของที่เกิด
ใหม่ มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เป็นสัญลักษณ์ของ       
ความเจริญ ความทันสมัยแบบตะวันตก เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตา เป็นความ
ภาคภูมิใจของประเทศอิสราเอล ในฐานะที่ประเทศนี้สามารถจะมีสิ่งต่างๆ 
ที่มีอยู่ในประเทศตะวันตก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือผู้สร้างศูนย์กลาง
ชุมชนได้ออกแบบอาคารของศูนย์กลางชุมชนตามรสนิยมของชาวยิวอพยพ
ที่มาจากประเทศตะวันตก และในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ศูนย์กลาง
ชุมชนเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวยิวที่อพยพมาจากประเทศแถบตะวันออก
กลางและอาฟริกาลอกเลียนแบบ หรือซึมซับเอาคุณค่าแบบชนชั้นกลาง
ตะวันตกเหล่าน้ีไว้ โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น 
บัลเล่ต์ ว่ายน้ า ลดน้ าหนัก เทนนิส และดนตรีคลาสสิก เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตและคุณค่าของชนชั้นกลางในสังคมตะวันตก
ทั้งสิ้น โดยนัยนี้สามารถมองได้ว่าการสร้างศูนย์กลางชุมชนเป็นการสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น เพราะประชาชนชาวอิสราเอลในเขต
พ้ืนที่พัฒนาใหม่ ก็สามารถเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ได้ในศูนย์กลาง
ชุมชน ไม่ต่างไปจากประชาชนในเขตพ้ืนที่พัฒนาเก่าที่เจริญแล้ว  
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ดังน้ัน ความส าเร็จของโครงการสร้างศูนย์กลางชุมชนในประเทศ
อิสราเอลจึงอยู่ที่ความสามารถในการท าให้ศูนย์กลางชุมชนกลายเป็น
สัญลักษณ์ใหม่หรือเอกลักษณ์ใหม่ที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความ
ทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์กลางชุมชนไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเมืองพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญ ไม่สามารถลดช่องว่างของความแตกต่าง
ระหว่างชาวยิวอพยพทั้งสองกลุ่มได้ แต่ในแง่ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์แล้ว
ศูนย์กลางชุมชนถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท าให้
ประชาชนในชุมชนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและความ
ทันสมัย ประชาชนชาวอิสราเอลเรียกร้องให้มีการสร้างศูนย์กลางชุมชนใน
ชุมชนของตนมิใช่เพ่ือให้มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมท่ีดีขึ้น แต่เพ่ือ
ตอบสนองในแง่ของความรู้สึกหรือทางด้านจิตใจมากกว่า 

จากกรณีศึกษาของการสร้างศูนย์กลางชุมชนในประเทศอิสราเอล
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความหมายของนโยบายไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติอย่างที่มักจะ
เข้าใจกันโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ความหมายของนโยบายเป็นการสร้างหรือ
การตีความจากบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านประดิษฐกรรมองค์การประเภท
ต่างๆ ดังนั้น การพยายามสร้างความชัดเจนให้แก่เป้าหมายของนโยบาย
สาธารณะอย่างที่นักวิเคราะห์นโยบายตามแนวปฏิฐานนิยมนิยมกระท ากัน
นั้น ถือเป็นการมองที่คับแคบและตื้นเขินเกินไป เนื่องจากความไม่ชัดเจน
หรือความคลุมเครือของนโยบายสาธารณะนั้นถือเป็นธรรมชาติหรือเป็น
เรื่องปกติธรรมดา ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่อย่างที่นักวิเคราะห์นโยบายแนว 
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ปฏิฐานนิยมเข้าใจ และด้วยเหตุนี้  หน้าที่ของนักวิ เคราะห์นโยบาย
สาธารณะแนวการตีความจึงเป็นเรื่องของการหาความหมายที่หลากหลาย
ที่ซ่อนเร้นอยู่ในนโยบาย ไม่ใช่การพิสูจน์ความจริงอย่างที่นักวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะแนวปฏิฐานนิยมนิยมปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน  
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บทที ่4 
นโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม 

Discursive Public Policy 
 

ในบทที่ 4 นี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเชิง   
วาทกรรม ซึ่งจะได้น าเสนอเนื้อหาใน 5 ประเด็นหลัก คือ (1) ความหมาย
ของวาทกรรมและแนวคิดในการวิเคราะห์วาทกรรม (2) ความสัมพันธ์
ระหว่างวาทกรรม การเข้าถึง อ านาจและการครอบง า (3) โครงสร้างเชิง
วาทกรรม (4) การศึกษานโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม  และ (5) 
กรณีศึกษาของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม ซึ่งเนื้อหาที่
เป็นรายละเอียดในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้1 
 
 
 

                                                 
1 ข้อมูลที่น าเสนอในบทนี้มาจากการศึกษา วิเคราะห์และสรุปจากเอกสารที่

ส าคัญคือ Fischer, 2003; Fischer, 2009; Dijk, 2010; Bevir, 2010; Morcol, 
2002; Hajer and Wagenaar, 2003; และ Fox and Miller, 1996 ส าหรับหนังสือ
ที่อธิบายถึงแนวคิดของการศึกษานโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรมไว้อย่างละเอียดคือ 
Fischer, 2003 และบทความที่เสนอตัวอย่างของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเชิง
วาทกรรมไว้อย่างชัดเจนคือ Dijk, 2010 ผู้ที่ต้องการศึกษานโยบายสาธารณะรูปแบบ
นีอ้ย่างละเอียดสามารถศึกษาได้จากหนังสือและบทความสองรายการนี้ 
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4.1 ความหมายของวาทกรรมและแนวคิดในการวิเคราะห์วาทกรรม 
ค าว่า วาทกรรม (discourse) เป็นค าที่ให้ความหมายได้ค่อนข้าง

ยาก นักวิชาการกลุ่มที่ต่อต้านแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (anti-positivist) 
ในยุคเริ่มแรก ไม่ว่าจะเป็นส านักแนวการตีความ (hermeneutics) ส านัก
หลังโครงสร้างนิยม (post-structuralism) และส านักหลังมาร์กซิสต์ 
(post-Marxist) ใช้ค านี้ในแง่มุมที่แตกต่างกัน ท าให้มีความยากล าบากใน
การให้ค านิยามที่เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือค านิยามที่เป็นที่ยอมรับเป็น
การทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ค าค านี้ก็มีแก่นหรือมีสาระส าคัญพอที่จะสรุป
ออกมาเป็นลักษณะอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นค าอธิบายหรือการ
ให้ความหมายที่มีการยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการในระดับหนึ่ง ซึ่งในที่นี้
จะได้ยกตัวอย่างการให้นิยามค าว่า “วาทกรรม” จากนักวิชาการ 2 ท่าน 
คือ โฮวาร์ท (Howarth) และฮาเจอร์ (Hajer) เพ่ือเป็นแนวทางอย่าง
กว้างๆ ในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

ตามแนวคิดของโฮวาร์ท (Howarth) “วาทกรรม” (discourse) 
หมายถึง “ระบบของความหมายที่เฉพาะเจาะจงในช่วงประวัติศาสตร์ ซึ่ง
เป็นตัวก่อรูปอัตลักษณ์ของเรื่องราว (subjects) และวัตถุ (objects)”  
(อ้างใน Fischer, 2003, p. 73) ดังนั้น ทฤษฎีวาทกรรม (discourse 
theory) จึงเริ่มจากสมมติฐานที่ว่าการกระท า วัตถุและการปฏิบัติทุกอย่าง
มีความหมายในเชิงสังคม และสมมติฐานที่ว่าความหมายเหล่านี้ถูกก่อรูป
หรือถูกประกอบสร้างจากการต่อสู้ในเชิงสังคมและการเมืองในช่วงเวลา
ทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง วาทกรรมอาจจะแสดงออกมาในรูปท่ี
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เป็นภาษาและที่ไม่ใช่ภาษา เช่น อยู่ในรูปของถ้อยแถลงที่เป็นค าพูด 
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความคิดเห็นในทางการเมืองและสังคม และ
วัตถุสิ่ งของต่ างๆ เป็นต้น เป้ าหมายของการวิ เคราะห์วาทกรรม 
(discourse analysis) คือเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการกระท าและวัตถุเหล่านี้
ถูกสร้างในเชิงสังคมได้อย่างไร และมันหมายถึงอะไรส าหรับองค์การและ
สังคมนั้นๆ  
 ส าหรับฮาเจอร์ (Hajer) “วาทกรรม” (discourse) หมายถึง 
“กลุ่มที่เฉพาะเจาะจงของความคิด แนวคิดและประเภทของแนวคิดซึ่ง   
ถูกผลิต ผลิตซ้ าและเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพ่ือให้ความหมายต่อวัตถุและ
ความสัมพันธ์ในเชิงสังคม” (อ้างใน Fischer, 2003, pp. 73-74) จาก    
ค านิยามดังกล่าว วาทกรรมและการปฏิบัติ ในเชิงวาทกรรมจึงเป็น
ตัวก าหนดขอบเขตและความหมายของเรื่องราว (subjects) และวัตถุ 
(objects) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความรู้        
วาทกรรมเป็นตัวก าหนดปทัสถานในการเข้าใจเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ต่างๆ และการปฏิบัติในเชิงวาทกรรมเป็นเรื่องของการยึดถือ การตีความ
และการตีความซ้ าของความเชื่อในสังคม โดยผ่านช่วงเวลา การตีความ
เหล่านี้มักจะได้รับการยอมรับมาเป็นแนวปฏิบัติโดยไม่มีการสอบถาม 
ไตร่ตรองและการตั้งข้อสังเกตจากผู้ที่ใช้ และในฐานะที่เป็นสมมติฐานที่
ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป วาทกรรมได้ถูกใช้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการ
พิจารณาและการปฏิบัติเชิงสถาบันซ่ึงผลิตและควบคุมความสัมพันธ์ในเชิง
สังคมในแง่มุมต่างๆ  
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 ภารกิจของการวิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) คือการ
อธิบายว่าวาทกรรมที่เฉพาะเจาะจงอันหนึ่งกลายเป็นวาทกรรมที่ครอบง า
ได้อย่างไร การอธิบายว่าวาทกรรมอันใดอันหนึ่งมีอิทธิพลเหนือวาทกรรม
อ่ืนๆ ได้อย่างไร และการอธิบายว่ารูปแบบไหนของวาทกรรมสามารถ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในบริบทต่างๆ นอกจากนี้ การวิเคราะห์   
วาทกรรมยังเป็นการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่วาทกรรมผลิตสร้างความจริง
เชิงสังคม การตรวจสอบวิเคราะห์วิธีการซึ่งแนวคิดท่ีครอบง าถูกยกขึ้นมาใช้
และถูกผลิตซ้ าโดยกลุ่มการเมืองที่ส าคัญ และการที่กลุ่มต่อต้านพยายามที่
จะแสวงหากลยุทธ์ในการโต้แย้งเพ่ือท้าทายการสร้างเชิงสังคมที่ครอบง า
เหล่านี้  

โดยส่วนใหญ่แล้วการวิเคราะห์วาทกรรมมักจะเป็นเรื่องของ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม อ านาจ การครอบง าและ
ต าแหน่งแห่งท่ีของการวิเคราะห์วาทกรรมในความสัมพันธ์ทางสังคม ใน
การศึกษาและวิพากษ์เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมนั้นมีอยู่หลาย
แนวทาง และการวิเคราะห์เชิงวาทกรรมถือเป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่ง ซึ่ง
วิธีการที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ก็คือการเน้นที่บทบาทของ “วาทกรรม” 
ในการผลิตและการผลิตซ้ าวาทกรรมและท้าทายการครอบง า ซึ่งค าว่า 
“การครอบง า” (dominance) ในที่นี้หมายถึงการใช้อ านาจในเชิงสังคม
โดยชนชั้นน า สถาบันหรือกลุ่มซึ่งส่งผลให้เกิดการไม่เท่าเทียมทางสังคม ซึ่ง
ความไม่เท่าเทียมทางสังคมนี้จะรวมถึงความไม่เท่าเทียมทางการเมือง 
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วัฒนธรรม ชนชั้น เชื้อชาติและเพศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการวิเคราะห์
วาทกรรมต้องการที่จะรู้ว่าโครงสร้าง กลยุทธ์ หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ของ   
ตัวบท (text) การพูดคุย (talk) และการปฏิสัมพันธ์ในรูปของค าพูดหรือ
เหตุการณ์ของการสื่อสารมีบทบาทอย่างไรต่อรูปแบบของการผลิตซ้ าของ
การครอบง าเหล่านั้น 

  
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม การเข้าถึง อ านาจ และการ
ครอบง า  

เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของการวิเคราะห์วาทกรรมก็คือ 
การท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของอ านาจทางสังคมและการครอบง า (Dijk, 
2010, p. 322) โดยการชี้ให้เห็นว่าอ านาจ (power) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุม โดยคนกลุ่มหนึ่งมีอ านาจหรืออิทธิพลในการควบคุมคนอีก
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจจะเกี่ยวกับการกระท า (action) และ/
หรือการรับรู้ (cognition) ซึ่งหมายความว่า นอกจากลุ่มที่มีอ านาจจะ
สามารถจ ากัดเสรีภาพในการกระท าของกลุ่มอ่ืนๆ แล้ว ยังมีอิทธิพลในทาง
จิตใจของพวกเขาด้วย นอกจากการควบคุมทางตรงในรูปแบบของการใช้
ก าลัง เช่น ในกรณีที่ต ารวจใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วง หรือผู้ชายใช้ความ
รุนแรงต่อผู้หญิงแล้ว อ านาจในยุคสมัยใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าก็คือ 
การสร้างการรับรู้ (cognition) และการโน้มน้าวใจ (persuasion) การ 
ซ่อนเร้นอ าพราง (dissimulation) และการจัดการอย่างแยบยล 
(manipulation) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้อ่ืนเพ่ือ
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น าไปสู่ผลประโยชน์ของตนเอง และ ณ จุดนี้เองที่การวิเคราะห์วาทกรรม 
(discourse analysis) เข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นคือ การจัดการกับจิตใจของ
ผู้อื่นโดยผ่าน “ตัวบท” (context) และ “การพูด” (talk) แต่อย่างไรก็ตาม 
การจัดการทางด้านจิตใจนี้ มั กจะไม่ ได้ เ ป็นการด า เนินการอย่ าง
ตรงไปตรงมาและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่การจัดการมักจะเป็น
การผลิตซ้ าซึ่งด าเนินไปภายใต้รูปแบบที่ละเอียดซับซ้อน จนดูประหนึ่งว่า
เป็นการปฏิบัติตามแบบแผนปกติและเป็นกิจวัตรประจ าวัน “ตัวบท” และ 
“การพูด” ปรากฏเสมือนหนึ่งสิ่งที่เป็น “ธรรมชาติ” และดูประหนึ่งว่าเป็น
สิ่งที่ “สามารถยอมรับได้” ไม่ได้เป็นเรื่องของการจัดการและการครอบง า
แต่อย่างใด การวิเคราะห์วาทกรรมต้องการที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงการที่   
กลยุทธ์เชิงวาทกรรมท าให้การควบคุมหรือการครอบง ามี “ความชอบ
ธรรม” หรือท าให้เกิดระเบียบทางสังคมที่เป็น “ธรรมชาติ” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมในลักษณะต่างๆ  

เนื่องจากอ านาจและการครอบง ามักจะถูกจัดการและถูกท าให้เป็น
สถาบัน (institutionalized) ดังนั้น การครอบง าทางสังคมจึงไม่ใช่เป็น
เพียงความเห็นชอบของปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม อย่างเช่นใน
กรณีของการเหยียดผิวหรือการคุกคามทางเพศเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของ
การสนับสนุนหรือการละเลยโดยสมาชิกของกลุ่มอ่ืนๆ การให้ความ
เห็นชอบโดยศาล การให้ความชอบธรรมโดยกฎหมาย การบังคับใช้โดย
ต ารวจ การรักษาไว้และผลิตซ้ าในเชิงอุดมการณ์โดยสื่อสารมวลชน 
เอกสารการสอนและต าราเรียนต่างๆ นอกจากนี้ การครอบง าในเชิงสถาบัน
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เหล่านี้ยังมีนัยที่หมายถึงความเป็น “ล าดับชั้นของอ านาจ” (hierarchy of 
power) นั่นคือ สมาชิกของกลุ่มและองค์การที่ครอบง าบางกลุ่มบาง
องค์การมีบทบาทพิเศษในการวางแผน การตัดสินใจและการควบคุมใน
กระบวนการของการอนุมัติ การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอ านาจ ซึ่งกลุ่ม
เหล่านี้มักจะเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่เรียกกันว่า “ชนชั้นน าที่มีอ านาจ” (power 
elite) และสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือ ชนชั้นน าดังกล่าวมักจะเป็นผู้มีสิทธิ
พิเศษในการเข้าถึงวาทกรรม (special access to discourse) นั่นคือ 
พวกเขาเป็นบุคคลที่มีสิทธิจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ดังนั้น ใน
กรอบของการวิเคราะห์วาทกรรมจึงมีการให้นิยามค าว่า “ชนชั้นน า” ในแง่
ของอ านาจในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งสามารถวัดได้จากขนาดของขอบเขตและ
ทรัพยากรเชิงวาทกรรมและการสื่อสารที่พวกเขามี  

จากแนวคิดที่ว่าหนึ่งในทรัพยากรทางสังคมซึ่งอ านาจและการ
ครอบง าตั้งอยู่ก็คือ สิทธิพิเศษในการเข้าถึง (privileged access)        
วาทกรรมและการส่ือสาร โดยค าว่า “การเข้าถึง” (access) หมายถึง การ
ที่ผู้ใช้ภาษาหรือผู้สื่อสารมีเสรีภาพมากหรือน้อยในการใช้ประเภทหรือ
รูปแบบของวาทกรรมพิเศษ หรือในการเข้าร่วมในเหตุการณ์และบริบทของ
การสื่อสารพิเศษ เช่น การที่สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าถึงการอภิปรายใน
สภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิที่จะเข้าประชุมในห้อง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น ซึ่งจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวแบบ
ท่ีหลากหลายของการเข้าถึงวาทกรรมได้เปิดเผยให้เห็นถึงลักษณะของ
ความเป็นคู่ขนานระหว่างอ านาจในทางสังคมและการเข้าถึงวาทกรรม 
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(discourse access) นั่นคือ ยิ่งสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อประเภท 
บริบท ผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้ฟัง ขอบเขตและลักษณะของตัวบทได้มากเท่าใด 
กลุ่มทางสังคม สถาบันหรือชนชั้นน าก็จะมีอ านาจมากขึ้นเท่านั้น ในทาง
ตรงกันข้าม การขาดอ านาจก็สามารถที่จะวัดได้โดยการขาดกิจกรรมหรือ
การควบคุมการเข้าถึงวาทกรรม เช่น ในชีวิตประจ าวัน ประชาชนธรรมดา
ส่วนใหญ่เพียงแค่มีกิจกรรมในการเข้าสู่การสนทนากับสมาชิกในครอบครัว 
เพ่ือฝูงหรือเพ่ือนร่วมงาน พวกเขามักไม่มีโอกาสในการเข้าถึงบทบาทและ
อ านาจในการตัดสินใจดังที่มีในแวดวงของข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ
หรือบุคลากรในองค์การวิชาชีพ เช่น หมอ ครู และเจ้าหน้าที่ต ารวจ     
เป็นต้น  

นอกจากนี้ อ านาจและการครอบง าอาจจะถูกท าให้กลายเป็น
สถาบันเพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพของการเข้าถึง โดยการให้ความส าคัญ
ต่อสื่อมวลชน โดยตัวแสดงทางสังคมที่มีอ านาจและสถาบันมักจะใช้การ
สื่อสารเป็นเครื่องมือ โดยการให้สัมภาษณ์ การเปิดแถลงข่าว การพบปะ
สื่อมวลชน และการจัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย
หลักคือการควบคุมมติมหาชน (public opinion) ดังนั้น การสร้าง
ความชอบธรรม การสร้างความยินยอม และการสร้างความเห็นพ้อง
ต้องกัน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการผลิตซ้ าของวาทกรรมซึ่งน าไปสู่อ านาจและ
การครอบง าในที่สุด  

จากค าอธิบายที่ได้น าเสนอมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า อ านาจและการ
ครอบง าของกลุ่มสามารถวัดได้โดยการควบคุมการเข้าถึงวาทกรรม ซึ่ งการ
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ควบคุมเชิงวาทกรรมไม่ได้เป็นรูปแบบของการควบคุมการกระท าทางสังคม
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการควบคุมเหนือจิตใจของคนอ่ืนๆ อีกด้วย นั่นคือ 
ในการจัดการเกี่ยวกับการแสดงออกในเชิงสังคมนั้น ยิ่งบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลมีความสามารถในการควบคุมลักษณะของตัวบท (text) บริบท 
(context) และจ านวนประชาชนได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีอิทธิพลและอ านาจ
ในการครอบง ามากขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การจัดการเกี่ยวกับการเข้าถึง 
วาทกรรม ซึ่งถือเป็นมิติหนึ่งของการครอบง าในเชิงสังคม จึงเป็นเรื่องของ
การหาค าตอบว่า ใครได้รับอนุญาตให้พูด เขียน ฟัง อ่าน อะไร จากใคร   
ที่ไหน เมื่อไหร่และอย่างไร อ านาจยุคใหม่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการรับรู้ 
(cognitive) เป็นส าคัญ ยกเว้นรูปแบบของก าลังอ านาจที่มีการใช้โดยผ่าน
กองทัพ ต ารวจ ศาลและผู้ชายแล้ว การใช้อ านาจมักจะมีจัดการทางด้าน
จิตใจ (mind management) ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของ
ความรู้ ความเชื่อ ความเข้าใจ แผนการ ทัศนคติ อุดมการณ์ ปทัสถานและ
คุณค่า เมื่อกล่าวอย่างถึงท่ีสุดแล้ว การจัดการในการเข้าถึงวาทกรรมนั้นถูก
ก าหนดเพ่ือน าไปสู่การเข้าถึงจิตใจของสาธารณชนหรือการรับรู้ในเชิงสังคม 
(social cognition) ของประชาชนทั้งสิ้น  

