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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่สําคัญสามประการด้วยกัน คือ ประการแรก เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดของการนําไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชน ประการที่สอง เพ่ือศึกษาถึงการประสานงาน
ร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประการที่สาม เพ่ือศึกษา
แนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลจากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่นําไปสู่การผลักดันแนวคิดของการมีสภาองค์กรชุมชนขึ้นน้ัน
คือ  ประการแรกการที่ชุมชนแสวงหาเคร่ืองมือเพ่ือต่อสู้กับความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคม  ประการ
ที่สองกฎหมายให้การรองรับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากย่ิงขึ้น ประการที่สามความบกพร่อง
ของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประการที่สี่ข้อจํากัดของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจนขาดความยืดหยุ่นในการบริการ
สาธารณะ  และประการสุดท้ายบทเรียนจากการเติบโตของภาคประชาสังคมในการเข้ามามีบทบาท
ต่อการเสริมสร้างกระบวนการทางการเมืองภาคพลเมือง ในขณะที่ผลจากการศึกษาเก่ียวกับการ
ประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน พบว่า สภาองค์กรชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มีลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างทําซึ่งยังไม่ส่งผลต่อการทํางานร่วมกัน
ระหว่างองค์กร การขาดความร่วมมือและขาดความเข้าใจอันดีต่อกัน การที่ผู้นําของทั้งสององค์กรมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน  ได้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  
ทําให้การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดความ
ไว้เน้ือเช่ือใจต่อกันและเป็นเหตุให้เกิดการหวาดระแวงต่อกัน  ผลกระทบทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่ทิศทาง
ของการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นที่ยังขาดมิติของแผนการพัฒนาในเชิงบูรณาการ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to root down to the stem of ideas 
leading to the establishment of Community Organization Councils (COCs); (2) to find 
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the characteristics of collaboration between the two organizations, COCs and Local 
Government Organizations (LGOs); and (3) to understand the collaboration between 
COCs and LGOs. 
 This research finding at least five key factors leading to the furtherance of the 
establishment of COCs.First, the community was in search a means to encounter the 
inequality in the society. Second, the law increasinglyguarantee the people 
participation. Third, the representative democracy system proved failed. Fourth,the  
agencies in LGOs were bounded by law not flexible. Finally, the growth of civil 
society in nurturing the civil polities system turned into lesson for community. 
 The collaboration between the two organizations was founded to be 
segregated. There were lacks of cooperation and understanding. The leaders of the 
organizations had negative attitudes toward each other, resulting in a feedback to the 
development of potentiality of COC unavoidably and leading to the poor 
coordination between the COCs and the LGOs or other government agencies. 
Especially, the distrustfulness of the organizations brought about the suspicion 
toward each other, which the final impact would lastly be delivered to the 
segregated development directions of the local development plans. 
 
คําสําคญั 
 สภาองค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชนท้องถิ่น 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ด้วยความที่สภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําลังมีความเติบโตควบคู่กัน
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการมีบทบาทภารกิจภายใต้พ้ืนที่การดําเนินงานและลักษณะของกิจกรรมการ
บริการสาธารณะที่มีต่อประชาชนซึ่งอาจมีเป้าหมายในทํานองเดียวกัน จนก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
ความหวาดระแวงไม่เข้าใจกันต่อกระบวนการประสานงานระหว่างองค์กร หรือแม้แต่มิติทางการเมือง
ในพ้ืนที่ที่มีนัยสําคัญจนอาจลุกลามบานปลายเป็นความรุนแรงที่สร้างความบอบซ้ําให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
จนยากต่อการตามเยียวยาในภายหลัง  ด้วยเหตุน้ีผู้เขียนจึงได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวโดย
ถือเป็นเหตุผลสําคัญในการกําหนดที่มาและความสําคัญของการศึกษาในครั้งน้ีเพ่ือศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลในการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม  อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในเชิงสันติวิธีต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 1. ที่มาของแนวคิดที่นําไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร   
 2. การประสานความร่วมมือกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างไร   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดของการนําไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษาการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. การค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) โดยทําการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  
บทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
ทั้งข้อมูลในเชิงปฐมภูมิ (Primary Source) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 
 2. การสังเกตการณ์ (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชน ทั้งในระดับตําบล ระดับจังหวัด และระดับชาติ การจัดทํา
ประชาคมตําบล ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม/ สัมมนาในประเด็นที่เก่ียวเน่ือง 
 3.  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depthinterview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากบุคคลในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องหรือผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key InformantInterview) คือ  
ประธาน/ สมาชิกสภาองค์กรชุมชน ผู้บริหาร/ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ข้อคิดเห็นจากแกนนําของสภาองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด/ ระดับชาติ นักวิชาการ และประชาชนใน
พ้ืนที่ นอกจากน้ียังได้อาศัยการประชุมกลุ่มย่อยในบางกรณี 
 สําหรับหลักเกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในการศึกษานั้น  สิ่งแรกผู้เขียนได้นําเกณฑ์
การจําแนกพ้ืนที่เป็นรายภาคตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ได้จัดแบ่งไว้ก่อน
หน้าน้ีแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย (1) ภาคเหนือ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
(3) ภาคกลางตอนบนและตะวันตก (4) ภาคกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตะวันออก และ (5) ภาคใต้ โดย
การพิจารณาจากลักษณะของความร่วมมือกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากข้อมูลการแนะนําของแกนนําองค์กรชุมชน จากบุคคลท่ีคลุกคลีกับประเด็นและจากการทบทวน
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งพ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกในการศึกษาครั้งน้ีเป็นดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา 
 

ภาค พื้นที่ทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ภาคเหนือ  
(เลือก จ.พิษณโุลก) 

