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คำนำ   ผมไดยินคำวา “การอภิบาล” (Governance) ก็เมื่อมาทำงาน 

ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ และการปฏิรูปประเทศไทย ในชวง  

๑๐ กวาปหลังมานี้ 

 สมัยเรียนแพทย และทำงานดานสาธารณสุข ไมคุนเคยกับคำนี้ 

จะมีที่ผานหูผานตามาบางก็คือคำวา “บริบาล” (Care) ซึ่งหมายถึงการ

ดูแลผูปวย เชน การบริบาลทารก ก็คือการดูแลทารก 

 อีกคำหน่ึงที่ เคยเห็นคือคำวา “หออภิบาลผูปวยหนัก” 
(Intensive Care Unit) แตก็ผานคำน้ีไปเฉยๆ ไมไดเขาใจความหมาย

อะไรที่ลึกซึ้ง เพิ่งมาทราบภายหลังวา บริบาล หมายถึงการดูแลทั่วๆไป 

แตอภิบาล หมายถึง การดูแลขนาดใหญ หรือการดูแลเรื่องที่ยุงยากซับ

ซอน ซึ่งจำเปนตองมีระบบการดูแลที่ซับซอนตามไปดวย  

 ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Governance 

 ศัพทคำนี้ ใชกันมากในทางรัฐศาสตรเพราะเกี่ยวของกับการ

ดูแลหรือการบริหารจัดการขนาดใหญ คือการบริหารจัดการสังคม 

ประเทศชาติ รวมไปถึงการดูแลหรือการบริหารจัดการระบบตางๆ 

(systems) สาขาตางๆ (Sectors) ที่มีความยุงยากซับซอน 

  ระบบประเทศเปนระบบท่ีใหญมาก ระบบโลกก็เปนระบบที่ 

ใหญยิ่งกวา ก็ตองมีการอภิบาลซ่ึงมีการปรับเปล่ียนไปตามบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เชนเดียวกับระบบของประเทศตางๆ 



 ระบบสุขภาพ เปนระบบยอยของประเทศ ก็ตองมีการอภิบาล 

ที่ดี เพราะเปนระบบที่สลับซับซอนเชนกัน และมีเปลี่ยนแปลงไปไมเคย

หยุดนิ่ง การอภิบาลแบบหน่ึง ณ ชวงเวลาหนึ่ง อาจเหมาะสม แตเมื่อวัน

เวลาเปลี่ยนไป การอภิบาลก็ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตาม

ไปดวย จึงจะดูแลหรือบริหารจัดการระบบไดดี เกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนและสังคมโดยรวม  

 เราจึงควรเรียนรูและทำความเขาใจเรื่อง “การอภิบาล” เพื่อเปน

ฐานทุนทางปญญาสำหรับการทำงานที่เกี่ยวของตอไป 

 ผมไมใชนักวิชาการที่รอบรูเรื่องนี้อยางลึกซึ้ง แตอาศัยการ 

เรียนรูจากการทำงานที่เขาไปยุงเกี่ยวกับการอภิบาลระบบสุขภาพ จึง 

เขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นโดยเรียบเรียงจากการบรรยายเรื่อง “การอภิบาล” 
แกทีมงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปนเคาโครงหลัก 

 ความรูนี้ ยังตองการคำชี้แนะเพื่อการปรับปรุงแกไข เติมเต็ม  

จากนักวิชาการและจากทุกทานอยูอีกมาก ผมขอนอมรับดวยความ

เคารพเสมอ 

      

อำพล จินดาวัฒนะ 

   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

   กันยายน ๒๕๕๗ 
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ผมไดมีโอกาสทบทวนความรูเรื่องนี้ในเวลาอันจำกัด ประมวล

เขากับประสบการณการทำงานในชวงหลายสิบปที่ผานมา นาจะเปน

ประโยชนกับการทำงานของพวกเราอยางมาก เมื่อวันกอนผมนำเสนอ

เร่ืองน้ีกับทีมงานจากหนวยงาน ๑๔ แหงที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งเฉพาะ 

ซึ่งประชุมกันท่ี สช. หลายคนสะทอนวา ไมเคยรูเรื่องการอภิบาลมากอน 

บางคนบอกวารูแบบไมคอยเขาใจ 

 

การอภิบาล คืออะไร? 
 