 
4.3 โครงสร้างเชิงวาทกรรม  

ทฤษฎีและการปฏิบัติของการวิ เคราะห์วาทกรรมจะเน้นที่
โครงสร้างของตัวบท (text) และการพูด (talk) การผลิตซ้ าเชิงวาทกรรม
ของการครอบง า ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการวิเคราะห์วาทกรรมนั้น
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สามารถแบ่งออกได้ 2 มิติ (Dijk, 2010, p. 327) คือการผลิต 
(production) และการยอมรับ (reception) นั่นคือ การแยกความ
แตกต่างระหว่างการให้ความเห็นชอบหรือการให้ความชอบธรรมของการ
ครอบง าใน “การผลิต” โครงสร้างต่างๆ ของตัวบท (text) และการพูด 
(talk) ในแง่หน่ึง และผลที่ตามมาหรือผลลัพธ์ของโครงสร้างนั้นต่อจิตใจ
ของผู้รับในอีกแงห่นึ่ง การผลิตหรือการผลิตซ้ าของวาทกรรมเป็นผลมาจาก
การรับรู้ทางสังคม (social cognition) ซึ่งในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีใด
จากสองกรณีข้างต้นต่างก็เป็นเรื่องของการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่าง
วาทกรรมและการรับรู้ โดยโครงสร้างเชิงวาทกรรมจะเป็นตัวก าหนด
บทบาทและวิธีการของการผลิตซ้ าเชิงสัญลักษณ์ของการครอบง าที่แท้จริง  

การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเชิงวาทกรรมที่เกี่ยวกับอ านาจ เป็น
เร่ืองของการจัดโครงสร้างใหม่ของกระบวนการทางสังคมและการเรียนรู้
เกี่ยวกับผลผลิตของวาทกรรม ทั้งนี้เนื่องจากแหล่งที่มาของอ านาจที่ส าคัญ
แหล่งหนึ่งก็คือสิทธิพิเศษในการเข้าถึงวาทกรรม และองค์ประกอบประการ
หนึ่งในการเข้าถึงวาทกรรมก็คือการควบคุมหรือการเข้าถึงเหตุการณ์ของ
การสื่อสารที่เกี่ยวกับวาทกรรมนั้น นั่นคือ ผู้มีส่วนร่วมที่เป็นชนชั้นน าบาง
คนหรือบางกลุ่มสามารถควบคุมโอกาส เวลา สถานที่ การก าหนดและการ
ปรากฏหรือไม่ปรากฏของผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น หรือกล่าวอีกอย่าง
หน่ึงก็คือ วิธีการหนึ่งของการใช้อ านาจก็คือการควบคุมบริบท (context) 
เช่น การที่แพทย์เป็นผู้ก าหนดนัดคนไข้ อาจารย์เป็นผู้ก าหนดนัดนักเรียน 
และพนักงานเก็บภาษีเป็นผู้ก าหนดนัดผู้เสียภาษี เป็นต้น  
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การวิเคราะห์รูปแบบของการเข้าถึงวาทกรรมจะให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อรูปแบบของการควบคุม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกรอบแนวคิดในเชิง
กฎหมายและหลักการทางศีลธรรมแล้วไม่ชอบธรรมหรือไม่สามารถยอมรับ
ได้ เช่น การที่ผู้ชายกีดกันผู้หญิงไม่ให้เข้าร่วมในการประชุม คนผิวขาวไม่ไห้
คนผิวด าพบปะกับสื่อมวลชน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้อพยพไม่อนุญาตให้
ทนายความหรือผู้ท างานเพ่ือสังคมสอบถามผู้ลี้ภัย เป็นต้น หรือกล่าวอีก 
นัยหน่ึงก็คือ การวิเคราะห์วาทกรรมสนใจศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งแยกเชิง
การสื่อสารหรือรูปแบบอ่ืนๆ ของการท าให้เป็นชายขอบและการกีดกัน 
รูปแบบดังกล่าวของการกีดกันถือเป็นโครงสร้างเชิงวาทกรรมในตัวเอง ซึ่ง
อาจจะท าให้เสียงบางเสียงไม่ได้ยิน ความเห็นบางความเห็นถูกตัดออกไป
และทัศนะบางอย่างถูกละเลย ดังนั้น วาทกรรมโดยตัวของมันเองจึง
กลายเป็นโครงสร้างของการแบ่งแยก (segregated structure) ท าให้
โอกาสในการเข้าถึงถูกปิดกั้น หรือแม้กระทั่งเม่ือมีโอกาสแสดงตนในฐานะผู้
มีส่วนร่วม สมาชิกของกลุ่มที่มีอ านาจน้อยกว่าอาจจะถูกครอบง าในเชิง 
วาทกรรมได้ เนื่องจากในแทบทุกระดับของโครงสร้างของตัวบท (text) 
และการพูด (talk) อิสรภาพในการเลือกของกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบมักจะถูก
จ ากัดโดยผู้มีส่วนร่วมที่ครอบง า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สมาชิกของกลุ่ม
ที่มีอ านาจน้อยกว่ามักจะถูกจ ากัดในแง่ของโอกาสและความชอบธรรมใน
การเข้าถึงการสื่อสารจากกลุ่มท่ีมีอ านาจเหนือกว่า  

มีกลยุทธ์ที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ ในการผลิตซ้ าของการครอบง า 
(Dijk, 2010, p. 332) โดยประการแรก ได้แก่การแสดงให้เห็นถึงความ
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ถูกต้องหรือความชอบธรรม ด้วยการชี้ให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ “ยุติธรรม” 
“จ าเป็น” หรือ “เป็นธรรมชาติ” ของการมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึง
ทรัพยากรทางสังคมที่มีคุณค่า และประการที่สอง ได้แก่การปฏิเสธ โดย
การชี้ให้เห็นว่าไม่มีการครอบง าเกิดขึ้น ประชาชนทุกคนในสังคมมีความ 
เท่าเทียมกัน และมีการเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 
ส าหรับการอธิบายให้เห็นถึงความชอบธรรมของความไม่เท่าเทียมจะ
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ส าคัญ 2 กลยุทธ์ประกอบกัน คือ (1) การแสดงออก
ที่เป็นเชิงบวกของกลุ่มตน และ (2) การแสดงออกในเชิงลบของกลุ่มอ่ืน ซึ่ง
กลยุทธ์นี้มักจะพบบ่อยในวาทกรรมของคนผิวขาวเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยทาง
ชาติพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องที่เก่ียวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ กลยุทธ์ที่
ใช้มักจะได้แก่การปฏิเสธว่าไม่มีการเหยียดผิวและการแบ่งแยกของคน   
ผิวขาว และการพยายามชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมกับชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ เช่น ปัญหาความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ปัญหาการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ปัญหาการท างานที่
ผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม และการเป็นภาระต่อทรัพยากรของสังคม
โดยรวม เป็นต้น แม้ว่าแต่ละรูปแบบของการครอบง าจะมีลักษณะในเชิง
ประวัติศาสตร์ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งน าไปสู่วิธีการ
ที่แตกต่างในการผลิตซ้ าวาทกรรม แต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของการ
ครอบง ามักจะปรากฏออกมาในแง่ของเพศ ชนชั้น วรรณะ ศาสนา ภาษา 
ทัศนะในทางการเมือง ภูมิภาคของโลก หรือเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าให้กลุ่มถูกแยก
ความแตกต่าง ถูกกดข่ีและถูกกีดกัน  
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ดังนั้น การวิเคราะห์วาทกรรม จึงเป็นการวิเคราะห์สังคมและ
การเมืองโดยผ่านการวิเคราะห์บทบาทของภาษา การใช้ภาษา เหตุการณ์
เชิงวาทกรรมหรือเชิงการสื่อสาร ในการผลิตหรือการผลิตซ้ าของการ
ครอบง าและความไม่เท่าเทียม ซึ่งในการที่วาทกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ครอบง านั้นเกิดขึ้นได้ใน 2 มิติ (Dijk, 2010, pp. 348-9) คือ (1) โดยผ่าน
การให้ความเห็นชอบในการครอบง าของตัวบท (text) และการพูดในบริบท
เฉพาะ และ (2) โดยผ่านอิทธิพลของวาทกรรมที่มีต่อจิตใจของผู้ฟังหรือ
หรือผู้รับสาร โดยในกรณีแรก ผู้พูดที่ครอบง าอาจจะจ ากัดสิทธิในการ
สื่อสารของคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน เช่น การจ ากัดการเข้าถึงอย่างเสรีต่อ
เหตุการณ์ในการสื่อสาร การพูด ประเภทของวาทกรรม ผู้เข้าร่วม หัวข้อ
หรือรูปแบบของการสื่อสาร เป็นต้น ส าหรับในกรณีที่สอง ผู้พูดที่ครอบง า
อาจจะควบคุมการเข้าถึงวาทกรรมสาธารณะ (public discourse) และ
ดังนั้นจึงสามารถที่จะจัดการต่อจิตใจของสาธารณชน (public mind) ใน
ทางอ้อม ชนชั้นน าที่ครอบง าอาจจะท าเช่นนั้นโดยการใช้โครงสร้างและ  
กลยุทธ์ซึ่งจัดการกับองค์ประกอบทางด้านสมองของผู้ฟังในวิธีการซึ่งการ
รับรู้เชิงสนับสนุนของสังคมมีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนา นั่นคือ การรับรู้
ในเชิงสังคม อันได้แก่ ทัศนคติ อุดมการณ์ ปทัสถาน และคุณค่าของผู้ฟัง 
ในที่สุดแล้วเป็นไปตามความสนใจและผลประโยชน์ของกลุ่มที่ ครอบง า 
(dominate group) ซึ่งทั้งสองกรณีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างวาทกรรม การรับรู้เชิงสังคมและการครอบง า และการวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักทั้งสามประการนี้ก็คือเป้าหมาย
หลักของการวิเคราะห์วาทกรรมนั่นเอง  
 
4.4 การศึกษานโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม  

จากแนวคิดของการวิเคราะห์วาทกรรมดังที่ได้น าเสนอมาข้างต้น 
ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ซึ่งเรียกว่า 
“การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม” โดยการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะตามแนวทางนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดที่ว่า ภาษาในเชิง
การเมืองจะปรากฏอยู่ ในความหมายของปัญหานโยบาย (policy 
problem) นโยบายสาธารณะไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงออกในรูปของค า 
(words) เท่านั้น แต่มันถูกสร้างโดยผ่านภาษาภายใต้บริบททางสังคมที่มัน
ถูกก าหนดขึ้นมา (Fischer, 2003, pp. 43-44) ยกตัวอย่างเช่น ในการ
พิจารณานโยบายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดจาก     
วาทกรรมในเชิงการแพทย์ (medical discourse) จะมีความแตกต่างอย่าง
มากจากการพิจารณาปัญหานโยบายภายใต้กรอบแนวคิดจากวาทกรรมใน
เชิงกฎหมาย (legal discourse) วาระทางการเมือง (political agenda) 
ถูกสร้างขึ้นมาจากประวัติศาสตร์ ประเพณี ทัศนคติและความเชื่อของ
ประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังมา และถูกจัดเรียงให้เป็นระบบในรูปของ  
วาทกรรมทางการเมือง (political discourse) การวิเคราะห์นโยบายเชิง
วาทกรรมเป็นเรื่องของการตรวจสอบวาทกรรม และการศึกษาว่าก าลังทาง
การเมืองอันไหนน าไปสู่การสร้างวาทกรรมเหล่านั้น 
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 ส าหรับนักวิชาการเชิงวาทกรรม การกระท าทางการเมืองถูก
ประกอบสร้างโดยวาทกรรมที่ครอบง า (hegemonic discourses) ที ่    
ฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างสถาบันที่ปรากฏอยู่และความพยายามในการ
ต่อต้านของกลุ่มอ่ืนๆ ที่พยายามสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมา นโยบาย
สาธารณะไม่เพียงแต่ได้รับอิทธิพลโดยวาทกรรมของกลุ่มเฉพาะ แต่มัน
ได้รับการก่อรูปและการสนับสนุนจากกระบวนการเชิงสถาบันซึ่งการปฏิบัติ
ในเชิงวาทกรรมเฉพาะได้รับการก าหนดขึ้นมา จากแนวคิดดังกล่าว แม้
กระบวนการนโยบายยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและการใช้
อ านาจ แต่กระบวนการได้มีการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมโดยผ่าน   
วาทกรรมที่เป็นคู่แข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยวาทกรรมที่ครอบง าและ       
วาทกรรมที่ท้าทาย การต่อสู้ทางการเมืองและการต่อสู้เกี่ยวกับการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ด าเนินการโดยผ่านการต่อสู้ทางความคิด ความเชื่อและ
คุณค่า ผลประโยชน์ยังคงปรากฏอยู่แต่มันถูกสร้างโดยระบบของความคิด
ในกระบวนการของการต่อสู้ ผู้มีส่วนร่วมแสวงหาการนิยาม แยกประเภท
และก าหนดขอบเขตความเข้าใจของแนวคิดซึ่งเป็นตัวรองรับการกระท า
ทางการเมือง  
 จากแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น นักวิเคราะห์นโยบายได้
สร้างความจริงเชิงสังคมภายใต้การแข่งขันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และด้วยเหตุนี้ ความเป้าหมายของการวิเคราะห์นโยบาย
เชิงวาทกรรมจึงเป็นเรื่องของการตั้งค าถามหรือแสดงความสงสัย (skeptic) 
และการวิพากษ์ (critique) มากกว่าที่จะเป็นการ “แสวงหาความจริง” 
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(truth-seeking) ซ่ึงการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าวไม่เพียงท า
ให้นโยบายมีความชอบธรรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถปลดปล่อย
นโยบายออกจากบทบาทแคบๆ ในเรื่องของผลประโยชน์ โดยกระบวนการ
ของการโต้แย้งและการวิพากษ์สามารถจะน าไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ และ
การท าให้กลับมีพลังขึ้นมาใหม่ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์และ
ประชาธิปไตยที่ลดความชัดเจนลงไปในสถาบันทางการเมืองแบบเสรีนิยม
สมัยใหม่ การได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากกรอบแนวคิดที่เป็น
ประเพณีของการศึกษานโยบายสาธารณะ สามารถช่วยในการอธิบายและ
การแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับการเมืองในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งมีการน ามาใช้
เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน รวมทั้งช่วยในการอธิบายและแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่องของการใช้หรือการพ่ึงพานักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในเชิง
เทคนิค (technocratic) มากเกินไป ทั้งในการก าหนดนโยบาย 
(policymaking) และการวิเคราะห์นโยบาย (policy analysis) ซึ่งเป็น
ลักษณะส าคัญของการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะกระแสหลักซึ่ง
นิยมปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน  
 
4.5 กรณีศึกษาของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการน าเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม 3 กรณี คือ (1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับ    
วาทกรรมทางด้านชาติพันธุ์ของรัฐสภาในประเทศตะวันตก (2) กรณีศึกษา
เกี่ยวกับวาทกรรมทุนนิยม และ (3) กรณีศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรมเชิง
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ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเนื้อหา
สาระของแต่ละกรณีมีดังต่อไปนี้ 
  4.5.1 วาทกรรมเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของรัฐสภาในประเทศ
ตะวันตก2  
  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิธีการของการวิเคราะห์วาทกรรม ผู้เขียนจะได้
น าผลการศึกษาจากงานของดิชค์ (Dijk, 2010) มาเป็นกรณีตัวอย่าง 
โดยดิชค์ได้ศึกษาวิธีการที่รัฐสภาในประเทศตะวันตกอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง
ของชาติพันธุ์ (ethnic affairs) ซึ่งผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เกี่ยวกับวาทกรรมของชนชั้นน าและการเหยียดผิว (elite discourse and 
racism) ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าชนชั้นน ากลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น กลุ่ม
นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักการศึกษา และนักธุรกิจ 
เป็นต้น มีบทบาทส าคัญในการผลิต (production) หรือผลิตซ้ า 
(reproduction) การเหยียดผิว ซึ่งด าเนินการโดยผ่านวาทกรรม 
(discourse) และการที่ชนชั้นน ากลุ่มนั้นๆ มีสิทธิหรือมีโอกาสในการเข้าถึง 
(access) เหตุการณ์หรือบริบทที่สามารถน าเสนอความคิดเห็นหรือความ
ต้องการของตนหรือสมาชิกของกลุ่มตนได้ โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามา
จากบันทึกการอภิปรายในรัฐสภาของประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา 
ฝรั่ งเศสและอังกฤษ ซึ่ งเนื้อหาของการอภิปรายและการวิ เคราะห์        
วาทกรรมมีดังต่อไปนี้ (อ้างใน Dijk, 2010, pp. 334-5) 
 

                                                 
2 ดูรายละเอียดของกรณีศึกษานี้ได้ใน Dijk, 2010, pp. 334-348.  
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ตัวอย่างที่ 1  
“ข้าพเจ้าทราบดีว่า ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ ที่ให้ความส าคัญกับ

เรื่องสิทธิของชาวต่างชาติที่เข้ามาพ านัก มากเท่ากับที่มีอยู่ในร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ในประเทศของเรา” (Germany, Herr Firsch. 9 February 1990)3 

 
ตัวอย่างที่ 2   
“นี่คือประเทศซึ่งมีคุณค่าและประเพณีที่ท าให้โลกต้องตื่นตะลึงอยู่

ในตอนนี้ ดังที่ เราทุกคนรู้กันอยู่ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจอย่างลึกซึ้งต่อทัศนะของชาวอเมริกัน อุดมคติของชาวอเมริกัน 
รัฐบาลอเมริกัน หลักการของชาวอเมริกัน ที่ท าให้คนหลายร้อยล้านคนทั่ว
โลกซึ่งพยายามต่อสู้เพ่ือเรียกร้องเสรีภาพรู้สึกตื่นเต้น” (US., Mr Foley. 2 
August 1990)4 

 
 

                                                 
3 ข้อความที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมีดังต่อไปนี้ : I know no other 

country on this earth that gives more prominence to the rights of 
resident foreigners as does this bill in our country. 

4 ข้อความในภาคภาษาอังกฤษมีดังต่อไปนี้ : This is a nation whose 
values and traditions now excite the world, as we all know. I think we 
all have a deep pride in American views, American ideals, American 
government, American principle, which excite hundreds of millions of 
people around the world who struggle for freedom.  
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ตัวอย่างที่ 3   
“เราไม่ได้เป็นผู้ที่ เหยียดผิว (racist) และไม่ได้เกลียดกลัว

ชาวต่างชาติ (xenophobic) เป้าหมายของเราเป็นเร่ืองปกติธรรมดาแค่
เพียงว่ามันมีความเป็นล าดับชั้นอยู่ เนื่องจากเราด าเนินการกับประเทศ
ฝรั่งเศส และประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศของชาวฝรั่งเศส” (France, M. 
Le Pen. 7 July 1986)5  
 

ตัวอย่างที่ 4   
“ชาวฝรั่งเศสไม่ใช่ผู้ที่เหยียดผิว (racist) แต่เมื่อต้องเผชิญกับการ

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของประชากรจากต่างประเทศในฝรั่งเศส เราจึงได้เห็น
ปฏิกิริยาที่ใกล้จะเป็นการเกลียดกลัวชาวต่างชาติ (xenophobia) ในเมือง
และละแวกใกล้เคียงบางแห่ง” (France, M Pascua. 9 July 1986)6  

 

                                                 
5 ข้อความที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมีดังต่อไปนี้ : We are neither racist 

nor xenophobic. Our aim is only that, quite naturally, there be a 
hierarchy, because we are dealing with France, and France is the 
country of the French.  

