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หากกล่าวถึงการกระจายอำ�นาจ (Decentralization)
ย่อมจะเห็นได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุดความคิดที่มีประเด็นข้อถกเถียง
เกี่ ย วกั บ คำ � ศั พ ท์ อ ยู่ ม ากพอสมควรในหมู่ นั ก วิ ช าการและ
นักปฏิบัติการอย่างน้อยๆ ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ว่าการกระจายอำ�นาจยังเป็นคำ�ศัพท์ทยี่ งั ไม่มคี �ำ นิยามใดทีท่ �ำ ให้
สามารถเห็นพ้องต้องกันได้ทงั้ หมดทีเดียว แต่กระนัน้ ก็ตาม การ
กระจายอำ�นาจก็เป็นคำ�ที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากโดยเฉพาะใน
สังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน เนื่องจากว่าระบบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยถือเป็นปัจจัยสำ�คัญอันดับต้น ๆ ของ
การกระจายอำ�นาจ เพราะข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ชี้ชัด
ว่ า การกระจายอำ � นาจจะมี ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ กั บ ระบบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมากกว่าระบบการเมือง
รู ป แบบอื่ น ๆ หรื อ กล่ า วอย่ า งถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว คื อ ประเทศที่ มี ร ะบบการเมื อ งการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมีการกระจายอำ�นาจควบคูก่ นั ไปกับการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมในการใช้อ�ำ นาจรัฐร่วมกันกับรัฐจากภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม
หนังสือเรือ่ งการกระจายอำ�นาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียของรองศาสตราจารย์
ดร.ปธาน สุวรรณมงคล (2554) เล่มนี้จัดเป็นหนังสือที่มีความพยายามอธิบายให้เห็นถึงแนวคิดการ
กระจายอำ�นาจทั้งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศฟิลปิ ปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ ประเทศต่าง ๆ เหล่านีม้ ปี ระสบการณ์
การกระจายอำ�นาจมาอย่างยาวนานพอ ๆ กับประเทศไทยของเรา โดยผู้เขียนได้เพียรพยายามเขียน
หนังสือเล่มนีข้ นึ้ มาจากประสบการณ์ของผูเ้ ขียนทีค่ รํา่ หวอดอยูก่ บั ประเด็นการกระจายอำ�นาจทีเ่ กิด
ขึ้นในสังคมมาอย่างยาวนานกว่าสิบปี รวมทั้งจากประสบการณ์ของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ทำ�การจัดแบ่งโครงสร้างการนำ�เสนอเนื้อหา
ของหนังสือเล่มนี้ออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ 3 ส่วน จำ�นวน 11 บท ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจ ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นจำ�นวน 5 บทคือ บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการ
กระจายอำ�นาจ บทที่ 2 การกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่น บทที่ 3 กลุ่มเป้าหมายของการกระจายอำ�นาจ
บทที่ 4 แนวทางการกระจายอำ�นาจ และบทที่ 5 ปัจจัยเหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจ ต่อมาส่วนที่ 2
การกระจายอำ�นาจของประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งแบ่งออกเป็นจำ�นวน 4 บทคือ บทที่ 6 การกระจาย
อำ�นาจกรณีประเทศญี่ปุ่น บทที่ 7 การกระจายอำ�นาจกรณีประเทศเกาหลีใต้ บทที่ 8 การกระจาย
อำ�นาจกรณีฟลิ ปิ ปินส์ และบทที่ 9 การกระจายอำ�นาจกรณีประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนัน้ ในส่วน
สุดท้ายคือ ส่วนที่ 3 การกระจายอำ�นาจในประเทศไทย และบทเรียนการกระจายอำ�นาจ ประกอบ
ด้วยเนื้อหาจำ�นวน 2 บทคือ บทที่ 10 การกระจายอำ�นาจกรณีประเทศไทย และบทที่ 11 บทเรียน
จากการกระจายอำ�นาจของประเทศในเอเชีย  
บทที่ 1 ว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำ�นาจ เป็นบทที่พยายามอธิบายเนื้อหาของ
การกระจายอำ�นาจโดยภาพรวมทัว่ ไปในแง่ของความหมาย มิตขิ องการกระจายอำ�นาจ เหตุผลทีต่ อ้ ง
มีการกระจายอำ�นาจ ไตรลักษณ์ของการกระจายอำ�นาจ เป้าหมายของการกระจายอำ�นาจ รวมตลอด
ทั้งการวัดการกระจายอำ�นาจตามลำ�ดับ โดยประเด็นที่น่าสนใจคือว่าการกระจายอำ�นาจไม่ใช่เรื่อง
ใหม่แต่ประการใด หากแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างช้านานแล้ว สะท้อนได้จากการปลดปล่อย
ประเทศในอาณานิคมให้เป็นอิสระจากเจ้าอาณานิคม นอกจากนี้ หากพิจารณาความหมายของการ