การอภิบาล  ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง  

“การปกครองท่ีเต็มไปดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเอ้ืออาทร 
ซึ่งกันและกัน โดยเล็งเห็นคุณคาและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
เปนการปกครองที่มุงหวังใหทุกคน ทั้งผูปกครองและผูถูกปกครอง 
ไดรับประโยชนสูงสุดและมีความสุข” (1)

ก า ร อ ภิ บ า ล  
(Governance) 
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นัยยะนี้ ชัดเจนวาคำจำกัดความของคำวาอภิบาลใชอยูกับเรื่อง

ของการปกครองโดยรัฐ โดยมองวารัฐเปนผูปกครอง ประชาชนเปนผูถูก

ปกครอง คำจำกัดความนี้เปนกรอบคิดแนวดิ่ง คือรัฐเปนคนปกครอง ซ่ึง

รัฐไทยเปนแบบน้ีมานานกวารอยปแลว เคยไดยินคนเปรียบเทียบวา

เหมือนอังกฤษปกครองเมืองขึ้น รัฐไทยมีราชการบริหารสวนกลางเปน

ใหญ ทำหนาที่ปกครองจังหวัดและพื้นที่ตางๆ ในฐานะคลายเปนเมือง

ขึ้น เรียกวาสวนภูมิภาค สงผูวาไปกินเมือง เด๋ียวนี้วาทกรรมปรับใหมเปน

วาไปรับใชประชาชน แตกรอบการอภิบาลหรือการดูแลบริหารจัดการยัง

เปนแบบแนวดิ่ง (vertical) บนลงลาง (top down) เหมือนเดิม  

 

สำหรับกระแสสากลเขาคิดเรื่องการอภิบาลกันอยางไร 

 

การอภิบาล หมายถึง การดูแล การบริหาร ตองมีการกำกับ   

มีพลังอำนาจ มีการถวงดุลของสังคม(๓) แนวคิดนี้ ถาจะวาไปแนวคิดที่  

ทันสมัยกวาความหมายในพจนานุกรมของไทยเรา 

 

อีกความหมายหนึ่ง   
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การอภิบาล หมายถึง “ปฏิสัมพันธกันของภาครัฐ องคกร
สาธารณะตางๆ ภาคธุรกิจ  ภาคประชาสังคม เพื่อรวมกัน  
แกปญหา ความทาทายตางๆ ในสังคม และสรางสรรคโอกาส
ใหมๆ” (เพื่อใหเกิดสุขภาวะ”)(๔ ) 

ความหมายนี้วางอยูบนแนวคิดที่กาวหนามากขึ้น มีนัยยะของ

ความเทาเทียม นัยยะของการมีสวนรวมมากขึ้นชัดเจน เปนฐานความคิด 

ของ “การอภิบาลแบบเครือขาย” (governance by network) และ “การ

อภิบาลโดยตลาด” (governance by market) ซ่ึงจะเลาถึงตอไป คือให

ความสำคัญกับภาครัฐ และองคกรทุกภาคสวนใหเขามาบริหารจัดการ

สังคม รวมแกไขปญหาสาธารณะ  ความทาทายตางๆ และสรางสรรค

โอกาสใหมๆ ใหสังคม ไมไดมองวารัฐเปนผูปกครอง หรือรัฐเปนผูดูแล 

บริหารจัดการหรือปกครองอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกตอไป  

 

ถาสังเกตใหดีจะเห็นวา แนวทางการอภิบาล นาจะเปนเรื่องที่

สัมพันธกับวิถีประชาธิปไตยอยางแยกกันไมได ประเทศท่ีเปนเผด็จการ

หรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน การอภิบาลก็จะไปทางอภิบาลโดยรัฐ

เปนหลัก ถาเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม การอภิบาลก็จะไปใน

แนวทางการมีสวนรวมมากขึ้น 
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ประวัติศาสตรการอภิบาล 
 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)  

 
 การอภิบาลโดยรัฐ ถายอนประวัติศาสตร มีการวิเคราะหไววา

ในอดีตมีการปกครองโดยรัฐ ที่เรียกวา Governance by government 

หรือ Hierarchical governance คือ มีการจัดการ การปกครองดูแล

บริหารจัดการสังคมเปนชั้นๆ มีการบังคับและบัญชา ในบานเราระบบรัฐ

ก็มีการบังคับบัญชาเปนชั้นยาวๆ คำสั่งบนลงลางคือความถูกตอง 

ชอบธรรม บางชวงก็มีการรวมศูนยบังคับบัญชา มีอำนาจเบ็ดเสร็จ 
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เด็ดขาด บางชวงก็ผอนลงหนอย อยางชวงที่เปนประชาธิปไตยแบบ  

เลือกตั้งหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน เขาก็ยังคิดอยางนั้นทำอยางนั้น 

อาจมีการฟงเสียงประชาชนมากข้ึนหนอยหรือฟงบางไมฟงบาง   

การอภิบาลโดยรัฐนี้มีมาแตดั้งเดิมชานานแลว 

 

