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ตอนท่ี 1.1  
กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำครัฐกับแนวคิดกำรรวมศูนย์อ ำนำจและ
กำรกระจำยอ ำนำจ  
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 1.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  1.1.1 ระบบรัฐเดี่ยว (Unitary State) 
  1.1.2 ระบบรัฐรวม (Federal State) 
  1.1.3 ความสัมพันธ์ที่เคลื่อนเข้าหากันระหว่างรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมในปัจจุบัน 
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1. กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำครัฐกับแนวคิดกำรรวมศูนย์อ ำนำจและกำรกระจำยอ ำนำจ 

ภายใต้บริบท “รัฐสมัยใหม่ (Modern State)” ที่มีรัฐบาล (Government) เป็นศูนย์กลางทาง
อ านาจทางการปกครองของรัฐที่มีความแน่นอนและเข้มแข็ง รวมทั้งมีระบบราชการ (Bureaucracy) ที่มีความ
เป็นปึกแผ่นท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน บนพ้ืนฐานของการด ารงไว้ซึ่งแนวคิดเรื่อง
อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ซี่งมความครอบคลุมทั่วดินแดนของรัฐที่มี
ขอบเขตชัดเจน แน่นอน และยังครอบคลุมประชากรของรัฐซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียวและมีส านึกผูกพันกับรัฐนั้น 
ซึ่งองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ในข้างต้นนั้นจะมีลักษณะแบบใดมากน้อยหรือเข้มข้นเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่
ละรัฐ1  

ทั้งนี้เมื่อเราพูดถึงรัฐสมัยใหม่ ค าถามที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องอ านาจอธิปไตยของ
รัฐนั้นคือ รัฐสมัยใหม่ดังกล่าวมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐและการใช้อ านาจของรัฐในรูปแบบใด 
ซึ่งรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนั้นจะเป็นไปตามแต่เจตนารมณ์ของผู้ปกครองประเทศและ/หรือประชาชน
ภายในประเทศนั้น ๆ โดยอาจเป็นไปทั้งในรูปแบบของการมีองค์กรผู้ใช้อ านาจเพียงองค์กรเดียว หรือมี
ศูนย์กลางอ านาจเดียวในการตรากฎหมาย นโยบาย และควบคุมการบริหารงานภาครัฐ จนกล่ าวได้ว่าอ านาจ
สูงสุดในการบริหารงานภาครัฐกระจุกตัวอยู่ที่รัฐบาลแห่งชาติ (Administration Powers Concentrate in 
National Government) หรือหากอุปมาอุปมัยแล้วก็เปรียบเสมือนกับครอบครัวที่ “พ่อแม่” ซึ่งเปรียบดัง
รัฐบาลกลางมีการควบคุม “ลูก” ให้ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ทุกประการ จนส่งผลให้พ่อแม่มีสถานะที่เหนือกว่าลูก ๆ 
ในทุกประการตามความคิดแบบศูนย์กลางนิยม (Centralism) ซึ่งสามารถเรียกการปกครองในรูปแบบรัฐ
ดังกล่าวว่าเป็น “รัฐเดี่ยว” ในทางกลับกันหากมีศูนย์กลางอ านาจที่กระจายออกไปและแบ่งการปกครอง
ออกเป็นหลายชั้น (Multiple Layers of Government) อย่างเป็นระบบและชัดเจน หรือหากอุปมาอุปมัย
แล้วก็เปรียบเสมือนกับครอบครัวที่พ่อแม่มีการให้อิสระกับลูกอย่างมากในทุกประการ จนส่งผลให้ลูกมีสถานะ
เป็นหุ้นส่วนชีวิตของพ่อแม่ตามความคิดแบบต่อต้านรัฐ (Anti-state) และให้ความส าคัญกับท้องถิ่นนิยม 
(Localism) จะสามารถเรียกการปกครองในรูปแบบรัฐดังกล่าวว่าเป็น “รัฐรวม” 

อย่างไรก็ตามการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของทั้งรัฐเดี่ยว (Unitary State) และรัฐรวม 
(Federal State) นั้นต่างมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) และแนวคิดการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแนวคิดการรวมศูนย์อ านาจและการกระจาย
อ านาจต่างเป็นแนวคิดที่แฝงอยู่ในโครงสร้างการปกครองของทั้งรัฐเดี่ยวและรัฐรวม โดยสามารถจ าแนกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐกับแนวคิดการรวมศูนย์อ านาจและการกระจาย
อ านาจได้ตามรูปแบบรัฐทั้ง 2 รูปแบบ ดังนี้ 

                                                 
1 ธเนศวร์ เจริญเมือง, ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น , พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2553),182. และนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย : แนวคิดพื้นฐาน “รัฐกับการ
ปกครองท้องถิ่น” (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547), 13. 
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เร่ืองที ่1.1.1  

ระบบรัฐเดี่ยว (Unitary State) 
 

 “รัฐเดี่ยว” หรือรัฐที่มีการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐให้มีศูนย์กลางทางอ านาจของรัฐ
ในการตรากฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และก าหนดนโยบายการพัฒนา จัดท าบริการสาธารณะ และ
บริหารประเทศเพียงแห่งเดียว โดยลักษณะการออกแบบที่โดดเด่นของรัฐเดี่ยวนั้นจะออกแบบให้มีรัฐบาลและ
รัฐสภาเดียว เป็นศูนย์กลางทางอ านาจในการใช้อ านาจและตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้รัฐเกิดความเป็น
เอกภาพในการบังคับใช้กฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐเดี่ยวอาจจะมี
การกระจายอ านาจ (Decentralized) ไปยังหน่วยการปกครองต่าง ๆ ภายในรัฐ แต่อย่างไรก็ตามรัฐยังคงเป็น
องค์กรผู้ถืออ านาจสูงสุดทางการปกครองไว้แต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้การจัดตั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ขึ้นมาภายใน
รัฐนั้นก็เป็นเพียงการกระจายอ านาจทางการปกครองและการบริหารของตนไปยังท้องถิ่น แต่มิได้เป็นการสร้าง
ศูนย์กลางอ านาจขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ให้มีอ านาจเหนือหรือมีอ านาจเท่ากันกับรัฐและรัฐบาลกลาง สภาวการณ์เช่นนี้
ส่งผลให้การจัดตั้งหรือสถาปนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนสถานะหรือ รูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน และการยกเลิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ล้วนกระท าได้โดยอาศัยอ านาจของรัฐและรัฐบาลกลางทั้งสิ้น ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารงาน
ภาครัฐล้วนมีความสัมพันธ์กับท้ังแนวคิดการรวมศูนย์อ านาจและแนวคิดการกระจายอ านาจ  

ทั้งนี้หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวกับแนวคิดการ
รวมศูนย์อ านาจและแนวคิดการกระจายอ านาจนั้นสามารถจ าแนกได้ 2 รูปแบบ ส าคัญ คือ 

1.1.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำครัฐของรัฐเดี่ยวกับแนวคิดกำรรวมศูนย์
อ ำนำจ (Centralization)2 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวกับแนวคิดการรวม
ศูนย์อ านาจนั้นปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดใน 2 ลักษณะส าคัญ คือ 

(1) กำรรวมศูนย์อ ำนำจ (Centralization/Concentration) ถือเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานส าคัญ
ของโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐ เดี่ ยวที่ รวมศูนย์อ านาจในการตัดสิน ใจในประเด็น  
ต่าง ๆ ไว้ที่ส่วนกลางทั้งสิ้น โดยการปกครองในลักษณะนี้ถือเป็นรูปแบบการปกครองของรัฐเดี่ยวที่มักจะ
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของการเกิดรัฐสมัยใหม่ กล่าวคือการเริ่มต้นของรัฐสมัยใหม่นั้นมีความจ าเป็นที่
จะต้องกระชับและรวมศูนย์อ านาจไว้เพ่ือไม่ให้ชุมชนการเมืองต่าง ๆ แยกตัวออกไปเป็นอิสระ ตัวอย่างที่

                                                 
2 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย : แนวคิดพื้นฐาน “รัฐกับการปกครองท้องถิ่น,” 14-

18. 
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สามารถเห็นได้ชัดนั้นคือ รูปแบบการปกครองของรัฐไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ที่มุ่งปฏิรูปการปกครองและระบบราชการครั้งยิ่งใหญ่เพ่ือรองรับต่อการแผ่ขยายของลัทธิจักรวรรดิ
นิยมใน พ.ศ. 2435  

ทั้งนี้หากจะพิจารณาว่าโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวดังกล่าวมีการรวมอ านาจในระดับ
ที่มากหรือน้อยนั้นสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

หนึ่ง ขนาดของรัฐบาลกลางว่ามีสัดส่วนเท่าใด 

สอง มีอ านาจมากน้อยเพียงใด 

สาม สัดส่วนบุคลากรของรัฐบาลกลางเมื่อเทียบกับบุคลากรทั้งหมดของภาครัฐ และ 

สุดท้าย สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐต่องบประมาณท้ังหมดของภาครัฐ 

อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวที่มีการรวมศูนย์อ านาจเป็นอย่างมาก แม้ว่า
ในระยะแรกเริ่มของรัฐชาติสมัยใหม่จะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพให้แก่รัฐชาติสมัยใหม่ก็ตาม แต่ในระยะ
ต่อมาโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวที่มีการรวมศูนย์อ านาจได้น ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ มากมาย
หลากหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและการตัดสินใจในประเด็นนโยบาย
สาธารณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนภายในรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการที่รัฐบาลกลางเป็นศูนย์กลางทางอ านาจ
และเป็นผู้ก าหนดทิศทางของรัฐและการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียวนั้นส่งผลให้ไม่มีอ านาจอื่นใด
ภายในรัฐสามารถทัดทาน ถ่วงดุล ทักท้วง และตรวจสอบรัฐบาลกลางได้ สภาวการณ์เช่นนี้อาจส่งผลให้รัฐบาล
กลางมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นรัฐบาลอ านาจนิยมและรัฐบาลเผด็จการได้โดยง่าย 

 

(2) กำรกระจำยกำรรวมศูนย์อ ำนำจ (Deconcentration) ถือเป็นรูปแบบโครงสร้างการ
บริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนของรัฐบาลกลางเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจในทางการ
ปกครองและการบริหารได้ในขอบเขตหนึ่งตามที่รัฐบาลกลางเป็นผู้อนุญาต ซึ่งการกระจายการรวมศูนย์อ านาจ
จะท าให้การเข้าไปท าการบริหารและการปกครองพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยบรรดาตัวแทนของรัฐบาลกลางหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าให้การท างานของรัฐอยู่ภายใต้ค าสั่งของรัฐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องรักษาเอกภาพ
ของรัฐไว้ อีกทั้งโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวดังกล่าวตัวแทนของรัฐบาลกลางยังได้รับมอบ
อ านาจ (Delegated Power) หรือได้รับแบ่งอ านาจ (Delegated Function) จากรัฐบาลกลางให้ท าการแทน
ในบางเรื่องหรือในบางหน้าที่ โดยไม่จ าเป็นต้องขออนุมัติและขออนุญาตจากรัฐบาลกลางก่อน ดังนั้นการ
ปกครองในลักษณะนี้จึงถือเป็นการโอนอ านาจในบางประการของรัฐบาลกลางไปให้แก่ส่วนอ่ืน ๆ โดยผ่าน
ตัวแทนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง 
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ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวที่มุ่ง
กระจายการรวมศูนย์อ านาจนั้นเป็นรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐที่เกิดขึ้นจากความจ าเป็นของ
รัฐสมัยใหม่ที่มีพ้ืนที่ขนาดกว้างใหญ่ มีข้าราชการของรัฐเป็นจ านวนมาก และมีหน้าที่ของรัฐเป็นจ านวนมาก 
อันส่งผลให้รัฐบาลกลางเกิดความจ าเป็นที่จะต้อง “มอบหมำย (Delegation)” อ านาจหน้าที่บางประการ ซึ่ง
อาจเป็นไปทั้งในรูปแบบของการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางให้กับองค์กรปกครองตามพ้ืนที่ 
(Territorial Deconcentration) หรืออาจเป็นไปในรูปแบบของการมอบหมายอ านาจให้กับองค์กรปกครอง
ตามภารกิจหน้าที่ (Functional Deconcentration) ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
และสามารถสร้างองค์กรปกครองหรือหน่วยบริหารพ้ืนที่ที่มีความช านาญเฉพาะด้านขึ้นมาได้ เนื่องจากการ
มอบหมายอ านาจให้กับองค์กรปกครองตามภารกิจหน้าที่มักจะมีลักษณะเป็นงานวิชาชีพและมีงานบริการ
สาธารณะที่มีความชัดเจนแน่นอน ส่งผลให้รัฐบาลกลางเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
มอบหมายอ านาจในรูปแบบนี้ 

โดยในทางปฏิบัติของการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ ยวที่มุ่งกระจายการรวมศูนย์
อ านาจในรูปแบบนี้นั้นจะมีการตั้งส านักงานของกระทรวงและกรมต่าง ๆ ขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งเรียกการจัด
โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบนี้ถูกเรียกว่าเป็น “กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค” ที่รัฐบาลกลาง
จะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนจากส่วนกลางออกไปปฏิบัติงานประจ าในพื้นที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ตัวอย่างที่เห็นได้
อย่างเด่นชัดคือในกรณีของประเทศไทยที่หน่วยงานราชการระดับกระทรวงหรือกรมต่าง ๆ ได้มีการส่งผู้แทน
ของตน ไปประจ า ใน พ้ื นที่ ห รือจั งหวัดต่ าง ๆ  อาทิ  ศึกษาธิการจั งหวัดท าหน้ าที่ เป็ นผู้ แทนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณสุขจังหวัดท าหน้าที่เป็นผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุข ท้องถิ่นจังหวัดท าหน้าที่
เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์ เกษตร
จังหวัดเป็นผู้แทนของกรมส่งเสริมการเกษตร คลังจังหวัดเป็นผู้แทนของกรมบัญชีกลาง ฯลฯ 

อย่างไรก็ตามการมอบอ านาจจากรัฐบาลกลางออกไปให้กับผู้แทนของตนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ นั้น
มิได้หมายความว่าผู้แทนของรัฐบาลกลางจะมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระจากรัฐบาลกลาง แต่ในทาง
กลับกันการใช้อ านาจของผู้แทนดังกล่าวนั้นรัฐบาลกลางยังสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกค าสั่งของ
ผู้แทนของรัฐบาลกลางได ้

1.1.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำครัฐของรัฐเดี่ยวกับแนวคิดกำรกระจำย
อ ำนำจ (Decentralization)3 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวกับแนวคิดการ
กระจายอ านาจนั้นถือเป็นการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวที่รัฐเดี่ยวหรือรัฐบาลกลาง
ได้สละอ านาจหรือมอบอ านาจการตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหารของราชการบริหารส่วนกลาง

                                                 
3 เรื่องเดียวกัน, 18-25. 
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ให้แก่องค์กรอ่ืนอย่างเป็นทางการ (Formal) ด้วยการประกาศหลักการและแนวทางมอบอ านาจนั้น ๆ ไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นกฎหมายหรือนโยบายที่ส าคัญของประเทศ โดยที่องค์กรที่รับมอบอ านาจมาจากรัฐบาลกลางนั้น
จะต้องมีอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
ภาครัฐ ขณะเดียวกันองค์กรที่รับมอบอ านาจมานั้นยังสามารถมีทรัพย์สิน งบประมาณ บุคลากรของตน อีกทั้ง
ยังสามารถมีผู้บริหารและสภาขององค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายในพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือท าหน้าที่ใน
การพัฒนาและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณหนึ่ง ๆ ที่มีความชัดเจนแน่นอน
ได้ ซึ่งองค์กรที่สามารถรับมอบอ านาจจากรัฐบาลกลางได้นั้นในกรณีของประเทศไทยถูกนิยามว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government)” 

ซึ่งการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวตามแนวคิดการกระจายอ านาจผ่านการที่
รัฐบาลกลางได้สละอ านาจหรือมอบอ านาจในทางการปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นผลอันเนื่องมาจากรัฐบาลกลางได้เล็งเห็นประโยชน์ที่ว่าการที่ประชาชนถือเป็นก าลังที่ส าคัญของ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงควรมีการฝึกฝนให้ประชาชนภายในประเทศได้มีความคิดและมีการเรียนรู้ที่จะ
ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย โดยอาจเป็นไปทั้งในรูปของการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่น การเลือกผู้บริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง (Local Self 
Government)  

ยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวตามแนวคิดการกระจายอ านาจ
ยังมีความส าคัญในฐานะของการเป็นวิธีการปกครองและการบริหารงานประเทศรูปแบบใหม่ที่มุ่งกระจาย
ภารกิจหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่มีลักษณะง่ายจากรัฐบาลกลางไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท า
การแทน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนภายในท้องถิ่นได้รับการบริการจารัฐบาลอย่างทั่วถึง ตรงต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ภารกิจด้านการก าจัด
ขยะ ภารกิจด้านการรักษาความสะอาด ภารกิจด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภารกิจด้านการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ   

นอกจากนี้การออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐดังกล่าวยังเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อรัฐบาล
กลางสมัยใหม่ เนื่องจากรัฐบาลกลางสมัยใหม่หรือรัฐสมัยใหม่จะต้องรับผิดชอบต่อขอบข่ายภารกิจหน้าทีใหม่ 
ๆ เพ่ิมขึ้นจากรัฐโบราณเป็นจ านวนมาก อาทิ ภารกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ ภารกิจด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา ภารกิจด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ภารกิจด้านการส ารองและพัฒนาพลังงาน ภารกิจด้านการวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ฯลฯ สภาวการณ์เช่นนี้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงกลายเป็น
หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการรับโอนภารกิจหน้าที่
แบบเดิม ๆ ที่รัฐบาลกลางได้จัดท ามาเป็นระยะเวลายาวนานมาด าเนินการแทนรัฐบาลกลางเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่น ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลกลางอาจจะมอบภารกิจต่าง 
ๆ ให้กับองค์กรเอกชนเข้ามาเป็นผู้ด าเนินการแทนรัฐบาลกลางได้ 
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ทั้งนี้การออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในรัฐยังคง
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตามกลไกในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
ลักษณะแปรเปลี่ยนไปตามระดับความเป็นประชาธิปไตยของรัฐ อาทิ การใช้กลไกค าสั่งทางการปกครอง กลไก
ทางศาล กลไกทางรัฐสภา กลไกทางกฎหมาย และกลไกการควบคุมทางการคลัง เป็นต้น  

 

โดยสรุปจึงกล่าวได้ว่าการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวสมัยใหม่นั้นย่อมมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับทั้ง “แนวคิดการรวมศูนย์อ านาจ” ที่รัฐบาลกลางมุ่งรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ไว้ที่ส่วนกลางทั้งสิ้นหรือกระจายการรวมศูนย์อ านาจให้ตัวแทนของรัฐบาลกลางเป็นผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหารได้ในขอบเขตหนึ่งตามที่รัฐบาลกลางเป็นผู้อนุญาต กับ “แนวคิด
การกระจายอ านาจ” ที่รัฐเดี่ยวหรือรัฐบาลกลางได้สละอ านาจหรือมอบอ านาจการตัดสินใจในทางการปกครอง
และการบริหารของราชการบริหารส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ (Formal) 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
ภาครัฐ อันถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวสมัยใหม่กับ
แนวคิดการรวมศูนย์อ านาจและแนวคิดการกระจายอ านาจที่ปรากฏอย่างชัดเจนในรัฐเดี่ยวจ านวนมาก เฉกเช่น
ประเทศไทยที่แนวคิดทั้งสองได้มีบทบาทส าคัญต่อการปกครองของประเทศไทยเรื่อยมาภายหลังการปฏิรูปการ
ปกครองและระบบราชการครั้งยิ่งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จวบจน
การออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 

 
กิจกรรม 1.1.1  

 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 1.1.1 
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เร่ืองที ่1.1.2  

ระบบรัฐรวม (Federal State) 
 

 “รัฐรวม” หรือรัฐที่มีการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐให้มีศูนย์กลางทางอ านาจ 2 
ระดับ ท าหน้าที่การตรากฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และก าหนดนโยบายการพัฒนา จัดท าบริการ
สาธารณะ และการบริหารประเทศและมลรัฐต่าง ๆ โดยการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐ
รวมนั้นจะออกแบบให้มีรัฐบาลและรัฐสภา 2 ระดับ ประกอบด้วย รัฐบาลกลางและรัฐสภาของประเทศกับ
รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐสภาของมลรัฐ เป็นศูนย์กลางทางอ านาจในการใช้อ านาจและตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ 
ภายในประเทศและภายในมลรัฐต่าง ๆ ตามแนวคิดการกระจายอ านาจ (Decentralization) ที่มุ่งให้
ความส าคัญกับความเป็นท้องถิ่นนิยม (Localism) เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการปกครองเพ่ือมลรัฐต่าง ๆ 
สามารถบังคับใช้กฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ได้ตรงตามเจตนารมณ์ ความต้องการ และ
ความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชนในแต่ละมลรัฐ โดยที่รัฐบาลกลางและรัฐสภาของประเทศจะเป็นผู้ใช้
อ านาจในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบโดยภาพรวมต่อประเทศชาติและประชาชนภายในชาตินั้น ๆ อาทิ อ านาจ
ด้านการทหาร อ านาจด้านการคลัง และอ านาจด้านการต่างประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญของประเทศได้ก าหนด
ไว้ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐรวมล้วนมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการ
กระจายอ านาจอย่างเห็นได้ชัด  

ทั้งนี้หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐรวมในระบบรัฐสมัย
ใหม่กับแนวคิดการกระจายอ านาจนั้นปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในปัจจุบันเพียง 2 รูปแบบ ส าคัญ คือ 

1.2.1 สมำพันธรัฐ (Confederation)4 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐรวมในรูปแบบสมาพันธรัฐ 
(Confederation) กับแนวคิดการกระจายอ านาจนั้นถือเป็นการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของ
รัฐรวมที่เกิดขึ้นจากร่วมมือของของรัฐต่าง ๆ ที่จะเข้ามารวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐตามสนธิสัญญาที่ถูกจัดท า
ขึ้นภายใต้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ของของภาคีรัฐสมาชิก 

โดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาพันธรัฐนั้นภาคีรัฐสมาชิกจะต้องให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอก
ฉันท์ก่อนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาพันธรัฐได้ ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาพันธรัฐจะมี
สภาผู้แทนรัฐบาลของรัฐสมาชิกเป็นองค์กรกลางที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ ในนามของรัฐสมาชิก อย่างไรก็โครงสร้าง
การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบสมาพันธรัฐนั้นถูกออกแบบให้รัฐสมาชิกต่าง ๆ มีอิสระในการด าเนินนโยบาย
ต่าง ๆ โดยที่สภาผู้แทนรัฐบาลของรัฐสมาชิกไม่มีอ านาจในการควบคุมการกระท าต่าง ๆ ภายในแต่ละรัฐ

                                                 
4 เรื่องเดียวกัน, 21-22. 
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สมาชิก ยิ่งไปกว่านั้นโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในสมาพันธรัฐ รัฐสมาชิกต่าง ๆ ภายในสมาพันธรัฐมักจะมี
การร่วมมือกันในเพียงบางเรื่องเท่านั้น อาทิ ด้านความมั่นคง ด้านนโยบายเศรษฐกิจ เป็นต้น  

ซึ่งการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐรวมในรูปแบบสมาพันธรัฐนั้นปรากฏให้เห็นอย่าง
เด่นชัดในกรณีของประเทศสมาพันธรัฐอเมริกาในช่วง 10 ปีแรกภายหลังได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ 
ประเทศสมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ก่อน ค.ศ. 1846 รวมถึงประเทศสมาพันธรัฐเยอรมัน ช่วง ค.ศ. 1815 – 
1866 และในกรณีของการรวมตัวกันของสหภาพยุโรป (European Union) ที่มีลักษณะบางประการที่มีความ
ใกล้เคียงกับรัฐรวมในรูปแบบสมาพันธรัฐ  

1.2.2 สหพันธรัฐ (Federation)5 

ต่อมาในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐรวมในรูปแบบ
สหพันธรัฐ (Federation) กับแนวคิดการกระจายอ านาจนั้นถือการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐ
ของรัฐรวมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของรัฐต่าง ๆ โดยการสร้างรัฐชาติขึ้นมาใหม่ให้มีอ านาจอธิปไตยอยู่เหนือรัฐ
เดิมที่เข้ามารวมตัวกัน ซึ่งรัฐต่าง ๆ ที่เข้ามารวมตัวกันนั้นจะสละอ านาจอธิปไตยที่มีอยู่แต่เดิมของตนให้กับรัฐ
ชาติที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้รัฐชาติที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นท าหน้าที่แทนตนในมิติส าคัญต่าง ๆ 
โดยตัวอย่างของรัฐรวมในรูปแบบสหพันธรัฐที่ปรากฏอย่างชัดเจนในโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน
นั้นคือ โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจาก ค.ศ. 1789 เป็นต้นมาจวบจน
ปัจจุบัน 