สภาองค์กรชุมชนตําบลชมพู  อ.เนินมะปราง 
องค์การบริหารส่วนตําบลชมพู  อ.เนินมะปราง 
สภาองค์กรชุมชนตําบลวังยาง  อ.เนินมะปราง 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาง  อ.เนินมะปราง 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(เลือก จ.สุรินทร์) 

สภาองค์กรชุมชนตําบลบ้านไทร  อ.ปราสาท 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไทร  อ.ปราสาท 
สภาองค์กรชุมชนตําบลทมอ  อ.ปราสาท   
องค์การบริหารส่วนตําบลทมอ  อ.ปราสาท 

3. ภาคกลางตอนบนและตะวันตก   
(เลือก จ.ลพบุรี)   

สภาองค์กรชุมชนตําบลโพธ์ิเก้าต้น  อ.เมือง 
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเก้าต้น  อ.เมือง 
สภาองค์กรชุมชนตําบลบางขันหมาก  อ.เมอืง 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก  อ.เมือง 

4. ภาคใต้  
(เลือก จ.ระนอง)   
 
 

สภาองค์กรชุมชนตําบลละอุ่นเหนือ  อ.ละอุ่น  
องค์การบริหารส่วนตําบลละอุ่นเหนือ  อ.ละอุ่น 
สภาองค์กรชุมชนตําบลลําเลียง  อ.กระบุรี 
เทศบาลตําบลลําเลียง  อ.กระบุรี 

5. ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก   
(เลือก จ.กรุงเทพมหานคร)   

สภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท  เขตพญาไท 
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
สภาองค์กรชุมชนเขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี 
เขตมีนบุรี  กรงุเทพมหานคร 

 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์ผ่านการผนวกรวมข้อมูลโดยการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) โดยการสร้างข้อสรุปทั่วไปที่แสดงความเช่ือมโยงระหว่างตัวแปรโดย
ใช้กรณีหรือแหล่งข้อมูลเฉพาะจํานวนหน่ึงเป็นหลักแล้วกล่าวอ้างความจริงทั่วไปข้ึนจากความจริง
เฉพาะของข้อมูลชุดดังกล่าว (สุภางค์  จันทวานิช, 2552) เพ่ือเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมผ่านทางเอกสารและผลการวิจัยต่าง ๆ  
 
ผลการวิจัย 
 ต้ังแต่พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ผลการจัดต้ัง
สภาองค์กรชุมชนมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมจํานวนของสภาองค์กรชุมชน  
จํานวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง และจํานวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชน  ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จํานวนสภาองค์กรชุมชน/ องค์กรชุมชนที่จดแจ้ง/ สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 
 

ภาค 
จํานวน 
อปท. 

สภาองค์กรชุมชนที่จัดต้ัง กลุ่ม/
องค์กร 

ที่จดแจ้ง 

สมาชิก
สภาองค์กร

ชุมชน2551 2552 2553 2554 รวม 

1. ตอ.เฉียงเหนือ 2,968 324 169 224 91 808 12,284 22,265
2. กลาง / ตะวันตก 1,456 223 136 169 42 528 7,905 11,621
3. ใต้ 1,264 190 99 127 37 416 5,760 9,060
4. เหนือ 1,474 198 18 114 76 330 9,300 9,218
5. กทม.ปริมณฑล / 814 140 71 54 62 265 6,303 7,850

รวม 7,976 1,075 493 688 308 2,564 41,552 60,014
 
ที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน, 2554) 
 
