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 เร่ืองของความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ไมใชเร่ืองใหม แต
ปจจัยตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป เร่ืองของพื้นที่ ภูมิรัฐศาสตร  การสื่อสาร อินเตอรเน็ท    เขามา
เก่ียวของ   การทํางานเปนทมีทั้งภาคราชการและภาคเอกชนจะมีมากขึ้น  
 

 กอนหนา  ๑๐๐ ปทีผ่านมามีระบบซีอีโอเหมือนกัน แตเรียกวา “เอกอัครมหาเสนาบดี”  
แตเดิมเรื่องของพื้นที่มีความสําคัญมาก ความเปนจดุยุทธศาสตร ในสมัยกอนการยึดเมืองทามี
ความสําคัญ 
 

 เราพูดถึงการมอบอํานาจในปจจุบัน ของไทยเราในสมยักอนก็มีตราอาญาสิทธิ์ (ราชสีห 
คชสีห บัวแกว) ตราราชสีห สามารถคุมเบ็ดเสร็จในแถบหัวเมืองคุมทุกเร่ืองทั้งทหาร ศาล  ความ
เบ็ดเสร็จมีในเอกอัครมหาเสนาบดี หรือ สมุหกลาโหม  ความคดิเรื่องภูมิรัฐศาสตรกลับมามี
ความสําคัญ เร่ืองของยุทธศาสตรกลับมามีความสําคญั   ตองอาศัยกลไกการขับเคลื่อนของผูนํา  
 

 ในปจจบุันผูวาราชการจังหวัดอาจจะดแูลหนวยงานเพียงหนึ่งในหาในพื้นที่เทานัน้ ซึ่ง
จะตองปรับปรุง 
 

 รัฐไทยแมวาจะมีอาณาเขตที่ชัดเจน แตปจจุบันการขามไปมาของพลเมือง  หรือบรรษัท
ขามชาติ  เรามีกติกานานาชาติที่มิใชเฉพาะประเทศไทยเทานั้น แตเก่ียวของกับสวนอื่น ๆ ของโลก
ดวย  ดังนั้นจงึขอพูดโครงสรางในเชิงของโครงขาย (Net) 
 Net  และ Network     โครงขายและเครือขายมีผลอยางไรกับการทาํงานของ 
ผูวาราชการจังหวัด 
 ผลพวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงจากสามเหลี่ยมเปนวงกลม  วงกลมคือ
การเคลื่อนไหวรอบทิศทาง จุดรอบนอกก็มีความสําคญั วงกลมคือโครงขาย  แตละโครงขายมี
เครือขาย และการเคลื่อนไหวของเครือขายจะเคลื่อนไหวตามผลประโยชนข้ึนอยูกับ 

 บริบทของนานาชาต ิ
 ภูมิภาค อนุภมูิภาค 
 ชาติ ทองถ่ิน ชุมชน 
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โครงขายที่ ๑ โครงขายวอชิงตัน มีการจัดตัง้อยางเปนระบบ เชน WTO เปดเสรีทาง 
การคา การลงทุน การไหลเวียนทางการเงิน  ที่มีเครือขายกําหนดในระดับโลก 
 

โครงขายที่ ๒   Post Washington Consensus เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF) ถูกตอตานจากกลุมคนตาง ๆ โครงขายนี้พยายามสรางพันธมติรกับประเทศกําลังพัฒนา 
 

 โครงขายที่ ๓  ประเทศโลกที่สาม ยอมรับโลกาภิวัตน ในอดตีถูกกีดกันมากจึงขอความ
เปนธรรม  (Free and fair trade) โครงขายชาตนิิยมของโลกที่สาม 
 

 โครงขายที่ ๔   โครงขายความยุติธรรมของสากลโลก (Global Justice) เชน โรงไฟฟา
หินกรูดบอนอก หรือโครงการทอกาซไทยมาเลเซีย 
 

 โครงขายที่ ๕   นวอนุรักษนยิม เชน การถลมอิรัก  โครงขายนี้กําลังมีอิทธิพลอยางมากใน
วอชิงตัน 
 

 ดังนั้นผูวาราชการจังหวัดตองวิเคราะหวา ในเรื่องใดเปนโครงขายใดและในสถานการณใด
ควรใชโครงขายใด เมื่อรูวาโครงขายและเครือขายเหลานี้มีความเชื่อและสมมติฐานตางกัน     
โครงขายนี้ทําจากสมมติฐานอะไร มีทรัพยากร และความเคลื่อนไหวอยางไร เปนมติรกับโครงขายใด 
เมื่อโครงขายมีความเคลื่อนไหวตางกัน ดงันั้นการบริหารจัดการจึงไมไดมีลูเดียวอีกตอไป  
 