ทั้งนี้การออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของสหพันธรัฐตามแนวคิดการกระจายอ านาจนั้น
เป็นการออกแบบให้มีรัฐใน 2 ระดับ ภายในโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของสหพันธรัฐ อันประกอบไป
ด้วย รัฐระดับบน (Upper - tier) ซ่ึงเป็นรัฐที่สร้างขึ้นมาใหม่จากการรวมตัวของรัฐต่าง ๆ ที่ถูกให้นิยามว่า
เป็น รัฐบาลกลาง หรือ รัฐสหพันธ์ กับรัฐระดับล่ำง (Lower- tier) หรือรัฐสมาชิกต่าง ๆ ที่มีอยู่ดั่งเดิม  ที่ถูก
ให้นิยามว่าเป็น มลรัฐ หรือ รัฐ ด้วยการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของสหพันธรัฐในลักษณะนี้
จึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ภายใต้ระบบสหพันธรัฐจะมีโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐที่มีความซับซ้อน อีกทั้ง
องค์กรต่าง ๆ ภายในสหพันธรัฐจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ เสมอ โดยจะมีชื่อเรียกเดียวกันและมีอ านาจหน้าที่
ในลักษณะเดียวกัน ตัวอย่างเช่น รัฐสภาภายในสหพันธรัฐ จะประกอบไปด้วยรัฐสภาในระดับสหพันธ์ และ
รัฐสภาในระดับรัฐ เช่นเดียวกับรัฐบาลที่จะประกอบไปด้วยรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐ หรือแม้กระทั่งศาลที่
จะมีศาลสูงทั้งของรัฐและศาลสูงของสหพันธรัฐท าหน้าที่ด ารงอยู่คู่ขนานกัน 

 

                                                 
5 เรื่องเดียวกัน, 22. 
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1.2.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำครัฐของรัฐรวมกับแนวคิดกำรกระจำย
อ ำนำจ (Decentralization) 

หากพิจารณาโดยละเอียดถึงการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐรวมทั้งในรูปแบบ
สมาพันธรัฐ (Confederation) และในรูปแบบสหพันธรัฐ (Federation) กับแนวคิดการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) แล้วนั้นจะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสมาพันธรัฐและสหพันธรัฐจะไม่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐบาลกลาง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลมลรัฐ
ที่กั้นขวางอยู่กึ่งกลางระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นภายในสมาพันธรัฐและสหพันธรัฐนั้นถือเป็นกิจการของมลรัฐที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐบาลมลรัฐ 
มากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางหรือสหพันธรัฐและสมาพันธรัฐ อันเป็นเป็นความแตกต่างอย่ างเด่นชัด
จากการปกครองท้องถิ่นภายในโครงสร้างของระบบรัฐเดี่ยวที่รัฐบาลกลางมีความสัมพันธ์โดยตรงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น6 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐรวมสมัยใหม่ ย่อมมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับทั้ง “แนวคิดการกระจายอ านาจ” ที่โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐถูกออกแบบให้มี
ศูนย์กลางทางอ านาจ 2 ระดับ ท าหน้าที่การตรากฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดิน และก าหนดนโยบายการ
พัฒนา จัดท าบริการสาธารณะ และการบริหารประเทศและมลรัฐต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การตัดสินใจใน
ประเด็นต่าง ๆ นั้นเป็นไปได้ตรงตามเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของประชาชน
ในแต่ละมลรัฐ โดยที่รัฐบาลกลางของประเทศจะเป็นผู้ใช้อ านาจในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบโดยภาพรวมต่อ
ประเทศชาติและประชาชนภายในชาตินั้น ๆ อาทิ อ านาจด้านการทหาร อ านาจด้านการคลั ง และอ านาจด้าน
การต่างประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญของประเทศได้ก าหนดไว้ ด้วยโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐ
รวมทั้งในรูปแบบสมาพันธรัฐและในรูปแบบสหพันธรัฐเช่นนี้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละมลรัฐ
จึงไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐบาลกลาง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลมลรัฐที่
กั้นขวางอยู่กึ่งกลางระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้การปกครองท้องถิ่นที่เกิดข้ึน
ภายในสมาพันธรัฐและสหพันธรัฐจึงถือเป็นกิจการของมลรัฐที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐบาลมลรัฐ มากกว่า
ที่จะเกี่ยวขอ้งกับรัฐบาลกลางหรือสหพันธรัฐและสมาพันธรัฐ 
 
กิจกรรม 1.1.2  

 
 

แนวตอบกิจกรรม 1.1.1 
 

        

                                                 
6 เรื่องเดียวกัน, 22-23. 
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เร่ืองที ่1.1.3  

ควำมสัมพันธ์ที่เคลือ่นเข้ำหำกันระหว่ำงรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมในปัจจุบัน 
 

ด้วยการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของ
รัฐรวมที่มีความแตกต่างกันออกไปในข้างต้นจนเกิดการโต้เถียงกันมาเป็นระยะเวลายาวนานว่าการปกครอง
ท้องถิ่นภายในโครงสร้างรัฐเดี่ยวหรือการปกครองท้องถิ่นภายในโครงสร้างรัฐรวมรูปแบบใดจะดีกว่ากัน เป็น
ประชาธิปไตยมากกว่ากัน รวมทั้งมีความเป็นอิสระ และสอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองของประชาชน 
(Local Self Government) ได้ดีกว่ากัน จนส่งผลให้ในท้ายที่สุดการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐ
ของรัฐเดี่ยวได้แสดงให้เห็นถึงข้อด้อยที่มากกว่ารัฐรวม เนื่องด้วยเงื่อนไขของรัฐเดี่ยวที่มีจ านวนมากในการ
ควบคุมดูแลการปกครองท้องถิ่น อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐเดี่ยวยังมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
รัฐบาลกลางจนสามารถกล่าวได้ว่ารัฐเดี่ยวหากมีการกระจายอ านาจมากเกินไปจะส่งผลให้รัฐเดี่ยวหมดสิ้นไป
และกลายเป็นรัฐรวม 

อย่างไรตามในปัจจุบันการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยวกับโครงสร้างการ
บริหารงานภาครัฐของรัฐรวมนั้นกลับมีลักษณะเคลื่อนเข้าหากันมากขึ้น ดังเห็นได้จากการที่รัฐเดี่ยวจ านวนหนึ่ง
ได้น าหลักการบางอย่างของโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐรวมที่เรียกว่า แนวคิดสหพันธรัฐนิยม 
(Federalism) มาปรับใช้ในการออกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยว ตัวอย่างเช่น รัฐเดี่ยว
บางรัฐได้น าเอาหลักการเรื่องการกระจายอ านาจทางการเมือง (Devolution) เพ่ือให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างสูงในการปกครองตนเองในลักษณะเดียวกับรัฐรวมมาปรับใช้ในการออกแบบ
โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยว ซ่ึงการปรับใช้ดังกล่าวนั้นนอกจากจะท าให้รัฐเดี่ยวมีรัฐสภาใน
ระดับชาติแล้วนั้น ยังส่งผลให้รัฐเดี่ยวมีการจัดตั้งรัฐสภาขึ้นในระดับภูมิภาคหรือในระดับท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
ควบคู่ไปกับมีการเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่นมีอ านาจและมีสถานะทางการเมืองเสมอ ๆ กับการปกครอง
ของรัฐบาลกลาง  ตัวอย่างเช่น การปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษ และการปกครองท้องถิ่นของประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น 

ขณะที่รัฐรวมเองจ านวนหนึ่งได้น าหลักการบางอย่างของโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐของรัฐเดี่ยว
ที่เรียกว่า แนวคิดเรื่องศูนย์กลางนิยม (Centralism) มาปรับใช้ในการออกแบบโครงสร้างการบริหารงาน
ภาครัฐของรัฐรวม ตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการจัดตั้งส านักงานของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
สหพันธ์เป็นจ านวนมากในระดับมลรัฐ และในพ้ืนที่ต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยหน่วยงานของรัฐบาล
กลางหรือรัฐบาลสหพันธ์ดังกล่าว เช่น ส านักงานต ารวจสหพันธ์ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหพันธ์ และ
หน่วยงานด้านสวัสดิการของสหพันธ์ เป็นต้น โดยเมื่อมีการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นแล้วนั้น หน่วยงานที่ถูก
จัดตั้งขึ้นจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับองค์กรปกครองท้องถิ่น อันแสดงให้เห็นถึงนัยยะของความสัมพันธ์ที่
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ์ต้องกระชับอ านาจจากมลรัฐเข้าสู่รัฐบาลกลางในระดับที่สูงมากขึ้น 
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สภาวการณ์เช่นนี้ส่งผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะด าเนินภารกิจต่าง ๆ ภายใต้กรอบ ข้อแนะน า 
และกฎกติกาทางการคลังของรัฐบาลกลางมากข้ึนกว่าที่ด าเนินการตามกรอบของรัฐบาลมลรัฐที่มีมาแต่เดิม 

ด้วยการเคลื่อนเข้าหากันของรัฐรวมกับแนวคิดเรื่องศูนย์กลางนิยมจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สหพันธรัฐดังกล่าว จึงท าให้เกิดการแยกแยะรายละเอียดว่าประเทศสหพันธรัฐแบบดั้งเดิมมีลักษณะเด่นเป็น
แบบทวิลักษณ์ (Dual Federalism) กล่าวคือ รัฐบาลสหพันธ์ดั้งเดิมจะด ารงอยู่ในระดับชั้นบนและด าเนิน
กิจการเฉพาะเรื่องการต่างประเทศ การทหาร และการคลังเท่านั้น ส่วนในภารกิจเรื่องกิจการภายในต่าง ๆ จะ
ตกอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลมลรัฐทั้งหมด อย่างไรตามสหพันธรัฐในรูปแบบปัจจุบันกลับกลายไม่เป็นไปตาม
รูปแบบดั้งเดิม เนื่องจากเกิดรูปแบบสหพันธรัฐใหม่ (New Federalism) ที่รัฐบาลสหพันธ์หรือรัฐบาลกลาง
พยายามขยายบทบาทและกลไกของตนลงไปด าเนินการในภารกิจด้านสวัสดิการ ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อันเป็นภารกิจที่ทับซ้อนและพัวพันกับภารกิจของรัฐบาลมลรัฐ
และรัฐบาลท้องถิ่น7 

โดยสรุปจึงกล่าวได้ว่าการพิจารณาว่าการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบใดว่ามี
ความสัม พันธ์กับแนวคิดการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) และแนวคิดการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ผู้ศึกษาจะต้องพิจารณาจากรูปแบบของรัฐว่ารัฐดังกล่าวเป็นรัฐเดี่ยว (Unitary State) 
หรือรัฐรวม (Federal State) เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการจัด
โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐกับแนวคิดการรวมศูนย์อ านาจและแนวคิดการกระจายอ านาจ นอกจากนี้การ
พิจารณาดังกล่าวยังเป็นหลักการและแนวทางที่ส าคัญในการพิจารณาโดยละเอียดว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐบาลในระดับใดและการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ด าเนินการโดยหน่วยงานระดับใด อย่างไรก็ดีการศึกษาเรื่องรูปแบบของรัฐนี้ผู้ศึกษา
ควรพิจารณาในรายละเอียดเพ่ิมเติมว่ารัฐเดี่ยวหรือรัฐรวมดังกล่าว มีการจัดแบ่งอ านาจแบบรวมศูนย์หรือว่า
เป็นแบบกระจายอ านาจ เนื่องด้วยรัฐเดี่ยวที่มีการกระจายอ านาจทั้งในทางการเมือง การบริหาร และการคลัง 
ก็มีความเป็นไปได้อย่างมากในเวลานี้ ในทางกลับกันรัฐรวมที่มีการรวมศูนย์หรือกระชับอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง 
ก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันเช่นเดียวกัน ดังนั้นความเป็นอิสระขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ของรัฐเดี่ยวอาจไม่ได้มีน้อยกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นของรัฐรวม อันเป็นบทสรุปที่ส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐกับแนวคิดการรวมศูนย์อ านาจและแนวคิดการกระจายอ านาจ 
กิจกรรม 1.1.3  

 
 

แนวตอบกิจกรรม 1.1.3 
 
 

                                                 
7 เรื่องเดียวกัน, 23-24. 