 สภาองค์กรชุมชน “เป็นพ้ืนที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจํานงร่วมกัน” ซึ่ง
การรวมกลุ่มที่มีลักษณะของการเป็นพ้ืนที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจํานงร่วมกัน
ดังกล่าวน้ีไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทย เพราะการรวมกลุ่มกันดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเข้มแข็ง
ของกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการมาก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชนอยู่แล้วในลักษณะของสภาชาวบ้าน ซึ่งจากบทเรียนที่เข้มแข็งของชุมชนเหล่าน้ีจึงเป็นต้นแบบ
ของการที่คนในชุมชนลุกขึ้นมาบริหารจัดการกันเอง และเรียนรู้ที่จะกําหนดแผนทิศทางการพัฒนา
ของชุมชนที่สอดความกับความต้องการของคนในชุมชนและเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงประเด็น  
โดยไม่จําเป็นต้องรอหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียว ในขณะที่พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ.  2551  นับว่าเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายที่ให้การรับรองกลุ่มองค์กรชุมชนในการจดแจ้งเพ่ือ
จัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชนให้มีสถานะทางกฎหมาย โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้สภาองค์กรชุมชนเป็น
พ้ืนที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจํานงร่วมกัน  มีการเปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยน
และการปรึกษาหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยการวางแผนของการพัฒนาชุมชนร่วมกันและ
สร้างประเด็นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะนําไปสู่การผลักดันเจตจํานงร่วมกันเข้า        
สู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงสู่กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะ 
 ผลจากการศึกษานี้ผู้เขียนพยายามช้ีให้เห็นถึงแรงผลักดันที่ทําให้เกิดพลังของแนวคิดที่นําไป 
สู่การเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชนในสังคมไทย ทั้งน้ีผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์แล้วสรุปว่ามีสาเหตุที่
สําคัญอย่างน้อย 5 ประการด้วยกันที่เป็นเหตุปัจจัยให้นําไปสู่การผลักดันแนวคิดของการมีสภาองค์กร
ชุมชนขึ้นอันได้แก่เหตุผลดังต่อไปน้ี   
 1.  ชุมชนแสวงหาเคร่ืองมือเพ่ือต่อสู้กับความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งผลจากการศึกษา  
พบว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะด้านโครงสร้างของอํานาจ โครงสร้าง
ของรายได้ โครงสร้างของระบบภาษีและการกระจายการถือครองที่ดิน เป็นปัญหาความลักลั่นที่ใน
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ระบบโครงสร้างของสังคมไทยและสะสมเรื้อรังมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ส่งผลให้วิถีชีวิตและคุณค่าที่มีอยู่ในชุมชนได้รับการบ่ันทอนและสูญเสีย
อํานาจในการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่ในชุมชน  ทําให้วาทกรรมของ “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นเพียง
มายาคติที่ถูกกดทับจากอํานาจรัฐและอํานาจทุนในเชิงโครงสร้างทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
ในทางกฎหมาย ภายใต้วาทกรรมของ “การพัฒนา” กระแสหลัก ซึ่งจากความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นผลให้ชาวบ้านเกิดความพยายามในพัฒนาวาทกรรมของความเป็นชุมชน
ขึ้นมาใหม่ภายใต้รูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดย
ช้ีให้เห็นถึงพลังและความพร้อมที่จะแสดงทั้งวาทกรรมและความมีตัวตนลักษณะใหม่ ๆ  ในพ้ืนที่ทาง
สังคมและการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาสังคมมากย่ิงขึ้น   
 2.  กฎหมายให้การรองรับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในช่วงหลังปี  
2535 เป็นต้นมา พลวัตรของการมีส่วนร่วมของประชาชนเร่ิมมีความต่ืนตัวในการปฏิรูประบบสังคม
และการเมืองไทย โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการ
ทํางานของหน่วยงานราชการ  ประกอบการสร้างแนวคิดในเร่ืองของธรรมาภิบาลและการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นได้เป็นส่วนสําคัญที่ส่งผลถึงการศึกษาวิจัยในแวดวงวิชาการและยึดโยงจนนําไปสู่
กระบวนการทางกฎหมายมีการกําหนดถึงการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จน
เกิดเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนข้ึนเมื่อปี 2540 ส่งผลให้มีองค์กรอิสระต่าง ๆ และการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมที่รองรับถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจรัฐ  
ซึ่งเป็นการตอกยํ้าแนวความคิดเก่ียวกับการกระบวนการทางกฎหมายของไทยที่สังคมเริ่มให้
ความสําคัญกับการร่างกฎหมายเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ต่าง
จากเดิมที่แนวคิดในการร่างกฎหมายน้ันมีขึ้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือให้กับอํานาจรัฐในการบังคับใช้แก่
ประชาชนและเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการครอบนําสังคมสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ 
 นอกจากการที่กฎหมายให้การรองรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เน้ือหาของรัฐธรรมนูญปี 2550 โดยเฉพาะใน
มาตรา 66 และ 67 ได้ให้การรับรองถึงสิทธิของชุมชนในการรวมกลุ่มกันของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
การรับรองถึงสิทธิของชุมชนในการเรียกร้องเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจของหน่วยงานราชการได้
อย่างถูกต้องและชอบธรรม ดังน้ันแล้วภายใต้บริบทของสังคมท่ีกฎหมายเอ้ือต่อการเข้ามามีบทบาท
ของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่เอ้ือต่อกระบวนการรวมกลุ่มกัน
ของประชาชนอย่างต่ืนตัวเพ่ือที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกถึงเป็นเจ้าของอํานาจในการปกครองตนเอง
ผ่านทางพ้ืนที่ทางการเมืองภายใต้บรรยากาศที่สังคมเปิดกว้างให้ หลังจากสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจากที่เคยถูกกดทับมาโดยตลอดให้นํามาสู่การได้รับการผ่อนคลายให้มีโอกาสที่จะใกล้ชิด
และเข้าถึงอํานาจทางการเมืองได้มากกว่าเดิม   
 3.  ความบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อ 24  มิถุนายน  2475 นับเป็นเวลาผ่านมาร่วม 80 ปี มีการทํา
รัฐประหารมาแล้ว 12 ครั้ง โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ และมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึง 10 ฉบับแล้ว ทว่าผลของการนําพาประเทศท่ีมีทิศทางมุ่งเน้นไปสู่
การพัฒนากระแสหลักทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่ผ่านมาน้ันก่อให้เกิดความขัดแย้งของ
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ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างกลุ่มพลังหลักในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มทหาร กลุ่มทุน กลุ่มนักการเมือง  
และข้าราชการ อันเป็นการบ่งช้ีถึงจุดอ่อนที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมไทยที่มีลักษณะ
อํานาจนิยมพ่ึงพาระบบอุปถัมภ์และการปกครองที่มีลักษณะแบบรวมศูนย์อํานาจได้อย่างชัดเจน  
ดังน้ันการเติบโตของขบวนองค์กรชุมชนในประเทศไทยโดยเฉพาะพัฒนาการขององค์กรชุมชนใน
สถานะของ  “สภาองค์กรชุมชน”  จึงแสดงถึงการที่ระบบประชาธิปไตยต้องนํามาทบทวนสู่การขยาย
พ้ืนที่ทางการเมืองให้มากกว่าการเลือกต้ังตัวแทนในแบบที่เป็นอยู่เดิมและสะท้อนให้เห็นถึงความ
ล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนฝากความหวังไว้กับผู้แทน 
 4.  ข้อจํากัดของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ปัญหา
ของการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นของไทยที่สําคัญ น่ันคือ อํานาจที่ถูกกระจายไปมักกระจุกตัวอยู่ที่ตัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอยู่ในมือของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่และยังไม่ตกถึงมือของ
ประชาชนหรือตัวชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากน้ีท้องถิ่นเองก็ยังประสบปัญหาเก่ียวกับสถานะทางการ
คลังที่ต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากผลการศึกษาคร้ังน้ีผู้เขียนพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นทางการสูงและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลที่รัดกุมในข้อจํากัดของ
กฎระเบียบ  อีกทั้งกําลังถูกครอบงําอย่างแนบเนียนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับสภาของท้องถิ่น
ก็ไม่มีอํานาจและไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ จึงทําให้แผนพัฒนา
ของท้องถิ่นมักถูกกําหนดจากตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่  ในขณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมแค่เพียงในเชิงรูปแบบเท่าน้ันโดยเฉพาะ
แผนพัฒนาที่พบมักเป็นแผนพัฒนาที่เก่ียวกับการจัดโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานเป็นสําคัญ 
 5.  บทเรียนจากการเติบโตของภาคประชาสังคมในการเข้ามามีบทบาทต่อการเสริมสร้าง
กระบวนการทางการเมืองภาคพลเมือง กล่าวคือ บทเรียนจากการที่ประชาชนประสบปัญหาเก่ียวกับ
การดําเนินชีวิตที่บีบรัดให้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวของประชาชนเองโดยไม่ต้องรอ
หน่วยงานรัฐและนักการเมือง ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมและ
การรับรองเก่ียวกับสิทธิของชุมชนในการดูแลตนเอง  ตลอดจนสภาวะทางการเมืองและสังคมที่
เปิดทางให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการปฏิรูปประเทศ เหล่าน้ีจึงเป็นเหตุจําเป็นที่
ประชาชนจะรื้อฟ้ืนคืนอํานาจจากที่เคยผูกขาดจากภาครัฐมาโดยตลอด ทั้งน้ีได้อาศัยพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. 2551 ในฐานะที่เป็นกฎหมายรองรับบทบัญญัติในมาตรา 66 และ 67 ของ
รัฐธรรมนูญปี 2550 มาเป็นเคร่ืองมือในการร้ือฟ้ืนคืนอํานาจในการบริหารจัดการตนเองโดยมีเจตนา
ให้ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันในชุมชนแล้วสามารถใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กับอํานาจที่ไม่
ชอบธรรม  เพ่ือลดการพึ่งพาจากภายนอกแล้วหันกลับมาบริหารจัดการตนเองเป็นสําคัญ  นอกจากน้ี
ยังมีขบวนองค์กรชุมชนอีกจํานวนมากที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการผลักดัน
แนวคิดของสภาองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายป่าชุมชน สภาผู้นําชุมชน แผนแม่บทชุมชนสี่ภาค เกษตรผสมผสาน 
กลุ่มอาชีพ และองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสื่อ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนได้มีบทบาทสําคัญในการ
นําเอาประเด็นปัญหาสู่การอภิปรายในเวทีสาธารณะ   
 โดยเฉพาะในด้านของการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีผู้เขียนได้ออกแบบแนวทางในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แนวทาง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2555 