6 ข้อความที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมีดังต่อไปนี้ : The French are not 
racist. But, facing this continuous increase of the foreign population in 
France, one has witnessed the development, in certain cities and 
neighbourhoods, of reactions that come close to xenophobia.  
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จากผลการศึกษา ดิชค์ได้พบว่าประเทศต่างๆ มักจะอ้างข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นเหมือนๆ กัน โดยการบอกว่าประเทศของตนเป็นประเทศที่
เปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและไม่มีอคติมากที่สุด (to be 
the most tolerant one) แต่เกือบทุกกรณีที่มีการศึกษา การตัดสินใจ
โดยผู้ที่กล่าวเช่นนั้นมักจะเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้อพยพและชนกลุ่มน้อย
ในด้านต่างๆ และจากผลการศึกษายังพบอีกว่าผู้พูดส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้ที่
เหยียดผิวมากที่สุด (the most racist one) มักจะไม่ยอมรับว่าตัวเขาหรือ
ประเทศของเขาเป็นผู้ที่เหยียดผิว ซึ่งรูปแบบของการไม่ยอมรับดังกล่าว
นี้ดิชค์เรียกว่า “การปฏิเสธอย่างชัดเจน” (apparent denial) 

นอกจากรูปแบบของการปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้ว จากผล
การศึกษา  ดิชค์ได้พบว่ามีรูปแบบของ “การยอมรับอย่างชัดเจน” 
(apparent concession) อีกด้วย ดังเช่นในกรณีการอภิปรายของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนส าคัญของประเทศอังกฤษที่ว่า (อ้างใน Dijk, 
2010, p. 336) 
 
 ตัวอย่างที่ 5  

“ ...หนึ่งในสามของเด็กที่เกิดในกรุงลอนดอนทุกวันนี้เป็นเด็กที่มี
ก าเนิดมาจากชาติพันธุ์ (ethnic origin)... มันเป็นเรื่องน่าตกใจที่ประเทศ
ของเราต้องเผชิญกับสภาพการณ์เช่นนี้ เราได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้
อพยพชาวมุสลิมจ านวนมหาศาล... เว้นไว้แต่ว่า เราต้องการสร้างปัญหาที่
ใหญ่หลวงไว้ให้กับทศวรรษหรือศตวรรษข้างหน้า เราต้องไม่เพียงแต่
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หยุดยั้งการอพยพเท่านั้น แต่จะต้องด าเนินการให้มีการย้ายไปตั้ งรกราก
ใหม่ด้วยความสมัครใจเพ่ือลดจ านวนประชากรที่เป็นผู้อพยพให้น้อยลง” 
(UK, Mr Janman. 20 June 1990)   

 
การอภิปรายที่แสดงออกถึงอคติอย่างชัดแจ้งของชนชั้นน าใน

รัฐสภาของอังกฤษในตัวอย่างที่ 5 นี้ เป็นการยอมรับแนวคิดของการ 
เหยียดผิว และน าไปสู่การผ่านร่างกฎหมายต่อต้านชนกลุ่มน้อยและผู้
อพยพในประเทศอังกฤษ ค ากล่าวของชนชั้นน าที่เป็นนักการเมืองโดยตัว
ของมันเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเชิง
วาทกรรม (discursive based decision process) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ วาทกรรมทางการเมืองท าให้เกิดการเหยียดผิวเมื่อมันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตัดสินใจส าหรับการกระท าหรือนโยบายซึ่งเป็นสาเหตุหรือรับรอง
ความไม่เท่าเทียมท่ีเกี่ยวกับชาติพันธุ์  

จากการศึกษาของดิชค์ได้พบว่า ในการยอมรับอย่างชัดเจนนั้น
มักจะมาพร้อมกับค าอธิบายที่มีลักษณะของการท าให้รู้สึกด้อยกว่า 
(inferiorization) การท าให้เห็นว่าเป็นปัญหา (problematization) และ
การท าให้อยู่ชายขอบ (marginalization) (Dijk, 2010, p. 335) และ
ลักษณะของการพูดในรัฐสภาเกี่ยวกับผู้อพยพมักจะแสดงออกมาโดยการ 
(1) การแสดงความสงสารเห็นใจ โดยมักจะกล่าวว่า เราตัดสินใจเช่นนั้น
เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขาเอง (2) การอ้างประชาธิปไตย โดยการ
กล่าวว่าประชาชนไม่ต้องการผู้อพยพมากไปกว่านี้อีกแล้ว และ (3) การ
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กล่าวโทษผู้อพยพ โดยการกล่าวว่าพวกเขาควรถูกต าหนิหรือกล่าวโทษใน
ฐานะที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและเป็นที่มา
ของปัญหาอื่นๆ ในสังคม (Dijk, 2010, p. 336) 
 ก า ร ผ ลิ ต ซ้ า ข อ ง ก า ร เ ห ยี ย ด ผิ ว ใ น ว า ท ก ร ร ม รั ฐ ส ภ า 
(parliamentary discourse) ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะการให้ความเห็นชอบ 
(enactment) ของความไม่เท่าเทียมโดยผู้ตัดสินใจในเชิงการเมืองเท่านั้น 
แต่ยังมีอิทธิพลต่อคนอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น ถ้าผู้ที่แสดงความคิดเห็นสนับสนุน
หรือรับรองแนวคิดของการเหยียดผิวคือนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มี
ความน่าเชื่อถือ การแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นไม่เพียงแต่โน้มน้าวบรรดาผู้
ที่อยู่ในพรรคหรือกลุ่มทางสังคมที่สนับสนุนพรรคของตนเท่านั้น แต่ยังเป็น
การโน้มน้าวคนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายค้าน กลุ่มผู้ที่สนับสนุนฝ่ายค้านและ
สื่อมวลชน เป็นต้น ให้เกิดการยอมรับความคิดเหล่านั้นด้วย และถ้าหาก
วาทกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยสื่อมวลชนก็จะน าไปสู่การ
น าเสนอข้อมูลเพื่อโน้มน้าวใจสาธารณะชนกลุ่มใหญ่ ท าให้ประชาชนที่เป็น
ผู้ฟังหรือผู้รับสารจ านวนมากมีแนวโน้มที่จะเชื่ อถือตามค าพูดนั้น ซึ่ง
กระบวนการของการโน้มน้าวใจดังกล่าวไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการให้
เหตุผลและการใช้โวหารที่เป็นเชิงโน้มน้าวใจเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของ
อ านาจซึ่งนักการเมืองและสื่อมวลชนมีช่องทางในการเสนอแนวความคิด
นั้นๆ ด้วย ในขณะที่กลุ่มบุคคลที่ต่อต้านการเหยียดผิวไม่มีโอกาสและ
ทางเลือกจึงไม่สามารถเสนอวาทกรรมหรือความคิดเห็นของตนเพ่ือ     
โน้มน้าวใจสาธารณะชนให้เห็นพ้องกับแนวคิดของกลุ่มตนในระดับที่เท่า
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เทียมกันได้ ดังนั้น ในที่สุดแล้วการต่อสู้ในทางการเมืองจึงเป็นเรื่องของการ
ต่อสู้กันในเชิง “วาทกรรม” (discourse) และ “การเข้าถึง” (access) 
โอกาสในการน าเสนอวาทกรรมหรือความคิดเห็นของกลุ่มตนไปสู่   
สาธารณะชน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมติมหาชน การก าหนดเป็นนโยบาย
หรือการผ่านเป็นกฎหมายในการบริหารประเทศในที่สุด  

4.5.2 วาทกรรมทุนนิยม7 
  ตัวอย่างที่สองที่แสดงให้เห็นบทบาทของวาทกรรมต่อการกระท า
ทางสังคมและการก าหนดนโยบายสาธารณะ คือเรื่องของวาทกรรมทุนนิยม
ที่ เกิดขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก เนื่องจากการที่ สั งคม
อุตสาหกรรมตะวันตกก่อตั้งขึ้นมาภายใต้ระบอบทุนนิยม ดังนั้น จึงแทบจะ
เป็นไปไม่ได้ที่จะพูดถึงสังคมนี้โดยไม่กล่าวถึงอุดมการณ์ภายใต้ระบอบ   
ทุนนิยม แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือการที่วิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีการ
พัฒนาขึ้นมาในสังคมตะวันตกมองว่าสาขาวิชาของตนอยู่ภายใต้วาทกรรม
แบบวิทยาศาสตร์โดยไม่มีเรื่องของคุณค่าเข้ามาเกี่ยวข้อง (value-free 
scientific discourse) เป็นอิสระจากอุดมการณ์ทั้งของฝ่ายทุนนิยมและ
สังคมนิยม วิชาดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือระบุและอธิบายความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจในเชิงเหตุผล ซึ่งมักจะอธิบายในฐานะที่เป็นเรื่องของธรรมชาติ 
และมักจะน าเสนอภายใต้วิธีการที่ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ต ารา
เศรษฐศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานร่วมสมัยจ านวนมากแทบจะไม่เคยกล่าวถึงเรื่ อง
ของระบบทุนนิยมเลย จนกระทั่งต่อมานักสังคมนิยมจึงได้ชี้ให้เห็นว่าวิชา

                                                 
7 ดูรายละเอียดของกรณีศึกษานี้ได้ใน Fischer, 2003, p. 77. 
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เศรษฐศาสตร์ตกอยู่ภายใต้กรอบของ “วาทกรรมทุนนิยม” โดยไม่รู้ตัว และ
ชี้ ให้ เห็นว่าค าที่ส าคัญของวาทกรรมดังกล่าว เช่น “การจัดการ” 
(management) “คนงาน” (workers) “ก าไร” (profit) และ “บริษัท” 
(corporations) เป็นต้น ที่นิยามโดยผู้สนับสนุนระบอบทุนนิยม มี
ความหมายที่แตกต่างอย่างมากจากการนิยามโดยผู้ที่สนับสนุนระบอบ
สังคมนิยม ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ผู้สนับสนุนระบอบทุนนิยมอ่านต ารา
ทางเศรษฐศาสตร์และยอมรับความหมายของค าว่า “ก าไร” (profit) ตามที่
เข้าใจกันอยู่ทั่วไปโดยไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้ง แต่ผู้สนับสนุนระบอบสังคม
นิยมอ่านค าเดียวกันนี้โดยตีความว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เป็นต้น ซึ่งวาทกรรมที่
ครอบง านี้นอกจากจะเป็นสิ่งให้ความหมาย อธิบายความเป็นมาและ
ก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของผู้คนและสังคมแล้ว ยังเป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการก าหนดนโยบายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของ
ประเทศอีกด้วย  

4.5.3 วาทกรรมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศ
อังกฤษและฝรั่งเศส8 
  ตัวอย่างที่สามที่แสดงให้เห็นว่าวาทกรรม (discourse) มีบทบาท
ในการควบคุมระบบความคิดของมนุษย์ในช่วงเวลาเฉพาะจนน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายในภาคปฏิบัติได้อย่างไร คือเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศฝร่ังเศสและอังกฤษ ส าหรับ

                                                 
8 ดูรายละเอียดของกรณีศึกษานี้ได้ใน Fischer, 2003, p. 75. 
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ในกรณีของประเทศฝรั่งเศสนั้น คือการที่ชาวฝรั่งเศสมองประเทศของตนใน
ฐานะที่เป็นประเทศผู้น าอารยธรรมไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก มีแนวความคิด
ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิวัติฝรั่งเศส และการเผยแพร่ศาสนาออกไป
อย่างกว้างขวางโดยนโปเลียน (Napoleon) ซึ่งตรงกันข้ามกับประเพณีของ
ชาวอังกฤษที่เน้นในเรื่องของการสถาปนาระบบรัฐสภาและสิทธิของชาว
อังกฤษ ในขณะที่วาทกรรมทางการเมืองของฝรั่งเศสเน้นที่เรื่องของสิทธิ
ของมนุษย์ที่เป็นสากล (universal rights of man) วาทกรรมทาง
การเมืองของอังกฤษตั้งอยู่บนพื้นฐานสิทธิของคนอังกฤษโดยเฉพาะ (rights 
of Englishman) ซึ่งวาทกรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอย่างกว้างๆ เหล่านี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงระบบทั่วไปของการให้
ความหมายในแต่ละประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศที่เป็นรูปธรรมในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของสหภาพยุโรป (European Union) วาทกรรมที่
แตกต่างเหล่านี้ได้ให้เหตุผลในการตอบค าถามที่ว่าท าไมประเทศอังกฤษจึง
ลังเลที่จะมอบอ านาจอธิปไตยให้แก่องค์กรปกครองภาคพ้ืนทวีป ในขณะที่
ฝรั่งเศสเป็นประเทศในระดับแนวหน้าในการสร้างพ้ืนฐานเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าของสหภาพยุโรป เป็นต้น  
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บทที ่5 
นโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่า 

Narrative Public Policy 
 

ในบทที่ 5 นี้ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแบบ
เรื่องเล่า โดยจะได้น าเสนอเนื้อหาใน 5 ประเด็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย (1) 
แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานของเรื่องเล่า (2) บทบาทของเรื่องเล่าในสังคมศาสตร์ 
(3) เรื่องเล่าในฐานะที่เป็นการอธิบายภายใต้บริบท (4) เรื่องเล่ากับ
การศึกษาวิเคราะห์นโยบาย และ (5) กรณีศึกษาของการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะแบบเรื่องเล่า ซึ่งเนื้อหาสาระที่เป็นรายละเอียดในแต่ละประเด็น
มีดังต่อไปนี้1 

  
5.1 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของเรื่องเล่า 

การศึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง (storytelling) และการวิเคราะห์
เรื่องเล่า (narrative analysis) ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากการ
มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับภาษาตามแนวคิดทฤษฎีแบบหลังโครงสร้างนิยม 
                                                 

1 ข้อมูลที่น าเสนอในบทนี้มาจากการศึกษา วิเคราะห์และสรุปจากเอกสารท่ี
ส าคัญคือ Malpas, 2001; Yanow, 2000; Miller, 2002; Hajer and Wagenaar, 
2003; Fischer, 2003; Fischer, 2009; Eeten, 2007; และ White, 2010 ส าหรับ
หนังสือที่อธิบายถึงแนวคิดของการศึกษานโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่าไว้ อย่าง
ละเอียดก็คือ Fischer, 2003; และ Eeten, 2007 ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะรูปแบบนี้อย่างละเอียดสามารถศึกษาได้จากหนังสือสองเล่มนี้ 
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(post-structuralism) และทฤษฎี ยุ คหลั ง ส มั ย ใหม่ นิ ย ม 
(postmodernism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับวรรณกรรมและที่
เกี่ยวกับตัวมนุษย์ โดยแนวคิดเหล่านี้มีส่วนอย่างส าคัญต่อการท้าทายเชิง
ญาณวิทยา (epistemological) แบบประจักษ์นิยม (empiricism) ที่
ครอบง าอยู่ในวงวิชาการ โดยอิทธิพลของแนวคิดเหล่านี้ได้ถูกสะท้อน
ออกมาในวรรณกรรมนโยบายแนวหลังประจักษ์นิยม (post-empiricism) 
และน าไปสู่รูปแบบของ “การวิเคราะห์นโยบายแบบหลังสมัยใหม่” 
(postmodern policy analysis) ในเวลาต่อมา (ดูใน Fischer, 2003, p. 
161) ส าหรับในหัวข้อนี้จะได้อธิบายถึงแนวคิดทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ 
(postmodern) ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องเล่า (narrative) และอภิต านาน 
(metanarrative) และตัวอย่างของนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ 2 ท่าน ที่
ได้อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องเล่าเอาไว้อย่างชัดเจน คือ ลีโยตาร์ด 
(Lyotard) และเจมสัน (Jameson)  

ตามทรรศนะของนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) 
เรื่องเล่า (narrative) หมายถึง ชุดของเหตุการณ์ซึ่งผูกโยงสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเพ่ือน าเสนอในรูปแบบของเรื่องราว โดยในแต่ละเรื่องเล่าจะมีชุด
ของกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นตัวก าหนดรูปแบบที่เหตุการณ์ซึ่งถูกเล่าควรจะถูก
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบที่ท าให้เรื่องราวนั้นสามารถเล่าให้ผู้อ่ืน
ฟังได้ เรื่องเล่าแต่ละชนิดจะมีชุดของกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบฉบับในการที่จะ
นิยามว่าเรื่องเล่านั้นควรจะถูกสร้างอย่างไรจึงจะมีความถูกต้องชอบธรรม
ของงานแต่ละประเภท ส่วนค าว่า “อภิต านาน” (metanarrative หรือ 
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grand narrative) หมายถึงชุดของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเล่าที่เป็น
ตัวก าหนดว่าค ากล่าวหรือเรื่องเล่าอันใดอันหนึ่งมีความถูกต้องชอบธรรม
หรือไม ่ภายใต้ชนิดของวาทกรรมที่เฉพาะเจาะจง สิ่งที่คนเราพูด เขียนหรือ
ได้ยินล้วนถูกสร้างตามกฎเกณฑ์ของอภิต านาน ซึ่งเป็นตัวก าหนดว่าเรื่อง
นั้นๆ มีความสมเหตุสมผลหรือไม่หรือถูกสร้างขึ้นมาดีหรือไม่ อย่างไรก็ตาม 
อภิต านานดังกล่าวไม่ใช่ชุดของกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่
กฎเกณฑ์ที่แตกต่างได้รับการก าหนดขึ้นมาในช่วงประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน โดยปรัชญาที่แตกต่างกัน ผลประโยชน์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน และ
ตกอยู่ภายใต้กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ลีโยตาร์ด (Lyotard) ได้อธิบายถึงความส าคัญของ “ความรู้แบบ
เรื่องเล่า” (narrative knowledge) ในวัฒนธรรมตะวันตกก่อนยุคแห่ง
ความรู้แจ้ง (enlightenment) (ดูใน White, 2010, pp. 10-11) โดยได้
ชี้ให้เห็นว่าเรื่องเล่า (narratives) คือเรื่องราว (stories) นิทานปรัมปรา 
(myths) ต านาน (legends) หรือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา (tales) ซึ่งหน้าที่
ของเรื่องเล่าก็คือการให้ความชอบธรรมต่อสถาบันทางสังคม เป็น
ตัวก าหนดการกระท าเชิงสังคม และเป็นสิ่งที่ก าหนดความหมายให้แก่ชีวิต 
ประชาชนสร้างจิตส านึกว่าพวกเขาเป็นใครและก าลังมุ่งไปสู่จุดไหนโดยการ
ก าหนดของเรื่องเล่า เรื่องเล่าที่ประชาชนพูดและฟังกันอยู่ในสังคมเป็นสิ่ง
สร้างชีวิตและชี้ให้เห็นว่าพวกเขาควรท าหรือไม่ควรท าสิ่งใด  

ยุคแห่งความรู้แจ้งเป็นความพยายามที่จะแทนที่ความรู้แบบ   
เรื่องเล่าด้วยความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ โดยเชื่อว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น
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ชนิดของความรู้เพียงแบบเดียวที่จะท าให้สามารถค้นพบความจริงได้ ยุค
แห่งความรู้แจ้งน ามาซึ่งความหวังที่ว่าความรู้จากวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ที่
เกิดจากการใช้เหตุผลและมีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย (objective) จะช่วยให้
คนเราสามารถควบคุมธรรมชาติและความเป็นไปในสังคมได้ นอกจากนี้ ยุค
แห่งความรู้แจ้งยังก่อให้เกิดความหวังด้วยว่าทัศนคติที่มีเหตุผลและเป็นเชิง
วิทยาศาสตร์ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับมนุษย์และกฎหมายจะน าไปสู่ความก้าวหน้า
ในเชิงศีลธรรม สังคมที่ยุติธรรม งานศิลปะที่เป็นอิสระในตัวเองและ
ความสุขได้อย่างมั่นใจ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายุคแห่งความรู้แจ้งจะ
ก่อให้เกิดความส าเร็จอย่างสูงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แต่ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสังคมนั้นความคาดหวังที่ตั้งไว้ยังไม่อาจบรรลุผลได้อย่าง
แท้จริง  

ในยุคแห่งความรู้แจ้ง เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
กฎหมายและศลิปะได้ถูกท าให้เป็นสถาบันที่แยกต่างหากจากเรื่องของชีวิต 
และอยู่ภายใต้การก าหนดหรือควบคุมของผู้ เชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพ 
เทคโนโลยี ได้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งในวิถีชีวิตของบุคคลและเป็นตัว
ก าหนดการตัดสินใจที่ส าคัญเกี่ยวกับการเมือง ครอบครัว การศึกษา 
กิจกรรมที่ท าในเวลาว่างและแม้กระทั่งการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ ระบบ
ราชการได้ตัดความเป็นส่วนตัวของประชาชนออกไปเพ่ือท าให้สามารถ
ท านายพฤติกรรมของพวกเขาได้ ส่งผลให้เกิดความแปลกแยกระหว่าง
บุคคลและสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ ค าอธิบายเกี่ยวกับสังคมที่ไม่ได้ยึดโยง
อยู่กับเรื่องเล่าท าให้บุคคลหลุดลอยออกไปจากรากเหง้าของตนเอง  
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ลีโยตาร์ดได้ปฏิ เสธความชอบธรรมของอภิต านาน (grand 
narrative) หรือเรื่องเล่าที่เป็นสากลของประวัติศาสตร์ในยุคแห่งความ     
รู้แจ้ง โดยเขาได้รวมเอาแนวคิดแบบวิภาษวิธีของเฮเกล (Hegel’s 
dialectic) ที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ การปลดปล่อย (ชนชั้นกรรมาชีพ) ของ
มาร์กซ์  (Marx’s emancipation) ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม 
(existentialism) และการสะสมความร่ ารวยของลัทธินายทุน (capitalist) 
ในฐานะที่เป็นตัวอย่างของอภิต านาน ลีโยตาร์ดได้แทนที่อภิต านานหรือ
เรื่องเล่าที่เป็นสากล (metanarrative หรือ grand narrative) ด้วยเรื่อง
เล่าท้องถิ่น (local narratives) โดยได้ชี้ให้เห็นว่าเรื่องเล่าท้องถิ่นเป็นสิ่งที่
ให้ความหมายต่อชีวิตของเรา เป็นตัวก าหนดการกระท าของเรา ก าหนด
ความเชื่อของเรา และมีอิทธิพลต่อสิ่งซึ่งเราให้คุณค่า ซึ่งเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่มี
ลักษณะที่เป็นสากล (universal) และไม่เป็นวัตถุวิสัย (objective)  

นักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ที่มีความเห็นสนับสนุนและเน้น
ความส าคัญของเรื่องเล่าอีกคนหนึ่งคือ เจมสัน (Jameson) (ดูใน White, 
2010, p. 12) โดยเจมสันเชื่อว่าเรื่องเล่า (narrative) ไม่ได้เป็นเพียง
รูปแบบของวรรณกรรมเท่านั้น แต่มันยังเป็นญาณวิทยาหรือที่มาของ
ความรู้ (epistemology) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานหรือที่มาของความรู้ทั้งหมดใน
วรรณคดี วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจมสันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่
คนเราบอกตัวเองหรือบอกคนอ่ืนๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของชีวิตในที่สุด
แล้วก็คือเรื่องเล่า เรามีประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับโลกโดยผ่านเรื่องเล่า 
เราไม่สามารถคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างได้โดยไม่มีการสร้างเรื่องเล่า
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เกี่ยวกับตัวเราเอง ดังนั้น ความรู้ทั้งหมดคือเรื่องเล่า แม้แต่ความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องเล่าเช่นเดียวกัน 

 
5.2 บทบาทของเรื่องเล่าในสังคมศาสตร์ 

เมื่อมองจากกรอบของสังคมศาสตร์ เรื่องเล่า (narrative) เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเกิดของมนุษย์ การเล่าเรื่องราว (storytelling) 
เป็นวิธีการที่คนเราสร้างความหมายในชีวิต นับตั้งแต่วัยเด็กมนุษย์เรา
เรียนรู้ที่จะตีความและเข้าใจเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าใหม่ๆ โดยผ่านผู้ใหญ่
หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า กระบวนการกล่อมเกลาเชิงสังคม (socialization) 
และประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ในระดับของวัฒนธรรม เรื่องเล่าท า
หน้าที่ให้การยึดโยงต่อความเชื่อที่มีร่วมกันและการส่งต่อคุณค่าพ้ืนฐานของ
สังคม ในระดับปัจเจกบุคคล ประชาชนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง 
ซึ่งท าให้พวกเขาสามารถเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใครและก าลังมุ่งไปในทิศทาง
ใด เร่ืองเล่าจะเป็นตัวสร้างและก่อรูปความหมายเชิงสังคม ก าหนดกรอบ
การตีความเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เรื่องเล่าเป็นเครื่องยึดโยงข้อมูลและ
ความคิดที่หลากลายที่อยู่กระจัดกระจายในที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยการ  
ถักทอข้อมูลเหล่านั้นเป็นเค้าโครง (plot) เรียงร้อยจุดเริ่มต้นและท่ามกลาง
ของเรื่องราวด้วยข้อสรุป  