กระจายอำ�นาจนั้นก็จะพบมีไม่มีคำ�นิยามใดเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากลแบบเดียวกัน แต่สำ�หรับ
ผูเ้ ขียนแล้วมองว่าการกระจายอำ�นาจเป็นเรือ่ งของการจัดสรรความสัมพันธ์ระหว่างอำ�นาจของรัฐกับ
ภาคส่วนอื่นในสังคมในทิศทางที่รัฐให้ภาคส่วนอื่นมีส่วนร่วมในการใช้อำ�นาจรัฐและมีหน้าที่ในการ
บริการสาธารณะหรือการดำ�เนินการในภารกิจอืน่ ใดทีจ่ �ำ เป็นตามทีร่ ฐั เห็นสมควร ซึง่ เป็นความหมาย
ที่ไม่แตกต่างไปจากมุมมองของนักวิชาการตะวันตกที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ไม่มากนัก ยิ่งไปกว่านั้น หาก
พิจารณาตามความหมายดังกล่าวนีก้ ย็ อ่ มแสดงให้เห็นว่าการกระจายอำ�นาจมุง่ เน้นให้เกิดความเป็น
รูปธรรมที่ส�ำ คัญอยู่ 2 ประการกล่าวคือ 1) มุ่งเน้นให้ภาคส่วนอื่นของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ใช้อำ�นาจรัฐซึ่งเป็นการพิจารณาในแง่ของความหลากหลายของท้องถิ่น และ2) มุ่งเน้นให้ภาคส่วน
อื่นของสังคมเข้ามามีบทบาทและมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะในระดับที่เหมาะสมกับสังคม
ภายใต้หลักการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรัฐ
กระจายอำ�นาจจัดว่ามีลักษณะเป็นพหุมิติ ซึ่งหมายความว่าเป็นคำ�ที่มีความหมายหลาก
หลายมิติ อันประกอบไปด้วยการกระจายอำ�นาจทางการเมือง การกระจายอำ�นาจทางการบริหาร
การกระจายอำ�นาจทางการเงิน การกระจายอำ�นาจทางสังคม รวมตลอดทั้งการกระจายอำ�นาจทาง
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เศรษฐกิจหรือการตลาด แม้วา่ จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ทว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือ ทำ�ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ส่วนเหตุผลที่ต้องมีการกระจายอำ�นาจนั้นอาจมี
แนวโน้มของกระจายอำ�นาจมาจากกรณีประเทศที่มีประชากรและพื้นที่จำ�นวนมาก มีความหลาก
หลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา หรือสภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับความหลาก
หลายของสภาพทีเ่ ป็นอยูแ่ ละประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน นอกจากนีย้ งั มีเหตุผล
สำ�คัญมาจากประเทศที่ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การกระจายอำ�นาจเป็น
มาตรการทางการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคง รวมตลอดถึงการกระจายอำ�นาจมุ่งลด
ภาระของรัฐในส่วนกลางในการให้บริการแก่ประชาชนในสังคมโดยทัว่ ถึง แต่ละประเทศก็จะมีเหตุผล
ในการดำ�เนินการกระจายอำ�นาจโดยมีมิติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตย ความมั่นคง และ
การพัฒนามากน้อยแตกต่างกันออกไป
สำ�หรับเป้าหมายของการกระจายอำ�นาจนัน้ คือการมุง่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย มุง่ เน้นให้ประชาชนได้ปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระ มุง่ เน้นความรวดเร็ว
ในการให้บริการ มุง่ เน้นการลดภาระของรัฐบาลส่วนกลาง เป็นการลดความเป็นระบบราชการ ตลอด
จนมุ่งเน้นการสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็ง ทั้งนี้ การวัดการกระจายอำ�นาจอาจดำ�เนินงานได้ยาก
เนื่องจากมีการนิยามความหมายของการกระจายอำ�นาจที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่อย่างน้อย
ที่สุดการกระจายอำ�นาจอาจวัดได้จากการถ่ายโอนอำ�นาจทางภาษี การมีสัดส่วนรายได้ที่รัฐจัดสรร
ให้ทอ้ งถิน่ เพิม่ ขึน้ การมีกฎหมายเกีย่ วกับการกระจายอำ�นาจ การมีอสิ ระในการบริหาร รวมไปจนถึง
มีการถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรจากหน่วยงานรัฐส่วนกลางลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อมาบทที่ 2 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจสูท่ อ้ งถิน่ เป็นบททีพ่ ยายามอธิบายให้เห็นถึงอำ�นาจ
ทีร่ ฐั กระจายลงไปสูท่ อ้ งถิน่ อันได้แก่ ประการแรกคือ สิทธิในการปกครองตนเองทีม่ งุ่ เน้นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้สิทธิในการปกครองตนเองอย่างอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
ประการทีส่ องคือ ภารกิจหน้าที่ ทีร่ ฐั ต้องกระจายหรือโอนภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา โครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น ไปให้ท้องถิ่นดำ�เนินการตามขีดความสามารถของ