36 

ด้วยกัน  คือ  แนวทางแรก  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างหรือในเชิงตัวบทกฎหมาย  โดย
การเปรียบเทียบบทบาทภารกิจหรืออํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง  ส่วน  แนวทางที่สอง  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติ  ซึ่งผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม จากวิธีการสัมภาษณ์และการเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ตลอดจนการเก็บรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ 
จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเด็นหรือหัวข้อที่เก่ียวเน่ือง ซึ่งผลจากการศึกษาปรากฏว่า 
 1.  การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเชิงโครงสร้าง
น้ัน พบว่า หากศึกษาบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนในเน้ือหาของตัวบทกฎหมายแล้วไม่ได้ทํา
ให้เกิดการทับซ้อนกับอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด ทั้งน้ีภารกิจ
ในปัจจุบันก็ไม่ได้ทําให้บทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนเกิดความขัดแย้งหรือทับซ้อนกับอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมแต่อย่างใด อีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้ระบุให้สภาองค์กร
ชุมชนมีอํานาจเพียงพอที่จะตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทางกลับกันสภา
องค์กรชุมชนมีบทบาทเป็น “เครื่องมือ” ในการริเริ่มขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชนและการ
สนับสนุนภาระงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการสะท้อนปัญหารวมถึงความต้องการของ
ประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทําบริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ   
 2. การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเชิงปฏิบัติน้ัน 
จากผลการศึกษาพบว่า 

-  ยังขาดความร่วมมือและขาดการทําความเข้าใจระหว่างกันเก่ียวกับบทบาทภารกิจของ
สภาองค์กรชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ 

-  บรรยากาศทางการเมืองภายในท้องถิ่นที่มีทั้งนักการเมืองในระดับท้องถิ่นและ
นักการเมืองในระดับชาติที่กําลังเล็งเห็นถึงการรักษาฐานเสียงของตนโดยพยายามเข้ามามีบทบาทและเข้า
มาคลุกคลีกับกิจกรรมและแกนนําของสภาองค์กรชุมชน 

-  ทัศนคติที่เกิดจากการท่ีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองว่าสภาองค์กร
ชุมชนจะมาตรวจสอบการทํางานของท้องถิ่น จะเข้ามามีส่วนแบ่งในการจัดสรรงบประมาณ การเกรง
ว่าจะมีอํานาจหน้าที่ที่ซ้ําซ้อนกัน มองว่ายังขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การดําเนิน
กิจกรรมของสภาองค์กรยังไม่มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับ มองว่าเป็นการรวมกลุ่มที่จัดต้ังขึ้นมาโดยไม่
เป็นธรรมชาติ การเป็นแหล่งพักของผู้สมัครที่อกหักจากการเลือกต้ัง ท้องถิ่นคิดว่าท้องถิ่นเองก็ทํางาน
ดีอยู่แล้ว การเกรงว่าจะเป็นเครื่องมือของนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ และมองว่า
สภาองค์กรชุมชนเป็นเคร่ืองมือของคู่แข่งทางการเมืองที่จะมาแย่งฐานคะแนนเสียงไปจากตน 

- ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนในบทบาทภารกิจและหน้าที่ของท้ังสององค์กรและขาด
ความเข้าใจถึงรายละเอียดและเป้าหมายที่แท้จริงของสภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
จนเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วม 

- การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นทางการสูงซึ่งยังยึดโยงอยู่กับกฎระเบียบ 
และข้อบังคับของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลหลายส่วนจนทําให้ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาของ
ชาวบ้าน และชุมชนได้ เป็นเหตุให้ย่ิงเป็นการตอกยํ้าปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนให้มีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  
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 แนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น้ัน จากการท่ีทั้งสององค์กรมีบทบาทสําคัญในการแสดงออกถึงเจตจํานงของประชาชนที่มีผลต่อการ
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาร่วมกันในพ้ืนที่ ดังน้ันการคัดกรองและการบูรณาการแผนในชุมชน
ท้องถิ่นน้ันจึงเป็นประเด็นสําคัญที่ทั้งสององค์กรต้องประสานงานร่วมกัน โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะจะต้องลดความเป็นราชการ
ของหน่วยงานลง  เพ่ือให้เข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนและหันมามีบทบาทในการเป็น
องค์กรทางสังคมท่ีเน้นการดําเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน สภาองค์กรชุมชน กลุ่ม
องค์กรชุมชน  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ซึ่งจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่าการนําแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปปฏิบัติในกระบวนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งน้ัน มักที่
จะเน้นและเข้าใจกันเพียงแค่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน  
ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่มักจะทําให้กระบวนการมีส่วนร่วมเหล่าน้ันกลายเป็นการมีส่วนร่วมเฉพาะในเชิง
รูปแบบเท่าน้ันทําให้ประชาชนมองว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ไกลตัวและเป็นกิจกรรมที่จําเป็นต้องให้ความ
ร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการทําประชาคมหรือกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  ซึ่งจากบทสรุปตรงน้ีผู้เขียนมองว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์และทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเสียใหม่  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น  สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาค
ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น แทนที่จะเน้นเพียงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว 
 ส่วนประเด็นในเร่ืองงบประมาณของสภาองค์ชุมชนน้ัน  สืบเน่ืองจากสภาองค์กรชุมชนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนตามหลักการผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงทําให้
สภาองค์กรชุมชนไม่มีงบประมาณเป็นของตัวเองโดยตรง อันเป็นปัญหาในการดําเนินงานของสภา
องค์กรชุมชนหลายแห่ง และหากขาดการประสานงานท่ีดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่แล้วก็
มักไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด เพราะจากการศึกษาพบว่าแม้กฎหมายจะระบุให้
ท้องถิ่นอาจให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาองค์กรชุมชนแล้วก็ตาม ทว่าในทาง
ปฏิบัติน้ันท้องถิ่นส่วนมากไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่สภาองค์กร
ชุมชนแต่อย่างใด ทั้งน้ีเพราะข้อจํากัดด้านการคลังและเกรงว่าจะผิดต่อระเบียบหรือกฎเกณฑ์จาก
หน่วยงานที่กํากับดูแลจึงปฏิเสธที่จะให้งบประมาณสนับสนุนแก่สภาองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นการมองข้าม
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปอย่างน่าเสียดาย ดังกล่าวน้ี
นําไปสู่การเรียนรู้แก่สภาองค์กรชุมชนหลายแห่งที่พยายามแสวงหาช่องทางความร่วมมือและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ หรือแม้แต่การ
พยายามระดมทุนกันขึ้นมาเองผ่านการเรี่ยไรเงินและกิจกรรมรับบริจาคต่าง ๆ 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกับการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากผลการศึกษาเก่ียวกับบริบทโดยทั่วไปของพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาและจากผล
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การศึกษาที่เก่ียวกับประเด็นปัญหาที่สําคัญในการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในแต่ละพ้ืนที่     
ที่ผู้เขียนเข้าไปทําการศึกษาในครั้งน้ี  ทําให้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาองค์กร
ชุมชนในแต่ละแห่งโดยสรุปผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาองค์กรชุมชนที่ใช้ในการศึกษา 
 

สภาองค์กร
ชุมชน 

ความ
ร่วมมือ
กับอปท. 

ศักยภาพ
ของ 

แกนนํา 

ศักยภาพ
องค์กร
ชุมชน 

การมีส่วน
ร่วมของ 
ประชาชน 

การเมือง 
เข้ามา

แทรกแซง 

การ
ขับเคลื่อน
สภาฯ 

1) ชมพู  -  
2) วังยาง - - - - 
3) ทมอ - - - - 
4) บ้านไทร - - - - 
5) โพธ์ิเก้าต้น -  - - - 
6) ลําเลียง -  - -  
7) ละอุ่นเหนือ - - - -  
8) บางขันหมาก -  - - - 
9) พญาไท  - - -  
10) มีนบุรี -  -  