เรื่องเล่าเป็นรูปแบบของการรับรู้ซึ่งประชาชนถ่ายทอดสิ่งที่พวก
เขาคิดและรู้สึกและเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการพูดและการเขียน มี
โครงสร้างที่ต่อเนื่องไปตามล าดับจากจุดเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบ 
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เรื่องเล่าจะบอกเราเกี่ยวกับสภาพของเรื่องราวที่เป็นจุดก าเนิด การกระท า
หรือเหตุการณ์ และสภาพของเหตุการณ์ที่เป็นผลตามมา ในฐานะที่เป็น
แบบแผนของความคิด เรื่ อง เล่ าจะให้การสื่ อสารที่ประกอบด้วย
รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงประกอบเป็นวัตถุดิบของสิ่งซึ่งความหมาย
ถูกสร้างขึ้นมา รายละเอียด ความเฉพาะเจาะจงและความคุ้นเคยท าให้     
ผู้พูดและผู้ฟังสามารถสร้างภาพที่ตรงกัน ความคิดถูกถ่ายทอดและความ
เข้าใจซึ่งกันและกันสามารถเกิดขึ้นได้  โดยผ่าน “การเล่าเรื่อง” 
(storytelling) ปัจเจกบุคคลสามารถประเมินฐานะทางสังคมของตนเอง   
รู้ถึงเป้าหมายและคุณค่าที่พวกเขายึดถือ เข้าใจแบบแผนประเพณีของ
สังคม รู้ว่าตนเองเป็นใคร และรู้ว่าคนอ่ืนๆ ในสังคมเป็นใคร มีฐานะและ
บทบาทอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการของการเล่าเรื่อง
แท้จริงแล้วก็คือกระบวนการของการสร้างอัตลักษณ์ (identity) ให้กับ
บุคคลและชุมชนที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่นั่นเอง  

ในแง่ของญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ (epistemology) เรื่องเล่า
ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสองของวิธีการหาความรู้ที่ส าคัญ เช่นเดียวกับวิธีการหา
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เรื่องเล่ามีวิธีการของการล าดับประสบการณ์และ
การสร้างความจริงที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ในฐานะที่เป็นรูปแบบของ
การตีความ เรื่องเล่ามีหลักการของการด าเนินการและเกณฑ์ในการตัดสิน
การอธิบายเรื่องเล่าในรูปแบบที่เหมาะสมของตนเอง ในขณะที่รูปแบบ
วิทยาศาสตร์มองหาชนิดที่เฉพาะเจาะจงของความเชื่อมโยงในเชิงเหตุผลที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประจักษ์นิยมระหว่างเหตุการณ์ วิธีการแบบเรื่องเล่า
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แสวงหาค าอธิบายในแง่ของเจตจ านงและแรงกระตุ้นทางสังคม ในขณะที่
วิธีการทางวิทยาศาสตร์พยายามที่จะระบุแบบแผนของการกระท าที่คงที่ 
สามารถทดสอบซ้ าได้และการอธิบายที่ไม่อ้างอิงถึงเจตจ านงหรือเป้าหมาย
ในเชิงสังคม ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษของรูปแบบเรื่องเล่าก็คือ
การเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรของเจตจ านงของมนุษย์ และแทนที่จะ
เน้นในเรื่องของความคงที่และสม่ าเสมอทางสังคม วิธีการศึกษาแบบ   
เรื่องเล่าจะเน้นให้ความส าคัญกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของตัวแสดง 
และวิธีท่ีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและเจตจ านงของตัวแสดงเหล่านั้น
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 
5.3 เรื่องเล่าในฐานะท่ีเป็นการอธิบายภายใต้บริบท 

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดของวิธีการศึกษาวิเคราะห์แบบ    
เรื่องเล่ากับวิธีการศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์หรือแบบวิทยาศาสตร์ ก็คือ
การเน้นที่บริบทของการกระท า (context of action) โดยตัวบทที่ถูก
เขียนตามรูปแบบของการวิเคราะห์ในเชิงประจักษ์นั้นจะเป็นการเสนอการ
อธิบายโลกด้วยการอ้างอิงตัวเองแบบปิด (closed self-referential) ต่อ
ผู้อ่าน ความหมายและความจริงอยู่ในข้อความที่ศึกษา ความถูกต้องในเชิง
ตรรกะ (logical) และการสรุปในเชิงอนุมาน (deductive) ความหมายใน
เชิงภาษา (semantic meaning) จะสามารถพบได้ “ภายใน” ตัวบท
นั้นเอง แต่ส าหรับวิธีการแบบเรื่องเล่าเนื้อหาสาระในเชิงภาษา (semantic 
content) ของเรื่องราวจะอยู่ “ภายนอก” ประโยค ในขณะที่วิธีการศึกษา
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เชิงประจักษ์เห็นว่าความหมายเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไว้แน่นอนตายตัว วิธี
การศึกษาแบบเรื่ องเล่ า เห็นว่ าความหมายขึ้นอยู่กับสามัญส านึก 
(common-sense) ที่ อ้ าง อิงจากประสบการณ์ที่ มี ร่ วมกัน  (shared 
experience) ของคนในชุมชนนั้นๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ตาม
แนวคิดของการศึกษาตามแบบเรื่องเล่านั้น ความหมายของเรื่องราวถูก
ก าหนดโดยบริบทที่มันถูกตีความ ไม่ใช่ความหมายที่อยู่ภายนอกบริบท
อย่างที่นักประจักษ์นิยมเข้าใจ  

การเล่าเรื่อง (storytelling) เป็นการขยายญาณวิทยาออกไปจาก
ข้อจ ากัดแคบๆ ของถ้อยแถลงที่มาจากการสังเกต (observational 
statements) แบบไม่มีส่วนร่วมและการพิสูจน์ในเชิงตรรกะ ไปสู่วิธีการที่
บุคคลเอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์และสังคม รูปแบบของ
ความรู้แบบเรื่องเล่าจะมีลักษณะที่เป็น “บริบทนิยม” (contextualism) 
ซึ่งหมายถึงการที่จะอธิบายการกระท าเชิงสังคมจ าเป็นจะต้องกระท า
ภายใต้กรอบของเวลาและสถานท่ี บริบท (context) ได้รับการพิจารณาว่า
เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่ละเอียดซับซ้อน ซึ่งแต่ละตอนได้รับ
อิทธิพลจากตัวแสดงที่หลากหลาย ซึ่งตัวแสดงเหล่านี้มีต าแหน่งแห่งที่ของ
ตนเอง และเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงอ่ืนๆ ท าให้เกิดรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ที่หลากหลายขึ้นมา การที่จะเข้าใจความคิดและการกระท า
ของบุคคล เราจะต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นกับตัวแสดงอ่ืนๆ 
ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันสร้างความจริงขึ้นมาเท่านั้น  
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  การศึกษาวิ เคราะห์แบบเรื่องเล่าจึ งมีจุดเน้นที่การอธิบาย
รายละเอียดของบริบทของเหตุการณ์ที่ต้องการศึกษา ซึ่งแตกต่างจาก
การศึกษาวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ ที่พยายามแสวงหาลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่เป็นการทั่วไป (generalization) ในการอธิบายเหตุการณ์หรือ
ตัวแสดง และด้วยเหตุนี้ การอธิบายแบบวิทยาศาสตร์จึงมักจะให้ภาพ
ประสบการณ์ของมนุษย์ในลักษณะแบนราบและไร้ชีวิตชีวา ไม่ให้ความ
สนใจกับบริบทในเชิงสังคม วิธีการหาความรู้แบบประจักษ์นิยมมักจะเสนอ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ท าให้ง่ายมากเกินไป (oversimplified) และ
ความไม่สมจริง (unrealistic) ของเหตุและผล ซึ่งท าให้วิธีการหาความรู้
แบบนี้ไม่เพียงพอที่จะอธิบายเหตุการณ์ที่มีลักษณะซับซ้อนและมีความ
แตกต่างหลากหลาย ในขณะท่ีการอธิบายเชิงบริบท (contextual 
explanations) ของการศึกษาวิเคราะห์แบบเรื่องเล่าสามารถให้
รายละเอียดของข้อมูลภายใต้กรอบของเวลาและสถานที่ได้ละเอียดลึกซึ้ง
มากกว่า  
 
5.4 เรื่องเล่ากับการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
  ในอดีตการศึกษานโยบายสาธารณะมักจะมองว่า “เรื่องเล่า” 
(narrative) เป็นรูปแบบของความรู้และการใช้เหตุผลที่เป็นรอง โดยมักจะ
เน้นการให้คุณค่าและความส าคัญกับวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์และ
การรวบรวมข้อมูลในเชิงวัตถุวิสัย (objective data) จนกระทั่งในช่วง
ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา การศึกษานโยบายสาธารณะได้เร่ิมหันมาให้
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ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่ามากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการขึ้นมามีอิทธิพล
ของแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่นิยม (post-modernism) และวิธีการหา
ความรู้แบบหลังประจักษ์นิยม (post-empiricism) ในฐานะที่เป็นแนวคิด
ทางเลือกที่เข้ามาแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อจ ากัดของการศึกษานโยบาย
สาธารณะภายใต้ระเบียบวิธีการศึกษาแบบประจักษ์นิยม (empiricism) 
และการครอบง าของการศึกษานโยบายสาธารณะของผู้เชี่ยวชาญ โดย
แนวคิดส าคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่าตั้งอยู่บนความ
เชื่อพ้ืนฐานที่ว่า เรื่องเล่าที่ใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
เป็นสิ่งที่มีพลังในตัวเอง ซึ่งควรจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างลึกซึ้งในการ
ประเมินทางเลือกนโยบาย  
  นักวิชาการได้ให้ความหมายของวิธีการศึกษานโยบายแบบเร่ือง
เล่าไว้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น สโตน (Stone) ได้ให้ความหมายของการ
วิเคราะห์นโยบายแบบเรื่องเล่า (narrative analysis of policy) ไว้ว่า
หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเรื่องเล่ามาใช้ในการศึกษา
นโยบาย ซึ่งมักจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของเรื่องเล่าและ
สัญลักษณ์ที่ เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย หรือเบดส์เวิร์ท 
(Bedsworth) ที่ได้อธิบายไว้ว่า การวิเคราะห์เรื่องเล่าเกี่ยวกับนโยบาย 
(analysis of policy narrative) หมายถึง วิธีการที่ถูกน ามาใช้ในการปรับ
โครงสร้างใหม่ของเรื่องเล่าซึ่งตัวแสดงเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนโยบาย 
โดยมักจะแสดงให้เห็นว่านโยบายที่มีเนื้อหาและลักษณะแบบเดียวกัน
อาจจะมีความหมายที่แตกต่างและขัดแย้งกันได้  และฟิสเชอร์และ        
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ฟอเรสเตอร์ (Fischer and Forester) ที่ได้อธิบายไว้ว่า เรื่องเล่าของการ
วิเคราะห์นโยบาย (narrative of policy analysis) หมายถึง วิธีการ
วิเคราะห์เรื่องเล่าที่น ามาใช้เพ่ือค้นหารากฐานหรือที่มาของเรื่องเล่า ซึ่ง
มักจะแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเชิงอุดมการณ์และโครงสร้างในเชิงอ านาจที่
ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง (อ้างใน Eeten, 2007, pp. 251-2) 
  นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่าจะปฏิเสธการตัดสิน
เรื่องเล่าที่แตกต่างในแง่ของคุณค่าในลักษณะที่เป็นความจริงแท้ หรือการ
พยายามสร้างความเหนือกว่าของเรื่องเล่าอันหนึ่งต่อเรื่องเล่าอีกอันหนึ่ง 
นักวิชาการผู้ศึกษานโยบายตามแนวทางนี้มักจะวิพากษ์เรื่องเล่าที่ครอบง า 
และให้ความส าคัญกับเรื่องเล่าทางเลือกอ่ืนๆ โดยเห็นว่ามีความถูกต้อง
ทัดเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอ านาจ
น้อย นอกจากนี้ การศึกษานโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่ายังเน้นการ
วิพากษ์ระเบียบวิธีการศึกษาที่ถูกก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญเชิง เทคนิคหรือ
นักวิชาการ โดยไม่ได้ฟังเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เนื่องจาก
แนวคิดนี้เห็นว่าประเด็นปัญหาไม่ได้ถูกตัดสินโดยอาศัยข้อเท็จจริงเชิงวัตถุ
วิสัย (objective facts) เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นอัตวิสัย 
(subjective) ภายใต้บริบทเฉพาะในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
นโยบายอีกด้วย  
  โดยทั่วไปแล้ว การศึกษานโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่ามีความ
ใกล้ชิดมากที่สุดกับการนิยามปัญหา (problem definition) และการ
ก าหนดนโยบาย (policy formation) ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่
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ส าคัญที่สุดในกระบวนการนโยบาย โดยในขั้นตอนดังกล่าวไม่เพียงแสดงให้
เห็นถึงลักษณะที่เป็นอัตวิสัย (subjective) และความขัดแย้งของการนิยาม
ปัญหาเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทส าคัญของภาษาและ
เรื่องเล่าในเจรจาต่อรองของการนิยามอีกด้วย เม่ือพิจารณาในแง่ของการ
ปฏิบัติ การก าหนดนโยบายก็คือเรื่องเล่า ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้ก าหนด
นโยบายและผู้ที่มีส่วนร่วมในนโยบายอ่ืนๆ ถ่ายทอดการตีความสู่การ    
เล่าเรื่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือการโต้แย้ง การอ้างเหตุผลหรือการแสดงออก
ของอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคล เรื่องเล่าเป็นวิธีการที่ผู้ก าหนดนโยบายใช้
ในการเจรจาต่อรองเพ่ือแก้ปัญหาทางสังคมที่ก าลังเผชิญอยู่ แต่อย่างไร    
ก็ตาม การศึกษาวิเคราะห์นโยบายแบบเรื่องเล่าไม่ควรจ ากัดอยู่ เพียง
ขั้นตอนของการนิยามปัญหาหรือการก าหนดนโยบายเท่านั้น แต่ควร
น าไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์วงจรนโยบายทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) และ
ขั้นตอนของการประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) อีกด้วย 
   ในการแปลงโครงสร้างของเรื่องเล่าไปสู่นโยบายสาธารณะนั้น 
จุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาซึ่งจะต้องได้รับ
การแก้ไขโดยผู้ก าหนดนโยบาย การด าเนินนโยบายและผลที่เกิดจาก
นโยบาย โดยผ่านการสร้างและการตีความชุดของเรื่องเล่าผู้ก าหนด
นโยบายจะต้องก าหนดนโยบายภายใต้บริบททางการเมืองและการบริหารที่
ไม่แน่นอนและไม่สามารถท านายได้ การศึกษาวิเคราะห์นโยบายแบบเรื่อง
เล่าจะท าให้เห็นถึงบทบาทของการเมืองและการบริหารที่อยู่เบื้องหลังของ
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การตัดสินใจนโยบาย ถ้าหากนโยบายสาธารณะยังคงถูกมองในฐานะที่เป็น
เรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นโยบายดังกล่าวก็มักจะปิดบังซ่อนเร้นความหมายในเชิงสังคม
ของตนเองท าให้มองไม่เห็นบทบาทของการเมืองและการบริหารที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลัง โดยนัยนี้การเมืองของการก าหนดนโยบายจึงแสดงตัวออกมาใน
รูปของเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาสาธารณะควรได้รับการแก้ไข
อย่างไร  
  กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์นโยบายแบบเรื่องเล่าเป็นวิธีการหา
ความรู้รูปแบบหนึ่งในยุคหลังปฏิฐานนิยม (post-positivism) โดยเรื่องเล่า
จะเป็นตัวถ่ายทอดประสบการณ์ทางสังคมและการเมือง และแบบแผนของ
เรื่องเล่าถือเป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ ภายใต้
โครงสร้างที่เป็นชุดของขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย เรื่องเล่าจะบอกเรา
เกี่ยวกับสภาพของเรื่องราว เหตุการณ์หรือการกระท าที่เกี่ยวข้องและผลที่
ออกมาในขั้นสุดท้าย เมื่อมองในฐานะที่เป็นแบบแผนของความคิด เรื่องเล่า
จะเป็นการสื่อสารที่เป็นรายละเอียดเฉพาะของการสร้างความหมายในเชิง
สังคม โดยผ่านการเล่าเรื่องประชาชนจะได้รับสถานภาพทางสังคมในชุมชน
ของตน และเข้าใจถึงเป้าหมายและคุณค่าของกลุ่มทางสังคมที่แตกต่าง 
ในขณะที่วิธีการศึกษาวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์พยายามแสวงหาความ
เชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุผลในเชิง
ประจักษ์ที่แน่นอนตายตัว การศึกษาวิเคราะห์แบบเรื่องเล่าจะเน้นที่
เจตนารมณ์และแรงกระตุ้นทางสังคมเป็นส าคัญ เป็นการศึกษาโดยให้

นโยบายสาธารณะแนวการตีความ144



145 
 

 

ความส าคัญกับบริบทของเวลาและสถานที่ซึ่งตัวแสดงและเหตุการณ์
เกิดขึ้น ท าให้การศึกษาวิเคราะห์แบบเรื่องเล่ามีความเหมาะสมมากกว่า
การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประจักษ์ในการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาแบบเรื่องเล่าเป็นการขยายแนวคิด
เกี่ยวกับความรู้ออกไปให้พ้นจากข้อจ ากัดแคบๆ ของการสังเกตและการ
พิสูจน์เชิงเหตุและผล ไปสู่การเพ่ิมความเข้าใจถึงวิธีการที่ประชาชนได้รับ
การก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของตนในบริบทของเหตุการณ์และสังคมที่กว้าง
กว่า และเข้าใจถึงบทบาทของการเมืองและการบริหารที่อยู่เบื้องหลังการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย 
 
5.5 กรณีศึกษาของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่า 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการน าเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่าใน 2 กรณี คือ (1) เรื่องเล่าเกี่ยวกับก่อ
ต่อต้านโลกาภิวัตน์ในยุโรปและอเมริกา และ (2) การก าหนดนโยบาย
คมนาคมขนส่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเนื้อหาสาระของแต่ละกรณีมี
ดังต่อไปนี้ 

 5.5.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการต่อต้านโลกาภิวัตน์ในยุโรปและ
อเมริกา2 

                                                 
2 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านโลกาภิวัตน์ และการศึกษา

วิเคราะห์ในแง่ที่เป็นเรื่องเล่าและการตีความได้ใน Fischer, 2003, p. 87. 
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เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิธีการของการวิเคราะห์ เรื่องเล่า ผู้เขียนได้
น าเอาตัวอย่างที่ฟิชเชอร์ (Fischer, 2003) ได้ศึกษาไว้มาเป็นกรณีศึกษา 
โดยฟิชเชอร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับการประท้วงของกลุ่ม
ต่อต้านโลกาภิวัตน์ (anti-globalization) ซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองซีแอตเติล 
(Seattle) รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองโกเธนเบิร์ก 
(Gothenburg) ประเทศสวีเดน เมืองเจนัว (Genoa) ประเทศอิตาลี และ
รัฐนิวยอร์ค (New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ชี้ให้เห็นถึงการที่ 
ชนชั้นน าทางการเมืองในประเทศเหล่านี้ได้สร้าง “เรื่องเล่า” ด้วยการเรียก
ผู้ประท้วงว่าเป็น “ผู้ก่อความวุ่นวาย”  “ผู้ไม่มีความรับผิดชอบ” และ    
“ผู้ต่อต้านขัดขวางการพัฒนา” และประธานาธิบดีบุช (George W. Bush) 
ได้สร้าง “เรื่องเล่าทางการเมือง” (political narrative) ขึ้นมาว่าผู้ประท้วง
พยายามที่จะปิดกั้นโอกาสของคนยากจนในประเทศด้อยพัฒนาจาก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่พวกเขาควรจะได้รับจากโลกาภิวัตน์ 
(globalization)  

เพ่ือต่อต้านหักล้าง “เรื่องเล่าที่ครอบง า” (dominate narrative) 
บรรดาผู้ประท้วงและผู้ที่สนับสนุนแนวคิดของพวกเขาซึ่งรวมถึงสื่อมวลชน
จ านวนมาก ได้โต้แย้งว่าผู้ประท้วงไม่ได้ต่อต้านโลกาภิวัตน์ แต่พวกเขา
ต่อต้านรูปแบบทุนนิยมของโลกาภิวัตน์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่เหนือการควบคุม
ของรัฐบาล และผู้น าทางการเมืองที่ออกมาพูดโจมตีผู้ประท้วงนั้นเป็นการ
พูดเพ่ือสนับสนุนระบอบทุนนิยมข้ามชาติที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เนื่องจากกระบวนการโลกาภิวัตน์อยู่เหนือความเป็นรัฐ -ชาติ 
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(nation-state) เกิดขึ้นโดยไม่มีสถาบันประชาธิปไตยรองรับอย่างสิ้นเชิง 
ดังน้ันการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อไม่มีรูปแบบหรือช่องทางที่
เป็นระบบหรือเป็นทางการของการน าเสนอปัญหา การประท้วงต่อต้านบน
ท้องถนนจึงเป็นทางออกท่ีเหลืออยู่  

ประเด็นส าคัญในกรณีนี้ ก็คือการที่ ไม่มีการสร้ าง เรื่ อง เล่ า 
(narrative construction) ที่เป็นวัตถุวิสัย (objective) หรือค าอธิบายที่
ก าหนดไว้แน่นอน (fixed) เกี่ยวกับผู้ประท้วงและสิ่งที่พวกเขากระท าว่ามี
ความหมายอย่างไร การตีความการกระท าของผู้ประท้วงจึงออกมาได้หลาย
แนวทาง การต่อสู้กันเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่สุดแล้วจึงเป็นการต่อสู้ของการ
สร้างค านิยามเชิงปฏิบัติการ (working definition) เกี่ยวกับผู้ประท้วงและ
สิ่งที่พวกเขากระท า โดยไม่ได้ค านึงถึงผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นว่าจะเป็น
อย่างไร แต่ละฝ่ายต่างก็ตีความ (interpret) สิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ
แนวคิดของตน และใช้การโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อสารมวลชนประเภท
ต่างๆ เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้รับสารเห็นพ้องและสร้างความชอบธรรมให้กับ  
ฝ่ายตน  

