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บ ท นำำ า  

จิตสาธารณะ
ของพลเมืองในพื้นที่
ของความเคลื่อนไหว
ทางสังคม

ศ.เกียรติคุุณ ดร.อานันท์

กาญจนพัันธุ์ุ์

แม้ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2564) ผู้คนส่วนหนึ่งมักจะเข้าใจกันว่า คนไทยส่วนใหญ่
มีความรู้สึกเป็นปัจเจกชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลงเข้าสู่
สังคมทุนนิยมสมัยใหม่ หรือสังคมประชาธิปไตย และการขยายตัวของสังคมเมืองก็ตาม 
ขณะเดียวกัน ก็มีกระแสในสังคมไทยที่หันมาให้ความสำาคัญกับความคิดเรื่องความเป็น
ชุมชนและจิตสาธารณะควบคู่ปะปนกันไป ดังบทความต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้พยายาม
ยนืยนัความคิดดังกลา่วอยา่งชดัเจน ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่ ปัจเจกชนไม่จำาเป็นตอ้งเหน็แกต่วั 
เสมอไป แต่พวกเขายังคิดถึงคนอ่ืนๆ ด้วย ผ่านการเอ้ือประโยชน์ให้แก่สาธารณะ 
ในรปูแบบตา่งๆ ตลอดจนการเคลือ่นไหวทางสงัคมเพ่ือผลักดันใหป้รบัเปล่ียนคุณค่าหรอื
อุดมการณบ์างอยา่งรว่มกนั แตผู่ค้นในสงัคมไทยบางสว่นกอ็าจจะยงัคงใหค้วามสำาคัญกบั
ความเป็นชุมชน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดประเด็นปัญหาบางอย่างตามมา เม่ือยังสับสนระหว่าง 
จิตสาธารณะกับความเป็นชุมชนที่มักจะซ้อนทับกันอยู่ เพราะคนในสังคมไทยทั่วๆ ไป 
ยังยึดติดอยู่ในกับดักของความคิดคู่ตรงข้ามระหว่างปัจเจกชน สังคมและชุมชน

บทความทั้ง 4 บทความในหนังสือเล่มนี้ ส่วนใหญ่จะเห็นสอดคล้องกันว่า  
จิตสาธารณะเช่นน้ีดำารงอยู่ก่อนแล้วในสังคมไทย บนพ้ืนฐานของอุดมการณ์ทางศาสนาต่างๆ  
โดยเฉพาะพุทธศาสนา แม้สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากแล้วก็ตาม  
แตค่วามคิดเรือ่งจิตสาธารณะในปัจจุบนักย็งัตัง้ม่ันอยูบ่นคตธิรรมในศาสนาตา่งๆ ซ่ึงอาจ 
จะจำากดัอยูเ่ฉพาะในด้านการทำาบญุทำาทานหรอืการกศุลเป็นหลัก จงึอาจจะยงัไม่ครอบคลุม
ความหมายทัง้หมดของจิตสาธารณะทีก่ำาลังกอ่ตวัขึน้มาใหม่ในสงัคมไทยขณะนี ้จากการ
ขยายนยัใหม่ๆ เพ่ิมเตมิใหมี้ลักษณะของทนุทางสงัคมมากขึน้ บทความสว่นใหญ่จงึหนัไป
ศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบกับความคิดจติสาธารณะและการใหท้นุทางสงัคมในสงัคมตะวนัตก 
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ขณะทีเ่ปล่ียนแปลงเขา้สูส่งัคมสมัยใหม่กอ่นหนา้สงัคมไทย เพ่ือเทยีบเคียงกระบวนการและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และการพัฒนาในระยะต่อๆ มา โดยเฉพาะ 
การก่อตัวข้ึนมาของภาคประชาสังคม ในฐานะกลไกสำาคัญในการจัดการและจัดสรรทรัพยากร 
สาธารณะหรือทุนทางสังคม ซ่ึงสะท้อนนัยที่แตกต่างไปจากทั้งความเป็นปัจเจกชนและ
ความเป็นชุมชน ตามความเข้าใจที่ดำารงอยู่เดิมในสังคมไทยอย่างมาก