~ 16 ~ 

 

ตอนท่ี 1.2  
กรอบแนวคิดพื้นฐำนว่ำด้วยกำรรวมศูนย์อ ำนำจ  
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 1.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  1.2.1 แนวคิดและความหมาย 
  1.2.2 รูปแบบของการรวมศูนย์อ านาจ 
  1.2.3 ข้อดีและข้อเสียของการรวมศูนย์อ านาจ 

 แนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาตอนที่ 1.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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2. กรอบแนวคิดพื้นฐำนว่ำด้วยกำรรวมศูนย์อ ำนำจ 

“การรวมศูนย์อ านาจ (Centralization)” ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดปรากฏมาตั้งแต่สังคมบุพกาลและ
ยังคงมีความส าคัญต่อการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐภายใต้บริบทรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ที่มี
รัฐบาล (Government) เป็นศูนย์กลางทางอ านาจทางการปกครองของรัฐ ซึ่งล้วนต้องการความแน่นอนและ
ความเข้มแข็งของกลไกต่าง ๆ ที่ปึกแผ่นท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน8 ซึ่งการท าความ
เข้าใจถึงกรอบแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการรวมศูนย์อ านาจที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในสังคมไทยและยัง
ถือเป็นแนวคิดที่มีบทบาทต่อการปกครองของประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงในปัจจุบันนั้น อาจมีการ
อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการรวมศูนย์อ านาจที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปและมักขาดการอธิบายอย่างรอบ
ด้านของแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการรวมศูนย์อ านาจ โดยผู้เขียนขออธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการรวมศูนย์
อ านาจ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 ธเนศวร์ เจริญเมือง, ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น , ,182. และนครินทร์ 

เมฆไตรรัตน์, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย : แนวคิดพื้นฐาน “รัฐกับการปกครองท้องถิ่น”, 13. 
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เร่ืองที ่1.2.1  

แนวคิดและควำมหมำย 

2.1 แนวคิดและควำมหมำย 

ภายใต้บริบทรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ส่งผลให้รัฐต่าง ๆ ย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการรวม
ศูนย์อ านาจ (Centralization) ไว้ที่สถาบันทางการเมืองและการปกครองซึ่งเป็นศูนย์กลางทางอ านาจเสมอ 
เพราะหากรัฐสมัยใหม่ปราศจากรัฐบาลในระดับชาติแล้วนั้น ย่อมจะส่ง ผลกระทบให้รัฐแห่งนั้นไม่สามารถจะ
ก้าวเข้าไปมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศหรือระดับโลกได้ เนื่องจากรัฐดังกล่าวไม่มีกลไกทางการเมืองซึ่งเป็น 
“ตัวแทนของรัฐ” โดยชอบธรรมที่จะก้าวเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพ่ือการ
เจรจาต่อรองในด้านผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเข้าไปเป็นผู้แทนของรัฐในเวทีการประชุม
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศได้ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลส่วนกลางหรือ
รัฐบาลระดับชาติจึ งเป็ นสถาบันทางการเมืองและการปกครองที่ รั ฐสมัย ใหม่ ไม่สามารถขาดได้  
เพ่ือรัฐบาลส่วนกลางหรือรัฐบาลระดับชาติคอยท าภารกิจหน้าที่ด้านความสัมพันธ์ภายนอกประเทศหรือกิจการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐ อาทิ ภารกิจหน้าที่ในด้านการต่างประเทศ รวมทั้ง
ภารกิจด้านการทูต ตลอดจนแนวนโยบายด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมของรัฐบาลส่วนกลาง 

นอกจากนี้รัฐบาลรัฐบาลส่วนกลางหรือรัฐบาลระดับชาติที่เป็นศูนย์กลางทางอ านาจของรัฐยังมี
ความส าคัญในฐานะ “ตัวกลาง” ที่คอยประสานและสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการเมืองและการ
ปกครองนอกศูนย์กลางทางอ านาจต่าง ๆ ของรัฐเพ่ือสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในภารกิจ
ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests) ภายในรัฐ อาทิ การที่รัฐบาลส่วนกลางมัก
เข้าไปบทบาทควบคุมระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมของรัฐ รวมถึงการเข้าไปก ากับดูแลกิจการอื่น ๆ เช่น การค้า
ภายในรัฐและระบบคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น9 
กิจกรรม 1.2.1  

 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 1.2.1 
 
 

                                                 
9 วสันต์ เหลืองประภัสร์, การรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย : การ

ทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559), 27. 
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เร่ืองที ่1.2.2  

รูปแบบของกำรรวมศูนย์อ ำนำจ 

2.2 รูปแบบของกำรรวมศูนย์อ ำนำจ 

ส าหรับในส่วนของรูปแบบของกการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) ที่ปรากฏให้เห็นนั้นสามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 

ลักษณะที่หนึ่ง : กำรรวมศูนย์อ ำนำจทำงกำรเมือง ซึ่งหมายถึงการรวมศูนย์อ านาจที่เกิดจากความ
จ าเป็นที่จะต้องมีสถาบันทางการเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางอ านาจในการสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมือง
ให้กับรัฐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สถาบันทางการเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางอ านาจท าหน้าที่เป็นตัวแทนที่สามารถ
สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของคนภายในรัฐนั้น ๆ และ 

ลักษณะที่สอง : กำรรวมศูนย์อ ำนำจในทำงกำรปกครอง ซึ่งหมายถึงการรวมศูนย์อ านาจที่เกิดจาก
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดแบบแผนร่วมกันหรือการจัดระเบียบทางปกครองภายในรัฐนั้น ๆ รวมถึงการ
จัดระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในรัฐในบริการสาธารณะด้านที่ถือว่าจ าเป็นส าหรับประชาชนทุกคน โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนและท่ัวทุกพ้ืนที่ได้รับบริการสาธารณะดังกล่าวอย่างทั่วหน้าภายใต้มาตรฐาน
เดียวกัน10 

กิจกรรม 1.2.2  
 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 1.2.2 
 
 
 
 
 

 

                                                 
10 เรื่องเดียวกัน, 27-28. 
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เร่ืองที ่1.2.3  

ข้อดีและข้อเสียของกำรรวมศูนย์อ ำนำจ 

2.3 ข้อดีและข้อเสียของกำรรวมศูนย์อ ำนำจ 

แม้ว่าการรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองและการปกครองจะมีส่วนส าคัญต่อการเสริมสร้างให้เกิดความ
เป็นเอกภาพของรัฐชาติสมัยใหม่ รวมทั้งก่อให้เกิดความแน่นอนและความเข้มแข็งของกลไกต่าง ๆ ที่ปึกแผ่นท า
หนา้ที่ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน จนเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นและเป็นธรรมชาติของการรวม
ศูนย์อ านาจ อย่างไรก็ตามการที่แนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการรวมศูนย์อ านาจถูกใช้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลระดับชาติผ่านการการรวมอ านาจจากรัฐบาลที่อยู่นอกศูนย์กลางเข้าสู่ส่วนกลางนั้น
ย่อมส่งผลให้เกิดข้อดีและข้อเสียต่อการรวมศูนย์อ านาจในหลากหลายประการ ดังนี้ 

2.3.1 ข้อดีของกำรรวมศูนย์อ ำนำจ 

ส าหรับการรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองและการปกครองของรัฐชาติสมัยใหม่นั้นปรากฏให้เห็นถึงข้อดี
อย่างเด่นชัดใน 4 ประการ ดังนี้ 

ประกำรแรก : ควำมเป็นเอกภำพของชำติ (National unity) กล่าวคือ การที่รัฐชาติสมัยใหม่รวม
ศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐบาลส่วนกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติเพียงแห่งเดียวนั้นส่งผลให้รัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
แห่งชาติได้กลายเป็นสถาบันทางการเมืองและการบริหารเดียวที่สามารถกระท าการใด ๆ ในนามของ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของชาติทั้งมวล มิใช่เพ่ือคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในภูมิภาคใดเป็นการเฉพาะ 
ด้วยเหตุนี้การมีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติที่เข้มแข็งย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะหากรัฐชาติใดมีรัฐบาลกลาง
หรือรัฐบาลแห่งชาติอ่อนแอย่อมจะน าไปสู่การต่อสู้ขัดแย้งระหว่างส่วนต่าง ๆ ในสังคมและปราศจากซึ่งความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ประกำรที่สอง : ควำมเป็นแบบแผน (Uniformity) กล่าวคือ การที่รัฐชาติสมัยใหม่มีแต่เพียงรัฐบาล
กลางหรือรัฐบาลแห่งชาติที่สามารถวางหลักกฎหมายและระบบการบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่เป็นแบบแผน
และมาตรฐานอันเดียวกันได้ย่อมท าให้เกิดการยึดโยงชุมชนที่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศเข้าไว้ด้วยกันได้ ยิ่ง
ไปกว่านั้นยังส่งผลให้การเคลื่อนย้ายของเหล่าพลเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ย่อมเป็นไปได้ง่ายเพราะหากใน
ประเทศใดที่แต่ละภูมิภาคต่างก็มีระบบภาษีระบบกฎหมาย ระบบประกันสังคม หรือระบบการศึกษาที่แตกต่าง
กันออกไปนั้น จะส่งผลให้พลวัตต่าง ๆ ในทางสังคมย่อมจะมีต่ า 

ประกำรที่สำม : ควำมเสมอภำคภำยในชำติ (Equality) กล่าวคือ ภายใต้บริบทการกระจายอ านาจ
ให้กับรัฐบาลที่อยู่นอกศูนย์กลางเป็นผู้ด าเนินภารกิจด้านการพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายใน
ท้องถิ่นและภูมิภาคนั้นได้ผลักดันให้รัฐบาลที่อยู่นอกศูนย์กลางต้องอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นหรือ
ภูมิภาคของตนเองเป็นหลัก สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญในการสร้างให้เกิดความเสมอภาค
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ให้กับประชาชนภายในชาติที่จะได้รับการพัฒนาและบริการสาธารณะอย่าง เท่าเทียม ด้วยเหตุนี้จึงมีเพียง
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติเพียงสถาบันเดียวที่จะสามารถแก้ไขความไม่เท่าเทียมอันเกิดจากความ
แตกต่างในทรัพยากรระหว่างชุมชนต่าง ๆ ภายในรัฐได้เพ่ือประกันว่าประชาชนในชุมชนที่ยากจนที่สุดจะยัง
สามารถได้รับสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เช่นเดียวกับชุมชนอื่น ๆ ในประเทศ และ 

ประกำรสุดท้ำย : ควำมม่ังคั่งของชำติ (Prosperity) กล่าวคือ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการรวมศูนย์อ านาจมักจะไปด้วยกันเสมอเนื่องจากการมีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
แห่งชาติที่เข้มแข็งย่อมท าให้สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาหรือการวางแผนในทางเศรษฐกิจของชาติได้ อัน
ส่งผลให้รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติสามารถระดมทรัพยากรจากส่วนต่าง ๆ ภายในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นการที่มีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติเป็นศูนย์กลางทางอ านาจของรัฐนั้นยังส่งผล
ให้รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติกลายเป็นเพียงสถาบันเดียวของรัฐที่สามารถก าหนดระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ภายในรัฐ รวมทั้งยังสามารถควบคุมระบบภาษี และนโยบายการใช้จ่ายต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้ งรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติยังสามารถจัดให้มีระบบโครงการสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ได้  
อาทิ ถนน รถไฟ สนามบิน โครงข่ายโทรคมนาคม ฯลฯ  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในชาติ 

2.3.2 ข้อเสียของกำรรวมศูนย์อ ำนำจ 

แม้ว่าการรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองและการปกครองของรัฐชาติสมัยใหม่จะปรากฏข้อดีใน
หลากหลายประการ ในทางกลับกันการที่รัฐชาติมีการรวมศูนย์อ านาจอย่างมากทั้งอ านาจทั้งในการเมืองและ
การบริหารปกครองภายในประเทศที่ถูกรวบเอาไว้ที่รัฐบาลส่วนกลางหรือตัวแทนของรัฐบาลกลางเข้มอย่าง
เข้มข้นก็ปรากฏจุดอ่อนหรือข้อเสียที่ส าคัญใน 4 ประการ ดังนี้ 

ประกำรแรก : ควำมล่ำช้ำในกำรตัดสินใจ กล่าวคือ ภายใต้บริบทที่การรวมศูนย์อ านาจทางการเมือง 
การปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดินไว้ที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติส่งผลให้การกระท าการใด ๆ 
ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ นั้นย่อมส่งผลให้อ านาจการตัดสินใจหรือ
วินิจฉัยสั่งการต่าง ๆ ของของเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรของรัฐบาลกลาง จะต้องเป็นไปตามล าดับขั้นการบังคับ
บัญชา สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบให้การท างานต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการบริการสาธารณะใน
ท้องถิ่นและพ้ืนที่ต่าง ๆ นั้นด าเนินไปได้อย่างล่าช้า อีกทั้งยังไม่ทันต่อการตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชน 

ประกำรที่สอง : ก่อให้เกิดควำมไม่ทั่วถึง ไม่ประสิทธิภำพ และไม่ประสิทธิผลในกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะ กล่าวคือ จากการการที่การจัดท าบริการสาธารณะเกือบทั้งหมดเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลาง
หรือรัฐบาลแห่งชาตินั้นย่อมส่งผลให้เกิดความยากล าบากในทางปฏิบัติที่จะจัดท าบริการสาธารณะที่มีอยู่หลาย
ประเภทให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและทั่วถึงทุกชุมชนท้องถิ่นได้ 
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ประกำรที่สำม : กำรบริกำรสำธำรณะท่ีไม่สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของแต่ละชุมชน
ท้องถิ่น กล่าวคือ ภายใต้บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความ
หลากหลายแตกต่างกันออกไปย่อมมีลักษณะสภาพปัญหาของผลประโยชน์และความต้องการของประชาชนที่
หลากหลาย สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้โครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่รวมศูนย์อ านาจอยู่ที่รัฐบาล
กลางหรือรัฐบาลแห่งชาติย่อมเป็นอุปสรรคต่อการจัดท าบริการสาธารณะตามความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่ และ 