ในกรณีของการประท้วงที่เมืองเจนัว (Genoa) ประเทศอิตาลี การ
รายงานของสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ของเจนัวในตอนแรกแสดงเพียง
ภาพของประชาชนผู้ประท้วงที่ก าลังกว้างปาก้อนหินและการท าลาย    
ข้าวของ และได้อธิบายการกระท าของพวกเขาในฐานะที่เป็น “ประชาชนผู้
ก่อความวุ่นวาย” (chaotic people) แต่ในอีก 2-3 วันต่อมาได้มีหลักฐาน
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ที่แสดงถึงการใช้ความรุนแรงของต ารวจปรากฏออกมา ผู้น าการเคลื่อนไหว
จึงได้เริม่เสนอ “เรื่องเล่า” ของฝ่ายตนผ่านสถานีโทรทัศน์ นักการเมืองฝ่าย
ที่สนับสนุนผู้ประท้วงเริ่มออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกองก าลัง
ต ารวจชาวอิตาเลียน (Italian police force) ในการใช้ความรุนแรงกับ
ประชาชนที่มาชุมนุมเรียกร้อง  

จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ชนะในการต่อสู้ คือผู้ที่สามารถ 
“สร้างและตีความเรื่องเล่า” เพ่ือสนับสนุนแนวคิดของฝ่ายตน และในเวลา
เดียวกันก็ “สร้างและตีความเรื่องเล่า” เพ่ือหักล้างและโจมตีฝ่ายตรงข้าม 
ส าหรับในกรณีนี้ ฝ่ายที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์พยายาม “สร้างและตีความ
เรื่องเล่า”ที่จะท าให้กลุ่มของตนยังคงสามารถขยายระบอบทุนนิยมข้าม
ชาติภายใต้แนวคิดของโลกาภิวัตน์ต่อไปได้ โดยฝ่ายตรงข้ามที่ออกมา
ประท้วงต่อต้านจะถูกอธิบายในฐานะที่เป็นคนตกยุค คนหัวโบราณหรือ   
ผู้ก่อความวุ่นวาย  

5.5.2 การก าหนดนโยบายคมนาคมขนส่งของประเทศ
เนเธอร์แลนด์3 

ส าหรับกรณีที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายคมนาคม
ขนส่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงอีเทน (Eeten, 2007) ได้ศึกษา

                                                 
3 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคมนาคมขนส่งของเนเธอร์แลนด์ และ

การศึกษาวิเคราะห์ในแง่ที่เป็นนโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่าได้ใน Eeten, 2007, 
pp. 259-263. 
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วิเคราะห์นโยบายดังกล่าวในฐานะที่เป็นตัวอย่างของการศึกษานโยบาย
สาธารณะแบบเรื่องเล่า ซึ่งเนื้อหาของกรณีศึกษาดังกล่าวมีดังต่อไปนี้  

นโยบายคมนาคมขนส่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีการก าหนด
ไว้ตั้งแต่ปี 1990 ได้ก่อให้เกิดประเด็นขัดแย้งมาเป็นเวลายาวนาน โดย
บุคคลในหลายภาคส่วนได้พากันโจมตีอย่างรุนแรงว่านโยบายที่ใช้อยู่มี
ปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหา
การจราจรติดขัด ปัญหาการขนส่งสาธารณะที่ขาดประสิทธิภาพ และ
ปัญหาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

จากปัญหาดังกล่าวท าให้ในปี 1998 กระทรวงคมนาคมได้ริเริ่ม
กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาแผนคมนาคมขนส่งแห่งชาติ
ฉบับใหม่ โดยหลังจากที่มีการระดมสมองหลายครั้งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กระทรวงได้ก าหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาอย่างกว้างๆ ขึ้นมา 8 หัวข้อ 
และภายใต้กรอบประเด็นท่ีก าหนดไว้ ได้มีการก าหนดกลุ่มท างานย่อย
ขึ้นมาเพ่ือให้ท าการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 8 กลุ่ม ซึ่ง
แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ 10 คน 
โดยประธานกลุ่มมาจากสมาชิกในแต่ละกลุ่มนั้นเอง  

ส าหรับสมาชิกกลุ่มที่เข้ามาท าหน้าที่รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลนั้น ได้มาจากการที่กระทรวงได้ส่งหนังสือเชิญออกไปถึงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ดังนั้น 
สมาชิกที่ได้มาจึงเป็นผสมผสานกันจากตัวแทนที่มาจากหน่วยงานรัฐบาล
หลายภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและ
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ระดับประเทศ นักวิชาการและผู้ ให้ค าปรึกษา ตัวแทนจากองค์กร
สิ่ งแวดล้อม ตัวแทนจากภาคคมนาคมขนส่ง สหภาพแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีการอนุมัติงบประมาณให้แต่ละกลุ่มสามารถ
ด าเนินการได้อย่างค่อนข้างอิสระ 

ในระยะเวลา 2-3 เดือน กลุ่มสมาชิกผู้รวบรวมข้อมูลทั้ง 8 กลุ่ม 
ได้ผลิตเอกสารออกมามากกว่า 60 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารรายงาน
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น การอธิบายปัญหา ผลการอภิปราย การแสดง
วิสัยทัศน์ ข้อเสนอแนะ เสียงสะท้อนกลับจากบุคคลภายนอกและข้อสังเกต
จากผู้ที่อยู่ในกระบวนการศึกษานั้นเอง แม้ว่าในแง่ที่เป็นทางการเอกสาร
เหล่านี้ถือว่าเป็นการเขียนร่วมกันโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่ม แต่ในความเป็น
จริงแล้วเอกสารเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งที่
เขียนโดยสมาชิกซึ่งมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายระดับและหลาย
วงการ ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็น “เรื่องเล่า” 
(narrative) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของการก าหนดนโยบายด้านการคมนาคม
ขนส่งของประเทศตอ่ไป 

หลังจากที่ได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ได้มีการจัดตั้งทีมท างานขึ้นมาชุด
หนึ่ง เพ่ือท าการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลทั้ง 8 หัวข้อที่ได้รับมา  ซึ่ง
หลังจากการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดแล้ว ทีมท างานได้สรุป 
“ข้อมูลส าคัญ” หรือ “เรื่องเล่าที่เป็นแกนหลัก” ออกมาเป็น 4 ประเด็น 
คือ (1) เรื่องเล่าเกี่ยวกับความขาดแคลน (scarcity narrative) (2) เรื่อง
เล่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบขนส่ง (logistics narrative) (3) เรื่อง
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เล่าเกี่ยวกับบทเรียนจากนโยบายในอดีต (pragmatic narrative) และ (4) 
เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี (technological narrative) ซึ่งจาก
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวท าให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
บุคคลกลุ่มต่างๆ ในฐานะที่เป็นผู้เล่าเรื่อง (narrators) มีความเห็นอย่างไร
และต้องการอะไร ซึ่ งความเห็นและความต้องการดังกล่าวถือเป็น
ตัวก าหนดทิศทางนโยบายคมนาคมขนส่งของประเทศในอนาคตว่าควรจะ
เป็นไปในทิศทางใด และข้อมูลดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายคมนาคมขนส่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ในเวลาต่อมา 
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บทที ่6     
นโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ 

Deliberative Public Policy 
 

ในบทที่ 6 นี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายเชิงปรึกษาหารือ 
โดยจะได้น าเสนอเนื้อหาใน 7 ประเด็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย (1) รากฐาน
เชิงทฤษฎีของนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ  (2) ลักษณะของผู้มี 
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเชิงปรึกษาหารือ (3) ลักษณะของการ
สนทนาเชิงปรึกษาหารือ (4) ผลของการสนทนาเชิงปรึกษาหารือ (5) การ
ปรับตัวของระบบซึ่งเกิดจากกระบวนการปรึกษาหารือ (6) ปัญหาของ
นโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ และ (7) กรณีศึกษา : นโยบายเชิง
ปรึกษาหารือในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ซึ่งเนื้อหาสาระที่เป็นรายละเอียด
ในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้1 
  
6.1 รากฐานเชิงทฤษฎีของนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ  

นโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด
                                                 

1 ข้อมูลที่น าเสนอในบทนี้มาจากการศึกษา วิเคราะห์และสรุปจากเอกสารท่ี
ส าคัญคือ Fox and Miller, 1996; Fischer, 2003; Fischer, 2009; Innes and 
Booher, 2010; และประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2556 ส าหรับหนังสือท่ีอธิบายถึงแนวคิดของ
การศึกษานโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือไว้อย่างละเอียดก็คือ Innes and 
Booher, 2010; และ Fox and Miller, 1996 ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะรูปแบบนี้อย่างละเอียดสามารถศึกษาได้จากหนังสือสองเล่มนี ้

นโยบายสาธารณะแนวการตีความ นโยบายสาธารณะแนวการตีความ 153



154 
 

 

ทฤษฎีที่ส าคัญ 2 แนวคิด คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่และแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารที่แท้จริง ซึ่งเนื้อหาสาระที่ส าคัญของ
แต่ละแนวคิดทฤษฎีมีดังต่อไปนี้ 

6.1.1 แนวคิดทฤษฎีการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ 
 แนวคิดทฤษฎีการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern 
public administration)  ที่เป็นพ้ืนฐานของนโยบายสาธารณะเชิง
ปรึกษาหารือนั้นสามารถพิจารณาได้ใน 3 แง่มุม คือ (1) ในแง่ของ        
อภิต านาน (metanarrative) (2) ในแง่ของการวิเคราะห์ภาษา (language 
analysis) และ (3) ในแง่ของการบริหารจัดการชีวิต (governmentality) 
ซึ่งค าอธิบายโดยสังเขปของการน าแนวคิดทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือในแต่
ละแง่มุมมีดังต่อไปนี้2  
 ในแง่ของอภิต านาน (metanarrative) นั้นแนวคิดยุคหลัง
สมัยใหม่มองว่าตัวนโยบายที่ก าหนดโดยผู้มีอ านาจในโครงสร้างอย่างเป็น
ทางการของการบริหารรัฐกิจนั้นเป็นเพียงอภิต านานเร่ืองหนึ่งจากบรรดา
เรื่องเล่า (narrative) ของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย และการที่
นโยบายดังกล่าวได้รับการก าหนดเป็นแนวปฏิบัติขององค์การหรือ
หน่วยงานเป็นผลมาจากการครอบง าและการใช้อ านาจกดขี่กลุ่มอ่ืนๆ ของ

                                                 
2 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ การบริหารรัฐกิจยุค

หลังสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะแบบหลังสมัยใหม่ ได้ใน ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2556. 
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บุคคลที่อยู่ในอ านาจภายใต้โครงสร้างอย่างเป็นทางการของการบริหาร   
รัฐกิจ การที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถท าได้โดยการสลาย          
“อภิต านาน” ของผู้ที่ ครอบง า  แล้ วแทนที่ด้ วย “เรื่ อง เล่ า” ของ         
“คนตัวเล็กตัวน้อย” โดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย
ในสังคมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะเป็นไปได ้

ในแง่ของการวิเคราะห์ภาษา (language analysis) นั้น แนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม่มองว่านโยบายสาธารณะนั้นไม่ได้มีนโยบายที่ “จริง” 
(Truth – T ตัวใหญ่) และนโยบายท่ี “ดี” (Good –  G ตัวใหญ่) เพียง
นโยบายเดียวที่ทุกคนในสังคมจะต้องถือปฏิบัติ แต่นโยบายที่ “จริง” 
(truth – t   ตัวเล็ก) และนโยบายท่ี “ดี” (good- g ตัวเล็ก) สามารถจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและช่วงเวลาในประวัติศาสตร์  และ
ประชาชนแต่ละกลุ่มควรจะมีโอกาสก าหนดนโยบายที่ “จริง” (truth) และ 
“ดี” (good) ของตนโดยไม่ถูกครอบง าจากนักบริหารรัฐกิจที่อยู่ ใน
โครงสร้างอ านาจที่เป็นทางการ  

ในแง่ของการบริหารจัดการชีวิต (governmentality) นั้น แนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม่มองว่าในการก าหนดนโยบายสาธารณะแบบดั้งเดิมนั้นจะ
เน้นที่กิจกรรมของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่จากแนวคิดเรื่อง
การบริหารจัดการชีวิตได้ชี้ให้เห็นว่า “การบริหารจัดการ” (governance) 
ในยุคหลังสมัยใหม่ควรเป็นเรื่องของการเจรจากันระหว่างตัวแสดงกลุ่ม
ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกึ่งภาครัฐที่หลากหลาย แนวคิดของ
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การบริหารจัดการ (governance) ชี้ให้เห็นว่านอกจากรัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภาครัฐแล้ว ยังมีกลไกของการจัดการที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น องค์กร
ภาคประชาชน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น ที่มีหลักการ
ปฏิบัติที่เป็นเอกภาพในกลุ่มของตนอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งหมายความว่าใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะนั้นภาครัฐจะต้องมองตนเองในฐานะที่เป็น
เพียงส่วนหนึ่งสังคมเครือข่าย (network society) และเป็นเพียง
องคาพยพหนึ่งในโครงสร้างที่ใหญ่กว่าเท่านั้น 

ดังนั้น ในการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ การก าหนดนโยบาย
สาธารณะจึงไม่ควรผูกขาดโดยนักบริหารรัฐกิจที่อยู่ ในอ านาจตาม
โครงสร้างอย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ควรจะเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กระบวนการในการก าหนดนโยบาย
ควรเป็นลักษณะของการปรึกษาหารือจากทุกฝ่าย โดยเน้นการก าหนด
นโยบายจากล่างขึ้นบน (bottom-up) แทนที่จะเป็นบนลงล่าง (top-
down) บทบาทของนักบริหารรัฐกิจและผู้ศึกษาวิเคราะห์นโยบายจึงไม่ใช่
การก าหนดนโยบายสาธารณะให้ประชาชนท าตามดังเช่นในอดีตอีกต่อไป 
แต่ควรปรับบทบาทเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ท าหน้าที่
เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถตรวจสอบผลประโยชน์
ของตนและปล่อยให้ประชาชนตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง  
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6.1.2 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารที่แท้จริง 
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ แ ท้ จ ริ ง  (authentic 

communication)3 มีจุดก าเนิดมาจากแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (critical 
theory) ของส านักแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt School) และจากนักปรัชญา
คนส าคัญของส านักนี้คือฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas) (ดูใน Fox 
and Miller, 1996, pp. 114-6) โดยแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์นั้นจะเน้น
การวิพากษ์การครอบง า (domination) เริ่มต้นจากหลักการที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของผลประโยชน์และโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคน ทฤษฎีเชิง
วิพากษ์ต้องการเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงการถูกกดขี่อย่างไม่สมควรของ
มวลมนุษย์ชาติ ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดบกพร่องของแนวคิดในยุคแห่ง
ความรู้แจ้ง (enlightenment) และแนวคิดที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด
ของวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับความมีเหตุผล และแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและระบบความเชื่อที่ครอบง าทั้งหลาย ซึ่งเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้  
แสดงตัวออกมาในฐานะที่เป็น “ธรรมชาติ” (natural) มีลักษณะเป็นวัตถุ
วิสัย (objective) และเป็นกลาง (neutral) แต่นักปรัชญาส านัก      
แฟรงค์เฟิร์ตพยายามชี้ ให้ เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นเพียง “ อุดมการณ์” 
(ideology) ที่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของโครงสร้างเชิงอ านาจที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่สิ่งที่คงที่เท่ียงแท้แน่นอนแต่อย่างใด    

                                                 
3 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารที่แท้จริงและการ

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะได้ใน Fox and Miller, 1996; 
Fischer, 2003; และ Innes and Booher, 2010. 
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นักปรัชญาในส านักแฟรงค์เฟิร์ตได้พยายามแสวงหาวิธีการเพ่ือ
หักล้างอุดมการณ์ของการครอบง าในรูปแบบต่างๆ เช่น อุดมการณ์ทุนนิยม 
(capitalism) อุดมการณ์วิทยาศาสตร์นิยม (scientism) และอุดมการณ์
ระบบราชการ เป็นต้น โดยเชื่อว่าอุดมการณ์เหล่านี้เป็นตัวการที่น าไปสู่การ
บีบบังคับ กดข่ีและขัดขวางไม่ให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ และ 
“ทฤษฎีการสื่อสารที่แท้จริง” (theory of authentic communication) 
ของฮาเบอร์มาสก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามดังกล่าว  

เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องของการครอบง าเชิงอุดมการณ์ ฮาเบอร์มาส
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “การปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการครอบง าที่ไม่
จ าเป็น” ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการสื่อสาร โดยชี้ให้เห็นว่าการเข้าร่วมใน
การสนทนาอย่างเท่าเทียมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการครอบง าและปลดปล่อยมนุษย์ออกจาก
การถูกบังคับกดขี่ได้ “การสนทนาอย่างเสรี” เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเป็นอยู่
ของมนุษย์เราในฐานะที่ เป็นสัตว์สังคมซึ่งตกอยู่ ในตาข่ายโยงใยของ
ความสัมพันธ์เชิงการสื่อสาร การปลดปล่อยมนุษย์ออกจากโครงสร้างทาง
สังคมที่ครอบง าจึงถือเป็นเป้าหมายสูงสุด และการเคลื่อนย้ายไปสู่
เป้าหมายสูงสุดดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ 
สังคมท่ีมีลักษณะเป็นพหุนิยมจ าเป็นจะต้องเป็นอิสระจากการครอบง า และ 
“การสื่อสารที่แท้จริง” (authentic communication) คือหลักการที่จะ
น าไปสู่ความก้าวหน้าของมวลมนุษย์ชาติ 
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เพ่ือที่จะท าให้เข้าใจแนวคิดของฮาเบอร์มาสได้ชัดเจนมากขึ้น เรา
อาจจะเปรียบเทียบแนวคิดของฮาเบอร์มาสกับแนวคิดของลัทธิมาร์กซ์ 
(Marxism) โดยผู้ที่เชื่อถือในลัทธิมาร์กซ์ (Marxists) ต้องการที่จะ
ปลดปล่อยมนุษย์จากการครอบง าของสังคมชนชั้น ซึ่งการปลดปล่อยชนชั้น
กรรมาชีพจากการเอารัดเอาเปรียบของระบบนายทุน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
มีการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพเพ่ือท าลายระบบนายทุน ซึ่งในที่สุดแล้วก็
จะมีเฉพาะชนชั้นกรรมาชีพเท่านั้นที่เหลืออยู่ และเนื่องจากทุกคนอยู่ใน 
ชนชั้นเดียวกันจึงไม่มีพลังของการต่อต้านปรากฏอยู่  และสังคมจะ
กลายเป็นสังคมที่คนมีความเท่าเทียมกันและปราศจากชนชั้นอย่างแท้จริง 
ผู้ที่เชื่อถือในลัทธิมาร์กซ์มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของ
ประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แนวคิดที่ฮาเบอร์มาสเสนอก็มีลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน แต่สิ่งที่เขาเสนอเป็นการปลดปล่อยรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การ
ปลดปล่อยของชนชั้นกรรมาชีพ ประเทศโลกที่สาม ประชาชนผิวสีหรือ
ตัวแทนการปฏิวัติใดๆ แต่มันคือตัวของ “การสื่อสาร” (communication) 
เอง โดยฮาเบอร์มาสได้เสนอว่าผู้ที่เข้าร่วมในการสื่อสารจ าเป็นจะต้องมี
ความเท่าเทียมกัน เนื่องจากการพูดคุยระหว่างคนท่ีไม่เท่าเทียมเป็นเร่ือง
ของการออกค าสั่ง (command) และการยอมรับค าสั่ง (acquiescence) 
ซึ่งถือเป็นเรื่องการครอบง าของบุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกบุคคลหนึ่ ง โดย
เป้าหมายสูงสุดของการสื่อสารที่เท่าเทียมตามทรรศนะของฮาเบอร์มาส   
ก็คือการปลดปล่อยประชาชนให้หลุดพ้นจากการครอบง า การกดขี่ การถูก
เอารัดเอาเปรียบจากอุดมการณ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคแห่งความรู้แจ้ง
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และจากการสนทนาที่เกิดข้ึนภายใต้โครงสร้างเชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียม  
 แต่อย่างไรก็ตาม ค าว่า “การสื่อสารอย่างเท่าเทียม” (equal 
communication) ตามทรรศนะของฮาเบอร์มาสนั้น มีความหมาย
มากกว่า “การพูดอย่างเสรี” (free speech) ที่คนทั่วไปมักจะคุ้นเคยกัน 
เนื่องจากการพูดอย่างเสรีนั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ แต่โอกาสที่เท่าเทียมใน
การเข้าร่วมในการสนทนาก็มีความจ าเป็นด้วย การสื่อสารที่ไม่มีการกีดกัน
หรือการปิดกั้นโอกาสมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเป็นสัตว์สังคมของ
มนุษย์เรา เนื่องจากมนุษย์ตกอยู่ในตาข่ายของความสัมพันธ์ของการมีชีวิต
อยู่ในชุมชน มีผลประโยชน์ที่หลอมรวมกันอยู่ในชุมชน “การสื่อสารที่
แท้จริง” (authentic communication) จะน าไปสู่ความมีเหตุผล สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งจะมีเหตุผลก็ต่อเมื่อมันประกอบด้วยเงื่อนไขที่จ าเป็นครบถ้วนใน
การที่จะผลักดันหรือก้าวหน้าไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชน  
 ดังนั้น ภารกิจของผู้ก าหนดหรือนักวิเคราะห์นโยบายจึงเป็นเรื่อง
ของการสร้างพ้ืนที่และโอกาสที่น าไปสู่การเห็นพ้องต้องกันของการก าหนด
นโยบาย เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกความเห็นที่ส าคัญมีตัวแทนเข้ามาร่วมในการ
สนทนาอย่างครบถ้วน บรรดาสมาชิกของกลุ่มต่างๆ มีข้อมูลที่เท่าเทียมกัน 
และมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในกระบวนการของกลุ่มเพ่ือให้การ
ตัดสินใจเกิดจากผลของการอภิปรายถกเถียงกันอย่างแท้จริง ไม่ใช่เกิดจาก
อ านาจหรือสถานภาพของปัจเจกบุคคลในโครงสร้างการบังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นบางอย่างที่มีอยู่ก่อนหน้า โดยมีเป้าหมายหลักคือการ
ปรึกษาหารือในบรรดาตัวแสดงทางสังคมที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบาย 
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โดยใช้แนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพให้น้อยลง และใช้กระบวนการ
ของการก าหนดนโยบายที่ เป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้น ซึ่งหลักการ
ทั้งหลายเหล่านี้อยู่ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่ว่า กระบวนการเชิงปรึกษาหารือ
จะสามารถน าไปสู่ความมีเหตุผลและสามารถค้นพบวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมด้วยตัวของมันเอง  
 