ท้องถิ่นและเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ประการที่สามคือ อำ�นาจตัดสินใจ เป็นสิ่งที่รัฐต้อง
กระจายอำ�นาจทางการตัดสินใจไปพร้อม ๆ กันกับการกระจายหรือโอนภารกิจด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
ประการที่สี่คือ ทรัพยากรการบริหาร กล่าวคือรัฐต้องแบ่งทรัพยากรทางการบริหารลงไปยังท้องถิ่น
ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรในท้องถิ่น การจัดสรรเงินอุดหนุน รวมไปจนถึงเรื่องบุคลากร ประการที่
ห้าคือ การมีส่วนร่วมคือ การกระจายโอกาสหรือการเกิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิน่ เช่น การมีสว่ นร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่ เป็นต้น
และประการสุดท้ายคือ ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ กล่าวคือ นอกจากผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมี
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ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะและประชาชน รวมถึงมีมาตรฐานการบริการทีร่ ฐั กำ�หนดแล้ว ประชาชน
ในท้องถิ่นเองก็ต้องเข้ามามีภาระรับผิดชอบร่วมกันในการตรวจสอบการใช้อำ�นาจและทรัพยากร
ทางการบริหารให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย
นอกจากประเด็นอำ�นาจที่รัฐกระจายลงไปสู่ท้องถิ่นแล้วนั้น ผู้เขียนยังได้มีการตั้งข้อสังเกต
ถึงการกระจายอำ�นาจที่ดีอีกด้วย โดยชี้ให้เห็นว่าการกระจายอำ�นาจที่ดีจะต้องส่งเสริมหลักการ
ปกครองตนเองอย่างอิสระตามเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง ต้องเพิม่ อำ�นาจให้กบั ประชาชน
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควบคูก่ นั ไป ต้องไม่กระทบต่อการกำ�กับดูแลของรัฐต่อท้องถิน่
ต้องส่งเสริมให้เกิดความตืน่ ตัวในภาคพลเมือง ต้องก่อให้เกิดการถ่วงดุลการใช้อ�ำ นาจ ต้องเป็นไปทัง้
ภาคพลเมืองและภาคตัวแทนคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำ�กับดูแลรวมกันกับรัฐต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับท้องถิ่น ต้องก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารท้องถิ่น รวม
ตลอดทัง้ ต้องก่อให้เกิดความร่วมมือของการเมืองภาคตัวแทนและการเมืองภาคพลเมืองในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น
สำ�หรับบทที่ 3 ว่ากลุ่มเป้าหมายของการกระจายอำ�นาจ เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็น
ถึงกลุ่มเป้าหมายของการกระจายอำ�นาจที่สำ�คัญคือ ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อันเนื่องมาจากการกระจายอำ�นาจทางการเมืองมีเป้าหมายไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยข้อควรพิจารณาพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับการกระจายอำ�นาจคือ สิทธิชุมชนที่จะ
ต้องทำ�ให้ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้เพิ่มมากขึ้นโดยการให้สิทธิแก่ชุมชน
ในการจัดการชุมชนของตนเองให้มากยิ่งขึ้น ประเด็นต่อมาคือการเพิ่มอำ�นาจให้ชุมชน โดยการที่รัฐ
กระจายอำ�นาจให้แก่ชุมชนให้มีบทบาทในการดูแลสิ่งมีคุณค่าในท้องถิ่น เช่น การอนุรักษ์ การบำ�รุง
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขณะเดียวกันการเพิ่มอำ�นาจให้กับชุมชนจะ
ทำ�ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร่วมกันปรึกษาหารือ และร่วมกันตัดสินใจในกิจการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกิจกรรมของท้องถิ่นได้ อันถือเป็นการวางรากฐานที่สำ�คัญของประชาธิปไตยและการ
ปรับปรุงบริการสาธารณะ ซึ่งนั่นหมายความว่า การเพิ่มอำ�นาจให้ชุมชนจะเป็นหนทางสำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนจะทำ�ให้ระบอบประชาธิปไตยที่ให้
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากกลไกการเพิ่มอำ�นาจชุมชนที่มีอยู่หลายกลไกด้วยกัน โดยกลไกการเพิ่มอำ�นาจ
ชุมชนที่น่าสนใจได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และสมรรถนะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้นแล้วนั้น ยังมีปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้การเพิ่มอำ�นาจให้แก่ชุมชนประสบ