ประกำรสุดท้ำย : เป็นอุปสรรคต่อกำรเติบโตของวัฒนธรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองตำม
ระบอบประชำธิปไตย กล่าวคือ ภายใต้บริบทการรวมศูนย์อ านาจทั้งในทางการเมืองและการปกครองไว้ที่
ส่วนกลางนั้น กลับกลายเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ประชาชนจะได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการปกครอง
ตนเอง (Self-government) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการเจริญเติบโตของวัฒนธรรมต่าง ๆ ทางการเมืองและการ
ปกครองแบบมีส่วนร่วมตามวิถีทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย11 

 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองและการปกครองซึ่งเกิดภายใต้บริบทความจ าเป็น
ในหลากหลายประการไว้ที่สถาบันทางการเมืองและการปกครองซึ่งเป็นศูนย์กลางทางอ านาจเฉกเช่นรัฐบาล
กลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ แม้ว่าจะส่งผลดีในหลากหลายประการต่อการเมืองและการปกครองของรัฐชาติ
สมัยใหม่ทั้งในส่วนของ การสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพของชาติ รวมถึงสร้างให้เกิดความเป็นแผนอันเดียว  
ตลอดจนสร้างให้เกิดความเสมอภาคให้กับประชาชนภายในชาติ และสร้างให้เกิดความมั่งคั่งของชาติแล้วนั้น 
ในทางกลับกันการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางกลับส่งผลเสียในหลากหลายประการ อาทิ ก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดความไม่ทั่วถึง ไม่ประสิทธิภาพ และไม่
ประสิทธิผลในการจัดท าบริการสาธารณะ ตลอดจนส่งผลให้การบริการสาธารณะที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละชุมชนท้องถิ่น และยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

 กิจกรรม 1.2.3  
 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 1.2.3 
 
 

 

                                                 
11 เรื่องเดียวกัน, 29-30. 
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ตอนท่ี 1.3  
กรอบแนวคิดพื้นฐำนว่ำด้วยกำรกระจำยอ ำนำจ  
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 1.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  1.3.1 แนวคิดและความหมาย 
  1.3.2 รูปแบบของการกระจายอ านาจ 
  1.3.3 ข้อดีและข้อเสียของการกระจายอ านาจ 

 แนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาตอนที่ 1.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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3. กรอบแนวคิดพื้นฐำนว่ำด้วยกำรกระจำยอ ำนำจ 

“การกระจายอ านาจ (Decentralization)” ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของการจัดระบบ
การปกครองท้องถิ่นที่มุ่งให้ความส าคัญกับการกระจายศูนย์กลางของการใช้อ านาจทางการเมืองและการ
ปกครองในการตัดสินใจและด าเนินภารกิจต่าง ๆ โดยไม่กระจุกตัวอยู่ที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติเพียง
แห่งเดียว ซึ่งแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการกระจายอ านาจนั้นถือเป็นแนวคิดขั้วตรงข้ามกับแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วย
การรวมศูนย์อ านาจ กล่าวคือแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการกระจายอ านาจนั้นมุ่งให้ความส าคัญกับความเป็น
ท้องถิ่นนิยม (Localism) เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการปกครองเพ่ือหน่วยการปกครองในระดับท้องถิ่น สามารถ
บังคับใช้กฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ได้ตรงตามเจตนารมณ์ ความต้องการ และความ
คาดหวังที่หลากหลายของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น โดยที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติดของประเทศจะ
เป็นผู้ใช้อ านาจในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบโดยภาพรวมต่อประเทศชาติและประชาชนภายในชาตินั้น ๆ 
เท่านั้น โดยในการท าความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการกระจายอ านาจที่มีการกล่าวถึงกันอย่าง
แพร่หลายในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงวิชาการด้านรัฐศาสตร์และบริหารรัฐกิจนั้น อาจมีการ
อธิบายแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการกระจายอ านาจที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปและมักขาดการอธิบายอย่างรอบ
ด้านของแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการกระจายอ านาจ โดยผู้เขียนขออธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการกระจาย
อ านาจ ดังนี้ 
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เร่ืองที ่1.3.1  

แนวคิดและควำมหมำย 

3.1 แนวคิดและควำมหมำย 

“กำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization)” ถือเป็นหลักการและค าเฉพาะในภาษาฝรั่งเศสซึ่งมี
ความหมายตามหลักภาษาคือ “กำรเอำอ ำนำจออกไปจำกศูนย์กลำง” ทั้งนี้ปัญหาส าคัญที่ตามมาต่อไปก็คือ 
“อ ำนำจ” ที่กล่าวถึงนี้หมายถึงอ านาจอะไร โดยในอดีตการกล่าวถึงอ านาจดังกล่าวนั้นยังคงเป็นไปอย่างสับสน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน ามาปรับใช้ในบริบททางการเมืองการปกครองของไทยภายใต้บริบทรัฐชาติสมัยใหม่ 12 
ดังที่ จรัส สุวรรณมาลา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า Decentralization  ถือเป็นแนวคิดของ
ตะวันตกที่นักวิชาการไทยหยิบยืมมาใช้อธิบายสภาวะทางการเมืองและการบริหารปกครองในประเทศไทย 
และได้มีการแปลเป็นภาษาไทยว่า “กำรกระจำยอ ำนำจ” โดยผู้คนส่วนใหญ่มักตีความค าว่า “อ ำนำจ” ในค า
ว่ากระจายอ านาจนั้นหมายถึง “อ ำนำจอธิปไตย” ที่มักจะกล่าวกันว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้หรือถ้าตีความตาม
แบบนั กสั งคมวิทยาที่ มองอ านาจว่ าเป็ นสภาวะที่ บุ คคลหรือองค์การหนึ่ งมี อิทธิพล ( Influence)  
เหนือความคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลหรือองค์การอ่ืน ๆ โดยไม่สามารถแบ่งปันหรือกระจายอ านาจไปให้ใคร
ได้ สภาวการณ์ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความสับสนในความหมายของการกระจายอ านาจ  โดยหากพิจารณาถึง
ความหมายดั้งเดิมของค าดังกล่าวนั้นกลับไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องอ านาจ (Power) หากแต่เป็นเรื่องของ “สภาวะ
ศูนย์กลาง (Central)” และ “สภาวะกระจายอ านาจ (Decentral)” เป็นส าคัญ โดยมีเพียงในเรื่องของอ านาจที่
หมายถึง “อ านาจการตัดสินใจ” ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้องเท่านั้น  

ดังนั้น จรัส สุวรรณมาลา จึงมองว่าค าว่า Decentralization ควรจะหมายถึงการกระจายอ านาจใน
การตัดสินใจ มิใช่การแบ่งอ านาจอธิปไตยของชาติ การกระจายอ านาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นมิใช่การสร้าง
อธิปไตย หากแต่เป็นการให้ (ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาคภายใต้อธิปไตยของ
ชาติหนึ่งๆ ร่วมกันเท่านั้น13 

ซึ่งการพิจารณาในมิติดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่าการกระจายอ านาจจึงกลายเป็นเรื่องของ “สภาวะ” 
บางอย่างเพ่ือใช้อธิบายถึงลักษณะของการกระจายตัว/การจัดสรร/การแบ่งปันอ านาจรัฐในทางที่หมายถึง
อ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการสาธารณะต่าง ๆ ดังนั้น การกระจายอ านาจจึงมีลักษณะดังที่ 

                                                 
12 โภคิน พลกุล, “หลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ,” รัฐสภาสาร ปีที่ 33 ฉ. 8 (สิงหาคม 2528): 4,7. 

และ อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ. “ระบบกระจายอ านาจของฝรั่งเศส ,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างราชการบริหารส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จัดโดยสมาคมกฎหมายมหาชน
แห่งประเทศไทย วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2533. (อัดส าเนา), 1.  

13 จรัส สุวรรณมาลา, ปฏิรูประบบการคลังไทย (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538), 9-10. 
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Samuel Humes IV14 ได้เสนอไว้ว่า การกระจายอ านาจมันควรจะเป็นเรื่องของ “การจัดสรรแบ่งปันอ านาจ” 
(Distribution of Power) กล่าวคือ เมื่อเราพูดถึงการกระจายอ านาจภายใต้บริบทของการบริหารปกครองใน
พ้ืนที่ที่เรียกว่าท้องถิ่น (Local Governance) ดังกล่าวมันควรจะเป็นเรื่องของ “จัดสรรหรือแบ่งปันอ านาจ” 
(Distribution) มิใช่การ “แบ่งแยกอ านาจ” (Division) กล่าวคือ แม้ค าว่า “แบ่งแยกอ านาจ” จะมีการน าไปใช้
อธิบายแนวคิดในเรื่องการกระจายตัวของอ านาจทางการบริหารปกครองไปสู่ท้องถิ่นก็ตาม แต่โดยลักษณะทาง
ประวัติศาสตร์แล้วค าดังกล่าวมักจะน าไปสู่ความสับสนหรือปะปนกับการใช้ในแนวคิดเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการ
แบ่ งแ ย ก อ าน าจ  (Constitutional Division of Power Between Nation and State) ขณ ะที่ ค า ว่ า  
“จัดสรร/แบ่งปันอ านาจ” ดูจะมีความสอดรับและอยู่ในกระบวนทัศน์ของแนวคิดต่าง ๆ ในเรื่องของการ
กระจายอ าน าจจากส่ วนกลางไปสู่ ท้ องถิ่ นมากกว่ า  ดั ง เช่ นแนวคิ ด ใน เรื่ อง (De)Centralization, 
(De)Concentration, Devolution และ Delegation 

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าการกระจายอ านาจ (Decentralization) ในความหมายกว้างๆ ก็คือ การ
จัดสรรหรือแบ่งปันอ านาจการตัดสินใจ (หรือในภาษากฎหมายของไทยเรียกว่า การวินิจฉัยสั่งการ) อัน
เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะ (Public Affairs) ของรัฐส่วนกลางไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ 

 

กิจกรรม 1.3.1  
 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 1.3.1 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
14 Humes IV, Samuel, Local governance and national power : a worldwide comparison of 

tradition and change in local government ( New York : Harvester Wheatsheaf in association with the 
International Univon of Local Authorities, 1991), 3. 
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เร่ืองที ่1.3.2  

รูปแบบของกำรกระจำยอ ำนำจ 

3.2 รูปแบบของกำรกระจำยอ ำนำจ 

แม้ว่าการอธิบายถึงความหมายของการกระจายอ านาจในข้างต้นจะสามารถลดความสับสนได้ในระดับ
หนึ่ง แต่โดยหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญการกระจายอ านาจยังจะคงหมายถึงกระบวนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองในระดับพ้ืนที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับรอง ๆ ลงไปให้มีอ านาจมากยิ่งขึ้น15 ด้วยเหตุนี้การท า
ความเข้าใจถึงขอบข่ายของแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจว่ามีรูปแบบครอบคลุมมิติใด และการกระจาย
อ านาจที่กล่าวถึงนี้กระจายไปยังหน่วยงานหรือองค์กรในลักษณะใด และอ านาจที่กระจายนั้นมีความกว้างขวาง
เพียงใด จากค าถามเช่นนี้ย่อมหมายความว่า การกระจายอ านาจยังมีหลายระดับและหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นเราควรที่จะก าหนดเงื่อนไขว่าการกระจายอ านาจนั้นควรเป็นเรื่อง
ของ “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในระบบการเมืองหนึ่ง ๆ16” โดยจากเงื่อนไขดังกล่าวนั้นสามารถแจก
แจงถึงรูปแบบของการกระจายอ านาจได้ 5 รูปแบบส าคัญ ประกอบด้วย 

3.2.1 กำรกระจำยอ ำนำจโดยจ ำเป็นหรือโดยปริยำย (Decentralization by default) 

หมายถึง การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวการณ์ที่สถาบันหรือองค์กรของรัฐบาลเกิดความ
ล้มเหลวในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้อ านาจหรือมีอิทธิพลในดินแดนที่ตนปกครอง
อยู่ได้ และประชาชนในระดับรากหญ้าเกิดความไม่เชื่อใจในรัฐบาล สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ภาคประชา
สังคมภายในประเทศมีความตื่นตัวและเข้มแข็งที่ปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สมาคมต่าง ๆ  องค์กร
อาสาสมัคร องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ จ าเป็นต้องลุกข้ึนมาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชนของตนด้วยตัวเอง 
โดยที่รัฐบาลเองก็มิได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น เช่น การจัดให้มีโรงเรียน การจัดระบบสหกรณ์หรือธนาคารชุมชน และ
การจัดท าโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

3.2.2 กำรแปรรูปกิจกำรของภำครัฐ (Privatization) 

หมายถึง การกระจายอ านาจในรูปแบบของการโยกโอน (Handover) กิจการบางอย่างที่เคยจัดท าโดย
หน่วยงานของรัฐไปให้ภาคเอกชนเป็นผู้จัดท าแทน เช่น กิจการขนส่งมวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้า 
การประปา เป็นต้น ซึ่งการแปรรูปกิจการของภาครัฐดังกล่าวนั่นย่อมหมายความว่า กิจการสาธารณะที่เคยเป็น

                                                 
15 R.A.W. Rhodes et.al., Decentralizing the Civil Service From Unitary State to Differentiated Polity 

in the United Kingdom (Buckingham: Open University Press, 2003), 4-5. 