แต่ปัญหาสำาคัญในการแสวงหาแนวทางในการเชื่อมโยงแนวความคิดต่างๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือทำาความเขา้ใจบทความทัง้ 4 บทความ ในหนงัสอืเลม่นีก้คื็อ แตล่ะบทความ 
จะใช้แนวทางการเขียนแตกต่างกันอย่างมาก ต้ังแต่ความพยายามทบทวนแนวความคิดต่างๆ  
ในสังคมตะวันตก และการศึกษาพัฒนาการของประชาสังคมในสังคมไทยอย่างกว้างๆ  
เพ่ือพัฒนากรอบความคิดในการศกึษาจิตสาธารณะของไทย การศกึษาทบทวนจิตสาธารณะ 
ในเชิงอุดมการณ์ ที่ก่อตัวขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านของสังคมเข้าสู่ยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม  
ท้ังในสังคมตะวันตกและในสังคมไทยเชิงเปรียบเทียบด้วยรูปธรรมของกิจกรรมต่างๆ  
โดยสงัเขป ตลอดจนการทบทวนและประมวลขอ้มูลรายละเอียดเชงิประจักษต์า่งๆ เกีย่วกบั 
รูปธรรมของความหลากหลายของการบริจาค เพ่ือการกุศลในสังคมไทยและการเปล่ียนแปลง
ไปสู่กลไกและองค์กรของการให้ทุนทางสังคม ไปจนถึงการศึกษาวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับ
การเคล่ือนไหวของพลเมืองจิตสาธารณะในด้านการอนรุกัษว์ฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มของ
เชียงใหม่อย่างเฉพาะเจาะจง

แม้จะมีแนวทางในการเขยีนแตกตา่งกันอยา่งมาก แตท่กุบทความลว้นพยายาม
ใชแ้นวความคิดตา่งๆ มาสนบัสนนุการอภิปรายและวเิคราะหป์ระเด็นปัญหา ตามแนวทาง
ที่แต่ละบทความพยายามทบทวนและศึกษาอยู่อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งมักจะใช้หลาย
แนวความคิดร่วมกันในบางแง่มุม หรืออาจจะใช้ในความหมายแตกต่างกันไปบ้างก็ตาม 
นอกจากแนวความคิดหลักเรื่องจิตสาธารณะและประชาสังคมแล้ว แต่ละบทความยัง
พยายามเชือ่มโยงกบัแนวความคิดอ่ืนๆ ประกอบด้วย แนวความคิดสำาคัญๆ ไม่วา่จะเป็น 
แนวความคิดปัจเจกบคุคล สงัคม ชมุชน ปรมิณฑลทางศลีธรรม อรรถประโยชนน์ยิม มนษุย
นิยม ปรัตถนิยม หรือการเสียสละเพื่อผู้อื่น จิตอาสา การกุศล ความเป็นพลเมือง สิทธิ  
อัตลกัษณ ์ทนุทางสงัคม ความรูส้กึวา่มีสว่นรว่ม เครอืขา่ยทางสงัคม คุณภาพชวีติ และพ้ืนที่
ทางสงัคม เป็นตน้ นอกจากนัน้ ยงัรวมถงึการนำาเสนอขอ้มูลในการทำางานของกลไกและ
องค์กรตา่งๆ เชน่ องค์กรสาธารณกศุล สวสัดิการสงัคม การใหท้นุเพ่ือสงัคม และวสิาหกจิ 
เพ่ือสังคม แนวความคิดต่างๆ ท้ังหมดน้ันจะเช่ือมโยงกับบริบทของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
หลากหลายแง่มุม ทั้งการเปล่ียนแปลงเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม  
การพัฒนาประชาธปิไตย การกระจายอำานาจสูท่อ้งถิน่ และความหลากหลายทางวฒันธรรม 
และชาติพันธ์ุ ตลอดจนการกระจายตัวของกลุ่มชนต่างๆ โดยเฉพาะการก่อตัวของชนช้ันกลาง 
และกลุ่มคนชายขอบหรือคนระดับรากหญ้าต่างๆ