6.2 ลักษณะของผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเชิงปรึกษาหารือ   

ในกระบวนการของนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือนั้น จะให้
ความส าคัญเป็นพิเศษกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
นโยบายนั้นๆ ในฐานะท่ีเป็นรูปแบบของการก าหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน 
(bottom up)  โดยในการก าหนดนโยบายแบบนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มี
ส่วนร่วมจะต้องมีลักษณะที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ ซึ่งจะท าให้การก าหนด
นโยบายประสบความส าเร็จและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือสังคม
นั้นได้อย่างแท้จริง นั่นคือ (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนร่วมจะต้องมี
ความหลากหลายของผลประโยชน์ (diversity of interests) และ (2) ต้อง
มีการพ่ึงพาซึ่งกันและกันของผลประโยชน์ (interdependent of 
interests) (ดูรายละเอียดใน Innes and Booher, 2010, pp. 382-4) ซึ่ง
ลักษณะที่ส าคัญทั้ง 2 ประการ ของผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะเชิงปรึกษาหารือสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

6.2.1 ความหลากหลายของผลประโยชน์  
ค าว่า ความหลากหลายของผลประโยชน์  (diversity of 
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interests) ในการก าหนดนโยบายเชิงปรึกษาหารือนั้น หมายถึง การที่
ผลประโยชน์ที่ส าคัญของการสนทนาแบบปรึกษาหารือจะยังไม่เกิดขึ้น
หรือไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแท้จริงจนกว่าจะมีการรวมเข้ามาของกลุ่ม
ที่หลากหลาย เนื่องจากการรวมกันของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย จะ
ท าให้มั่นใจได้ว่าสมมติฐาน (assumption) หรือสถานะดั้งเดิม (status 
quo) จะถูกท้าทายโดยใครคนใดคนหนึ่ง และกลุ่มดังกล่าวจะสามารถ  
ก้าวข้ามสมมติฐานและการยอมรับสถานะดั้งเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่รั กษา
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของสังคม และท าให้มองไม่เห็นความจริงของชีวิต
ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกได้  

 ข้อตกลงหรือความเห็นพ้องต้องกันจะมีความยั่งยืนและได้รับ
ข้อมูลอย่างเต็มที่ ก็ต่อเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมในการ
เจรจาหรือเข้ามามีส่วนร่วมในแง่ใดแง่หนึ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ถูกกัน
ออกไปหรือไม่ได้มีส่วนร่วมมักจะเป็นผู้ที่ท าให้ข้อตกลงหรือความเห็นพ้อง
ต้องกันในเบื้องต้นถูกท าลาย ถึงแม้บุคคลนั้นอาจจะไม่มีอ านาจเพียง
พอที่จะท าเช่นนั้นได้ การกีดกันกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไป
จากโต๊ะของการเจรจา อาจจะหมายถึงการท าให้นโยบายที่ก าหนดขึ้นมา
ขาดข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้ และท้ายที่สุด 
การกีดกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วนออกไปจากกระบวนการนโยบาย แม้
จะเป็นกลุ่มหรือบุคคลที่มีอ านาจน้อยที่สุดก็อาจจะหมายถึงการที่ข้อตกลง
ประสบความล้มเหลวในแง่ของความชอบธรรมในการที่จะอ้างว่านโยบายที่
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ก าหนดข้ึนมาน้ันเป็นนโยบายสาธารณะที่แท้จริง ไม่ใช้เป็นเพียงนโยบาย
ที่มาจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น กล่าวโดยสรุปก็คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงนโยบายต้องมีความหลากหลายมาก
ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
จากความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงจะสามารถตอบสนองต่อชุดของผลประโยชน์ที่
กว้างขวางและหลากหลายภายใต้การแข่งขันกันได้อย่างแท้จริง  

6.2.2 การพึ่งพาซึ่งกันและกันของผลประโยชน์  
ส า ห รั บ ค า ว่ า  ก า ร พ่ึ ง พ า ซึ่ ง กั น ข อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ 

(interdependence of interests) ในการก าหนดนโยบายเชิง
ปรึกษาหารือนั้น หมายถึง การที่กลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายจะต้องมีลักษณะของ
การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุถึงผลที่เป็นองค์รวมซึ่งจะท าให้กลุ่ม
สามารถสร้างระบบการเรียนรู้และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพ
ของการอยู่ร่วมกันของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะต้องตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของตน
เพียงล าพัง แต่จะต้องตระหนักถึงการที่จะต้องร่วมมือกับผู้ อ่ืนในการ
แก้ปัญหา โดยจะต้องร่วมมือกันท างานอยู่ตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของผลประโยชน์ที่หลากหลายของกลุ่ม
ผลประโยชน์ อ่ืนๆ อีกมากมาย และที่จริงแล้วแนวคิดของนโยบาย
สาธารณะเชิงปรึกษาหารือเกิดขึ้นมาจากแรงกระตุ้นหรือถูกขับดันโดย
แนวคิดของการพ่ึงพาซึ่งกันและกันที่เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ร่วมกันเผชิญอยู่นั่นเอง  
ในกระบวนการก าหนดนโยบายเชิงปรึกษาหารือ ผู้มีส่วนได้    

ส่วนเสียจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในขณะที่กลุ่ ม
ผลประโยชน์เหล่านี้อธิบายถึงสถานการณ์และความต้องการของตน  และ
กลุ่มเหล่านี้จะเรียนรู้มากท่ีสุดเกี่ยวกับการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เมื่อกลุ่มต้อง
ก้าวผ่านงานที่ยากล าบากของการท าข้อตกลงว่าจะมีการนิยามความหมาย
อย่างไร การก าหนดปัญหาอย่างไรและการก าหนดพันธะกิจร่วมกันอย่างไร 
เป็นต้น ผู้มีส่วนร่วมเริ่มที่จะเรียนรู้ว่าแต่ละฝ่ายต่างมีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการของการก าหนดนโยบาย อะไรคือส่ิงที่แต่ละฝ่ายต้องท า อะไร
คือผลของการกระท า และอะไรคือสิ่งที่แต่ล่ะฝ่ายจะได้รับจากการพ่ึงพา 
ซึ่งกันและกัน เมื่อสมาชิกของกลุ่มเข้าใจถึงความเชื่อมโยงและความส าคัญ
ของการพ่ึงพาซึ่งกันและกันเช่นนี้ พวกเขาก็จะยิ่งมีความเต็มใจในการที่จะ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการปรึกษาหารือ  

 
6.3 ลักษณะของการสนทนาเชิงปรึกษาหารือ  
 จากแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานของนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ
ท่ีว่าการก าหนดนโยบายสาธารณะไม่ควรผูกขาดโดยเจ้าหน้ าที่ที่อยู่ใน
อ านาจตามโครงสร้างอย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนทนาหรือการปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งการสนทนาหรือการปรึกษาหารือระหว่างกลุ่ม
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ผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการสนทนาหรือการปรึกษาหารือใน
เชิงโวหาร (rhetorical) หรือเป็นเชิงพิธีกรรม (ritualistic) เท่านั้น แต่
จะต้องเป็นการสนทนาหรือการปรึกษาหารือในลักษณะที่เรียกว่า “การ
สนทนาที่แท้จริง” (authentic dialogue) หรือ “การปรึกษาหารือที่
แท้จริง” (authentic deliberative) (ดูใน Innes and Booher, 2010, p. 
380) 

ค าว่าการ “การสนทนาที่แท้จริง” หรือ “การปรึกษาหารือที่
แท้จริง” ในที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้สามารถพูดได้อย่างเสรี
อย่างที่คนโดยทั่วไปมักจะเข้าใจกันเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการพูดหรือการ
สนทนาที่ทุกฝ่ายมีโอกาสในเข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการสนทนา
หรือการปรึกษาหารือที่แท้จริงนั้นจะมีลักษณะที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ 
(1) ความชอบธรรม (legitimacy) (2) ความจริงใจ (sincerity) (3) 
ความสามารถเข้าใจได้  (comprehensible) และ (4) ความถูกต้อง 
(accuracy) (ดูรายละเอียดใน Innes and Booher, 2010; และ Fox and 
Miller, 1996)  

ลักษณะประการแรก คือ ความชอบธรรม (legitimacy) หมายถึง 
การที่ผู้พูดแต่ละคนที่เข้าร่วมในการสนทนาหรือการปรึกษาหารือจะต้อง
เป็นตัวแทนที่ชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้ นๆ โดย
องค์ประกอบข้อนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้แน่ใจว่าแต่ละคนที่ร่วมอยู่บนโต๊ะ
เจรจาพูดเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มหรือเป็นตัวแทนของกลุ่มอย่างแท้จริง 
ไม่ใช่บุคคลภายนอกที่เข้ามาอ้างความชอบธรรมในการพูดแทนผู้อ่ืน  
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ลักษณะประการที่ 2 คือ ความจริงใจ (sincerity) หมายถึงการที ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมในการสนทนาหรือการปรึกษาหารือมีความ
จริงใจในการแก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทร
และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ผู้ที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบเพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น  

ลักษณะประการที่  3  คือ  ความสามารถเข้า ใจได้ 
(comprehensible) หมายถึง การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนร่วมแต่
ละคนจะต้องพูดในสิ่งที่ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ซึ่งองค์ประกอบในข้อนี้มีเป้าหมาย
เพ่ือให้ข้อความที่คลุมเครือได้รับการอธิบายให้กระจ่างชัดและมีความเข้าใจ
ตรงกัน ไม่ใช่การพูดศัพท์วิชาการหรือศัพท์เทคนิคระดับสูงเพ่ือแสดงถึง  
ภูมิปัญญาอันสูงส่งของผู้พูดแต่ผู้เข้าร่วมในการปรึกษาหารือคนอ่ืนๆ ไม่
เข้าใจ หรือการพูดท่ีมีลักษณะคลุมเครือตีความได้หลายแง่มุม เป็นต้น  

ลักษณะประการสุดท้าย คือ ความถูกต้อง (accuracy) หมายถึง 
ข้อมูลที่น ามาเสนอในการสนทนาหรือการปรึกษาหารือจะต้องเป็นข้อมูลที่
มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวชี้วัดที่
เหมาะสม ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ใช่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่สร้างขึ้นมาเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้น  
 นอกจากลักษณะที่ส าคัญทั้ง 4 ประการดังกล่าวแล้ว การสนทนา
ที่แท้จริงยังขึ้นอยู่กับการที่ผู้เข้าร่วมปรึกษาหารือสามารถด าเนินการ
อภิปรายในประเด็นที่ไม่ถูกจ ากัดโดยกฎเกณฑ์ที่มีการก าหนดไว้เกี่ยวกับสิ่ง
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ซึ่งสามารถอภิปรายได้และสิ่งซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้เข้าร่ วม
ปรึกษาหารือจะต้องสามารถท้าทายสมมติฐานดั้งเดิมและตั้งค าถามต่อ
สภาพที่เป็นอยู่ (status quo) เนื่องจากสถานภาพที่เป็นอยู่บางอย่างท าให้
ผู้มีส่วนร่วมในการสนทนาตกอยู่ในกับดักของความคิด สถาบันและการ
ปฏิบัติซึ่งน าไปสู่ปัญหานับตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อสมมติฐานเดิมถูกท้าทาย จะ
น าไปสู่การเปิดประเด็นใหม่ของการอภิปรายและเกิดเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมา 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมในการสนทนาจะต้องตระหนักในเรื่องของการปรึกษาหารือ  
ก็คือ โครงสร้างเชิงสถาบันที่เป็นอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในเชิงสังคม 
(social construction) ไม่ใช่เป็นข้อจ ากัดที่แท้จริง และผู้ที่เข้าร่วมในการ
สนทนาสามารถจะจินตนาการและมองหาวิธีการแบบใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่ง
การท้าทายบรรทัดฐานดังกล่าวจะเป็นการสร้างการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น
สามารถปรับตัวเข้ากับแต่ละสถานการณ์ และท าให้ระบบสามารถเคลื่อน
ไปสู่การด าเนินการในระดับที่สูงขึ้นได้  
 
6.4 ผลของการสนทนาเชิงปรึกษาหารือ  
 จากการสนทนาหรือการปรึกษาหารือ ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญทั้ง 4 
ประการ คือ การเป็นตัวแทนที่ชอบธรรม ความจริงใจ ความสามารถเข้าใจ
ได้ และความถูกต้อง ภายใต้ลักษณะของผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2 ประการ คือ การมีความหลากหลายของผลประโยชน์ และการพ่ึงพา   
ซึ่งกันและกันของผลประโยชน์ จะน าไปสู่ผลที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การ
ต่างตอบแทน (reciprocity) ความสัมพันธ์ (relationships) การเรียนรู้ 
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(learning) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) (ดูรายละเอียดใน Innes 
and Booher, 2010, pp. 385-9)  

ผลของการปรึกษาหารือประการแรก คือ การต่างตอบแทน 
(reciprocity) หมายถึง ในขณะที่ผู้มีส่วนร่วมในการสนทนาเชิง
ปรึกษาหารือพัฒนาความเข้าใจของการพ่ึงพาซึ่งกันและกันอยู่นั้น พวกเขา
ได้สร้างความสัมพันธ์ในเชิงของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะ
กลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการท างานร่วมกันต่อไป ตัวอย่างที่ชัดเจนที่เป็น
การอธิบายถึงความสัมพันธ์ในเชิงของการต่างตอบแทนก็คือ ในกรณีที่นัก
ธุรกิจสองคนร่วมกันสั่งซื้อและขนส่งส้ม ถ้านักธุรกิจทั้งสองคนไม่ได้ใช้
วิธีการต่างตอบแทน ในที่สุดคนหนึ่งคนหนึ่งอาจจะต้องจ่ายราคาสูงขึ้นและ
อีกคนหนึ่งไม่ได้ส้ม แต่ถ้านักธุรกิจทั้งสองคนมีการสนทนาเชิงปรึกษาหารือ
เขาอาจจะพบว่าธุรกิจหนึ่งต้องการส้มเพ่ือไปคั้นเอาน้ าส้ม ส่วนอีกธุรกิจ
หนึ่งต้องการเปลือกส้ม ถ้าเขาร่วมมือกันซื้อสินค้าราคาก็จะลดลงและแต่ละ
คนก็จะได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการ    
ต่างตอบแทนนั้นสามารถถูกค้นพบจากบรรดาตัวแสดงที่หลากหลายได้
อย่างไร  

ในเรื่องของการต่างตอบแทนนี้มีประเด็นที่ควรจะตั้งเป็นข้อสังเกต
ไว้ก็คือ การปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการสนทนาใน
ลักษณะนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “การได้อย่างเสียอย่าง” (trade-offs) 
โดยการสนทนาเชิงปรึกษาหารือที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการสร้าง
สถานการณ์ที่เป็นความร่วมมือและการแสดงบทบาทโดยผู้มีส่วนร่วมซึ่งจะ
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เล่าเรื่อง (tell the stories) ของสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และพัฒนาเรื่องเล่า 
(narrative) ที่เป็นทางเลือก จนกระทั่งได้พบกับเรื่องเล่าของอนาคตซึ่งมี
ความเป็นไปได้และเป็นที่พอใจส าหรับทุกฝ่าย โดยสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการดังกล่าวนี้ก็คือ การที่ผู้เข้าร่วมปรึกษาหารือพบว่าพวกเขา
สามารถปรับปรุงการกระท าบางอย่างซึ่งอาจจะให้ท าต้นทุนของตนเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย แต่ก่อให้เกิดคุณค่าอย่างมหาศาลต่อผู้ที่เข้าร่วมปรึกษาหารือ   
คนอ่ืนๆ  

ผลของการปรึกษาหารือประการที่  2  คือ ความสัม พันธ์ 
(relationships) หมายถึง การที่ผลที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการ
สนทนาเชิงปรึกษาหารือ คือ ความสัมพันธ์และทุนทางสังคม (social 
capital) ที่ถูกสร้างขึ้นในบรรดาผู้ซึ่ ง โดยปกติแล้วไม่ค่อยพูดจากัน 
ความสัมพันธ์เหล่านี้มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากไปกว่าการพบปะกันใน
เชิงวิชาชีพ ในช่วงเวลาและกระบวนการต่างๆ ที่ใช้เวลาหลายปีในการ
สนทนาเชิงปรึกษาหารือ ผู้มีส่วนร่วมได้พัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกัน
และบางครั้งก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว ผู้ที่เข้าร่วมการสนทนาเริ่ม
ที่จะมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจว่าท าไมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ จึง
มีทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากเขาเข้าใจถึงเงื่อนไขและปัญหาที่       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เผชิญอยู่ รวมทั้งเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นอีกด้วย การเรียนรู้ดังกล่าวท าให้ผู้มีส่วนร่วมใน
การปรึกษาหารือมีแนวโน้มที่จะเคารพในมุมมองของผู้อ่ืนและเชื่อในความ
จริงใจของกันและกัน แม้ว่าอาจจะยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ก็ตาม  
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 ความสัมพันธ์ดั งกล่ าวไม่ ได้ก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงใน
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงออกมาซึ่งผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนร่วมมีแนวโน้ม
ที่จะสนทนากันในลักษณะที่มีความเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีแนวโน้มที่จะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ท าให้แต่ละฝ่ายฟัง 
คนอ่ืนมากข้ึนว่าคนอ่ืนพูดอะไรและก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ตามมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือได้เรียนรู้
ที่จะอาศัยอยู่ใน 2 โลกในเวลาเดียวกัน นั่นคือโลกของการสนทนาเชิง
ปรึกษาหารือและโลกของการแข่งขันและความขัดแย้ง 
 ผลของการปรึกษาหารือประการที่ 3 คือ การเรียนรู้ (learning) 
หมายถึง การที่ผู้เข้าร่วมสนทนาเชิงปรึกษาหารือได้เรียนรู้ร่วมกันจาก
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากผู้เข้าร่วมในการสนทนาไม่เพียงแต่รับฟัง
และถามค าถามต่อผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ในการพยายแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อีกด้วย ผู้ที่
เข้าร่วมในการสนทนาต้องมีการระดมสมอง (brainstorming) หรือการ
สร้างสถานการณ์จ าลอง (scenario building) โดยผู้มีส่วนร่วมในการ
สนทนาซ่ึงมีพ้ืนฐานและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างหลากหลายช่วย   
ต่อเติมชิ้นส่วนและแบ่งปันเรื่องเล่า (narrative) ในฐานะที่เป็นวิธีของการ
จินตนาการกลยุทธ์ที่หลากหลายและผลที่จะเกิดขึ้น ผู้มีส่วนร่วมจะได้รับ
ประสบการณ์ท่ีไม่เคยรู้มาก่อนระหว่างการเข้าร่วมสนทนาเชิงปรึกษาหารือ 
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ซึ่งการเรียนรู้นี้อาจจะเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง ความคิดของผู้อ่ืน หรือ
มุมมองของนักวิทยาศาสตร์ต่อปัญหานั้นๆ ก็ได้  

ผลของการปรึกษาหารือประการสุดท้าย คือ ความคิดสร้างสรรค์ 
(creativity) หมายถึง ในการที่ผู้เข้าร่วมในการสนทนาเชิงปรึกษาหารือ
พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้ ความคิดสร้างสรรค์จ านวน
มากสามารถเกิดขึ้นภายในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้เทคนิค
ต่างๆ เช่น การระดมสมอง และการสร้างสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น สิ่งที่
ส าคัญของการสนทนาเชิงปรึกษาหารือก็คือผู้มีส่วนร่วมจะต้องกล้าคิด  
นอกกรอบ กล้าที่จะท้าทายสภาพเดิมที่เป็นอยู่ (status quo) และกล้าที่
จะยอมรับสมมติฐานที่สร้างขึ้นมาใหม่ ถ้าหากผู้ด าเนินการประชุมได้มีการ
กระตุ้นและอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสนทนาเสนอความคิดที่ท้าทายสภาพที่
เป็นอยู่และปล่อยให้มีการจินตนาการได้อย่างอิสระความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ก็จะสามารถเกิดข้ึนได้  
 