16 Manor, James, The Political Economy of Democratic Decentralization (Washington, D.C. : World 
Bank, 1999), 4-12. 
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ของรัฐได้ถูกท าให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันจัดท าสินค้าหรือบริการเหล่านี้
ได้เอง โดยการกระจายอ านาจในรูปแบบนี้เกิดจากแรงผลักของความคิดที่ว่า กิจการบางอย่างนั้นเอกชน
สามารถจัดท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการต่อสังคมโดยรวมได้ดีกว่ารัฐเป็นผู้จัดท า โดยมุ่งให้
กลไกทางการตลาด (Market Mechanism) เข้ามามีบทบาทมากกว่าที่จะถูกผูกขาดโดยรัฐซึ่งมักจะก่อให้เกิด
ความไร้ประสิทธิภาพและการบริการที่มีคุณภาพต่ า 

3.2.3 กำรกระจำยอ ำนำจภำยใต้หลักกำรแบ่งอ ำนำจ (Deconcentration) 

หมายถึง การกระจายอ านาจในทางการบริหารภายในโครงสร้างของส่วนราชการด้วยกันเอง หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นการแบ่งอ านาจของรัฐบาลกลางไปยังองค์กรในระดับรองที่ออกไปท างานในพ้ืนที่นอกศูนย์กลาง
หรือท้องถิ่น โดยที่องค์กรภายใต้หลักการแบ่งอ านาจนี้จะมีอิสระในการตัดสินใจต่าง ๆ ภายใน พ้ืนที่ที่ตนดูแล
ตามสมควร ทั้งนี้อ านาจการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง เพราะตัวองค์กรและ
บุคลากรตามหลักการแบ่งอ านาจยังคงถือว่าเป็นของส่วนกลาง โดยการกระจายอ านาจในลักษณะนี้มักเกิดขึ้น
ภายในระบบราชการโดยการแบ่งเอาภารกิจและอ านาจหน้าที่ออกไปยังองค์กรที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นเพ่ือ
จัดท าบริการและปกครองพ้ืนที่นั้นๆ อย่างมีเอกภาพภายใต้องค์กรเดียว บางครั้งจึงเรียกการกระจายอ านาจใน
ลักษณะนี้ว่า “การกระจายอ านาจทางการบริหาร” (Administrative Decentralization)17 

ทั้งนี้การกระจายอ านาจภายใต้หลักการแบ่งอ านาจนั้นสามารถเป็นไปได้ใน 2 รูปแบบย่อย กล่าวคือ 
รูปแบบแรก การกระจายอ านาจอาจเป็นการแบ่งอ านาจในการตัดสินใจของส่วนราชการส่วนกลางลงสู่
หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐในระดับพ้ืนที่ (Prefectoral System) ซึ่งหน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐนั้นจะเป็น
ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจภายใต้กรอบและนโยบายของราชการส่วนกลาง ทั้งนี้ตัวแทนดังกล่าวของรัฐจะท า
หน้าที่เป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลหน่วยงานทั้งปวงของราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ และ
รูปแบบที่สอง การกระจายอ านาจเป็นการแบ่งอ านาจในการตัดสินใจของส่วนราชการแยกตามภารกิจ 
(Functional System) โดยการกระจายอ านาจในรูปแบบนี้หมายถึง การที่แต่ละส่วนราชการต่างแบ่งอ านาจ
ในการตัดสินใจให้แก่ตัวแทนของส่วนราชการนั้นๆ ที่ลงไปปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ให้มีอ านาจในการตัดสินใจ
ภายใต้กรอบหรือนโยบายของราชการส่วนกลาง โดยไม่ขึ้นตรงต่อตัวแทนของรัฐที่ดูแลภาพรวมของพ้ืนที1่8 

                                                 
17 Parker, Andrew, “Decentralization: The Way forward for Rural Development?,” Policy Research 

Working Paper No. 1475 (Washington, D.C.: The World Bank, 1995). 

18 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, การเมืองในกระบวนการกระจายอ านาจ : ศึกษาผ่านบทบาทของ นักวิชาการ ข้าราชการ 
นักการเมืองและประชาชน (กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 9-10. 
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3.2.4 กำรกระจำยอ ำนำจภำยใต้หลักกำรมอบอ ำนำจหรือกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้
ด ำเนินกำรแทน (Delegation) 

หมายถึง การกระจายอ านาจภายใต้หลักการมอบอ านาจนี้จะมีระดับของการกระจายอ านาจที่ให้อิสระ
สูงกว่าการแบ่งอ านาจ อีกทั้งการกระจายอ านาจจะเน้นในเชิงของ “ภารกิจหน้าที”่ มากกว่าการย้ าเน้นในเรื่อง
ของ “พ้ืนที่” ดังเช่นการแบ่งอ านาจ กล่าวคือการมอบอ านาจเป็นการกระจายอ านาจที่รัฐส่วนกลางมอบ
อ านาจในการตัดสินใจและการบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ให้กับองค์กรที่รัฐมีการจัดตั้งขึ้น
แต่มิได้เป็นองค์กรในส่วนราชการ อาทิ องค์การมหาชน องค์กรอิสระต่างๆ รวมไปถึงการจัดตั้งบรรษัทของรัฐ
หรือท้องถิ่น การจ้างเหมาบริการ และการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและองค์กรอาสาสมัคร โดยการกระจาย
อ านาจในรูปแบบนี้ถือเป็นการกระจายอ านาจเพ่ือเสริมสร้างความคล่องตัวในการบริหารงาน เนื่องจากองค์กร
เหล่านั้นที่ถูกจัดตั้งขึ้นมีความเป็นอิสระไม่ต้องถูกผูกยึดติดอยู่กับระเบียบปฏิบัติราชการ อันจะช่วยให้การ
ท างานหรือการให้บริการแก่ประชาชนมีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 19 อย่างไรก็ตามรัฐส่วนกลางก็
ยังคงมีอ านาจอยู่เหนือองค์กรเหล่านี้โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายเป็นกรอบในการควบคุมและก ากับ
บทบาทองค์กรภายใต้หลักการมอบอ านาจ รวมถึงอ านาจในการจัดตั้งและยุบเลิกองค์กรภายใต้หลักการมอบ
อ านาจ และ 

3.2.5 กำรกระจำยอ ำนำจภำยใต้หลักกำรโอนอ ำนำจ (Devolution) 

หมายถึง การกระจายอ านาจภายใต้แนวคิดเรื่องการโอนอ านาจถือได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจที่
สะท้อนให้เห็นถึงระดับของการกระจายอ านาจที่กว้างขวางมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการกระจายอ านาจในรูปแบบ
นี้ จะถูกใช้เพ่ืออธิบายถึงสภาวะที่รัฐส่วนกลางมีการถ่ายโอนหรือยกอ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ไปยัง
องค์กรตัวแทนของพ้ืนที่ ชุมชน หรือท้องถิ่นต่างๆ อย่างกว้างขวาง และองค์กรที่ รับการโอนอ านาจนี้จะมี
ตัวแทนที่ประชาชนภายในพ้ืนที่นั้น ๆ เลือกเข้ามาเพ่ือท าหน้าที่ตัดสินใจและก าหนดนโยบายต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง รวมถึงอ านาจในการตรากฎหมายและออกระเบียบต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้ภายในพ้ืนที่หรือชุมชนของตน
ได้โดยอิสระ โดยที่ส่วนกลางจะไม่เข้ามามีบทบาทหรือแทรกแซงการท างานขององค์กรภายใต้หลักการโอน
อ านาจ หรือการแทรกแซงจะเกิดข้ึนก็ต้องเป็นไปอย่างจ ากัดมาก ซึ่งโดยมากก็มักจะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อ
ความมั่นคงของประเทศเท่านั้น ดังนั้น จึงมีการเรียกการกระจายอ านาจในลักษณะนี้ว่า “กำรกระจำยอ ำนำจ
ในทำงกำรเมือง” หรือ “กำรกระจำยอ ำนำจที่เน้นควำมเป็นประชำธิปไตย” (Political or Democratic 
Decentralization) ทั้งนี้ การกระจายอ านาจภายใต้หลักการโอนอ านาจนั้นปรากฏอยู่ด้วยกัน 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดับแรก การกระจายอ านาจโดยการโอนอ านาจในทางการปกครอง (Administrative 
Devolution)  โดยการกระจายอ านาจโดยการโอนอ านาจในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับการจัดรูปการปกครอง
ท้องถิ่นตามหลัก “การปกครองตนเอง (Local-self Government)” กล่าวคือ การกระจายอ านาจโดยการ

                                                 
19 เรื่องเดียวกัน, 9-10. 
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โอนอ านาจในลักษณะนี้จะเป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นของตนเอง โดยตนเอง และเพ่ือตนเอง โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระเป็นอย่างสูงในการดูแล
ชีวิตความเป็นอยู่และสามารถจัดท ากิจการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความจ าเป็นภายในชุมชนของ
ตนได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีความเป็นอิสระทั้งในทางการคลังและบุคลากร กล่าวคือ มีทรัพยากรเป็นของ
ตนเองที่จะใช้เพื่อจัดท ากิจการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และ 

ระดับที่สอง การกระจายอ านาจโดยการโอนอ านาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative Devolution) โดย
การกระจายอ านาจโดยการโอนอ านาจในลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการกระจายอ านาจขั้นสูงสุดที่
เป็นไปภายใต้การจัดรูปแบบการปกครองในระบบรัฐเดี่ยว (Unitary System) จนมีลักษณะเข้าใกล้กับระบบ
สหพันธรัฐ (Federal System)20 กล่าวคือ เป็นการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางไปยังพ้ืนที่หรือท้องถิ่นหนึ่ง ๆ 
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับการโอนอ านาจสามารถที่จะก าหนดชะตากรรมในทางการเมืองได้ด้วยตนเอง 
(Home Rule) ผ่านการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองในรูปแบบ “สภา” (Assembly) ที่เป็นของตนเอง เพ่ือท า
หน้าที่ออกกฎหมายและก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้ภายในพ้ืนที่ของตน แต่ทั้งนี้ สภาที่ได้รับการโอน
อ านาจนี้ก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ และไม่มีสิทธิในการใช้อ านาจอธิปไตยร่วมกับรัฐบาลดังเช่นในระบบ
สหพันธรัฐ21 

 

โดยจากรูปแบบการกระจายอ านาจทั้ง 5 ลักษณะ เมื่อเราน ามาปรับใช้ภายใต้บริบทของการศึกษา
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจนั้น จะมีความเกี่ยวข้องเฉพาะรูปแบบที่สามถึงรูปแบบที่
ห้าเท่านั้น ขณะที่สองรูปแบบแรกควรจะจัดแยกออกไป เนื่องจาก การกระจายอ านาจในรูปแบบแรกหรือการ
กระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยายนั้นเป็นการเกิดขึ้นเองในภาคประชาชนมิใช่เป็นผลจากการ
ด าเนินการจัดสรรหรือแบ่งปันอ านาจจากรัฐบาลส่วนกลาง ขณะที่การกระจายอ านาจในรูปแบบที่สองหรือการ
กระจายอ านาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการภาครัฐนั้น ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้น าไปสู่สภาวะของการกระจาย
อ านาจที่เป็นจริง เพราะจากบทเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ การด าเนินการแปรรูปนั้นเป็นแต่เพียง “การ
โยกย้าย” อ านาจและทรัพยากรซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางอยู่เดิมไปสู่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งก็มีลักษณะ
รวมศูนย์เช่นกัน 