ความสำ�เร็จทีค่ วรพิจารณาประกอบด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองของผูม้ อี �ำ นาจทางการเมือง นโยบาย
ของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ การถ่ายโอนอำ�นาจการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรทางการ
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บริหารอย่างเพียงพอ การมีช่องทางที่หลากหลายให้กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม
ตลอดจนการมีกฎหมายทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการเพิม่ อำ�นาจให้กบั ชุมชน สำ�หรับกรณีการกระจายอำ�นาจ
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ควรได้รบั การพิจารณาในสองมิตกิ ล่าวคือ มิตแิ รกคือ การพัฒนา
ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่จำ�เป็นจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและเข้าถึงประชาธิปไตยใน
สาระสำ�คัญและปฏิบัติให้สอดคล้องอย่างแท้จริง ส่วนมิติที่สองคือ การให้บริการสาธารณะ เป็นการ
จัดบริการพื้นฐานและสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับประชาชนในท้องถิ่น เช่น ถนน คู คลอง สะพาน เป็นต้น
ในขณะที่บทที่ 4 ว่าด้วยแนวทางการกระจายอำ�นาจ เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็นถึง
แนวทางหลักในการกระจายอำ�นาจลงไปสูท่ อ้ งถิน่ อันประกอบด้วย 3 แนวทางทีส่ �ำ คัญได้แก่ แนวทาง
แรกคือ การกระจายอำ�นาจตามบริบทของสภาพแวดล้อมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศนั้น ๆ โดยแนวทางการกระจายอำ�นาจแบบนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างจริงจังได้ต้องเป็นสังคมที่
คนในสั ง คมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และความตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ หน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมไปถึงการเป็นสังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการเมืองแบบมีสว่ นร่วมด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา
ประเทศแถบยุโรปตะวันตก เป็นต้น แนวทางที่สองคือ การกำ�หนดเป็นนโยบายและผลักดันให้เกิด
ขึ้นตามนโยบาย แนวทางการกระจายอำ�นาจแบบนี้มักจะต้องพึ่งพารัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการ
เมืองมากพอสมควร ตลอดจนมีระยะเวลาในการบริหารประเทศที่ต่อเนื่องจึงจะสามารถผลักดัน
นโยบายการกระจายอำ�นาจให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายได้ และแนวทางสุดท้ายคือ การ
กำ�หนดให้มีแผนการกระจายอำ�นาจ ซึ่งแนวทางการกระจายอำ�นาจแบบนี้มักเกิดขึ้นในประเทศที่
กำ�ลังพัฒนาทางการเมือง เช่น ประเทศไทย เป็นต้น โดยทีแ่ ผนการกระจายอำ�นาจจะกำ�หนดขัน้ ตอน
ของการกระจายอำ�นาจ กำ�หนดภารกิจที่จะมีการกระจายอำ�นาจไปให้ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อาจกล่าวได้วา่ การดำ�เนินงานตามแนวทางการกระจายอำ�นาจทัง้ สามแบบดังกล่าวย่อม
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่ บริบททางการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม บริบททางเทคโนโลยี รวมตลอดจนถึงเจตนารมณ์ของผู้นำ�และเสถียรภาพทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วย
ส่วนบทที่ 5 ว่าด้วยปัจจัยเหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจ เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็นถึง
ปัจจัยสำ�คัญที่เหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจ อันทำ�ให้การกระจายอำ�นาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น
ต้องชะลอหรือหยุดชะงัก โดยสิง่ ทีเ่ ป็นปัจจัยสำ�คัญทีเ่ หนีย่ วรัง้ การกระจายอำ�นาจทีน่ า่ สนใจประการ
แรกคือ ระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติ กล่าวคือ การที่ท้องถิ่นมีระบบอุปถัมภ์และระบบเครือ
ญาติที่มีความเข้มแข็งย่อมจะทำ�ให้เมื่อมีการกระจายอำ�นาจลงไปสู่ท้องถิ่นเป็นผลทำ�ให้อำ�นาจไป
กระจุกตัวหรือรวมศูนย์อยูท่ กี่ ลุม่ ผูน้ �ำ ทีม่ อี ทิ ธิผลอยูใ่ นท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยอาจเป็นนักการเมืองท้องถิน่
และหรือนักธุรกิจ ซึง่ อาจใช้ชอ่ งทางดังกล่าวแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวจากอำ�นาจทีไ่ ด้รบั มาอย่าง