6.5 การปรับตัวของระบบซ่ึงเกิดจากกระบวนการปรึกษาหารือ 
 ในกระบวนการของการก าหนดนโยบายเชิงปรึกษาหารือ ผู้มี  
ส่วนร่วมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีการกระท าที่
แตกต่างออกไป การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลที่ส าคัญที่สุดของการก าหนด
นโยบายเชิงปรึกษาหารือ โดยปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
นโยบายที่เป็นการก าหนดจากบนลงล่างโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก แต่
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการก าหนดนโยบายที่เกิดจากการสนทนาเชิงปรึกษาหารือ
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เท่านัน้ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อมีด าเนินไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจะท า
ให้ระบบที่ซับซ้อน (complex system) เปลี่ยนไปสู่ระบบที่มีการปรับตัว
อย่างซับซ้อน (complex adaptive system) ซึ่งมีศักยภาพในการเรียนรู้
และคิดค้นโดยผ่านการสะท้อนกลับ (feedback) และการกระจายความรู้ 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ (1) การสร้างอัตลักษณ์
ร่วม (shared identities) (2) การสร้างความหมายร่วม (shared 
meaning) (3) การแก้ปัญหาแบบใหม่ (new heuristics) และ (4) การ
สร้างนวัตกรรม (innovation) (ดูรายเอียดในInnes and Booher, 2010, 
pp. 390-2) 
 การเปลี่ยนแปลงประการแรก คือ การสร้างอัตลักษณ์ร่วม 
(shared identities) หมายถึง ในกระบวนการของการสนทนาเชิง
ปรึกษาหารือนั้น ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนในฐานะ
ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล อัตลักษณ์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละคนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ร่วมกับคน
อ่ืนๆ ในชุมชน ซึ่งความรับผิดชอบและบทบาทมีความแตกต่างและความ
เชื่อมโยงในขณะเดียวกัน การพัฒนาอัตลักษณ์เป็นส่วนที่ส าคัญของ
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเป็น
สังคมข้อมูลข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์ อัตลักษณ์ของแต่ละคนและแต่ละ
กลุ่มถูกท้าทายอยู่ตลอดเวลา ในกระบวนการของนโยบายสาธารณะ      
อัตลักษณ์ที่หลากหลายจะเข้ามาแข่งขันกัน ซึ่งมักจะเป็นตัวขัดขวางการ
ติดต่อสื่อสารท าให้ความร่วมมือเป็นไปได้น้อยลง การสร้างและพัฒนา    
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อัตลักษณ์ร่วมจะช่วยท าให้การร่วมมือกันในระยะยาวมีความเป็นไปได้ 
ซึ่งอัตลักษณ์ร่วมนี้จะเกิดขึ้นในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
เท่านั้น  
 การเปลี่ยนแปลงประการที่สอง คือ การสร้างความหมายร่วม 
(shared meaning) หมายถึง ในกระบวนการของการสนทนาเชิง
ปรึกษาหารือนั้นจะก่อให้เกิดการพัฒนาความหมายร่วมขึ้นมา เมื่อผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันปรึกษาหารือในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ผู้มี   
ส่วนร่วมจะเริ่มมองเห็นประเด็นปัญหาไปในแนวทางเดียวกัน ในการ
สนทนาจะต้องมีการก าหนดนิยามร่วมซึ่งเป็นกระบวนการของการสร้าง
แนวคิดในเชิงสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของนโยบายสาธารณะที่จะมีการก าหนด
ขึ้นมา การสนทนาเชิงปรึกษาหารือจะเป็นตัวเร่งกระบวนการของการสร้าง
ความหมายร่วม ซึ่งตามขั้นตอนของกระบวนการปกติอาจจะต้องใช้เวลา
หลายปีหรือบางครั้งอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนา
ความหมายร่วมข้ึนมาแล้วพวกเขาไม่จ าเป็นจะต้องตรวจสอบซึ่งกันและกัน
อยู่ตลอดเวลาแต่ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแต่ละคนเข้าใจ
ประเด็นปัญหา เป้าหมายและวิธีการในการแก้ไขอย่างเท่าเทียมกัน  
 การเปลี่ยนแปลงประการที่สาม คือ การแก้ปัญหาแบบใหม่ (new 
heuristics) หมายถึง การที่ผู้ที่เข้าร่วมสนทนาอาจจะพัฒนาวิธีการแก้ ไข
ปัญหาแบบใหม่ๆ ขึ้นมา โดยสมาชิกในกลุ่มอาจจะมีความเห็นพ้องต้องกัน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนสามารถตั้งเป็นกฎเกณฑ์ของการด าเนินงานที่
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปในอนาคตได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิด
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ปัญหาข้อขัดแย้งกันขึ้นมา แทนที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่มีลักษณะของการเผชิญหน้า แต่
หันไปใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ เช่น การรับฟังผู้อ่ืน การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
ด้วยความเคารพ และการมองหาผลประโยชน์ร่วมกัน แทนที่จะมองในแง่
ของความแตกต่างหรือแตกแยก เป็นต้น  
 วิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ซึ่งเกิดจากกระบวนของการสนทนาเชิง
ปรึกษาหารือในระยะยาว สามารถเข้าแทนที่วิธีการของการก าหนด
นโยบายแบบเดิมซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากในสถานการณ์ที่มีเสถียรภาพ อาจจะมีความ
เหมาะสมที่จะใช้วิธีการควบคุมโดยผ่านการก าหนดนโยบายจากบนลงล่าง 
(top-down) การก าหนดมาตรฐาน การให้รางวัลและการลงโทษที่มีการ
ก าหนดพฤติกรรมไว้เป็นการเฉพาะ ในสถานการณ์ดังกล่าวผู้ก าหนด
นโยบายพยายามออกแบบกลไกเชิงนโยบาย ชนิดที่เม่ือก าหนดให้มีการ
ด าเนินการในเบื้องต้นแล้วมันจะก่อให้เกิดผลที่เฉพาะเจาะจงตามมา 
 วิธีการแก้ไขปัญหาแบบใหม่มีความส าคัญมากขึ้นเมื่อเป็นที่ชัดเจน
ว่ากลไกของนโยบายแบบเดิมไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมในโลกปัจจุบัน 
ในกระบวนการของการก าหนดนโยบายเชิงปรึกษาหารือ ผู้เข้าร่วมแต่ละ
คนจะท าในสิ่งที่เหมาะสมกับตน ใช้ความรู้พ้ืนบ้านซึ่งแต่ละคนมี ใช้ข้อมูล
ย้อนกลับทีแ่ต่ละคนได้รับจากผู้อื่นซึ่งอยู่ในเครือข่ายโดยผ่านระบบของการ
ติดต่อสื่อสาร ในกระบวนการของการก าหนดนโยบายแบบนี้ประชาชนจะ
พ่ึงพาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันที่พวกเขาได้พัฒนาข้ึนมาจากการพูดคุยกัน 
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โดยผ่านตัวแสดงที่หลากหลายร่วมกันท างานในเรื่องที่พวกเขาเข้าใจเป็น
อย่างดี ซึ่งจะท าให้ปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  

การเปล่ียนแปลงประการสุดท้าย คือ การสร้างนวัตกรรม 
(innovation) หมายถึง การที่การสนทนาเชิงปรึกษาหารือสามารถ
ก่อให้เกิดกรอบแนวคิด วิธีการ สถาบันและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมา จากการ
รวมพลังความคิด สติปัญญา ประสบการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
หลากหลายซึ่งต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ภายใต้แรงกระตุ้นของความต้องการ
ในการแก้ไขปัญหาในบริบทของสังคมที่มีความซับซ้อนและมีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่มี
ลักษณะและรูปแบบแตกต่างออกไปจากที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ โดยสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่เป็นความคิดซึ่ง
สามารถเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติแบบใหม่และสถาบันแบบใหม่ที่เป็นรูปธรรม
ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้มักจะ
เป็นสิ่งทีไม่สามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในจินตนาการ ถ้าปราศจากการ
สนทนาเชิงปรึกษาหารือและทุนทางสังคม (social capital) ซึ่ง
กระบวนการของการสนทนาแบบนี้สร้างขึ้นมา  
 จากเนื้อหาที่ได้น าเสนอผ่านมาทั้งหมดเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ ตั้งแต่หัวข้อลักษณะของผู้มีส่วนร่วมใน
การปรึกษาหารือ จนถึงหัวข้อการปรับตัวของระบบซึ่งเกิดจากการ
ปรึกษาหารือสามารถสรุปลงในรูปของแผนภูมิเพ่ือให้มองเห็นภาพของ
ความเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ 
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ความหลากหลาย
ของผลประโยชน ์

การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ของผลประโยชน ์

ความชอบธรรม 
ความจริงใจ 

ความสามารถเข้าใจได ้
ความถูกต้อง 

การต่างตอบแทน 
ความสัมพันธ์ 
การเรยีนรู ้

ความคิดสร้างสรรค ์
 

ลักษณะของ 
ผู้มีส่วนร่วม 

ลักษณะของการสนทนา 
เชิงปรึกษาหารือ 

ผลของการสนทนา 
เชิงปรึกษาหารือ 

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบด้านต่างๆ ของกระบวนการ 
ก าหนดนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ (ที่มา : 
ปรับปรุงจาก Innes and Booher, 2010, p. 383) 
 

 

อัตลักษณร์่วม 
ความหมายร่วม 

การแก้ปัญหาแบบใหม ่
นวัตกรรม 

 

การปรับตัว 
ของระบบ 
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6.6 ปัญหาของนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ  
ถึงแม้ว่านโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือจะเป็นวิธีการที่เป็น

ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสังคมที่มีความซับซ้อน
และมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา แต่นโยบาย
สาธารณะตามแนวคิดนี้ก็มีปัญหาหรืออุปสรรคในการน าไปใช้บางประการ4 
ซึ่งปัญหาหรืออุปสรรคส าคัญที่น่าจะได้กล่าวถึงก็คือ การที่นโยบาย
สาธารณะเชิงปรึกษาหารืออาจจะไม่เหมาะสมอย่างแท้จริง ในการบริหาร
จัดการสถาบันและหน่วยงานในประเทศส่วนใหญ่ เนื่องจากสถาบันและ
หน่วยงานในประเทศเหล่านี้มักจะมีการจัดโครงสร้างตามล าดับชั้นในระบบ
ราชการ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้างวด และท างานโดยใช้ระเบียบข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้า หน่วยงานนิติบัญญัติมีข้อจ ากัดด้านเวลาและความรู้
เกี่ยวกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจง จึงออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายที่มี
ลักษณะส าเร็จรูปเพ่ือให้ใช้ได้กับทุกกรณี (one-size-fits-all) มีการ
แบ่งแยกกันอย่างเข้มงวดระหว่างตัวแสดงภาครัฐและภาคเอกชน โดย
สถาบันที่ออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายที่เป็นมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นผู้
ก าหนดรูปแบบและระดับของการมีส่วนร่วมสาธารณะ โดยนโยบาย
สาธารณะที่ ก าหนดจากสถาบัน เหล่ านี้ มั กจะมาจากผลของการ        
ประชาพิจารณ์หรือคณะกรรมการให้ค าแนะน าที่มีการก าหนดไว้อย่าง  

                                                 
4 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อวิพากษ์ของนโยบาย

สาธารณะเชิงปรึกษาหารือได้ใน Innes and Booher, 2010; Fischer, 2003; และ 
Fischer, 2010. 
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เป็นทางการ  
 การก าหนดนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารืออาจจะมีความ
ยากล าบากในการน าไปใช้ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิด
ของนโยบายแบบดั้งเดิม ซึ่งหน่วยงานกลางมักจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและ
เป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งในสภาพแวดล้อมดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐ
มักจะมีความขัดแย้งกับการก าหนดนโยบายเชิงปรึกษาหารือ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายก็มักจะไม่คุ้นเคยกับวิธีการก าหนดนโยบายแบบใหม่นี้ 
การก าหนดนโยบายเชิงปรึกษาหารือโดยแบบฉบับแล้วจะมีลักษณะเป็น
การเฉพาะกิจ (ad hoc) จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือประเด็นเฉพาะในสถานที่และเวลา
ที่เฉพาะเจาะจง นโยบายจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้มีการเลือก
เพ่ือให้เหมาะกับปัญหา เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชนภายใต้วาทกรรมของความเท่าเทียม ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้
ขัดแย้งกับรูปแบบของการก าหนดนโยบายแบบประเพณีที่ตอบสนองต่อ
ข้อเสนอที่มีการพัฒนาอย่างรอบคอบโดยหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีอภิสิทธิ์ใน
การก าหนดสิ่งซึ่งต้องการอธิบาย สิ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่
ควรจะน ามาอภิปราย 
 ปัญหาที่อาจจะถือได้ว่ามีความส าคัญมากที่สุด คือการที่ตัวแบบ
ของการก าหนดนโยบายได้ถูกก าหนดไว้เป็นสถาบันอย่างมั่นคงทั้งในแง่ของ
การปฏิบัติและในแง่ของกฎหมาย โดยตัวแบบที่ส าคัญของการก าหนด
นโยบายสาธารณะนั้นมีอยู่ 4 ตัวแบบ คือ ตัวแบบระบบราชการเชิงเทคนิค 
(technical bureaucratic model) ตัวแบบอิทธิพลเชิงการเมือง/การ
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แบ่ ง ปั น ผลประ โ ย ช น์ ใ นบ ร รด าตั ว แ สด งที่ มี อิ ท ธิ พล  (political 
influence/pork-barrel model) ตัวแบบการเคลื่อนไหวทางสังคม 
(social movement model) และตัวแบบการปรึกษาหารือ 
(collaborative model) (ดูรายละเอียดใน Innes and Booher, 2010, 
pp. 393-8) โดยตัวแบบของการก าหนดนโยบายแต่ละชนิดจะมีจุดแข็ง
ต่างกัน มีศักยภาพในการจัดการกับความหลากหลายและการพ่ึงพาซึ่ งกัน
และกันต่างกัน และมีความเหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติต่างกัน แต่อย่างไร   
ก็ตาม สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอก็คือ ตัวแบบที่ไม่เหมาะสมมักจะถูก
น ามาใช้เน่ืองจากความคุ้นเคยและความเป็นสถาบัน (institutionalized) 
ที่ได้มีการก าหนดไว้และปฏิบัติสืบต่อกันมาจนฝังรากลึกจนยากที่จะ
เปลี่ยนแปลง 
 ตัวแบบระบบราชการเชิงเทคนิค (technical bureaucratic 
model) จะมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ การควบคุม และการน าเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ ตัวแบบนี้จะใช้ได้ผลดีที่สุด ในกรณีที่ตัวแสดงไม่มีความ
หลากหลายและไม่มีการพ่ึงพาซึ่ งกันและกันระหว่างผล ประโยชน์ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและข้าราชการมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายและ  
ผู้ตัดสินใจเพียงชุดเดียว  

ตัวแบบอิทธิพลทางการเมือง (political influence model) จะ
เกี่ยวข้องกับการที่ผู้น าเป็นผู้แบ่งปันผลประโยชน์ที่สามารถแบ่งปันได้ให้แก่
กลุ่มผู้เรียกร้องต่างๆ และผู้น าจะรวบรวมอ านาจโดยผ่านความจงรักภักดีที่
ได้สร้างขึ้น ซึ่งตัวแบบประเภทนี้จะใช้ได้ผลดีกับสถานการณ์ที่กลุ่ม
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ผลประโยชน์จ านวนมาก แต่เนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์มุ่งเน้นแต่การที่จะ
ได้รับส่วนแบ่งและผู้น าทางการเมืองมัววุ่นวายอยู่กับการรวบรวมอ านาจ 
ดังนั้นการปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มผลประโยชน์จึงเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
หรือไม่เกิดขึ้นเลย  

ตัวแบบการเคล่ือนไหวทางสังคม (social movement model) 
จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าถูกกันออกไปจาก
ระบบเนื่องจากโครงสร้างอ านาจ โดยกลุ่มที่ถูกกันออกไปนี้จะมีการ
เชื่อมโยงกันด้วยแนวคิดของการเคล่ือนไหวภาคประชาชนและการ
สนับสนุนจากกลุ่มระดับรากหญ้าเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยผ่าน
การประท้วง การเรียกร้องความสนใจของสื่อมวลชนและจากจ านวน
ผู้เข้าร่วม ตัวแบบนี้ยอมรับความส าคัญของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน แต่
ไม่ได้ด าเนินการร่วมกับกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างหลากหลายอย่างเต็ม
รูปแบบ  

ตัวแบบการปรึกษาหารือ (deliberative model) เป็นการรวมกัน
ทั้งกลุ่มที่มีความหลากหลายและการพ่ึงพาซึ่งกันและกันอย่างสูง  ตัวแบบนี้
เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความแตกต่างหลากหลาย
และการพ่ึงพาซึ่งกันและกันในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตัวแบบนี้
ไม่ได้ละเลยเรื่องผลประโยชน์ แต่เป็นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาซึ่งให้
ความพึงพอใจต่อกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย แม้จะมีตัวแบบในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะหลายชนิด แต่มีเฉพาะตัวแบบของการก าหนด
นโยบายเชิงปรึกษาหารือเท่านั้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์จากทุกภาคส่วนใน
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การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและที่เป็นประเด็นขัดแย้งที่มีความคงทนและมี
ความยั่งยืนอย่างแท้จริง  
 ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ งของนโยบายสาธารณะเชิง
ปรึกษาหารือ ก็คือปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของข้อตกลงที่
บรรลุโดยผ่านกระบวนการของการปรึกษาหารือ แม้กระทั่งกระบวนการ
ปรึกษาหารือทั้งหมดเกิดจากหน่วยงานภาครัฐ ผลของการปรึกษาหารือ
เช่นนั้นอาจจะไม่มีสถานภาพทางกฎหมายที่รับรองโดยหน่วยงานนิติ
บัญญัติหรือหน่วยงานสาธารณะแห่งใดแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ 
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนอาจจะไม่สามารถโน้มน้าวหน่วยงานให้มีการน าเอา
ข้อตกลงนั้นไปปฏิบัติ และที่เกิดยากยิ่งกว่านั้นก็คือความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะท าให้แผนปฏิบัติการ
ลุล่วงไปได้ แม้กระทั่งข้อเสนอของกลุ่มปรึกษาหารือซึ่งเกิดจากความ    
เห็นพ้องต้องกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งหมดตามกฎเกณฑ์ของการ
สนทนาที่แท้จริงแล้ว ผลจากข้อตกลงบางครั้งก็ไม่ได้มีการน าไปปฏิบัติ   
ถูกลดความส าคัญ หรือไม่ยอมให้ผ่านเป็นระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย 
เมื่อมีการเสนอเข้าไปในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐ  
 อย่างไรก็ตาม แม้นโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือจะมีปัญหา
และอุปสรรคบางประการดังกล่าวข้างต้น แต่แนวคิดนี้ก็ยังมีการน าไปใช้กัน
อย่างกว้างขวางและกลายเป็นบรรทัดฐานส าหรับนโยบายสาธารณะบาง
ด้านในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในปัจจุบันแนวคิดนี้ก าลังได้รับความนิยม
และแพร่หลายมากขึ้น (ดูใน Innes and Booher, 2010, pp. 399-400) 
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สถาบันชนิดใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือเกิด
ขึ้นมาในหลายรูปแบบ เช่น ในรูปของสหกรณ์ (cooperative) ภาคส่วน
ชุมชนเครือข่าย (networks community sector) และนโยบายชุมชน 
(community policing) เป็นต้น  
  
6.7 กรณีศึกษา : นโยบายเชิงปรึกษาหารือในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย5  

 เกรละ (Kerala) เป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศอินเดีย นับตั้งแต่ช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่ 1970 เป็นต้น
มา รัฐบาลของรัฐนี้ได้ด าเนินการนโยบายทางสังคม (social policies) และ
นโยบายการจัดสรรทรัพยากรใหม่ (redistributive policies) ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันอย่างกว้างขวางทางด้านการพัฒนา ประชาชนในรัฐนี้มีระดับการพัฒนา
ทางสังคมสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ นอกจากนี้รัฐดังกล่าว
ยังเป็นรัฐที่มีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูงสุดในบรรดารัฐทั้งหมดของ
อินเดีย เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตและลงลึกในรายละเอียดของมาตรการ
ในการปฏิรูป ในปี 1996 ผู้น าพรรคร่วมที่ปกครองรัฐซึ่งได้แก่พรรค
ประชาธิปไตยฝ่ายซ้ายหรือพรรคแอลดีเอฟ (Left Democratic Front – 
LDF) ได้มุ่งไปสู่การก่อตั้งและสร้างสถาบันที่เป็นการกระจายอ านาจของ
การวางแผนการพัฒนา จนรัฐเกรละเป็นรัฐที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันใน

                                                 
5 ดูรายละเอียดของกรณีศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

เชิงปรึกษาหารือในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ในแง่มุมต่างๆ เพิ่มเติมได้ใน Fischer, 
2010.  
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ฐานะที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของการบริหารจัดการแบบมี  
ส่วนร่วม และได้รับการยกย่องจากนักวิชาการว่าเป็นตัวแบบของการสร้าง
พลังอ านาจโดยใช้การปรึกษาหารือ  

นับตั้งแต่ทศวรรษที่  1950 เป็นต้นมา ประเทศอินเดียได้ใช้
กระบวนการวางแผนระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นระบบของการวางแผนจาก
ส่วนกลางที่รับมาจากตัวแบบของสหภาพโซเวียตในสมัยของเนรูห์ (Nehru) 
แต่ผลท่ีเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า การวางแผนจากส่วนกลางไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลกลางจึงได้ปรับปรุงแก้ไข
บางส่วนของรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การกระจายอ านาจในการวางแผนและการ
บริหารจัดการสู่ท้องถิ่นสามารถท าได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ในระดับรัฐยัง
ไม่มีการด าเนินการกระจายอ านาจตามกฎหมายนี้อย่างจริงจัง และ
กิจกรรมในการวางแผนยังคงมีลักษณะของการรวมอ านาจและมีความเป็น
ระบบราชการอย่างสูง  