                                                 
20 Heywood, Andrew, Politics (Basingstoke: Palgrave, 2002), 167-168. 

21 รูปธรรมของสภาที่ได้รับการโอนอ านาจนี้ ปรากฏอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักรที่ได้เกิดกระบวนการโอนอ านาจ
ในระยะครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1990 ไปยังเวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือจนน าไปสู่การจัดตั้งสภาแห่งชาติเวลส์ 
(National Assembly for Wales/Cynulliad Cenedlaethol Cymru), รั ฐ ส ภ า แ ห่ ง ส ก อ ต แ ล น ด์  (The Scottish 
Parliament) และสภาแห่งไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland Assembly) อย่างไรก็ดี มีเพียงสกอตแลนด์เท่านี้ที่มีลักษณะ
ของการโอนอ านาจในทางนิติบัญญัติ ขณะที่เวลส์จะเป็นการโอนอ านาจในทางการปกครองมากกว่า ส าหรับไอร์แลนด์เหนือ
ยังคงมีปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งภายในอยู่มากจนท าให้กระบวนการโอนอ านาจไมป่ระสบผลชัดเจนนัก รายละเอียด 
โปรดดู Vernon Bogdanor, Devolution in the United Kingdom (Oxford: Oxford University Press, 1999). 
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ทั้งนี้จากความหมายและขอบข่ายโดยกว้างของแนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการกระจายอ านาจ เมื่อเรา
จ ากัดกรอบการมองแนวคิดดังกล่าวโดยอยู่บนฐานคิดเรื่องการบริหารปกครองในพ้ืนที่ท้องถิ่น จะท าให้เห็นได้
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจ แต่เนื่องจากการกระจายอ านาจนั้น
มีหลายระดับตามที่ได้น าเสนอไว้ ณ ข้างต้น นั่นย่อมหมายความว่าระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศหนึ่ง ๆ 
ย่อมมีอ านาจและความเป็นอิสระที่มากน้อยแตกต่างกันออกไป อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นก็
มักจะมีลักษณะของการผสมผสานแนวคิดการกระจายอ านาจที่ต่างรูปแบบกัน เช่น ในด้านของอ านาจหน้าที่
อาจจะเป็นไปภายใต้หลักการโอนอ านาจ แต่ในด้านของทรัพยากรทางการคลังก็อาจจะเป็นไปภายใต้อีก
หลักการหนึ่งก็ได้ หรือในระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็อาจจะมีการจัดระบบได้ในหลายลักษณะตามระดับหรือรูปแบบของการกระจายอ านาจ
ที่ต่างกันออกไป 

 

กิจกรรม 1.3.2  
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เร่ืองที ่1.3.3  

ข้อดีและข้อเสียของกำรกระจำยอ ำนำจ 

3.3 ข้อดีและข้อเสียของกำรกระจำยอ ำนำจ 

แม้ว่าการกระจายอ านาจภายในรัฐชาติสมัยใหม่จะมีส่วนส าคัญต่อการแก้ไขข้อจ ากัดในมิติต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการรวมศูนย์อ านาจ ทั้งในมิติการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองประเทศที่มีประชากร
จ านวนมากและพ้ืนที่อันกว้างใหญ่ที่การรวมศูนย์อ านาจที่เกิดขึ้นส่งผลให้รัฐบาลส่วนกลางที่มีเพียงสถาบันเดียว
และมีลักษณะขององค์กรแบบระบบราชการที่ใหญ่โตเทอะทะไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและบริการ
สาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในประเทศได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิด “ความไม่ประหยัดในเชิงขนาด (Diseconomies of Scale)”  จนเกิดความ
จ าเป็นในกระจายอ านาจในทางการเมืองการปกครองให้อยู่ในมือขององค์กรหรือสถาบันที่อยู่นอกศูนย์กลาง
ออกไป โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินกิจการต่าง ๆ เป็นเรื่อง “ภายใน (Domestic)” ของชุมชนแต่ละแห่ง  
เป็นผู้รับผิดชอบกิจต่าง ๆ เหล่านั้นบนพ้ืนฐานความจ าเป็น ความต้องการ และสภาพปัญหาในแต่ละท้องถิ่น 
จนกลายเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นและเป็นธรรมชาติของการกระจายอ านาจ อย่างไรก็ตามการที่แนวคิด
พ้ืนฐานว่าด้วยการกระจายอ านาจถูกใช้เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นผ่านการการกระจายอ านาจ
จากรัฐบาลกลางสู่รัฐบาลที่อยู่นอกศูนย์กลางนั้นย่อมส่งผลให้เกิดข้อดีและข้อเสียในหลากหลายประการ ดังนี้ 

3.3.1 ข้อดีของกำรกระจำยอ ำนำจ 

ส าหรับการกระจายอ านาจทางการเมืองและการปกครองของรัฐชาติสมัยใหม่นั้นปรากฏให้เห็นถึงข้อดี
อย่างเด่นชัดใน 4 ประการ ดังนี้ 

ประกำรแรก : กำรมีส่วนร่วมชองประชำชน (Public Participation) กล่าวคือ การกระจาย
อ านาจให้กับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นหรือในระดับภูมิภาคนั้นเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ประชาชนภายในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นและชุมชนของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมดังกล่าวนั้นยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ประชาชนเหล่านั้นได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในทาง
การเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง (Local Self Government)  อันจะน าไปสู่การเติบโตของ 
“ความเป็นพลเมือง” ในหมู่ประชาชนเหล่านี้ 

ประกำรที่สอง : กำรตอบสนองต่อปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่น (Responsiveness) 
กล่าวคือ การกระจายอ านาจให้กับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นหรือในระดับภูมิภาคมีที่มีความ “ใกล้ชิด” และ “ไว
ต่อการรับรู้” ถึงความต้องการภายในชุมชนของตนนั้น นอกจากจะเป็นการจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ตรงตามสภาพปัญหา ความ
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ต้องการ และความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่นแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง
ให้กับหลักความรับผิดรับชอบตามวิถีทางแห่ งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  (Democratic 
Accountability) อีกท้ังยังเป็นการสร้างหลักประกันว่าการท างานของภาครัฐโดยภาพรวมนั้นไม่เพียงแต่เป็นไป
เพ่ือตอบสนองต่อผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการตอบสนองต่อสภาพปัญหา ความ
ต้องการ และความคาดหวังเฉพาะของแต่ละชุมชนอีกด้วย 

ประกำรที่สำม : สร้ำงให้เกิดควำมชอบธรรม (Legitimacy) กล่าวคือ การกระจายอ านาจให้กับ
รัฐบาลในระดับท้องถิ่นหรือในระดับภูมิภาคนั้นได้สร้างให้เกิดความชอบธรรมให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่สามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างตรงตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วความห่างไกลทั้งในทางภูมิศาสตร์และในทางการเมืองย่อมท าให้การตัดสินใจโดย
สถาบันทางการเมืองที่ห่างไกลออกไปจากชุมชนท้องถิ่นอาจไม่ได้รับการยอมรับ ในทางตรงกันข้ามหากการ
ตัดสินใจกระท าในระดับชุมชนและท้องถิ่นนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับและเป็นการสมควรแก่เหตุผล
มากกว่า สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้การตัดสินใจในทางการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นมี
ความชอบธรรม และ 

ประกำรสุดท้ำย : เสรีภำพ (Liberty) กล่าวคือ ภายใต้บริบทที่อ านาจมีแนวโน้มที่จะถูกใช้ในทางที่
ผิดเสมอ ดังนั้นหากอ านาจทางการเมืองการปกครองถูกรวมอยู่ที่ศูนย์กลางอ านาจมากเกินไปก็มีความเป็นไปได้
ที่ศูนย์กลางอ านาจจะมีการใช้อ านาจในทางที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล และสร้างความเสียหาย
ให้กับสังคมโดยรวมได้ง่าย ด้วยเหตุนี้การกระจายอ านาจจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันเสรีภาพของปัจเจก
บุคคลด้วยการท าให้อ านาจมีการกระจัดกระจายออกไป อันจะน าไปสู่การสร้างโครงข่ายของการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน (Check and Balance) ระหว่างศูนย์กลางอ านาจกับพ้ืนที่นอกศูนย์กลางอ านาจ 

3.3.2 ข้อเสียของกำรกระจำยอ ำนำจ 

แม้ว่าการกระจายอ านาจทางการเมืองและการปกครองของรัฐชาติสมัยใหม่จะปรากฏข้อดีใน
หลากหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยการกระจายอ านาจมักจะถูกกล่าวถึงอยู่เสมอว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งที่ดีที่จะต้องมี และเร่งรัดให้เกิดขึ้นภายในระบบการเมืองการปกครองของประเท ศ 
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากข้อถกเถียงในเชิงวิชาการ และจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การกระจาย
อ านาจก็มีจุดอ่อนหรือข้อเสียเช่นเดียวกันกับการรวมศูนย์อ านาจ ดังนั้นเพ่ือให้มองเห็นถึงข้อถกเถียงที่แวดล้อม
เรื่องการกระจายอ านาจได้อย่างรอบด้าน จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงด้านลบของการกระจายอ านาจด้วย ซึ่งใน
ที่นี้เห็นว่าการกระจายอ านาจมีข้อเสียอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ประกอบด้วย 

ประกำรแรก :  อำจน ำไปสู่ภำวะของควำมไร้เอกภำพ กล่าวคือ การกระจายอ านาจให้กับรัฐบาลใน
ระดับท้องถิ่นหรือในระดับภูมิภาคนั้นอาจจะน าไปสู่ภาวะของความไร้เอกภาพและเสถียรภาพในทางการเมือง
ได้ของรัฐชาติสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่นกรณีของรัฐเดี่ยว การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแรงผลักดัน
เคลื่อนไปสู่ความเป็นสหพันธรัฐ (Federation) ในขณะที่ประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ (Federation) อยู่แล้วนั้น
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การกระจายอ านาจนั้นอาจส่งผลให้ความเป็นเอกภาพที่มีอยู่ก็อาจจะน้อยลงไปอีก นอกจากนี้ในกลุ่มประเทศที่
ความเป็นเอกภาพมีต่ าอยู่แล้ว เช่น ประเทศที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มทางศาสนาที่มีความ
แตกต่างกันและขัดแย้งกันอยู่แล้ว การกระจายอ านาจอาจที่เกิดขึ้นอาจท าให้เกิดความไร้เอกภาพในทาง
การเมืองได ้

ประกำรที่สอง :  อำจก่อให้เกิดควำมไร้เสถียรภำพทำงกำรคลังของประเทศ กล่าวคือ หากมีการ
กระจายอ านาจให้กับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นหรือในระดับภูมิภาคในระดับที่มากเกินไปนั้น อาจก่อให้เกิดความ
ไร้เสถียรภาพทางการคลังของประเทศได้ เนื่องจากหากสัดส่วนทางการคลังสาธารณะส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ท้องถิ่นนั้นอาจส่งผลให้เป็นการยากที่รัฐบาลกลางจะก าหนดทิศทางและควบคุมระบบการคลังของประเทศ
โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นหากการใช้จ่ายของรัฐบาลในระดับท้องถิ่นต่าง ๆ ปราศจากวินัย
ทางการคลัง อาทิ รัฐบาลในระดับท้องถิ่นมีการใช้จ่ายอย่างเกินตัวขณะที่ความสามารถในการจัดเก็บรายได้มี
ต่ านั้นก็จะก่อให้เกิดปัญหาและสภาวะความไร้เสถียรภาพของระบบการคลังของประเทศเป็นอย่างมาก 

ประกำรที่สำม :  อำจก่อให้เกิดควำมแตกต่ำงและไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงท้องถิ่น กล่าวคือ หากมี
การกระจายอ านาจให้กับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นหรือในระดับภูมิภาคในระดับที่มากเท่าไรนั้นย่อมน าไปสู่ความ
แตกต่างและความไม่เท่าเทียมกันในมิติด้านเศรษฐกิจ การคลัง คุณภาพชีวิต การบริการสาธารณะ ฯลฯ 
ระหว่างพ้ืนที่หรือท้องถิ่นต่าง ๆ ได้โดยง่าย เนื่องจากอ านาจในทางการเมือง การจัดท าบริการสาธารณะ 
ตลอดจนทรัพยากรทางการบริหารของรัฐบาลในระดับท้องถิ่นแต่ละแห่งจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของท้องถิ่นแต่
ละแห่ง ด้วยเหตุนี้ความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกันระหว่างท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น และ 

ประกำรสุดท้ำย :  อำจเกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงสิ้นเปลือง กล่าวคือ เมื่อมีการกระจายอ านาจ
ให้กับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นหรือในระดับภูมิภาคนั้น จะส่งผลให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นในกรอบของตน จนอาจส่งผลให้การใช้ทรัพยากรภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะเป็นไป
อย่างไร้ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละแห่งต่างก็ใช้ทรัพยากรไปตามความต้องการและความจ า เป็นของ
ตน อันจะน าไปสู่สภาวะต่างคนต่างท า ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจะกัดนั้นถูกใช้ไปอย่างกระจัด
กระจายและไร้ทิศทาง ดังนั้นการจะระดมทรัพยากรจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศเพ่ือเป้าหมายร่วมกัน เช่น 
การสร้างความเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ก็จะเกิดข้ึนได้ยาก22 

 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการกระจายอ านาจของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มุ่งให้ความส าคัญกับการกระจาย
ศูนย์กลางของการใช้อ านาจทางการเมืองและการปกครองในการตัดสินใจและด าเนินภารกิจต่าง ๆ โดยไม่
กระจุกตัวอยู่ที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติเพียงแห่งเดียว ซึ่งอาจเป็นไปได้ ในหลากหลายรูปแบบทั้งการ
กระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยาย การแปรรูปกิจการของภาครัฐ การกระจายอ านาจภายใต้หลักการ

                                                 
22 วสันต์ เหลืองประภัสร์, การรวมศูนย์อ านาจและการกระจายอ านาจกับการบริหารราชการแผ่นดินไทย : การ