 ดังน้ัน การสงัเคราะหแ์นวความคิดตา่งๆ ดังกล่าวขา้งตน้ ทัง้ความหลากหลาย 
และความซับซ้อน เพ่ือช่วยในการแสวงหาความเข้าใจในความเช่ือมโยงของแนวความคิดต่างๆ  
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ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ พรอ้มทัง้ อธบิายถงึความสมัพันธก์บักลไกและองค์กรเกีย่วกบัจิตสาธารณะ 
รูปแบบต่างๆ จึงจำาเป็นต้องแยกแยะแนวความคิดต่างๆ เหล่านั้นออกตามประเด็นและ
ข้อถกเถียงที่อาจจะยังคลุมเครือ ซ้อนทับ และขัดแย้งกันอยู่บ้าง ทั้งในเชิงการทบทวน
จากการอภิปรายทีป่รากฏอยูใ่นแตล่ะบทความและจากการศกึษาเปรยีบเทยีบกบักรณอ่ืีนๆ  
เพ่ือประกอบการสังเคราะห์ความคิดให้มองเห็นความเชื่อมโยงกันได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
บทนำานีจึ้งจะได้พยายามแยกแยะออกมาอภิปรายและวเิคราะหข์อ้ถกเถยีงตา่งๆ ทัง้หลาย
เหล่านั้น แต่ละประเด็นตามลำาดับ โดยหวังให้เป็นเสมือนแนวทางสำาหรับช่วยให้การอ่าน
บทความต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ด้วยความเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งเปิดข้อถกเถียงใหม่ๆ 
ต่อไป 

บ ท นำำ า  01. 

กั า ร ก้ั า ว ข้้ า ม กัั บ ดั กั
ข้ อ ง คิ ว า ม คิิ ด คิ่� ต ร ง ข้้ า ม
ร ะ ห ว� า ง ปัั จิ เ จิ กั ช น
กัั บ ปั ร ะ ช า สั ง คิ ม

แม้บทความแรก (กฤตยิาพร วงษา) จะพยายามสาวรากเหง้าของประชาสงัคม
ในสังคมตะวันตกอย่างยาวไกลกลับไปจนถึงยุคกรีกและยคุฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แต่ความ
หมายของประชาสังคมในช่วงนั้นคงจะยังไม่ได้แตกต่างหรือแยกออกไม่ได้จากสังคม
การเมืองมากนกั เนือ่งจากในยคุดังกลา่ว สงัคมตะวนัตกยงัไม่ได้พัฒนาสำานกึของความ
เป็นปัจเจกชนขึ้นมาอย่างชัดเจน ส่วนการก่อตัวของความหมายและสำานึกเกี่ยวกับความ
เป็นปัจเจกชนนั้นน่าจะเริ่มปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัดในปรัชญาของนักคิดต่างๆ ของยุค
รู้แจ้งหรือยุคแสงสว่างทางปัญญา (Age of Enlightenment) เม่ือราวคริสต์ศตวรรษที่ 
17 นี้เอง เม่ือผู้คนในสังคมตะวันตกพยายามแยกตัวออกมาให้เป็นอิสระจากคริสตจักร 
ที่เคยครอบงำาสังคมตะวันตกมาอย่างยาวนานตลอดช่วงสมัยอันยาวนานของยุคกลาง 
(Medieval) อย่างน้อยก็จากคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 15 โดยหันมาเน้นความเป็นตัวตน
ของปัจเจกชน ในฐานะผูมี้เหตผุลมากขึน้ ซึง่ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของทฤษฎีสญัญาประชาคม 
(The Social Contract Theory)