 
 จากตารางที่ 3 จะพบว่า ลักษณะเด่นที่สําคัญของสภาองค์กรชุมชนน้ัน มี 3 ประการด้วยกัน
คือ ประการแรก สภาองค์กรชุมชนมีแกนนําที่มีศักยภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากแกนนําของสภาองค์กรชุมชน
ได้มีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ทํางานในพ้ืนที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับกลุ่ม
เครือข่ายนอกพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ประการท่ีสอง ศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เกิดจาก
ฐานของชาวบ้านร่วมกันจัดต้ังขึ้นมาเองเพ่ือต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และประการท่ีสาม  
แนวทางในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนที่ยังขาดทิศทางที่แน่นอน 
 ส่วนจุดอ่อนที่สําคัญของสภาองค์กรชุมชนในภาพรวมน้ัน  ผลจากการวิเคราะห์สามารถสรุป
ได้ว่า ประกอบด้วยลักษณะที่สําคัญ 3 ประการด้วยกันคือ ประการแรก สภาองค์กรชุมชนยังขาดการ
ประสานความร่วมมือกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ประการที่สอง สภาองค์กรชุมชนยัง
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ และประการท่ีสาม สภาองค์กรชุมชนกําลังเป็นเป้าให้
นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติเข้ามาแทรกแซงในรูปแบบที่หลากหลาย  
 นอกจากนี้  หากนํารูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับคุณภาพและการยอมรับการตัดสินใจจากสาธารณชนมาวิเคราะห์ (อรทัย  ก๊กผล, 2553)  
สามารถอธิบายได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แสดงต่อสภาองค์กรชุมชนในภาพรวมน้ัน  
ยังไม่อยู่ในระดับที่อํานาจของภาคประชาชนมีความเข้มข้นในการตัดสินใจอย่างเพียงพอและยังไม่เป็น
หลักประกันที่ทําให้เกิดความไว้วางใจต่อสาธารณะอย่างเท่าที่ควร กล่าวคือ ประชาชนยังอยู่ในระดับ
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ของการเป็นผู้ให้ข้อมูล (Inform) และการปรึกษาหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  
(Consult) ทั้งน้ีมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการด้วยกัน  คือ   
 ประการแรก  การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสภาองค์กรชุมชนยังไม่ได้มีการเช่ือมโยง
ระหว่างการเสริมพลังอํานาจของประชาชน (Empowerment) ให้สอดคล้องไปกับการที่ประชาชนเข้า
ไปมีส่วนเก่ียวข้อง (Involvement) เน่ืองจากอิทธิพลของการเสริมพลังอํานาจประชาชนยังไม่สามารถ
ผลักดันให้ประชาชนหรือชาวบ้านในพ้ืนที่ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับผิดชอบและร่วมจัดสรรทรัพยากรที่
จําเป็นต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานในการบริการสาธารณะได้   
 ประการที่สอง  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการ
ปรึกษาหารือ (Consultation) กับการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง (Involvement) เพราะไม่มีบทบาทเพียง
พอที่จะผลักดันแผนพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประการที่สาม  ความเช่ือมโยงระหว่างการปรึกษาหารือ (Consultation) กับความร่วมมือ  
(Collaboration)  ในรูปคณะกรรมการที่มีภาคประชาชนเป็นองค์ประกอบยังไม่ส่งผลท่ีเพียงพอต่อ
การกําหนดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้อย่างแท้จริง   
 ประการที่สี่  การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เกิดความเช่ือมโยงระหว่างความร่วมมือ  
(Collaboration) กับการเสริมอํานาจประชาชน (Empowerment) เพราะยังไม่เก้ือหนุนให้เกิดความ
ไว้วางใจต่อสาธารณะ (Public Trust) ทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงยังไม่เข้าสู่ระดับของการ
ร่วมกันกําหนดนโยบายและการจัดทําบริการสาธารณะที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจอย่างแท้จริง 
 ดังน้ัน หากเป็นการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่หลักประกัน
ของการเป็นชุมชนที่มีความแข็งแต่อย่างใด หากแต่เป็นเพียง “เครื่องมือ” ให้กับกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ 
ได้มีพ้ืนที่ในการร่วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาตามความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
แต่ละพ้ืนที่ การเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชนจึงยังไม่ใช่หลักประกันของการพัฒนาไปสู่ความเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งอย่างเข้มข้นภายใต้แนวคิดการปกครองตนเองของประชาชน ทั้งน้ีสภาองค์กรชุมชน
เป็นลักษณะของการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนท่ีมีความหลากหลายที่ยังมีความเจือจางของเง่ือนไขความ
ขัดแย้งทางชนช้ันและที่สําคัญคือสภาองค์กรชุมชนเกิดขึ้นมาภายใต้เบ้ืองหลังของแรงสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มชนช้ันนําทางความคิดในสังคมบางกลุ่ม อย่างไรก็ตามอย่างน้อยสภาองค์กร
ชุมชนก็ยังถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่พยายามผลักดันและเปิดพ้ืนที่ให้ประเด็นปัญหาได้เข้ามาสู่
กระบวนการแก้ไขและการแสดงออกบนพ้ืนที่ของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนผ่านการ
รวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นถึงการปรับตัวของบรรยากาศทางกระบวนการต่อสู้ในเชิง
โครงสร้างในรูปแบบใหม่ภายใต้พ้ืนที่และโอกาสทางการเมืองโดยเน้นการสร้างจุดร่วมกับองค์กรที่
หลากหลายจากภายนอกเพ่ือพยายามหาทางออกของความขัดแย้งมากกว่าการมุ่งถอนรากถอนโคน
โดยขบวนการเคลื่อนไหวที่ใช้แรงกาย แรงใจ และระยะเวลาในการต่อรองเพ่ือกดดันกับรัฐในรูปของ
ม็อบหรือการเรียกร้องบนท้องถนน ดังน้ัน สภาองค์กรชุมชนจึงเป็นทางเลือกหน่ึงของภาคประชาชน
และการกระจายอํานาจสู่ชุมชนท้องถิ่น  และสามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทาง
สภาองค์กรชุมชนในปัจจุบันน้ันยังมีระยะห่างจากแนวคิดของความเป็นประชาธิปไตยทางตรง 
 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ยังพบอีกว่าสถานะของสภาองค์กรชุมชนถูกลดทอนจากกระทรวงมหาดไทย 
ที่ได้ออกระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน  พ.ศ. 2551 ระบุ ให้มีศูนย์
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ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ซึ่งมีทั้งระดับตําบล (ศอช.ต.) ระดับอําเภอ (ศอช.อ.) และระดับจังหวัด 
(ศอช.จ.) โดยมีภารกิจในรูปแบบเดียวกันกับสภาองค์กรชุมชน ทั้งน้ีมีคณะกรรมการกลางโดยตําแหน่ง
ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนใหญ่โดยมีความพยายามในการรักษา
ฐานของมวลชนในระดับกลุ่มองค์กรชุมชนและในระดับหมู่บ้านไว้ 
  ทั้งน้ี  ในการศึกษาถึงแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์และรวบรวมแนวทางในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกัน รวมถึงหลักการที่ควรจะเป็นในทางปฏิบัติ  ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1 การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรหลักในการจัดทําบริการ

สาธารณะตามรัฐธรรมนูญ 

สภาองค์กรชุมชน 
พ้ืนท่ีของกลุ่มองค์กรชุมชน 

ในการขับเคลื่อนเจตจํานงร่วมกัน 
- บูรณาการแผน
ร่วมกัน 
- ไว้วางใจ / ความ
เข้าใจ   
- ฟังปัญหา / ความเห็น  
- เสริมอํานาจ
ประชาชน 
- อํานาจในการ
ตัดสินใจ  

การกระจายอํานาจ 
สู่ชุมชนท้องถ่ิน 

ประชาชน ประชาชน 

- แผนแม่บทชุมชน  
- การตรวจสอบ   
- การปรึกษาหารือ  
- ข้อมูล / ข่าวสาร  
- การมีส่วนร่วม 
- ให้ความร่วมมือ 
- โครงการ / กิจกรรม 
- การจัดทํางบประมาณ 
- แบ่งเบาภาระงาน 

- ผู้บริหาร อปท. 
- แกนนําสภาองค์กรฯ 
- สถาบันการศึกษา 

- NGOs / สื่อมวลชน 
- ภาครัฐ / ภาคเอกชน 
- ทุนทางสังคมในชุมชน 

การกระจายอํานาจ 
สู่ชุมชนท้องถ่ินประชาชน ประชาชน 
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 จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาองค์กรชุมชนต่างเป็นองค์กรที่มี
บทบาทสําคัญต่อการรองรับหลักการกระจายอํานาจสู่ชุมชนท้องถิ่นและการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นสําคัญ ซึ่งแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กร
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในบริบทของสังคมควรมีบทบาท
สําคัญในการนําเอาประเด็นปัญหาสู่การอภิปรายในเวทีสาธารณะและการขับเคลื่อนในสังคม  ภายใต้
แนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนเร่ืองยาก ๆ ในสังคมให้สําเร็จลุล่วงตามแนวคิดสามเหลี่ยม
เขย้ือนภูเขา (ประเวส  วะสี) โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง (1) การสร้างความรู้ (2) การเคลื่อนไหว
ทางสังคม และ (3) การเมืองหรืออํานาจรัฐ ซึ่งทั้งสามส่วนน้ีต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและควรมีบทบาท
ที่สําคัญ  ดังต่อไปน้ี 
 -  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ควรมีบทบาทที่สําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนสภาองค์กร
ชุมชนในด้าน  งบประมาณ  สถานที่  บุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ์  ข้อมูล/ ข่าวสาร การสร้างความ
ไว้วางใจ/ ความเข้าใจ  การรับฟังปัญหา/ ความคิดเห็น  การเสริมอํานาจประชาชน  การให้อํานาจใน
การตัดสินใจ  ตลอดจนการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นกับสภาองค์กรชุมชนร่วมกัน   
 -  สภาองค์กรชุมชน  ควรมีบทบาทท่ีสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเสนอแผนแม่บทชุมชน การร่วมตรวจสอบการดําเนินงาน  การปรึกษาหารือ  
การสนับสนุนข้อมูล/ ข่าวสาร  การเข้าไปมีส่วนร่วม/ ให้ความร่วมมือ  การเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
การร่วมจัดทํางบประมาณ  รวมถึงแบ่งเบาภาระงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทํา
บริการสาธารณะ 
 -  หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กรสื่อสารมวลชน 
องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ควรมีบทบาทในการเป็นตัวกลางในการประสานความ
ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน โดยการศึกษาวิจัย การส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย  
การจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   
 ทั้งน้ีต้นทุนทางสังคม คือ การเป็นเครือญาติกัน ความรู้สึกเป็นเพ่ือนบ้าน การมีประวัติศาสตร์
ร่วมกัน  ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นําชุมชน การมีวัฒนธรรมความเช่ือหรือแม้แต่การประกอบอาชีพ
ที่คล้ายกัน  มีบทบาทสําคัญในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีกด้วย  นอกจากน้ีสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างย่ิงคือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อสภาองค์กรชุมชนน้ันจะมีนัยที่สําคัญที่เป็นการแสดงออก
ถึงการควบคุมทิศทางการพัฒนา การถูกกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด การอยู่ในภาวะของการพ่ึงพา
งบประมาณจากภาครัฐและย่ิงจะเป็นการเพ่ิมปัญหาและความขัดแย้งต่อชุมชนท้องถิ่นเหมือนกับที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําลังประสบอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน  ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพ
ของสภาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งจึงขึ้นอยู่กับการที่สภาองค์กรชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
และการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรชุมชนสามารถปกครองตนเองได้เป็นสําคัญ 
 