 การอภิบาลโดยตลาด ในชวง ๓๐-๔๐ ปที่ผานมา ระบบตลาด

เติบโตมาก จึงเกิดการอภิบาลโดยตลาดขึ้น เนื่องจากภาคธุรกิจเติบโต

มาก การอภิบาลโดยการตลาดทุกวันนี้ใหญมาก มีอิทธิพลขามประเทศ 

ขามโลกทีเดียว ไมใชการอภิบาลแคในประเทศแลว การอภิบาลโดย

ตลาดสามารถกำหนดกฎเกณฑ กติกา ทิศทางการเปลี่ยนแปลงมากมาย 

ยกตัวอยาง เชน วันดีคืนดีมีการเปลี่ยนสกุลเงินในโลก ก็จะกระทบกันทั้ง

โลก หรือมีแนวคิดแนวทางการผลิตการคาขายที่เปลี่ยนไป ก็กระทบไป

ทั่วโลก ตลาดคาน้ำมัน ตลาดเงิน ตลาดทุนสงผลกระทบตอระบบตางๆ 

ทั่วโลกได นี่คือ การอภิบาลโดยตลาดที่เขามาตีคูกับการอภิบาลโดยรัฐ มี

อำนาจกำหนดทิศทางสังคมไดไมนอย  
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 การอภิบาลโดยเครือขาย เพิ่งเริ่มไดประมาณสัก ๒๐-๓๐ ป 

ตามหลังการอภิบาลโดยตลาด ถาจะวาไปบานเรา ภาคประชาสังคมก็

เติบโตในชวงนี้ การอภิบาลโดยเครือขายมาทีหลัง ฉะนั้นไมแปลกเลยท่ี

พวกเราเขามาทำงานนี้ประมาณ ๑๐-๒๐ ป เราไมคอยรูจักเรื่องการ

อภิบาลโดยเครือขาย แตเราทำไปแลวมารูจักทีหลัง เหมือนเรื่องการ

จัดการความรู (KM) เราทำกันมานานกวารูวาเขาเรียกวา “การจัดการ

ความรู”  

การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ การทำงานตาม พ.ร.บ. 

สุขภาพแหงชาติ คือการจัดระบบการอภิบาลระบบสุขภาพกันใหม 

เปนการอภิบาลโดยเครือขายนั่นเอง ผมเพิ่งเขาใจมากข้ึนหลังจากไดมี

โอกาสทบทวนงานวิชาการเร่ืองนี ้  เมื่อกอนอยูในระบบรัฐไมคอยรูจัก

ครับ และเพื่อนเราที่ทำงานดวยกันก็อาจรูจักบาง ไมรูจักบาง เนื่องจาก

สังคมไทยเราชินกันการ “อภิบาลโดยรัฐ” มานาน ซึ่งนิยมใชอำนาจสั่ง

การ บังคับบัญชาแนวดิ่ง ใชอำนาจแข็ง (Hard Power) หวังทำทุกเรื่อง

ใหสำเร็จ โดยรัฐ โดยราชการ  

เราพบวา เมื่อสังคมยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น การอภิบาล

โดยรัฐไดผลจำกัดลง ไดผลกับภารกิจบางอยาง ไมไดผลกับภารกิจหลาย

อยาง จึงตองคิดถึงการอภิบาลแนวใหมเขามาเสริมมากขึ้น  



การอภิบาลรวมสมัย   |   

อยางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพโดยใช

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เม่ือได

ฉันทมติตอเรื่องใดๆ การขับเคลื่อนก็ตองใชกระบวนการทำงานรวมกันตอ

ไป คือใชพลังสังคม หรืออำนาจออน (Soft power) บางคนเขาใจผิด ก็

อยากเอามติไปบังคับหนวยงาน องคกรตางๆ ใหทำตาม คืออยากใช

อำนาจแข็ง อยากใชการอภิบาลโดยรัฐตามที่เคยชิน บางเรื่องก็ไดผล แต

บางเร่ืองก็ไมไดผล เพราะการอภิบาลโดยรัฐเองก็ไมสามารถทำงานให

สำเร็จไดทุกเรื่องไป 

 

 



|  การอภิบาลรวมสมัย  

ความแตกตางระหวางการอภิบาล ๓ รูปแบบ 

ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)  

 
การอภิบาลโดยรัฐ เหมาะสมกับกรณีการแกไขวิกฤตการณ

ตางๆ และเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงตองมีการใชอำนาจสั่งการ เชน กรณี