เริ่มต้นจากความคิดของนักปรัชญาชาวอังกฤษชื่อ โทมัส ฮอบส์ (Thomas 
Hobbes, 1588-1679) ซ่ึงมีชือ่เสยีงอยา่งมากจากการเขยีนหนงัสอืเรือ่ง Leviathan (1651)  
และนำาเสนอความคิดแบบเสรนียิม ทีส่นบัสนนุความคิดปัจเจกชนนยิมบนสมมตฐิานทีว่า่  
ภายใต้สภาวะทางธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนมักจะเห็นแก่ตัว มนุษย์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะพยายามต่อสู้และป้องกันตัวเอง เพ่ือเอาชีวิตรอดตามสิทธิและความจำาเป็นของตน  
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เสมือนหนึ่งว่าทุกคนต้องทำาสงครามระหว่างกันและกัน สมมติฐานดังกล่าวมีอิทธิพล 
อย่างมากต่อการก่อรูปของทฤษฎีสัญญาประชาคม ซ่ึงสนับสนุนให้ประชาชนต้องยอม
ลดสิทธิบางส่วนของตน และมอบอำานาจบางส่วนของตนให้แก่รัฐในฐานะองค์อธิปัตย์  
โดยมีพันธสัญญาในการสร้างประชาสังคม (Civil Society) ขึ้นมา เพื่อดูแลเสรีภาพและ
ความมั่นคงให้แก่ประชากรในสังคมอย่างเสมอภาคกัน (Macpherson, 1962: 9-29) 

ต่อจากนั้น นักปรัชญาชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งคือ จอห์น ล็อก (John Locke, 
1632-1704) ก็ได้สานต่อความคิดปัจเจกชนนิยม เสรีนิยม และทฤษฎีสัญญาประชาคม  
ดังปรากฏใหเ้หน็ในหนงัสอืเลม่หลักของเขาชือ่ Two Treatises of Government (1689)  
โดยล็อกมีสมมตฐิานวา่ มนษุยม์องวา่ตวัเองมีตวัตน (self) ทีรู่จั้กสำานกึคิดได้อยา่งตอ่เนือ่ง  
รักความอิสระและความเท่าเทียม มนุษย์ตามธรรมชาติจะเป็นท้ังผู้มีเหตุผลและอดทนอดกล้ัน  
จากพ้ืนฐานของแนวความคิดดังกล่าว ล็อกจึงเร่ิมประกอบสร้างทฤษฎีของเขา ด้วยการเน้นถึง 
สทิธติามธรรมชาตขิองปัจเจกชนในการปกป้องทรพัยส์นิของตน เพราะเป็นเง่ือนไขสำาคัญ
ในการดำารงชวีติและมีเสรภีาพ แตเ่ขากจ็ะคล้อยตามฮอบสด้์วย ในประเด็นเกีย่วกบัมนษุย ์
ในสภาวะธรรมชาติที่มักจะเห็นแก่ตัว ดังนั้น มนุษย์จึงต้องสร้างประชาสังคมผ่านการทำา
สญัญาประชาคม เพ่ือใหร้ฐัเขา้มาชว่ยจดัการกบัความขดัแยง้อยา่งสนัตวิธิ ี (Macpherson, 
1962: 194-203) 

เม่ือมองจากมุมของความคิดแบบปัจเจกชนนยิม ทัง้ในความคิดของโทมัส ฮอบส ์ 
และจอห์น ล็อกความหมายของประชาสังคม จึงเป็นเพียงพันธะทางสังคมระหว่าง
ประชาชนกับรัฐ โดยมีรัฐเป็นศูนย์กลางอำานาจเท่านั้น แต่ประชาสังคมในปัจจุบันมีความ
แตกต่างและสลับซับซ้อนมากกว่าความเข้าใจข้างต้น จึงควรต้องตั้งคำาถามกันต่อไปว่า  
แล้วประชาสังคมในปัจจุบันตั้งอยู่บนฐานความคิดอ่ืนๆ อะไรอีกบ้าง และมีลักษณะของ
ความสมัพันธอ์ยา่งหลากหลายอยา่งไร ทีจ่รงินกัปรชัญาชาวตะวนัตกรุน่ตอ่ๆ มา กไ็ด้เริม่ตน้ 
ตั้งคำาถามและพยายามถกเถียงประเด็นทำานองนี้ไว้บ้างแล้ว