ลูที่ ๑ ประกอบดวย State-centric ,Inter-government forum เนนการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางภาครัฐ  องคกรของรัฐเปนสําคัญ เชน การถลมอิรัก เปนตน เปนเรื่อง
ของการบริหารการพัฒนา ซึง่เปนการบริหารปกติทีใ่ชมาแลวในประเทศไทย  

 

ลูที่ ๒  State-civil society Interactive forums ยอมรับในเรื่องประชาสังคมมากขึ้น 
 

ลูที่ ๓ Civil society leading ประชาสังคมบางสวนอยูในโครงขายที่ ๓ เนนประชาสังคม
เปนตัวนาํ แตใชภาคเอกชนและภาคประชาชนเปนตัวนาํเนนการปรึกษาหารือระหวางประชาสังคม 

 

ลูที่ ๔  Civil society supporting local communities เนนเรื่องกลุมหรือสายสัมพันธ 
เปนเรื่องประชาสังคมในการสนับสนุนองคกรทองถ่ินที่จัดตั้งข้ึนมาตามประเด็นปญหา  เชน  
ชาวนาในละตนิอเมริกา หรือ ชาวนาไทยสมัชชา เปนชุมชนทองถ่ิน ความรวมมือของชุมชนทองถ่ิน 
เชน กรณีหินกรูดบอนอก เปนตน 

 

ในการจดัการความสัมพันธสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ตองดูลักษณะของ 
โครงขาย  การบริหารงานการพัฒนา จะอยูในแผนพฒันาซึ่งเปนงานประจํา ยุทธศาสตรนัน้ตอง
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เปนเรื่องที่นอกเหนือไปจากเรื่องปกติ  ซึง่เปนการพัฒนาเครือขายอยางเปนองครวม  (Network 
holistic management) 

 

การบริหารการพัฒนาในอนาคตจะมีพ้ืนทีน่อยลง แตการบริหารจัดการการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร
แบบองครวมจะมีพ้ืนที่มากขึ้น 

 
เมื่อพูดถึงโครงขายแลว จะพูดถึงเครือขาย  เครือขายแบงไดเปน 
๑.  เครือขายการทํางานตามปกติ   (Work Network) โดยอาจมีลักษณะเนนสายบังคับ

บัญชาทางดิ่งตามผังองคกรหรือหากเปนองคกรแบนราบก็จะมีสายสัมพันธตามผังองคกรดานขวาง 
ทําเปนทีมงานได ผูวาราชการจังหวัดควรพิจารณาวาเครือขายการทํางานของทานเปนอยางไร 

๒.  เครือขายทางสังคม   (Social Network) เปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนความไววางใจ
ซึ่งกันและกันเกี่ยวของโดยตรงกับทุนทางสงัคม และชีวิตทางสังคม ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมทุกระดับ
ดวย เชน กรณีสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดระบบการปองกันประเทศอยางดีเย่ียม  แตยังถูกโจมตีทาง
อากาศได 

๓.  เครือขายนวัตกรรม (Innovation Network) เปนความรวมมอื การปรึกษาหารือ การ
คนควาวจิัยพัฒนาความคิดใหม ๆ มีการแลกเปลี่ยนความสนใจ การรับรู ความคดิ ประสบการณ 
การลองถูกลองผิดรวมกัน คนที่มาสมัพันธกันมักจะมีความสนใจใครรู การตื่นตัวสูง เชน      
เครือขายจุลบริษัท ที่คิดคนใหม เอาส่ิงทีม่ีอยูเดิมนํามาประกอบกันเปนนวตักรรมใหม 

๔.  เครือขายความรูที่เปนความเชี่ยวชาญ (Expert Knowledge Network)ในทุกๆ องคกร 
ทุกชุมชน ทกุชาต ิและในระดับนานาชาต ิจะมีผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญพิเศษที่เก็บงําเอาไว (สูตร
ลับการปรุงเหลา สูตรลับการปรุงอาหาร) ลักษณะเปนการเกบ็งําความเชี่ยวชาญทีต่กผลึกไวโดย     
ไมแบงปน ถาจาํเปนจะใชประโยชนเฉพาะองคกร หรือกลุมคน จึงไมคอยชอบการมนีวตักรรม 
เพราะเทากับเปนการทาทาย ทําใหความเชีย่วชาญนัน้ลาสมัยไปได 