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY Vol.19 No. 1

201

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนั้น ปัจจัยเหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ
การคอร์รปั ชัน่ เป็นเรือ่ งทีม่ กี ารกล่าวถึงอย่างมากซึง่ มักเกิดจากการทีผ่ มู้ อี �ำ นาจในท้องถิน่ หรือนักการ
เมืองท้องถิ่นใช้อำ�นาจที่ได้รับการกระจายมา เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
มากกว่าผลประโยชน์สว่ นรวม แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั จำ�นวนหลายชิน้ ทีไ่ ม่อาจสรุปได้อย่างแน่ชดั
ว่าการกระจายอำ�นาจก่อให้เกิดการคอร์รปั ชัน่ เพิม่ ขึน้ หรือไม่ ทัง้ นี้ เพราะมีเงือ่ นไขเกีย่ วข้องทีม่ คี วาม
สลับซับซ้อนอย่างมาก แต่กระนัน้ ก็ตาม ผูเ้ ขียนก็สะท้อนเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าในข้อเท็จจริงแล้วนัน้
ประเด็นเกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่ควรกระจายอำ�นาจเพราะมีปัญหาการ
คอร์รัปชั่น แต่น่าจะอยู่ที่ว่าจะกระจายอำ�นาจอย่างไรจึงจะทำ�ให้ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศ
ชาติได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ นอกจากนีแ้ ล้วกระบวนทัศน์การกระจายอำ�นาจของผูน้ �ำ ทางการเมืองใน
หลุมดำ�ทางอำ�นาจที่กักขังอำ�นาจไว้ที่ส่วนกลางไม่ปล่อยออกมาให้ประชาชนปกครองตนเองก็เป็น
ปัจจัยเหนี่ยวรั้งการกระจายอำ�นาจที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งด้วยเช่นกัน
ต่อมาบทที่ 6 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีประเทศญี่ปุ่น เป็นบทที่พยายามอธิบายให้
เห็นถึงวิวัฒนาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศญี่ปุ่น รวมตลอดทั้งการปฏิรูปการกระจาย
อำ�นาจของประเทศญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง พ.ศ.2552 โดยผู้เขียนสะท้อนให้
เห็นว่าการกระจายอำ�นาจของประเทศญี่ปุ่นที่ดำ�เนินมากว่าหกสิบปีนั้นมีข้อสังเกตหลายประการ
ได้แก่ ประการแรกคือ การกระจายอำ�นาจของประเทศญี่ปุ่นนับแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา
มีปจั จัยสำ�คัญมาจากภายนอกคือ กองบัญชาการกองกำ�ลังสัมพันธมิตรทีด่ �ำ เนินการผลักดันให้มกี าร
กำ�หนดให้มกี ารปกครองตนเองของท้องถิน่ และการเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ โดยตรงเป็นครัง้ แรกทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา ประการที่สองคือ การกระจายอำ�นาจมักเกิดขึ้นมาจากผู้นำ�ทางการ
เมืองหรือผู้น�ำ รัฐบาลเป็นสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�ำ ที่มีภูมิหลังมาจากการเมืองท้องถิ่น ประการ
ที่สามคือ การกระจายอำ�นาจจำ�เป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองอย่างจริงจังและต่อ
เนื่อง และประการสุดท้ายคือ ข้าราชการประจำ�ส่วนกลางของญี่ปุ่นยังมีบทบาทอย่างมากต่อการ
ปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขณะที่บทที่ 7 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีประเทศเกาหลีใต้ เป็นบทที่พยายามอธิบาย
ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศเกาหลีใต้ รวมตลอดทั้งการปฏิรูปการ
กระจายอำ�นาจของประเทศเกาหลีใต้ ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง พ.ศ.2552 ทั้งนี้
ผูเ้ ขียนสะท้อนให้เห็นว่ากระจายอำ�นาจของประเทศเกาหลีใต้มคี วามคล้ายคลึงกันกับกระจายอำ�นาจ
ของประเทศญี่ปุ่น โดยพบว่าปัจจัยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการกระจายอำ�นาจของประเทศ
เกาหลีใต้ภายหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องและสงครามเกาหลีมาจากปัจจัยภายนอกได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ที่ทำ�ให้มีการแก้ไขกฎหมายการปกครองตนเองเกิดขึ้น แต่ก็ต้องมาหยุดชะงักเนื่องจากเหตุการณ์
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ทางการเมืองทีม่ กี ารปกครองภายใต้รฐั บาลอดีตประธานาธิบดีปกั จุงฮี และนายทหารทีเ่ ข้ามาสืบทอด
อำ�นาจต่อ และหลังจากนัน้ ประชาธิปไตยก็กลับมาสูป่ ระเทศเกาหลีอกี ครัง้ และมีการดำ�เนินมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทำ�ให้การกระจายอำ�นาจเป็นนโยบายทีร่ ฐั บาลพลเรือนต้องให้ความสำ�คัญ โดยปัจจุบนั การ