อภิปรายผล 
 สภาองค์กรชุมชน “เป็นพ้ืนที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคล่ือนเจตจํานงร่วมกัน” และ
เป็นลักษณะการรวมกลุ่มที่รองรับการร้ือฟ้ืนอํานาจของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองผ่านมิติของ
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ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ส่วนพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 นับเป็นกลไกลที่มี
บทบาทในการรองรับกับการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้มีสถานะตามกฎหมาย ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนขบวนสภาองค์กรชุมชนทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับเครือข่าย 
 การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่โดย
ภาพรวมน้ัน นับว่ายังมีลักษณะของการที่ต่างคนต่างทําซึ่งยังไม่ส่งผลต่อการทํางานร่วมกันระหว่าง
องค์กร การขาดความร่วมมือและขาดความเข้าใจอันดีต่อกัน ผู้นํามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน จึงส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  ทําให้การประสานงาน
ร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดความ
ไว้เน้ือเช่ือใจต่อกันและเป็นเหตุให้เกิดการหวาดระแวงต่อกัน  ผลกระทบทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่ทิศทาง
ของการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นที่ยังขาดมิติของแผนการพัฒนาในเชิงบูรณาการน่ันเอง ซึ่งโดยสรุปแล้ว
จะเห็นว่า  การพัฒนาการเมืองภาคประชาชนโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นฐานของการขับเคล่ือนน้ัน
ภายใต้การขับเคลื่อนของตัวขบวนองค์กรชุมชนต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะผลักดันให้
อํานาจของประชาชนได้เข้าใกล้แนวคิดประชาธิปไตยทางตรงมากย่ิงขึ้นไปในตัว แต่ในภาพรวมน้ัน
ด้วยรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลถึงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย  
ทําให้การเข้าใกล้ประชาธิปไตยแบบทางตรงในสังคมไทยโดยภาพรวมกลับเป็นเรื่องที่ลําบากย่ิง  ดังน้ัน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านทางสภาองค์กรชุมชนจึงยังมีระยะห่างจากแนวคิดของ
ประชาธิปไตยทางตรง 
 อย่างไรก็ตาม  สภาองค์กรชุมชนก็ยังถือเป็นทางเลือกหน่ึงของกระบวนการกระจายอํานาจ  
สู่ชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย เพราะหากสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มีการ
ประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน  โดยเฉพาะการบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับแผนแม่บทชุมชนของสภาองค์กรชุมชนร่วมกันแล้วน้ัน  นอกจากจะทําให้เป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังถือเป็นช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเข้าความต้องการของประชาชนให้นําไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในฐานะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี ด้วยความ
ที่ขบวนสภาองค์กรชุมชนกําลังอยู่ในช่วงของการปรับทิศทางการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับฐานของ
ขบวนองค์กรชุมชนท่ีมีอยู่  จึงจําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาของการเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎี และในเชิงการปฏิบัติ  
โดยเฉพาะการจัดระบบความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกัน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิชาการและพลังทางสังคมที่ต้องเข้ามา
หนุนเสริมในการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนขบวนสภาองค์กรชุมชน ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สภาองค์กรชุมชนควรมีบทบาทสําคัญในการร่วมกําหนดแผนพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทําขึ้นและควรมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเน้นบทบาทในการเป็นองค์กร   
ภาคสังคมที่ทํางานร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนและภาคประชาชนต่าง ๆ ในลักษณะของภาคีความ
ร่วมมือ  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2555 

43 

 2. การจัดระบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือหรือ
การขอรับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากองค์กรของรัฐและองค์กรภาคเอกชนน้ัน  
สภาองค์กรชุมชนควรวางระยะห่างของความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการ
จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
 3. สภาองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ไม่ควรเน้นเพียงการทํากิจกรรมแบบเดิมในพ้ืนที่มากจนเกินไป  
เพราะอาจทําให้สภาองค์กรชุมชนเป็นเพียงองค์กรที่ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานในระดับบน
มากจนเกินไป แต่ควรสร้างประเด็นใหม่ ๆ โดยดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
ในพ้ืนที่อย่างครอบคลุมและสามารถเช่ือมโยงความร่วมมือกับขบวนองค์กรเครือข่ายอ่ืน ๆ อีกด้วย 
 4.  สภาองค์กรชุมชนควรคงไว้ซึ่งการเป็นพ้ืนที่ในการปรึกษาหารือและการพูดคุยกันในประเด็น
ต่าง ๆ ของประชาชนอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดความเข้าถึงประเด็นปัญหาที่แท้จริงตลอดจนการ
เป็นพ้ืนที่ที่สามารถส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มข้น 
 5. สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการเช่ือมโยงองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เก่ียวเน่ือง ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนด้านงบประมาณ  
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ แก่สภาองค์กรชุมชน นอกจากน้ีสภาองค์กรชุมชนยังต้อง
ทํางานเป็นเครือข่ายกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง   
 6.  การส่งเสริมเพ่ือจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนควรเป็นไปตามความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ โดยที่ไม่ควร
รีบเร่งเพ่ือจัดต้ังเพียงเพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เท่าน้ัน ซึ่งการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดต้ังควร
ดําเนินไปพร้อมกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่  อีกทั้งยังต้อง
ทําความเข้าใจกับผู้นําท้องที่/ ท้องถิ่น  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย เป็นต้น 
 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาองค์กร
ชุมชน และควรเกิดขึ้นจากการท่ีได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของสภาองค์กรชุมชน แต่ไม่ควร
ใช้กฎหมายบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชน เพราะจะ
ย่ิงเป็นมูลเหตุที่เพ่ิมความขัดแย้งระหว่างกัน อีกทั้งยังมีนัยที่สําคัญที่แสดงออกถึงการพ่ึงพาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจนทําให้สภาองค์กรชุมชนอาจกลายเป็นเพียงองค์กรที่ตอบสนองต่อนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

บรรณานุกรม 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). (2554). สภาองค์กรชุมชน. สืบค้นจาก    
 http://www.codi.or.th/codi_sapa/pages/Login.aspx  
สุภางค์  จันทวานิช. (2552). การวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ:    
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อรทัย  ก๊กผล. (2553). การบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) การบริหารรัฐกิจ
 ในศตวรรษที ่21. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
 