เกิดโรคระบาด  เกิดแผนดินไหว ภัยพิบัติ เปนตน 
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การอภิบาลโดยตลาด เหมาะสำหรับงานพื้นฐาน งานจัด

บริการ งานท่ีไมมีประเด็นออนไหว ไมซับซอนมากนัก เชน การจัดบริการ

คมนาคม การขนสง การคาขาย การทองเที่ยว ธุรกิจการเงิน เปนตน  

 
การอภิบาลโดยเครือขาย  เปนอะไรที่สลับซับซอน มีผู

เกี่ยวของหลายสาขา หลายภาคสวน นี่มาเกี่ยวกับงานที่พวกเราทำอยู

ชัดเจน เพราะแตละเรื่อง เปนเรื่องสลับซับซอนทั้งนั้น เปนเรื่องที่จัดการ

ยาก อภิบาลโดยรัฐอยางเดียวเอาไมอยู อภิบาลโดยตลาดก็ไมมีใคร

สนใจทำกัน เชน การแกปญหาการบาดเจ็บลมตายจากอุบัติเหตุบน  

ทองถนน หรือโรคภัยไขเจ็บแบบไมติดตอ เรื้อรัง หรือการเสียสุขภาพ/  

สุขภาวะมาจากหลายปจจัย หรือจากนโยบายสาธารณะของรัฐเอง   

มีหนวยงานและองคกรเกี่ยวของมาก ภาคประชาชนก็เกี่ยวของมาก   

บางเรื่องไมมีโครงสราง การอภิบาลโดยรัฐแกปญหาพวกนี้ไมได ก็มาลง

ที่การอภิบาลโดยเครือขาย ซึ่งกำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด  
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รูปแบบของการอภิบาล 
 
 ๑. การอภิบาลโดยรัฐ (Hierarchical governance 
หรือ Governance by government) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)  
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การอภิบาลโดยรัฐ เปนรูปแบบการอภิบาลแบบพื้นฐาน มีการ

ใชอำนาจสั่งการจากผูบังคับบัญชา มีระบบและโครงสรางชัดเจน มี

ความไววางใจและความเขาอกเขาใจ เห็นคุณคากันและกันนอย เกิด

นวัตกรรมยาก  การอภิบาลโดยรัฐไมไดอยูแตในราชการเทานั้น อยูใน

องคกรอะไรก็เปนได องคกรธุรกิจก็เปนได ตองระวัง ทั้งหมดเปน

คุณลักษณะที่เขาวิเคราะหให คอนขางชัดเจนนะครับ   

ถาเปนกระทรวงสาธารณสุข มีรัฐมนตรีอยูขางบนสุด ไลเรียง

กันไปเปนชั้นๆ ทายสุดคือหมออนามัย และเด๋ียวนี้หมออนามัยบางคน

เผลอไปจัดชั้นตออีก เอา อสม. มาตอแถวดวย ทั้งๆ ที่จริง อสม.เปน

อาสาสมัครภาคประชาชน เปนประชาสังคม ไมใชภาครัฐ แตก็มีโอกาส

เผลอเขาใจผิด เพราะเราคุนเคยกับการอภิบาลโดยรัฐ โดยระบบ

โครงสรางอำนาจ  

ผมเคยถาม อสม. วาคิดวาตัวเองอยูตรงไหน ระหวางภาครัฐ 

ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สวนหนึ่งตอบวาอยูภาครัฐ 

อยูกระทรวงสาธารณสุข เปนคนของกระทรวงสาธารณสุขไป นี่ก็เผลอไป

ครับ 
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๒. การอภิบาลโดยตลาด  
 

ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)   

  

การอภิบาลโดยตลาด เขามาทดแทนการอภิบาลแบบรัฐบาง

สวน ใชการจัดแบบการตลาด ใชการจัดการแบบธุรกิจ ทำใหสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพ ยืดหยุนไดมากกวา แตก็เกิดความไมแนนอนไดมาก 

เพราะฉะน้ันจึงแทนกันไดไมหมด ถาใครติดตามจะเห็นวาสมัยนายก

รัฐมนตรีอังกฤษ (มากาแรต แท็ตเชอร) ไดนำเอาการอภิบาลแบบตลาด
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มาใชแยะ มีในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ใชการอภิบาลโดยตลาดเพิ่มขึ้น 

ตอนนี้รัฐไทย โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กำลังเอา

รัฐวิสาหกิจกลับมาเปนใหญ หลายอยางกำลังเคลื่อนไปสูการอภิบาลโดย

รัฐมากขึ้น แตเช่ือวาทิ้งการอภิบาลโดยตลาดไมได เพราะภาคธุรกิจ

เติบโตมีบทบาทในสังคมมากมายแลว 

 