กระจายอำ�นาจของประเทศเกาหลีใต้ได้มเี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น การกระจายอำ�นาจทางการคลัง
ท้องถิน่ ทีม่ กี ารกระจายรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่ละประเภทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
สำ�หรับบทที่ 8 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีฟิลิปปินส์ เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็น
ถึงวิวฒ
ั นาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศฟิลปิ ปินส์ รวมตลอดทัง้ การปฏิรปู การกระจายอำ�นาจ
ของประเทศฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นหลังได้รับเอกราชจนถึง พ.ศ.2552 ซึ่งฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่
ประสบความสำ�เร็จอย่างมากประเทศหนึ่งในเรื่องของการกระจายอำ�นาจที่เริ่มต้นอย่างจริงจังนับ
ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็นต้นมา แม้ว่าก่อนหน้าที่การกระจายอำ�นาจของประเทศฟิลิปปินส์จะต้องหยุด
ชะงักลงไปเกือบยีส่ บิ ปีกต็ าม เนือ่ งจากสหรัฐอเมริกามีเหตุผลทางการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นช่ ว งสงครามเย็ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น รั ฐ บาลเผด็ จ การของอดี ต
ประธานาธิบดีมาร์กอส แต่ในทีส่ ดุ พลังของประชาชนก็สามารถโค่นล้มรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี
มาร์ ก อสได้ สำ � เร็ จ ทำ � ให้ ก ารกระจายอำ � นาจกลั บ มาสู่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อี ก ครั้ ง โดยรั ฐ บาลของอดี ต
ประธานาธิบดีอาคิโนที่มีนโยบายสำ�คัญต่อการกระจายอำ�นาจอย่างจริงคือ รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองแก่ทอ้ งถิน่ จนนำ�ไปสูก่ ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญทีม่ บี ทบาทให้การรับรอง
การปกครองตนเองในปี พ.ศ.2530 และตามมาด้วยการนำ�มาสูก่ ารออกกฎหมายการปกครองตนเอง
ใน พ.ศ.2534 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองโดยอำ�นาจในการตัดสินใจลงไปสู่
ประชาชนอย่างแท้จริง
สำ�หรับบทที่ 9 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีประเทศอินโดนีเซีย เป็นบททีพ่ ยายามอธิบาย
ให้เห็นถึงวิวฒ
ั นาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศอินโดนีเซีย รวมตลอดทัง้ การปฏิรปู การกระจาย
อำ�นาจของอินโดนีเซียใต้ที่ที่เกิดขึ้นหลังได้รับเอกราชจนถึง พ.ศ.2552 ซึ่งการกระจายอำ�นาจของ
ประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะที่เป็นไปอย่างช้า ๆ หรืออย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะเป็นเรื่องประเด็น
ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงของประเทศทำ�ให้ผู้มีอำ�นาจทางการเมืองสนับสนุนสนับสนุนการรวม
อำ�นาจ และมีการกระจายอำ�นาจอย่างระมัดระวัง ทัง้ นีก้ ารกระจายอำ�นาจให้กบั องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียเกิดขึ้นหลายครั้งในรอบกว่าร้อยปี โดยประเทศอินโดนีเซียพยายามใช้
แนวทางด้านกฎหมายเป็นแนวทางหลัก มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองตนเองตลอด
มา จนกระทั้งในปี พ.ศ.2542 ได้มีการออกกฎหมายการปกครองตนเองที่มีการวางหลักการพื้นฐาน
ในการปกครองตนเองของภูมิภาคไว้ 5 ประการคือ ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
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การเพิ่มอำ�นาจ ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม การรับรองศักยภาพและความหลากหลายของ
ภูมภิ าค ตลอดจนความจำ�เป็นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องภูมภิ าค แต่ดเู หมือน
ว่าในทางปฏิบัติก็มีการรวมศูนย์อำ�นาจอยู่ที่ผู้นำ�ประเทศมาโดยตลอด การกระจายอำ�นาจจึงยังคง
ติดกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น ความไม่ชัดเจนในการจัดสรรอำ�นาจหน้าที่ระหว่าง
ส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการกำ�กับดูแลท้องถิ่นของรัฐยังไม่มีประสิทธิภาพ
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองตนเองในหลายฉบับก็มีส่วนที่
ทำ�ให้การปกครองท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียมีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้น