๕.  เครือขายการแนะนําทางวิชาชีพ หรือเครือขายกลยุทธ   (Career Guidance  หรือ
Strategic Network) ไดแก ขุมกลยุทธที่จะชวยใหเกิดการจบัทิศทางในอนาคต ถาองคกรหรือ    
ชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกนั ชวยสอนกัน ใหคําปรึกษาแนะนาํกันมาก ๆ พัฒนาวิชาชีพ เทากับวามี
ระดับความไววางใจกันสูง และเครือขายนี้จะมีผลโดยตรงกับการถายทอดยุทธศาสตรใหเกิดผล
ทางการปฏิบตัิได การตดัสินใจเกี่ยวกับอาชีพ ความกาวหนา และการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะ     
กลยุทธจะมุงเนนไปที่การทํานายและคาดการณอนาคต 

๖.  เครือขายเรียนรู  (Learning Network)เปนความสัมพันธที่ผูที่เก่ียวของอยาก     
ปรับปรุงกระบวนการหรือวธิีการใชชีวิตทัง้ทางดานการทํางาน และทางสังคมวัฒนธรรม เครือขาย
นี้สําคญัตอการเปลี่ยนแปลงคานิยมและทัศนคติ เพราะคนสวนมากมักกลัวการเปลี่ยนแปลง  
เครือขายนี้จะไมมีผลสะเทือนหากคนยังไมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน เครือขายการเรียนรูนี้มี
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บทบาทสําคญัในการเชื่อมโยงเครือขายนวัตกรรมและเครือขายความรูของผูเช่ียวชาญใหเกิดการ   
แลกเปล่ียน  ปรับตัวเขาหากัน 

 

๗.  เครือขายการเมือง  (Political Network) เปนความสัมพันธทีข้ึ่นอยูกับวิวัฒนาการ
ทางประวัตศิาสตร ข้ันตอนการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม พลัง และพลัง   
ตกผลึกตกคางของอํานาจรฐั ระบบราชการ ระบอบการเมือง-การปกครอง พฤติกรรมทาง
การเมืองของนักการเมือง เครือขายนีม้ีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของระบอบ โดยมีการซอน
กันอยูระหวางสถาบันที่ระบอบใหความชอบธรรมรับรองกับอิทธิพลนอกกฎหมาย  เครือขายทาง      
การเมืองมีลักษณะ ๒ ดาน คือ เปนแบบผูอุปถัมภ- ลูกนอง ความสัมพนัธทางดิ่งเฉพาะคู 
(dyadic  patron-client relationship) ซึ่งเปนเครือขายที่ดิ่งและแคบ กับแบบขวางไขวกับทางดิ่ง
ผสมกัน (double-helix) การเกื้อกูลกัน การมีอิทธิพลอํานาจ มตีัวกลาง (broker) ที่ทําหนาที่สราง
มูลคาและคุณคาเพ่ิมใหแกบทบาทของตวักลางซึ่งเปนตัวเชื่อม (connector) ดวย สุดแลวแต   
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมจะเอื้อตอตัวเชื่อมแบบใด ความเปนศูนยรวมจุดเชือ่ม 
(Hub) ทางการเมืองในเครือขาย ๒ แบบ เปลี่ยนไปตามพลวัตรและแรงขับดัน จากโครงขายใหญ
ที่สามารถมีเครือขายและทรัพยากรที่ครอบคลุมโลก ภมูิภาค ชาติและทองถ่ินได 

 

๘.  เครือขายทางจิตวิญญาณ (Spiritual Network)  เปนความสัมพนัธเชิงศรัทธา ความ
เช่ือ ทางจิตวญิญาณ มีศาสนธรรมและลทัธิความเชื่อในรูปลักษณตาง ๆ รวมอยู โดยเปนพลงั   
ขับดันที่แรงกลาของบางกลุมแตออนไมรุนแรงของบางกลุม เครือขายทางจิตวญิญาณ อาจมกีาร
จัดตั้งโดยอาศยัการจัดการแบบใหม หรือไมมีการจัดตั้งที่เปนระบบก็ได เชน ลัทธิฟาหลุนกง หรือ
ในโลกของมุสลิม เครือขายทางจิตวิญญาณมีความสําคญัมาก 

 

มณฑลการพัฒนาที่ย่ังยืน คือ ขอบวงความสัมพันธแบบวงกลม หากจะมีการอยูรวมกัน
อยางสันติ แตกตางแตไมแตกแยก ยอมรับวาความแตกตางทําใหเกิดความร่ํารวย คนไทยมี
ความสามารถในการประสาน 