๓. การอภิบาลโดยเครือขาย  
การอภิบาลโดยเครือขาย อันนี้ตรงกับงานของพวกเรามาก 

เปนการอภิบาลรูปแบบท่ีสาม (Third style) มีการทำงานเปนเครือขาย 

ตองมีความเปนหุนสวนหรือเจาของรวม (Partnership) มีความเคารพกัน 

ไววางใจกัน (Trust) เขาอกเขาใจกัน (Empathy) ซึ่งตรงกับงานของพวก

เรามาก คือตองหา “ฉันทมติ” ทั้งหมดคือ ความไววางใจครับ และก็  

เชื่อมโยงกันไปหมด นี่เปนงานยากแบบของพวกเราเลย เราตองมีความ

เปนเจาของรวม สรางความไววางใจ เคารพในคุณคา สานพลัง เชื่อมโยง 

หนุนเสริมเติมเต็ม วนๆ อยูตรงนี้แหละครับ 
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ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)  
 

ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)  
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การอภิบาลโดยรัฐ การอภิบาลโดย
ตลาด

การอภิบาลโดย
เครือขาย

“ทำแบบคุณพอรูดี 
ประชาชนไมตอง 
มาๆ ฉันทำใหเอง”  
(I will do it for you 
style)

“คิดเอง ทำเอง 
ประชาชนทำเอาเอง” 
(Do it yourself style)

“เรามาทำดวยกัน” 
(Think together, 
Do together, 
Happy together)
(ผูเขียนคิดเอง)

คุณลักษณะของการอภิบาล ๓ รูปแบบ 
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ความแตกตางระหวางการอภิบาล ๓ ระบบ 

ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)   
 

การอภิบาลโดยรัฐ การอภิบาลโดย
ตลาด

การอภิบาลโดย
เครือขาย

ใชกฎ กติกา 
ระเบียบคูมือเปน
หลัก มีการบังคับ 
ตรวจสอบ 

เนนบริการ ผลิตภัณฑ 
การทำสัญญา 
การวาจาง 
ผูแทนการคา 
และการตกลง
ทางการคา 

ปรึกษาหารือ
เพ่ือหาฉันทมติ 
หาขอสรุป
ที่ยอมรับรวมกัน
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จุดออนของการอภิบาลแตละระบบ 
 

ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)  
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จุดออนขอแรก คือ “การอภิบาลโดยรัฐ” เปนรูปแบบที่ไมมี

ประสิทธิภาพ เกิดความเปนราชการ (bureaucracy) มีโอกาสที่จะมีการ

ใชอำนาจไมชอบ คอรัปชั่นตามมา สวน “การอภิบาลโดยตลาด”   

บางกรณีกลไกการตลาดลมเหลว หรือมีการใชกลไกตลาดเทียม มีโอกาส

ในการทุจริตคอรัปชั่น และ “การอภิบาลโดยเครือขาย” มีการคุยปรึกษา

หารือกัน ยืดยาว จบไมลง หาขอสรุปไมไดและอาจมีการแทรกแซง  

ปลุกปน 

 

 

ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)  
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ปญหาที่สอง คือ ๔ คูขัดแยง 
 

   อภิบาลโดยรัฐ  อภิบาลโดยเครือขาย อภิบาลโดยตลาด

• เนนการตกลงดวย  • เนนความเปนหุนสวน 
ขอกฎหมายตายตัว  ความเปนพหุลักษณ 

• ใชกฎกติกาของรัฐ  • รัฐเปนเพียงหุนสวนหนึ่ง 
เทานั้น 

• เนนความถูกตอง      • ยืดหยุนได 
เที่ยงตรง  
   • ใชความไววางใจ  • รณรงค, ใชการตลาดนำ
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ที่มา: http://workpace.unpan.org(๕)  

 

ประเด็น
การอภิบาล
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ปญหาที่ ๓ ดูจากภาพจะเขาใจไดไมยาก 
  

การอภิบาลโดยรัฐ การอภิบาลโดย
เครือขาย

การอภิบาล
โดยตลาด

บังคับเสนทางวกวน 
ยืดยาว 
หลายขั้นตอน 
(เยอรมัน 
และฝรั่งเศส)

เอาทุกอยางเขามาคิด
คำนึงถึงเคารพคุณคา
ทุกเรื่อง (เนเธอรแลนด 
และประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย)

มีทางเลือก
หลายทาง
(อังกฤษ, 
เครือจักรภพ, 
สหรัฐอเมริกา)
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ตัวแบบอุดมคติของการอภิบาล ๓ รูปแบบ (๒) 
 

ผมไดมีโอกาสอานงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู

ระบบอภิบาลสุขภาพ” ของศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องการ

อภิบาลไวดีมาก ผมไดขอมูลตารางสรุปตัวแบบอุดมคติของการอภิบาล 

๓ รูปแบบมา มีสาระสำคัญนาสนใจมาก สอดคลองกับที่ผมเลามา  

ขางตน ดังน้ี 
 

 การอภิบาลโดยรัฐ การอภิบายโดย
เครือขาย

การอภิบาย
โดยตลาด

รูปแบบของ
การใชอำนาจ

การบังคับบัญชา การสานเสวนา การแลกเปล่ียน

รากฐาน
ของเหตุผล

ความเปนทางการ
และกระบวนการ

มุงเนนกระบวนการ
และการสะทอน
ความคิด

มุงเนนผลลัพธ

เกณฑวัด
ความสำเร็จ

การจัดสรรทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ

ความยินยอม
จากการเจรจาตอรอง

การบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิผล

เกณฑวัด
ความลมเหลว

ความไรประสิทธิภาพ 
ความลาชา

การไดแตถกเถียง
โดยไมไดขอสรุป

ความไรประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐศาสตร
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 การอภิบาลโดยรัฐ การอภิบายโดย
เครือขาย

การอภิบาย
โดยตลาด

ขอบเขตพื้นที่ พรมแดนประเทศ พยายามปรับ
ขอบเขตแตขึ้นอยู
กับเสนทาง
ในอดีต

ระบบทุนนิยมโลก

มุมมองตอ
มนุษย

ชอบอยูในระบบและ
ระเบียบท่ีชัดเจน
ตายตัว

ชอบถกเถียง 
มีสวนรวม
ในกิจสาธารณะ

เห็นแกผลประโยชน
และมุงหวัง
ผลประโยชนสูงสุด

แนวคิดที่
ตอยอด
จากตัวแบบ
อุดมคติ

การบริหารจัดกา
รภาครัฐแนวใหม 
ธรรมภิบาล

การอภิบาลแบบ
เครือขาย การอภิบาล
แบบประชาธิปไตย

อภิมหาอภิบาล 
การอภิบาลของ
อภิบาล

 
(ที่มา: การวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูของระบบอภิบาลสุขภาพ ศูนยศึกษา
สันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๖) 

 
ผมสรุปจากงานวิจัยขางตนไดวา การอภิบาล ๓ ระบบมีหลัก

คิดที่แตกตางกัน ดังน้ี 
 

การอภิบาลโดยรัฐ การอภิบาลโดยเครือขาย การอภิบาลโดยตลาด

“ธรรมรัฐอำนาจนิยม” “ธรรมรัฐชุมชนนิยม” “ธรรมรัฐเสรีนิยม”
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สรุปภาพความคิดรวบยอด 
 

ผมลองสรุปภาพความคิดรวบยอดของการอภิบาล ๓ รูปแบบ

ออกมาได ดังน้ี  

รฐั ผูป้ระกอบการ

ประชาชน ผูบ้ริโภค

การอภิบาล
โดยเครือข่าย

การอภิบาล
โดยตลาด

การอภิบาล
โดยรฐั

 

การอภิบาลโดยรัฐ ที่นักวิชาการเลือก เรียกวา Hierarchical 

governance ช่ือบอกอยูแลววาเปนการอภิบาลแนวดิ่ง บนลงลาง แต

การอภิบาลโดยตลาดอาจไมใชแนวดิ่งเสียทีเดียว แตมีคูสัมพันธ ๒ ดาน

หลัก คือผูประกอบการและผูบริโภค 
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กรณีการอภิบาลโดยเครือขาย มีลักษณะความสัมพันธ 

แนวราบของคูสัมพันธที่หลากหลาย ทุกภาคสวนในสังคม ไมมีอำนาจ 

เหนือกัน ผมสรุปวาเปนการอภิบาลแบบเสนดายแนวนอน ถักทอ 

เสนดายแนวตั้งใหเปนผืนผา 

 

การอภิบาลโดยเครือขาย 
เน่ืองจากการท่ีทำอยูตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ เปนการ

ทำงานอภิบาลระบบสุขภาพโดยเครือขายอยางชัดเจน ผมจึงใหความ

สำคัญกับการวิเคราะหการอภิบาลแบบเครือขายใหลึกลงไป โดยได

ความรูมาจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูของระบบอภิบาล

สุขภาพ ซ่ึงระบุไววาทบทวนวรรณกรรมมาจาก Bob Jessop 

“Governance and meta-governance: On Reflexivity, requisite 

Variety and Requisite Irony” in Bang(ed.), Governance as Social 

and Political Communication, p.102. 