ทบทวนแนวคิดข้อถกเถียงและข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป, 36-39. 
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แบ่งอ านาจ การกระจายอ านาจภายใต้หลักการมอบอ านาจหรือการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินการแทน 
และการกระจายอ านาจภายใต้หลักการโอนอ านาจ เหล่านี้แม้ว่าจะก่อให้ เกิดคุณประโยชน์ในหลากหลาย
ประการ อาทิ เสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมชองประชาชน รวมทั้งสามารถการตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งยังสร้างให้เกิดความชอบธรรมให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะต่าง ๆ และยังสามารถป้องกันเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพแล้วนั้น 
แต่การกระจายอ านาจลงไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นก่อให้เกิดจุดอ่อนต่อรัฐชาติสมัยใหม่ในหลากหลายประการ อาทิ 
การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นอาจจะน าไปสู่ภาวะของความไร้เอกภาพและเสถียรภาพในทางการเมืองได้ของรัฐ
ชาติสมัยใหม่ รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการคลังของประเทศ  ตลอดจนอาจเกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และก่อให้เกิดความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างท้องถิ่น 

กิจกรรม 1.3.3  
 
 
 
 

แนวตอบกิจกรรม 1.3.3 
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ตอนท่ี 1.4  
กำรกระจำยอ ำนำจกับกำรปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น  
 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนท่ี 1.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

  หัวเร่ือง 
  1.4.1 การกระจายอ านาจกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น 
  
 

 แนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วตัถุประสงค์ 
          เมื่อศึกษาตอนที่ 1.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
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4. กำรกระจำยอ ำนำจกับกำรปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น 

“กำรปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น (Local Self Government)” ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่มีมาอย่างยาวนานในสังคมมนุษย์ภายหลังการรวมตัวกันเป็นชุมชนทางการเมือง โดยในอดีตการ
รวมตัวกันของสังคมมนุษย์ในแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปตามแต่ธรรมชาติในแต่ละ
ท้องถิ่น จนการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นรูปแบบนี้จึงถูกเรียกว่าเป็น  “การเมืองชุมชนแบบธรรมชาติ 
(Nature หรือ Community Politics) ” โดยอดีตการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นนั้นปรากฏตั้งแต่สังคม
ขนาดเล็ก อาทิ สังคมแบบล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร สังคมชนเผ่าหรือสังคมเกษตรกรรม สังคมระบบเครือญาติ
หรือความเป็นญาติพ่ีน้องมีอิทธิพลครอบง าระบบการผลิตและการแบ่งปันทรัพยากร ตลอดจนการจัดตั้งองค์กร
สังคม สมัครพรรคพวกและระบบการเมือง ที่ล้วนต่างเป็นระบบที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมด
เอาไว้ 

ขณะที่ในสังคมไทย การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นในรูปของการเมืองชุมชนแบบธรรมชาติ
ป ร า ก ฏ ให้ เห็ น อ ย่ า ง เด่ น ชั ด ใน สั ง ค ม ช า ว น า ไท ย ที่ ถู ก ยึ ด โ ย ง กั น ผ่ า น ก ลุ่ ม เค รื อ ญ า ติ  
ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของเครือข่ายความสัมพันธ์ภายในสังคมในแต่ละชุมชนชาวนาไทยมาตลอดทุกยุคทุดสมัย 
ดั ง เห็ น ได้ จากการที่ สมาชิ กของกลุ่ ม เค รือญ าติ ที่ น อก เหนื อ ไปจาก พ่อแม่ พ่ี น้ อ งและลู กหลาน  
ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวขยายแล้วนั้น กลุ่มเครือญาติของชาวบ้านแต่ละคนยังจะประกอบไปด้วยบรรดาผู้
สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษบุรุษ หรือปู่ย่าตายายของคนนั้น ๆ รวมทั้งลุง ป้า น้า อา และลูก ๆ ของคนเหล่านั้น 
ซึ่งมักถูกเรียกรวมกันว่าเป็น “ญาติ” หรือ “อาว” โดยสมาชิกของกลุ่มเครือญาติที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
และหมู่บ้านใกล้เคียงกัน จะเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความใกล้ชิดสนิทสนม รวมทั้งคอยให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าเพื่อนบ้านหรือชาวบ้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวดองด้วยสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

เฉกเช่นเดียวกับประเทศยุโรปส่วนใหญ่ที่มีระบบการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นเป็นรากฐาน
ใน ท างป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ ข อ งสั งค ม ที่ พ ล วั ติ ป รั บ เป ลี่ ย น จ น ก ล าย เป็ น ร ะบ บ รั ฐ ช าติ ส มั ย ให ม่  
โดยในปัจจุบันหลายประเทศยังคงมีระบบการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นที่มีเค้าโครงหรือร่องรอยทาง
ประวัติ ศาสตร์แต่การปกครองตนเองในระดับท้ องถิ่นดั งกล่ าวอาจไม่ ได้มีบทบาทในทางสั งคม  
เฉกเช่น ในอดีต อาทิ  ระบบแพริช  ในประเทศอังกฤษ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ จึ งกล่ าวได้ว่ าที่ มาของ  
ระบบการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นในประเทศยุโรป จึงเป็นพ้ืนฐานในทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญก่อนที่
จะมีระบบรัฐชาติและการปกครองประเทศสมัยใหม่ 

เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นถือเป็นรากฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ในแต่
ละสังคมมาอย่างยาวนาน จนสามารถกล่าวได้ว่าท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิ่งที่ เรียกว่า Local Self Government หรือ
การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานของการปกครองในแต่ละสังคมอยู่แล้ว หากอยู่ในรูปแบบที่ไม่
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เป็นทางการ (Informal) ดังปรากฏในรูปแบบของการปกครองในรูปแบบของเครือญาติ วงศ์วาน ตระกูล ซึ่งมีผู้
หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลหรือในการปกครองระดับหมู่บ้านหรือชุมชน23 ตามท่ีผู้เขียนได้กล่าวไว้ ณ ข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม สภาพของสังคมที่เกิดขึ้นในยุคดั้งเดิมเหล่านี้กลับถูกลดความส าคัญลงและถูกผนวกเข้า
รวมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มุ่งให้ความส าคัญกับอ านาจอธิปไตยแห่งรัฐผ่านการรวมอ านาจ
ทางการเมืองและการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางไว้ที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติกับรัฐบาลมลรัฐ แต่กระนั้น
ชุมชนต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงมีความส าคัญในฐานะของการเป็นชุมชนที่เป็นรากฐานที่ส าคัญของการปกครอง
ตนเองในระดับท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสังคมอย่างเป็นธรรมชาติก่อนที่จะได้มีการจัดระบบ
สังคมในทางการเมืองการปกครองตามอุดมคติในทางการเมือง การจัดระบบเศรษฐกิจ และการจัดระบบสังคม
ในยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่จุดอ่อนของสภาพของชุมชนดังกล่าวอยู่ที่การเป็นชุมชนหรือสถาบัน
ทางการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งไม่มีความยั่งยืน แน่นอน และไม่มีระบบกฎหมายรองรับอ านาจของผู้ปกครอง 

ถึงกระนั้นรัฐชาติสมัยใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมเอาอ านาจในการปกครองตนเองในระดับ
ท้องถิ่นจากชุมชนต่างเข้าสู่ส่วนกลางเพ่ือสถาปนาอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองของรัฐชาติ 
โดยมีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ จนสร้างให้เกิดความเป็น
เอกภาพกับรัฐชาติก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วรัฐชาติสมัยใหม่จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐเดี่ยว (Unitary 
State) และรัฐรวม (Federal State) ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ก็ยังคงให้
ความส าคัญกับการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐที่มุ่ งส่งเสริมให้ เกิด “กำรกระจำยอ ำนำจ 
(Decentralization)” ไปในระดับท้องถิ่นเพ่ือให้การปกครองที่เกิดขึ้นหาใช่เป็นเพียงการปกครอง “เพ่ือ
ประชาชน” เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการปกครองในทุกระบอบล้วนอ้างว่าท าเพ่ือประชาชน แต่สิ่งส าคัญยิ่ง
ของประชาธิปไตยท้องถิ่นคือการปกครอง “ของประชาชน” และ “โดยประชาชน24” 

ดังนั้น การกระจายอ านาจจึงถือเป็นแนวคิดที่มีส่วนส าคัญยิ่งต่อการสรรค์สร้างและพัฒนาให้เกิดการ
ปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ (Formal) ที่รัฐชาติสมัยใหม่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล
กลางหรือรัฐบาลแห่งชาติได้สละอ านาจหรือมอบอ านาจการตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้กับองค์กรอ่ืน ๆ อย่างที่เป็นทางการ โดยมีการประกาศหลักการและแนวทางการมอบ
อ านาจให้แก่องค์กรอ่ืน ๆ ไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับก าหนดเป็นนโยบายที่
ส าคัญของประเทศนั้น ๆ ขณะที่องค์กรที่สามารถรับมอบอ านาจจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติที่จะสละ
อ านาจมาให้ได้นั้น ต้องเป็นองค์กรที่มีความเป็นสถาบันที่เป็นทางการและมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยองค์กร
ดังกล่าวจะมีคุณค่าและความส าคัญในฐานะสถาบันทางการเมืองที่มีภารกิจหน้าที่ชัดเจน มีความเป็นอิสระใน

                                                 
23 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย : แนวคิดพื้นฐาน “รัฐกับการปกครองท้องถิ่น”, 22-

24. 

24 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ , แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 5. 
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การก าหนดนโยบายและตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งสามารถมีทรัพย์สิน งบประมาณ บุคลากร ตลอดจน
มีผู้บริหารและสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนภายในท้องถิ่นเข้ามาท าหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังให้กับประชาชนภายในอาณา
บริเวณหนึ่ง ๆ ที่มีความชัดเจนและแน่นอน องค์กรในลักษณะนี้ถูกให้นิยามว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ทั้งนี้หากพิจารณาลงไปถึงความส าคัญและเหตุผลของการกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นภายในรัฐชาติ
สมัยใหม่เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติเล็งเห็นว่า “ประชำชน” ถือเป็นขุมก าลังที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศและ
การเจริญเติมโตของการพัฒนาการเมือง  การปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดินตามวิถีทางแห่งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติจึงสมควรสละหรือมอบอ านาจใน
ทางการปกครองตนเองและการบริหารจัดการท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับควรการ
กระจายภารกิจขั้นพ้ืนฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท าแทน อาทิ ภารกิจด้านการรักษาความ
สะอาด การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ ซึ่งการกระจายอ านาจดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลากหลายประการต่อทั้งประชาชนภายในท้องถิ่นสามารถที่จะสามารถฝึกฝน คิด และ
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่องที่เข้ามามี “ส่วนร่วม” ในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นตามวิถีทาง
แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการบริหารประเทศรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกันประชาชนภายใน
ท้องถิ่นยังจะได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงตรงตามเจตนารมณ์ ความต้องการ และความ
คาดหวังที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลกลางหรือ 
รัฐบาลแห่งชาติที่จะสามารถท าภารกิจหน้าที่ใหม่เพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายและสภาพปัญหาของรัฐชาติ
สมัยใหม่ที่มีจ านวนมากข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ อาทิ ภารกิจด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ ภารกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรต่าง ๆ ภารกิจด้านการส ารองและพัฒนาพลังงาน 
ภารกิจด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ภารกิจด้านการค้นคว้าทางอวกาศและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
ฯลฯ 

 

ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น (Local Self Government) ถือเป็น
รากฐานส าคัญที่มีมาอย่างยาวนานในสังคมมนุษย์ในรูปแบบของเครือญาติ วงศ์วาน ตระกูล ซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่
เป็นผู้ดูแลหรือในการปกครองระดับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ไม่มีความเป็นทางการ (Informal) ต่อมาภายหลังการ
เกิดรัฐชาติสมัยใหม่การปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นได้ถูกลดความส าคัญลงและผนวกเข้ารวมจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของรัฐชาติสมัยใหม่ที่มุ่งรวมอ านาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง อย่างไรก็ตามรัฐชาติสมัยใหม่จ านวน
มากยังคงให้ความส าคัญกับการจัดโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ไปในระดับท้องถิ่นเพ่ือให้การปกครองที่เกิดขึ้นหาใช่เป็นเพียงการปกครองเพ่ือประชาชน
เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการปกครองในทุกระบอบล้วนอ้างว่าท าเพ่ือประชาชน แต่สิ่งส าคัญยิ่งของ
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ประชาธิปไตยท้องถิ่นคือการปกครองของประชาชนและโดยประชาชน25ผ่านการสละอ านาจหรือมอบอ านาจ
การตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กระท า
แทนเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถฝึกฝน คิด และเรียนรู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในระดับ
ท้องถิ่นตามวิถีทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังท าให้ประชาชนภายในท้องถิ่นได้รับการ
บริการสาธารณะจากรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงตรงตามความต้องการ และความคาดหวังที่หลากหลายของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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25 เอนก เหล่าธรรมทัศน์, แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน: สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย, 5. 