ความพยายามในการด าเนินการกระจายอ านาจในการจัดท า
แผนการพัฒนาในรัฐเกรละมีจุดก าเนิดมาจากความพยายามของประเทศ
อินเดียที่จะปฏิรูประบบการเมืองที่มีลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจอย่าง
สูงดังกล่าว โดยในปี 1996 พรรคแอลดีเอฟ (LDF) ที่เพ่ิงได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามาใหม่ ได้ริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า “การรณรงค์ของประชนเพ่ือการ
วางแผนโดยการกระจายอ านาจ” (People’s Campaign for 
Decentralized Planning) เ พ่ือเสริมพลังอ านาจให้แก่ต าบล 
(panchayats) และหน่วยงานเทศบาลในการก าหนดแผน 5 ปี ฉบับท่ี 9 
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(Ninth Five-Year Plan) เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานวางแผนในกรุงนิวเดลี 
(New Delhi)  
 การรณรงค์ของประชาชน (People’s Campaign) ในฐานะที่เป็น
ความพยายามในการน าแนวคิดของการกระจายอ านาจไปปฏิบัติ มุ่งเน้นที่
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นทางการในการก าหนดแผนพัฒนา 5 
ปี ของรัฐ ซึ่งต่อมาได้ส่งไปยังกรุงนิวเดลีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผนรวมทั้งหมดของประเทศอินเดีย โดยในขั้นตอนแรกสุด 
คณะกรรมการวางแผนของรัฐ (State Planning Commission) ได้ออก
ประกาศที่ไม่เคยมีมาก่อน ก าหนดให้กิจกรรมร้อยละ 35-40 ของกิจกรรม
การวางแผน ส าหรับแผน 5 ปี (Five-Year Plan) จะต้องเป็นการริเริ่มและ
น าไปปฏิบัติจากระดับล่างและกระจายไปสู่ระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
ส่วนแบ่งของทรัพยากรการวางแผน เพ่ือท าให้แนวคิดดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จ พรรคแอลดีเอฟได้ดึงเอาเครือข่ายขององค์กรอาสาสมัครและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรัฐเกรละเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
โดยเป้าหมายของการด าเนินการดังกล่าวก็คือเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม โครงการดังกล่าวท าให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างประชาชน 
ผู้แทนในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานต่างๆ จากหลายภาคส่วน และ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่ใช้รัฐ โดยเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องได้รับค าสั่ง
ให้กระจายอ านาจความรับผิดชอบในการวางแผนและให้มีการร่วมมือกันใน
โครงการประชาธิปไตยแบบใหม่ มีการก าหนดโครงการฝึกอบรมอย่าง
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เข้มข้นที่ออกแบบมาเพ่ือเป็นเบ้าหลอมความสัมพันธ์ในการท างานโดยการ
ร่วมมือกัน ในกระบวนการดังกล่าว ผู้บริหารของภาครัฐ กลุ่มพลเมืองและ
ผู้แทนในท้องถิ่นได้ถูกระดมมาท างานร่วมกันเพ่ือวางแผนปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในรัฐ เกรละ เ ม่ือการวางแผนในระดับต าบล 
(panchayats) เ ส ร็ จ สิ้ น  จึ ง ได้ เ สนอขึ้ น ไป ในร ะดั บอ า เภอจนถึ ง
คณะกรรมการวางแผนระดับรัฐในที่สุด และรัฐก็จะอนุมัติงบประมาณตาม
แผนหรือนโยบายที่ก าหนดข้ึนจากการสนทนาเชิงปรึกษาหารือของผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
 ในระยะเริ่มแรกของการรณรงค์ มีการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์และ
สิ่งพิมพ์ เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางกลุ่มได้จัดขึ้น      
มีการจัดงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปะพ้ืนบ้าน 
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ขั้นตอนต่อมา เป็นการยกระดับ
การมีส่วนร่วม โดยในวันหยุดทีมอาสาสมัครในท้องถิ่นจะไปเยี่ยมเยียนบ้าน
แต่ละหลังเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับโครงการและกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมใน
การประชุม โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้มีสมาชิกอย่างน้อยที่สุด 1 คน 
จากแต่ละครอบครัวเข้าร่วมในการประชุม มีการให้การศึกษาเพ่ือให้
ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตน โดยใช้เทคนิคการสอนเพ่ือ
ยกระดับจิตส านึกของสมาชิกในชุมชนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าใจถึงต าแหน่งแห่งที่ของตนในโครงสร้างทาง
การเมืองของชุมชนและของรัฐ กลุ่มต่างๆ จะมีการฝึกอบรมบุคลากรซึ่งจะ
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ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ในการสนทนาเชิง
ปรึกษาหารือ มีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น ประชาชน 
ความรู้พ้ืนบ้านและปัญหาการพัฒนาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ 
ความรู้และความเข้า ใจเกี่ ยวกับชุมชนของตนเอง และในการให้
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการรวบรวมและสรุปไว้
ในรูปของรายงานเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประชุมในวาระต่างๆ ต่อไป 
และขั้นตอนสุดท้ายซึ่งมีความส าคัญมากที่สุดก็คือ การรวมตัวกันของ
ประชาชนจากกลุ่มที่หลากหลายเพ่ือวางแผนหรือก าหนดนโยบายใน
ลักษณะที่เป็นการสนทนาเชิงปรึกษาหารือในประเด็นเฉพาะต่างๆ เช่น 
ด้านการเกษตร ด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เมื่อได้ข้อสรุป
ออกมาเป็นแผนหรือนโยบายเรียบร้อยแล้วจึงเสนอไปยังหน่วยงานภาครัฐ
ตามล าดับชั้น เพ่ือขออนุมัติทรัพยากรในการน าแผนหรือนโยบายนั้นๆ ไป
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จต่อไป    
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บทที่ 7     
การสรุป วิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 

 ในบทที่ 7 ซึ่งเป็นสุดท้ายจะเป็นการสรุปและวิเคราะห์ โดยจะได้
แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 หัวข้อหลักคือ คือ (1) การสรุป ซึ่งจะเป็นการ
สรุปผลการศึกษาทั้งหมดที่ได้น าเสนอผ่านมาในหนังสือเล่มนี้ (2) การ
วิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ผลของการศึกษาที่เป็นประเด็นหลักของ
หนังสือเล่มนี้ และ (3) ข้อเสนอแนะ ซึ่งเนื้อหาในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 
7.1 การสรุป 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษาที่ได้ศึกษาผ่านมาในหนังสือ
เล่มนี้ใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การสรุปในภาพรวม (2) การสรุปใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการตีความ และ (3) การสรุปใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแนวการตีความ ซึ่งข้อสรุปในแต่ละ
ประเด็นมีดังต่อไปนี้ 

7.1.1 การสรุปในภาพรวม 
สาขาการศึกษานโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 

1950-1970 นั้น เป็นการน าแนวคิดในเชิงเทคนิคอย่างแคบๆ มาเป็น
ตัวก าหนดกรอบของการศึกษาวิเคราะห์ โดยสาขาวิชานี้ถูกก าหนดโดย
กรอบการศึกษาที่จ ากัดภายใต้ระเบียบวิธีแบบปฏิฐานนิยม (positivism) 
ซึ่งครอบง าสังคมศาสตร์อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว แทนที่จะใช้ระเบียบวิธี
แบบสหสาขาวิชาตามที่ลาสเวล (Harold Lasswell) ได้เสนอไว้ ซึ่งวิธีการ
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ศึกษาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่าง
เข้มงวด การแยกออกจากกันระหว่างข้อเท็จจริงและคุณค่า  การวางตัว 
เป็นกลางอย่างเข้มงวดของผู้ศึกษา และการแสวงหากฎเกณฑ์สากลที่
สามารถใช้ได้ทั่วไปโดยไม่ข้ึนอยู่กับบริบทแวดล้อมใดๆ 

นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแนวการตีความไม่เชื่อในเรื่องของ
การสังเกตที่เป็นกลาง (neutral) และไม่มีอคติ (unbiased) โดยเห็นว่า
ประสบการณ์ การศึกษาและการฝึกฝนอบรมที่ผู้ศึกษาวิเคราะห์ได้ประสบ
และได้รับการปลูกฝังมาก่อนหน้าเป็นตัวสร้าง “กรอบ” (frame) หรือ 
“แว่น” (lens) ในการมองเห็นและเข้าใจโลก ความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้ใน
เชิงสังคม (social knowledge) การสังเกตและข้อเท็จจริงต้องอยู่ภายใต้
กรอบทฤษฎี (theory-laden) และสิ่งที่เราถือว่าเป็น “ข้อเท็จจริง” เชิง
วัตถุวิสัย (objective) ล้วนได้รับอิทธิพลจากผู้สังเกตหรือผู้ที่ศึกษา
วิเคราะห์ทั้งสิ้น ซึ่งหมายความว่าความรู้ไม่ได้ถูกสร้างโดยผ่านเหตุผลที่แยก
ต่างหากจากสภาพแวดล้อม แต่ความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทเฉพาะ 
(context-specific) นั่นคือ ผู้รู้ (knower) เป็นผู้ผลิตความรู้ (knowledge) 
ในเรื่องนั้นๆ ขึ้นมาภายใต้บริบทที่เฉพาะเจาะจง 

วิธีการศึกษาแนวการตีความในการวิเคราะห์นโยบายเป็นวิธีที่เน้น
ที่เรื่องความหมายของนโยบาย เน้นที่เรื่องของคุณค่า เน้นที่ความรู้สึกและ
ความเชื่อซึ่งนโยบายนั้นแสดงออกมา และเน้นที่กระบวนการซึ่งความหมาย
มีการถ่ายทอดไปสู่ผู้รับสารและถูกอ่านโดยผู้อ่านที่หลากหลาย ในการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะหรือการกระท าของผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติใน
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องค์การ วิธีการแนวการตีความจะเน้นที่นโยบายและ/หรือประดิษฐกรรม
องค์การ ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่แสดงออกถึงคุณค่า 
ความเชื่อและความรู้สึกที่มีอยู่ในนโยบายและที่มีอยู่ในองค์การ โดยแนวคิด
ทฤษฎีที่รากฐานของการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแนวการตีความ
นั้นมีอยู่หลายกลุ่มหลายส านัก ซึ่งเมื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
นโยบายสาธารณะจึงท าให้เกิดรูปแบบของนโยบายสาธารณะแนวการ
ตีความที่มีลักษณะเฉพาะที่หลากหลายตามไปด้วย 

7.1.2 การสรุปเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการตีความ  
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตีความ (interpretive concepts and 

theories) ที่ส าคัญสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือ (1) การตีความเชิง
บรรยาย (descriptive interpretation) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดย่อย 2 
แนวคิด คือ ชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) และปรากฏการณ์วิทยา 
(phenomenology) (2) การตีความเชิงวิพากษ์ (critical interpretation) 
และ (3) การตีความแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern interpretation) 
ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดย่อย 5 แนวคิด คือ เรื่องเล่าและอภิต านาน 
(narrative and metanarrative) วาทกรรม (discourse) การรื้อสร้าง 
(deconstruction) การวิเคราะห์ภาษา (language analysis) และการ
บริหารจัดการชีวิต (governmentality) ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ตีความเหล่านี้ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะจนเกิดเป็นรูปแบบต่างๆ ของนโยบายสาธารณะแนวการตีความ
ขึ้นมา 
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7.1.3 การสรุปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแนวการตีความ  
นโยบายสาธารณะแนวการตีความ (interpretive public policy) 

สามารถแบ่งออกได้ 4 รูปแบบหรือ 4 กลุ่ม คือ (1) นโยบายสาธารณะแนว
การตีความ (interpretive public policy) (2) นโยบายสาธารณะเชิง  
วาทกรรม (discursive public policy) (3) นโยบายสาธารณะแบบ    
เรื่องเล่า (narrative public policy) และ (4) นโยบายสาธารณะเชิง
ปรึกษาหารือ (collaborative public policy) ซึ่งรูปแบบของนโยบาย
สาธารณะที่แตกต่างเหล่านี้เป็นผลมาจากการมีจุดเน้นของการศึกษาที่
ต่างกัน การใช้ประดิษฐกรรม (ภาษา วัตถุและการกระท า) ในการศึกษาที่
ต่างกัน หรือการวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ต่างกัน 
 
7.2 การวิเคราะห์ 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลของการศึกษาที่เป็นประเด็น
หลัก โดยจะได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 หัวข้อ คือ (1) การวิเคราะห์ใน
ส่วนของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตีความ (interpretive concepts and 
theories) และการวิเคราะห์ในส่วนของการศึกษานโยบายสาธารณะแนว
การตีความ (interpretive public policy) ซึ่งการวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อ
มีดังต่อไปนี้ 

7.2.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการตีความ 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีของการตีความ 

ผู้เขียนพบว่าเรื่องของการตีความนี้มีแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นจุดก าเนิดและ
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เป็นรากฐานของแนวคิดอยู่หลายกลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีจุดเน้นที่ต่างกัน
ไป โดยกลุ่มของแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญ คือ  

( 1 )  ก ลุ่ ม ข อ ง ก า ร ตี ค ว า ม เ ชิ ง บ ร ร ย า ย  (Descriptive 
Interpretation)  ซึ่งสาระหลักของแนวคิดทฤษฎีในกลุ่มนี้ก็คือ ความเชื่อ
ที่ว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในตาข่ายใยแมงมุมของความหมายที่พวกเขา
ถักทอขึ้นมาเอง วัฒนธรรมคือตาข่ายเหล่านั้น ดังนั้น การที่จะศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมจึงไม่ใช่การทดลองแบบวิทยาศาสตร์เพ่ือ
แสวงหากฎเกณฑ์ที่เป็นสากล แต่เป็นเรื่องของการตีความ (interpretive) 
เ พ่ือหาความหมาย  โดยใช้วิธีการที่ เรียกว่า “ชาติ พันธุ์ วรรณนา” 
(ethnography) และ “ปรากฏการณ์วิทยา” (phenomenology) ซึ่งเน้น
การค้นหาความหมายจากความรู้สึกนึกคิดของ “คนใน” โดยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการ “จุ่มตัว” ลงไปในเหตุการณ์หรือชุมชนที่ต้องการ
ศึกษา  

(2) กลุ่มของการตีความเชิงวิพากษ์ (Critical Interpretation) 
ซึ่งสาระหลักของแนวคิดในกลุ่มนี้ก็คือ การรวบรวมขอบเขตของ
ผลประโยชน์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม และพัฒนาความเห็นพ้อง
ต้องกันที่แท้จริงให้เกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการของการสร้างเจตจ านงร่วม
ในประเด็นการเมืองและนโยบายที่ส าคัญ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะ
ด าเนินการโดยผ่านกฎของการโต้แย้งแบบ “การปฏิสัมพันธ์เชิงการ
สื่อสาร” (communicative interaction) ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมี
โอกาสแสดงออกถึงความคิดเห็นและความต้องการของตนได้อย่างอิสระ  
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(3) กลุ่มของการตีความแบบหลังสมัยใหม่  (Postmodern 
Interpretation) ซึ่งสาระหลักของแนวคิดในกลุ่มนี้ก็คือ การหาความหมาย
ของนโยบายโดยการวิเคราะห์ภาษา วิเคราะห์เนื้อหาและโครงสร้างของ
เรื่องเล่าเกี่ยวกับนโยบาย การหาความหมายของนโยบายที่ซ่อนอยู่ใน
ประดิษฐกรรม และการวิเคราะห์นโยบายภายใต้บริบทของโลกยุคหลัง
สมัยใหม่ที่มีตัวแสดงหลากหลายภายใต้โครงสร้างสังคมที่มีการเชื่อมโยง
แบบเครือข่ายใยแมงมุม 

7.2.2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแนวการตีความ  
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตีความได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ใน

สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งรวมทั้งสาขาวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  ซึ่ง
จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแนวการตีความผู้ เขียน
พบว่า ในการน าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตีความไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษานโยบายสาธารณะนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตาม
จุดเน้นและเนื้อหาสาระส าคัญ คือ  

(1) กลุ่มนโยบายสาธารณะแนวการตีความ  ( Interpretive 
Public Policy) ซึ่งสาระหลักของแนวคิดในกลุ่มนี้ก็คือ การพิจารณา
นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็น “ตัวบท” (text) ประเภทหนึ่งที่
นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะต้องเข้าไป “อ่าน” หรือ “ตีความ” เพ่ือ
เปิดเผยให้เห็นถึงความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งจะน าไปสู่การเข้าใจถึง      
อัตลักษณ์หรือตัวตนและค่านิยมต่างๆ ในสังคมที่แฝงเร้นอยู่ในนโยบาย
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สาธารณะนั้นๆ เป็นการขยายแนวคิดและขอบเขตของการศึกษานโยบาย
สาธารณะให้กว้างขวางออกไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “การศึกษานโยบายเชิง
วัฒนธรรม” (policy culture approach) หรือ “การศึกษานโยบาย
ภายใต้บริบทเฉพาะ” (contextual policy inquiry) ซึ่งไม่เฉพาะผู้ที่
ก าหนดนโยบาย ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
นโยบายเท่านั้น ที่จะสามารถให้ความหมายหรือตีความนโยบายสาธารณะ
ได้ แต่คนอ่ืนๆ ก็สามารถให้ความหมายและตีความนโยบายสาธารณะได้
เช่นเดียวกัน  
  (2) กลุ่มนโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรม (Discursive Public 
Policy) ซึ่งสาระหลักของแนวคิดในกลุ่มนี้ก็คือ การพิจารณานโยบาย
สาธารณะในฐานะที่เป็น “วาทกรรม” (discourse) ซึ่งหมายถึง ระบบของ
ความหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงในเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งประกอบเป็น 
อัตลักษณ์ของคนและวัตถุ โดยแนวคิดเก่ียวกับวาทกรรมเริ่มจากทัศนะที่ว่า
การกระท าและวัตถุมีความหมายในเชิงสังคม ซึ่งความหมายเหล่านี้ถูก
ก าหนดโดยการต่อสู้ทางสังคมและการเมืองในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่
เฉพาะเจาะจง ดังนั้น การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเชิงวาทกรรมจึง
ด าเนินการโดยผ่านการวิเคราะห์ภาษาและสิ่งที่ไม่ใช่ภาษา ไม่ว่าจะเป็น
ค าพูดที่กล่าวออกมา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความคิด ตลอดจนถึง
เรื่องของการเมือง โดยเป้าหมายของการวิเคราะห์วาทกรรมก็คือการแสดง
ให้เห็นว่าการกระท าและวัตถุเหล่านี้ถูกสร้างในเชิงสังคมอย่างไร และสิ่ง
เหล่านั้นหมายถึงอะไรส าหรับองค์กรและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
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  (3) กลุ่มนโยบายสาธารณะแบบเรื่องเล่า (Narrative Public 
Policy) ซึ่งสาระหลักของแนวคิดในกลุ่มนี้ก็คือ การขยายญาณวิทยาจากวิธี
การศึกษาวิเคราะห์นโยบายที่เป็นการจ ากัดวงแคบๆ ภายใต้การสังเกตและ
การพิสูจน์ในเชิงตรรกวิทยา ไปสู่วิธีการซึ่งบุคคลได้รับการผนวกเข้าไปอยู่
ในบริบททางสังคมที่กว้างกว่าภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การศึกษา
วิเคราะห์แบบเรื่องเล่าจึงต้องประกอบด้วยบริบทของเวลาและสถานที่ การ
วิเคราะห์เรื่องเล่าสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเชิงอุดมการณ์และ
โครงสร้างในเชิงอ านาจที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง  การก าหนดนโยบายคือ 
เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้ มี   
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ถ่ายทอดการตีความสู่การเล่าเรื่อง โดยมี
เป้าหมายเพ่ือการโต้แย้ง การอ้างเหตุผลหรือการแสดงออกของอัตลักษณ์
ของปัจเจกบุคคล โดยนัยนี้ เรื่องเล่าจึงเป็นวิธีการที่ผู้ก าหนดนโยบายใช้ใน
การเจรจาต่อรองเพ่ือแก้ปัญหาทางสังคมที่ก าลังเผชิญอยู่  นักวิชาการ      
ผู้ศึกษานโยบายตามแนวทางนี้มักจะวิพากษ์เรื่องเล่าที่ครอบง า โดยการให้
ความส าคัญกับเรื่องเล่าทางเลือกอ่ืนๆ ว่ามีความส าคัญและถูกต้อง       
เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี  
อ านาจน้อย     

 (4) กลุ่มนโยบายสาธารณะเชิงปรึกษาหารือ (Collaborative 
Public Policy) ซึ่งสาระหลักของแนวคิดในกลุ่มนี้ก็คือ ในการก าหนด
นโยบายสาธารณะไม่ควรผูกขาดโดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอ านาจตามโครงสร้าง
อย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ควรจะเปิดโอกาสให้
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนทนาหรือการ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับนโยบายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งการสนทนา
หรือการปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ไม่ใช่เป็นเพียง
การสนทนาหรือการปรึกษาหารือในเชิงโวหาร (rhetorical) หรือเป็นเชิง
พิธีกรรม (ritualistic) เท่านั้น แต่จะต้องเป็นการสนทนาหรือการ
ปรึกษาหารือในลักษณะที่เรียกว่า “การสนทนาที่แท้จริง” (authentic 
dialogue) หรือ “การปรึกษาหารือที่แท้จริง” (authentic deliberative) 
ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ ความชอบธรรม (legitimacy) 
ความจริงใจ (sincerity) ความสามารถเข้าใจได้ (comprehensible) และ
ความถูกต้อง (accuracy)  

 
สิ่ งที่ผู้ เขียนควรจะได้ตั้ ง เป็นข้อสั งเกตและเน้นย้ า เกี่ยวกับ

การศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความก็คือ การที่นโยบายสาธารณะ
แนวการตีความแต่ละรูปแบบหรือแต่ละกลุ่มไม่สามารถแยกออกจากกันได้
อย่างเด็ดขาด และเนื้อหาสาระของแต่ละรูปแบบหรือแต่ละกลุ่มก็มี
ลักษณะที่ทับซ้อนกันอยู่ในหลายแง่มุม ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์
นโยบายตามแนวทางนี้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีหลักอันเดียวกัน
คือ “แนวคิดทฤษฎีแนวการตีความ” และในขณะเดียวกัน แม้จะเป็น
การศึกษานโยบายแนวการตีความเหมือนกันแต่ก็มีจุดเน้นและเนื้อหา
สาระส าคัญที่ต่างกัน ซึ่งค าอธิบายในกรณีนี้ก็คือ เนื่องจากแนวคิดทฤษฎี
และวิธีในการตีความมีอยู่หลายแนวคิด หลายทฤษฎีและหลายวิธีการ เมื่อ
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นักวิชาการแต่ละคนแต่ละส านักน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษานโยบาย
สาธารณะในบริบทต่างๆ ที่หลายหลาย จึงท าให้นโยบายสาธารณะแนวการ
ตีความมีลักษณะหรือรูปแบบที่หลากหลายไปด้วย และที่ส าคัญก็คือใน
การศึกษานโยบายสาธารณะนั้นเราสามารถศึกษาข้อมูลที่มาจากแหล่งที่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้าง ศิลปวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมของคน จึงท าให้รูปแบบของการศึกษานโยบายสาธารณะที่
แม้จะเป็นการตีความเหมือนกันแต่มีลักษณะหรือจุดเน้นของการศึกษา
วิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป    
 
7.3 ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาชี้ ให้ เห็นว่าในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
นโยบาย นับตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลนโยบายล้วนเป็นเรื่องของการตีความทั้งสิ้น การศึกษานโยบาย
สาธารณะกระแสหลักทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมนั้นท าให้การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
เกิดการบิดเบือน ไม่สอดคล้องกับโลกของความเป็นจริง น าไปสู่ความไม่ 
เท่าเทียมและการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม ดังนั้น ในแง่ของภาคทฤษฎี
ควรจะมีการให้ความส าคัญกับการศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความ
มากขึ้น เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตขององค์ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะให้ครอบคลุมมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้น ส่วนในแง่ของการปฏิบัติควรมี
การลดบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการ
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นโยบายให้น้อยลง และเพ่ิมบทบาทของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียจากนโยบายนั้นๆ ให้มากข้ึน เพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเป็นไป
เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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