ผมไดสรุปคุณลักษณะเฉพาะของการอภิบาลโดยเครือขาย
ไว เพื่อจดจำไดงายๆ เปน A, B, C, D, E ดังนี้ 
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อธิบายขยายความคุณลักษณะของการอภิบาลโดยเครือขาย 

A (Actor) คือ มีภาคีผู เกี่ยวของหลายภาคสวน มีความ  

หลากหลาย เชน สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีมากถึง ๒๓๔ กลุม

เครือขาย จากทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

วันประชุมสมัชชาสุขภาพเพ่ือพิจารณาหาฉันทมติขอเสนอเชิงนโยบาย   

มีตัวแทนจากทุกภาคสวนมารวมกันเปนจำนวนมาก มีทั้งชาวบาน   

นักวิชาการ ขาราชการ อาจารยแพทย ผูประกอบธุรกิจ เปนตน 
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B (Broad Spectrum of Interest) คือ ผูเขารวมจากแตละ  

ภาคสวน มีความสนใจและทำงานเกี่ยวกับเรื่องและประเด็นที่หลาก

หลาย เชน เกษตรอินทรีย ผูพิการ การเจรจาการคา ผลกระทบดาน

สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ การควบคุมโรค การจัดบริการสุขภาพ 

เปนตน 

C (Common) คือ การมีลักษณะรวมกัน 

๑. คานิยมรวม (Common Value) การทำงานดวยกันตองม ี 

คานิยมรวมกัน คนของรัฐก็ตองมีคานิยมบางอยางรวมกัน เห็นคุณคา

ของกันและกันไววางใจกัน เขาถึงมารวม ถาไมมีคานิยมรวม ก็ไมมารวม   

ภาคสวนอื่นๆ ก็เชนกัน ถาไมไววางใจกัน ไมเห็นคุณคากัน ไมเห็น

ประโยชนรวมกัน เขาก็ไมมารวม บังคับกันไมไดดวย 

๒. หลักการรวม (Common Principle) ตองมีหลักการรวมกัน

ถึงจะทำงานดวยกันได อันนี้ชัดเจน บางภาคีเครือขาย ไมเอาภาคสวนอื่น 

แบงเขาแบงเรา มองหลักการไมตรงกันก็รวมกันยาก 

๓. เปาหมายรวมกัน (Common Goal) คือ เมื่อรวมกันแลว 

ตองกำหนดหรือมองเปาหมายปลายทางรวมกัน เชน ทำเรื่องการสรางสุข

ภาวะเหมือนกัน ก็ไปดวยกันได 
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๔. กติการวมกัน (Common Rule) การทำงานรวมกันได ตองมี

การออกแบบ กฎเกณฑกติการวมกัน จึงจะทำงานรวมกันไดอยางยั่งยืน 

เชน การจัดสมัชชาสุขภาพก็ตองมีหลักเกณฑการทำงาน การสนับสนุน

ตางๆ ไมฟรีสไตล ถาไมมีกติการวมกัน ก็บริหารจัดการรวมกันไมได 

๕. ทรัพยากรรวม (Common Resource) ตองมีการทุมเท  

รวมกัน (effort) ทำงานดวยกัน ใชทรัพยากร เงิน คน เวลารวมกัน เพราะ

เห็นเปาหมายเดียวกัน ไดประโยชนรวมกัน ไมใชใหฝายหนึ่งฝายใดทำให 

หรือใหทรัพยากรถึงจะทำ 

๖. ผลงานรวมกัน (Common result) ทำแลวไดผลงานรวมกัน 

ผลลัพธรวมกัน ความภาคภูมิใจรวมกัน ประโยชนรวมกัน จึงจะยั่งยืน 

D (Dialogue/Deliberate) คือ ตองทำใหมีการสานเสวนา การ  

ถกแถลง พูดคุย เจรจาตอรอง มีสวนรวมในทุกๆขั้นตอน บังคับกันไมได  

E (Engagement) หมายถึง การเขารวมตองเปนแบบแนวนอน 

(horizontal) แบบไมมีอำนาจบังคับกัน แตมีพันธะสัญญาทางสังคม  

รวมกัน 
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การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
สวนรวมการอภิบาลโดยเครือขาย 
 