 

หลักที่สําคัญ คือ  ในโลกนีไ้มมีใครไดหมดเสียหมด    ความรวมมือพหุภาคี หลายฝาย 
หลักการวิวัฒนรวมกัน วงไพบูลยรวมกันทั้งไทย ลาว เขมร เราพูดถึงการรวมมือเพ่ือการแขงขัน 
ภายใตกติกาทีกํ่าหนดรวมกนั 

 

ความสัมพันธของสวนกลาง ภูมภิาค สวนทองถ่ินจึงตองมองในกรอบใหม มิใชมองใน
กรอบเดิม ๆ ที่มีเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ กรอบของการแขงขัน การพึ่งพิงอิงกัน 
และ การอยูรวมกันการรวมมือรวมใจกัน 
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โดยสรุปถาจะมีกรอบไปทาํยุทธศาสตร เราตองดูมติิความสัมพันธของสังคมโลก คือมิติ
ความสัมพันธของโครงขายทั้ง ๕  ไมใชมิติของโลก ๒ ข้ัวอีกตอไป  เวลานีป้ระเทศไทยอยูแบบที่
เราอยู แตการขยายตัวของประเทศเปนแบบเหลี่ยม จนีเขามาเกี่ยวของกับไทยมากขึ้น  รวมทั้ง 
สิงคโปร 

 

ภูมิรัฐศาสตรของไทยไมสามารถเคลื่อนไหวไปไหนได จะเคลื่อนไหวอยูในหกเหลี่ยม 
ภูมิภาคแมโขง ตอไปภูมิรัฐศาสตรสําคญัมากที่ตองทํา mapping ทางยุทธศาสตร มีกระบวนการ  
จัดการเครือขายและทุนทางสังคม  จังหวัดจะตองทํางานอยางไรตองหาจุดรวมใหได ประสบการณ
รวมของคนสําคัญที่สุด(Collective Experience) จะทําใหเห็นอกเห็นใจกัน  
 

 แนวโนมตอไปตองมี Benchmark จังหวัด หรือกลุมจังหวัด เพ่ือตัง้เปาหมายรวมกันของ
จังหวัด ใชทรพัยากรรวมกัน หรือรวมจัดซื้อจดัจางรวมกัน (e-Procurement) แลวเทียบเคียงกับ
จังหวัดอื่น รวมทั้งจัดทํา Balance scorecard      ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหไดวาจังหวัด
ตนเองจะเปนอะไร   ไมใชมีแตคําขวัญของจังหวัด   Benchmark  ที่จัดทําข้ึนตองเทียบเคียง
สภาวะการณของจังหวัดเอง และ Benchmark  ที่เทียบเคียงกับสภาวะการณในอนาคตที่ตองการ 
 

 สภาวะของชีวิตทางสังคมกบัยุทธศาสตรชาติ และการพัฒนาแตละข้ัน 
 - การมีข่ือมีแป หรือความมัน่คง  
 - การพึงพิงอิงกัน เศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือใหพออยูพอกิน 

- อยูเย็นเปนสขุ 
 

ในแผนฯ ๙ ตองการสังคมแหงภูมิปญญา สังคมที่เขมแข็งและมีคุณภาพ สังคมแหงความ 
สมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน   จะทําใหเปนเชิงปฏิบัติการอยางไร จาํเปนตองกําหนดเปน 
มาตรฐานเทียบเคียง เปนกลุมมาตรฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุมมาตรฐานดานการเรียนรูและ
บทบาทในเวทตีาง ๆ กลุมมาตรฐานดานการพัฒนาสังคม-วัฒนธรรมจิตวิญญาณ และกลุม 
มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
 

 ความสัมพันธในเชิงองครวมเปน Matrix  ที่ตองระดมความรวมมือจากภาค ีเพ่ือวิเคราะห
ภาพอนาคตของจังหวัด กลุมจังหวัด เพ่ือหาโอกาสชองวางของเปาหมายที่ตองการบรรลุ 
 