สำ�หรับบทที่ 10 ว่าด้วยการกระจายอำ�นาจกรณีประเทศไทย เป็นบทที่พยายามอธิบายให้
เห็นถึงวิวัฒนาการของการกระจายอำ�นาจในประเทศไทย รวมตลอดทั้งการปฏิรูปการกระจาย
อำ�นาจของประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ก่อนและหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 โดยการกระจาย
อำ�นาจของประเทศไทยทีเ่ กิดขึน้ ก่อนการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สะท้อนให้เห็นได้อย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงริเริ่มให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐใน
การดูแลกิจการการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและตำ�บล ต่อมาก็ทรง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรร่วมกันจัดตัง้ สุขาภิบาลขึน้ ได้แก่ สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นต้น ดังนั้น การการตั้งสุขาภิบาลจึงนับได้ว่าเป็นการวางรากฐานที่สำ�คัญของการปกครองตนเอง
ของประชาชนในอนาคต ซึง่ การกระจายอำ�นาจในช่วงสมัยนีน้ นั้ ถือเป็นการกระจายอำ�นาจในรูปแบบ
รัฐ-ราษฎรร่วมพัฒนา ส่วนการกระจายอำ�นาจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 สามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุคคือ การกระจายอำ�นาจยุคที่หนึ่งคือ ในบริบทของ
อำ�มาตยาธิปไตย (พ.ศ.2475-2516) ที่มีลักษณะเป็นเพียงรูปแบบและโครงสร้างของการปกครอง
ตนเองในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่โดยรวมยังถูกสั่งการและควบคุมอย่างใกล้ชิดจากส่วนกลาง โดยมี
ลักษณะที่เรียกว่ารัฐสั่งราษฏร ต่อมาการกระจายอำ�นาจยุคที่สองคือ ในบริบทประชาธิปไตยเฟื่องฟู
และประชาธิปไตยครึ่งใบ (พ.ศ.2516-2533) ที่ก่อกำ�เนิดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา อันเป็น
ผลมาจากนโยบายของรัฐบาลเป็นสำ�คัญ โดยกรุงเทพมหานครเกิดจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการ
เลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตย ส่วนเมืองพัทยาเกิดมาจากรัฐบาลแบบกึง่ ประชาธิปไตย การกระจาย
อำ�นาจยุคที่สามคือ ในบริบทประชาธิปไตย (พ.ศ.2534-2539) ที่มีการยกฐานะสภาตำ�บลให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทำ�ให้เกิดองค์การบริหารส่วนตำ�บลขึน้ กว่าพันแห่งทันที และการกระจาย
อำ�นาจยุคที่สี่คือ ในบริบทประชาธิปไตย (พ.ศ.2540-2552) เป็นช่วงที่การกระจายอำ�นาจสำ�หรับ
ประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมากที่สุดภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 จนกระทัง้ มีแผนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2543
ในเวลาต่อมา แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตว่าอุปสรรคสำ�คัญของการกระจายอำ�นาจสู่
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ท้องถิน่ ของรัฐไทยทีม่ มี าโดยตลอดนัน้ คือ เจตคติของผูม้ อี �ำ นาจทางการเมืองการบริหารในส่วนกลาง
ทีเ่ ป็นเสมือนหลุมดำ�ทีด่ หู รือเหนีย่ วรัง้ ไม่ให้เกิดการกระจายอำ�นาจให้ทอ้ งถิน่ ได้ปกครองตนเองอย่าง
อิสระ
สำ�หรับบทสุดท้ายคือบทที่ 11 ว่าด้วยบทเรียนจากการกระจายอำ�นาจของประเทศในเอเชีย
เป็นบทที่พยายามอธิบายให้เห็นถึงบทเรียนของการกระจายอำ�นาจจากประสบการณ์การกระจาย
อำ�นาจที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย โดยประเด็นสำ�คัญทีพ่ บคือ การกระจายอำ�นาจไม่ใช่เป็นเรือ่ งใหม่
สำ�หรับประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ซึง่ นัน่ หมายความว่าประเทศต่าง ๆ เหล่านีม้ กี ารกระจายอำ�นาจทางการ
บริหารตามสมควรอยู่บ้างแล้ว แต่ประเด็นการเมืองกลับพบว่าเป็นเรื่องใหม่สำ�หรับประเทศต่าง ๆ
เหล่านี้ ทั้งนี้แต่ละประเทศก็จะมีลักษณะการกระจายอำ�นาจที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของ
สภาพแวดล้อมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอแนะจากประสบการณ์
การกระจายอำ�นาจที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียเหล่านี้นั้นย่อมทำ�ให้เห็นว่าการกระจาย
อำ�นาจไปสูท่ อ้ งถิน่ ตามทีค่ าดหวังไว้นนั้ จะต้องมีหลายปัจจัยเข้ามาเกีย่ วข้องได้แก่ การทีผ่ นู้ �ำ ทางการ
เมืองมีเจตนารมณ์ทจี่ ริงจังและจริงใจ การมีนโยบายการกระจายอำ�นาจทีช่ ดั เจน การมีระบบการเมือง