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกแบบเครื่องมือ

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไวหลายชิ้นลวนเนนการมีสวนรวม

ตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนการเพ่ิมทางเลือกสำหรับ

การอภิบาลระบบสุขภาพจากเดิม ที่มีรูปแบบการอภิบาลโดยรัฐ มา

ใชรูปแบบการอภิบาลโดยเครือขาย เพื่อถักทอหนุนเสริมการอภิบาล

โดยรัฐ และการอภิบาลโดยตลาด แตไมใชการใชเพื่อทดแทนการ

อภิบาลท้ัง ๒ รูปแบบท่ีมีอยูกอนแลว 

การทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี

สวนรวมดวยเคร่ืองมือ “สมัชชาสุขภาพ” “การประเมินผลกระทบ
ทางดานสุขภาพ” “ธรรมนูญสุขภาพ” หรืออื่นๆ จึงเปนการทำงาน

ที่ตองเนนความเปนหุนสวน ความเปนเจาของรวม ความไววางใจ 

การเห็นคุณคาของกันและกัน  การเสริมสานประโยชนกันและกัน 

เพื่อเปาหมายเดียวกัน คือ การสรางสุขภาพของคนและสังคมไทย 
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ไมมีการใชอำนาจเหนือกัน คือ ไมเนนการใชอำนาจบังคับ

บัญชาสั่งการ แตทำงานรวมกันเพื่อใหเกิด “พลังทางสังคม” หรือ   

ที่เรียกวา “อำนาจออน” ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติแบบคิดไป

ดวยกัน ทำไปดวยกัน ไดผลไปดวยกัน เดินไปดวยกัน เรียนรูไป  

ดวยกันเพื่อผลดีในระยะยาวรวมกัน 

ในขณะเดียวกันเรื่องใดที่จำเปนหรือสมควรใชการอภิบาล

โดยรัฐ หรือการอภิบาลโดยตลาดก็เลือกไปใชการอภิบาลแบบน้ัน 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสังคม 
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บทสงทาย 
การอภิบาล (Governance) มีพัฒนาการไปตามพัฒนาการ

ของสังคม และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยก็เปนสังคมหนึ่ง

ที่สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และเปลี่ยนแปลงไปเร็วการอภิบาล

โดยรัฐอยางเดียว ซึ่งจัดการบานเมืองไดในระดับหนึ่ง จำเปนตองอาศัย

การอภิบาลโดยตลาด และการอภิบาลโดยเครือขาย เขามาเสริมมากขึ้น

ตามลำดับ 

อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยตางประเทศ (๒๐๐๘) พบวาความ

สำเร็จของการใชการอภิบาล ๓ รูปแบบอยูที่ 

(๑)  ตองเชือ่มการอภิบาลทัง้ ๓ รปูแบบเขาเสรมิกนั (comprising 

governance styles and managing linkages)

(๒) ตองสลับการใชอภิบาลรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสม 

(switching to another style)

(๓) ตองรักษาสวนผสมของการอภิบาลทั้ง ๓ รูปแบบใหดี 

(maintenance of governance style miretures )  

ในสวนของ “ระบบสุขภาพ” ที่ไมใชแคเรื่องการแพทยและ

สาธารณสุขเทาน้ัน แตหมายถึง “ระบบสุขภาวะ” หรือ “ระบบความ

สัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ” ก็มีการพัฒนาการและใชการ
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อภิบาลท้ัง ๓ รูปแบบ การอภิบาลโดยตลาดและการอภิบาลโดยเครือ

ขายเขามามีสวนรวมมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งเปนพัฒนาการท่ีนาสนใจ

ติดตามเรียนรูและตอยอด 

ถาเรารูจักเลือกใชการอภิบาลรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสม

สอดคลองกับประเด็นปญหาหรือเรื่องตางๆ ในระดับตางๆ ท้ังสวนกลาง 

ภูมิภาค พื้นที่ ชุมชน ทองถิ่น โดยเลือกเอาดานดีของการอภิบาลแตละ  

รูปแบบมาใช ก็นาจะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตาม เชื่อวาสังคมไทยจะเจริญเติบโตไปในวิถี

ประชาธิปไตย แบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) ทุกภาคสวน

จะมีบทบาทหนาที่ในกิจการงานบานงานเมืองเพ่ิมมากขึ้น บทบาทรัฐจะ

ตองลดลงเหลือเทาที่สำคัญและจำเปน  

ดังน้ันรูปแบบการอภิบาลโดยเครือขายจำเปนตองไดรับการ

พัฒนาใหเขมแข็ง ตองสรางความเขาใจและสนับสนุนใหมีการใชกัน

อยางแพรหลาย ขยายมากย่ิงขึ้น เพ่ือเขามาหนุนชวยและสานเสริมและ

ทดแทนการอภิบาลโดยรัฐและโดยตลาดในสวนท่ีจำเปนและเหมาะสม  

ยิ่งขึ้นตอไป 
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