 เวลานี้ระบบราชการแบบดั้งเดิมจะเปลี่ยนไปแลว ระบบราชการทีป่ฏิรูปแลว คือ การจัดการ
เครือขายนโยบาย  (Policy- network management)  โดยมีเครือขายเปนกลไกขับเคลือ่น การตอสูใน
อนาคตจะเปนการตอสูในเครอืขายนโยบาย เชน กรณีขุดคอคอดกระ  เปนทั้งเครือขายและนโยบาย   
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 ราชการแบบเดิมและราชการแบบใหม ๑๐๐ ป ทีผ่านมาทําไปเพื่อสาธารณประโยชน ซึ่ง
ทุกคนยอมรับ เปนของหลวง แตถามวาสาธารณะเปนพหูพจนหรือเปลา เปนพหูพจน 
สาธารณประโยชนจะมีหลายกลุม มีทั้งกลุมที่พอใจแลไมพอใจ   ใหมเพ่ือผลที่ประชาชนพึงพอใจ 
 

ระบบราชการเดิมเปนเรื่องประสิทธิภาพ กําลังจะเปลี่ยนใหมเปนคุณภาพและมูลคา  จะ
บริหารระเบียบแตไมมีผลผลิตไมได 

 
ปจจัยเกื้อหนนุ ไดแก 
- กระแสของโลก รัฐ ประชาสังคม มีการเคลื่อนไหวกันทัว่โลก  
- รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
- การปฏิรูประบบงบประมาณที่ใชอยูทุกวันนี้เปนผลพวงของระบบการควบคุม ใช

ระยะเวลาการจัดทําที่ยาวนาน ปจจบุันการขับเคลื่อนเปนการขับเคลื่อนเชิงยุทธ
ศาสตรรอไมได รางพระราชบัญญตัิงบประมาณแบบใหม ของเราจะเปนเพียงขั้นตอน
แรก   
งบประมาณควรเปนเครื่องมือที่เอ้ืออํานวยตอการบริหารงาน 

- ลีลาของผูนําจะเปนตัวกาํหนดจังหวะกาว 
- บูรณาการ คือ การเชื่อมตอ บูรณาการขั้นสูงสุด คือตําละเอียดใหเปนเนื้อเดียวกัน 

เหมือนยาไทย 
- ระบบขอมูลขาวสาร 
 

เครือขายนโยบายเปนกระบวนการตกลงตอรองกัน เปนโครงสรางการปกครองสมัยใหม 
ถามวานโยบายของตัวมันเองอยูในกระดาษ  แตเปนชุมชนนโยบาย กลุมคนที่มีประสบการณ 
รวมกัน ส่ือสารกันดวยภาษาและความหมายเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรซึ่งกันและกนั  
มีการติดตออยางสม่ําเสมอ ชุมชนนโยบายเปนเครือขายที่มีเสถียรภาพ  เปนตัวผูกระทาํการ  
คําถามคือ เรามีชุมชนดานการกระจายอํานาจ และใครอยูในชุมชนกระจายอํานาจบาง 
 

 ชุมชนนโยบายกับเครือขายที่ผันแปรไปตามประเดน็ปญหา แตกตางกัน เครือขายที่     
ผันแปรตามประเด็นปญหาจะสลายไปเมื่อหมดปญหา ในขณะที่ชุมชนนโยบายจะมเีสถียรภาพ 
 

 ในแผนฯ ๘  ไดเสนอการบริหารแบบ AFP 
 - Area  วิเคราะหเชิงพ้ืนที่ กายภาพตามลักษณะที่แตกตางกัน บางทอํีาเภอบางอําเภออยู
กันคนละจังหวัด แตมีความสัมพันธใกลชิด และวิเคราะหลักษณะทางวัฒนธรรมดวย 
 - Function  กฎระเบียบขอบังคับที่มีอยู 
 - Participation  รูปแบบของปฏิสัมพันธ 
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 อยากใหสนใจในเรื่องเครือขาย การวัดเครือขายทางสังคมจะเปนประโยชนมากเวลาที่
กลับไปทาํงาน การเชื่อมโยงผานบุคคลอื่นหรือไม  ใครเปนจุดเชื่อม ความถี่เปนอยางไร หรือบาง
ทีจะดูวาทานมคีวามสําคัญหรือไม ใกลชิดหรือไม  ระยะเวลาการตอบสนอง เพราะฉะนั้นสิ่งตาง ๆ 
จะเปนเครื่องมือวัดเครือขายได 
 

 ตองการใหเห็นความเชื่อมโยงของตลาดทองถ่ิน ซอนทบัขับเคลื่อนของชุมชนทองถ่ิน และ
ตลาดโลก จะไดรูความตองการ 
 

 ในขณะนี้ระดบัชาตดิานนโยบาย คือ วาระแหงชาติ    
 อยากใหมีการเชื่อมโยงทั้ง ๓ ระบบ คือ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน  คือ 
มาตรฐานของจังหวัด กลุมจงัหวัด 