ทีม่ เี สถียรภาพ การมีการเมืองภาคพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง และการแก้ไขกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้เอื้ออำ�นวยต่อการกระจายอำ�นาจ
โดยภาพรวมของหนังสือเรื่องการกระจายอำ�นาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียเล่ม
นีแ้ ล้ว จัดว่าเป็นหนังสือเกีย่ วกับแนวคิดการกระจายอำ�นาจอีกเล่มหนึง่ ทีน่ า่ สนใจอย่างมากในแวดวง
การวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย ซึ่งผู้เขียนได้พยายามอธิบายขยายความ
ประเด็นเกีย่ วกับแนวคิดการกระจายอำ�นาจในมิตติ า่ ง ๆ อย่างหลากหลายมุมมองทัง้ ในเชิงกว้างและ
เชิงลึก กอปรด้วยการเสริมประสบการณ์การภาคปฏิบัติด้วยบทเรียนของการกระจายอำ�นาจจาก
ประสบการณ์การกระจายอำ�นาจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย อันช่วย
ทำ�ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของแนวคิดการกระจายอำ�นาจทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นไปอีก
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้มีการตีพิมพ์มานานสักระยะหนึ่งแล้ว แต่เนื้อหา
สาระของหนังสือเล่มนี้ยังมีความน่าสนใจอยู่มากมายหลายประการ โดยผู้วิจารณ์มองเห็นว่าหนังสือ
เล่มนีม้ จี ดุ เด่นทีส่ �ำ คัญอย่างน้อย 2 ประการทีน่ า่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นอย่างมากกล่าวคือ ประการ
แรกคือ หนังสือเล่มนี้มีการใช้สำ�นวนภาษาและลีลาในการนำ�เสนอที่ช่วยให้อ่านเข้าใจง่าย มีการจัด
เรียงลำ�ดับการนำ�เสนอเนื้อหาสาระเป็นหมวดหมู่เอาไว้อย่างเป็นระบบ และไม่มีความซับซ้อน อัน
ช่วยทำ�ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และความเข้าใจในแนวคิดการกระจายอำ�นาจได้ง่ายและ
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เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่วนประการที่สองคือ หนังสือเล่มนี้มีส่วนสำ�คัญอย่างมากซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิน่ นักบริหารในองค์กรภาครัฐทัง้ ในส่วนกลางและระดับท้องถิน่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ เพื่อการทำ�ให้
ประเทศชาติมนี โยบายการกระจายอำ�นาจทีช่ ดั เจน ต่อเนือ่ ง และเป็นระบบ ตลอดจนมีปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้ออำ�นวยต่อการกระจายอำ�นาจลงไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากจุดเด่นของหนังสือดังกล่าวมาแล้วนัน้ ในทางตรงข้ามกันหนังสือเล่มนีก้ ย็ งั คง
มีจดุ อ่อนทีผ่ วู้ จิ ารณ์มองว่าควรได้รบั การเติมเต็มเพือ่ ให้เนือ้ หาสาระมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ในบาง
ประเด็น โดยจุดอ่อนของหนังสือเล่มนี้มีอย่างน้อย 2 ประการคือ ประการแรกคือ ผู้เขียนไม่ได้มีการ
สรุปกุญแจสำ�คัญ (Key Words) สอดแทรกไว้ในเนื้อหาของแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่านได้ท�ำ การทบทวน
ความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นเนื้อหาหลักได้ง่ายขึ้น และประการที่สองคือ เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้มี
การจัดทำ�ในส่วนของอภิธานศัพท์นำ�เสนอเอาไว้ภายในหนังสือเล่มนี้ ดังนั้น ในการปรับปรุงเนื้อหา
ของหนังสือเล่มนีใ้ นครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ารณ์จงึ เห็นว่าผูเ้ ขียนควรมีการเพิม่ เติมในส่วนของสรุปกุญแจสำ�คัญ
(Key Words) รวมทั้งเพิ่มเติมอภิธานศัพท์เอาไว้ภายในหนังสือด้วยก็จะเป็นการช่วยเติมเต็มเนื้อหา
ของหนังสือเล่มนีใ้ ห้สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงผลงานทีม่ คี วามสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิง่ ขึน้ รวม
ตลอดทั้งยังจะก่อให้เกิดประโยชน์สำ�หรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะกรรมการการกระจาย
อำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ก.ก.ถ.) นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิน่ นักบริหาร
ในองค์กรภาครัฐทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำ�นาจ
นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เกิดความเข้าใจต่อแนวคิดการกระจายอำ�นาจทั้งในเชิง
กว้างและลึกอย่างแท้จริงต่อไป
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