นกัคิดรุน่ตอ่มาคนแรกทีอ่อกมาโตแ้ยง้ทฤษฎสีญัญาประชาคมและประชาสงัคม 
โดยเฉพาะแนวคิดของโทมัส ฮอบส์ ก็คือ นักปรัชญาชาวเจนีวา ชื่อ ฌอง จ๊าค รุสโซ 
(Jean-Jacques Rousseau, 1717-1778) ซึ่งเริ่มต้นด้วยการโต้แย้งพ้ืนฐานความคิด
เกี่ยวกับมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติของ ทั้งของโทมัส ฮอบส์ และจอห์น ล็อก ในหนังสือ
สำาคัญเล่มหนึ่งของเขาเรื่อง Discourse on the Origin and Basis of Inequality 
among Men (1754) แทนที่รุสโซจะมองมนุษย์จากมุมมองของปัจเจกชนที่เห็นแก่ตัว 
เขากลับเสนอว่ามนุษย์ตามธรรมชาติเป็นผู้มีศีลธรรม และสามารถแสดงศีลธรรมนั้นออก
มาในเจตจำานงร่วมกัน (General Will) 

จากพ้ืนฐานความคิดดังกล่าว รุสโซยังมีชื่อเสียงมาจากวลีโด่งดังที่มีผู้คนมัก
จะนำาไปกล่าวอ้างถึงอย่างกว้างขวางที่ว่า “มนุษย์เกิดมาเสรี แต่กลับต้องถูกล่ามด้วย 
โซ่ตรวนอยู่ทุกหนทุกแห่ง” ซ่ึงปรากฏอยู่ในบรรทัดแรกของหนังสืออีกเล่มหนึ่งของเขา
เรื่อง The Social Contract (1762) ทั้งนี้ รุสโซต้องการจะโต้เถียงต่อไปว่า เมื่อมนุษย์
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เข้ามารวมกันอยู่ในประชาสังคมแล้วผ่านสัญญาประชาคม และต้องยอมสละการอ้าง
สิทธิตามธรรมชาติบางอย่างไปบ้างนั้น พวกเขายังคงสงวนรักษาสิทธิและมีเสรีภาพอยู่  
เพราะพวกเขาจะยอมรบัเฉพาะอำานาจตามเจตจำานงรว่มกนัของพวกเขาเทา่นัน้ (Bertram, 
2004) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนต้องเป็นผู้ออกกฎหมายมากำากับดูแลพวกเขาเอง  
แทนท่ีจะมอบอำานาจของพวกเขาทั้งหมดให้กับรัฐตามความคิดของทั้งฮอบส์และล็อก  
นยัเชน่น้ีจึงไม่ได้มองประชาสงัคมเป็นเพียงพันธะทางสงัคมระหวา่งประชาชนกบัรฐัเทา่นัน้ 
แต่ยังเป็นเจตจำานงร่วมกันทางศีลธรรมของประชาชนเอง

ในทำานองเดียวกัน นักสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศสช่ือ เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile 
Durkheim, 1858-1917) หลังจากนั้นก็ได้พยายามสานต่อความคิดเจตจำานงร่วมกัน 
ที่มีศีลธรรมของรุสโซ ซึ่งเขาเรียกเสียใหม่ว่า สำานึกร่วม (Collective Consciousness)  
ในความหมายท่ีเสมือนเป็นศีลธรรมของสังคม ซ่ึงช่วยผนึกให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างเป็น 
ปึกแผ่น แม้ผู้คนในสังคมจะยังคงดำารงความเป็นปัจเจกชนอยู่ก็ตาม เดอร์ไคม์นั้นเน้น
ความสำาคัญของความคิดนี้ในช่วงที่สังคมฝรั่งเศสกำาลังเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคมเมือง  
ขณะที่ก่อให้เกิดความคิดแบบปัจเจกชนนิยมมากขึ้น 

จากแนวคิดดังกลา่วเดอรไ์คม์จึงไม่ได้คัดค้านความเป็นปัจเจกชนโดยตรง แต่เขา 
ไม่เห็นด้วยกับความคิดปัจเจกชนนิยมแบบสุดข้ัว (Atomistic Individualism) เพราะเขา 
มองวา่ปัจเจกชนเชน่นัน้ยดึตดิกบัผลประโยชนข์องตนเองมากเกนิไป เขาจึงหนัไปนำาเสนอ
ใหปั้จเจกชนมีศลีธรรม (Moral Individualism) (อานนัท,์ 2555: 171-180) และเขยีนถงึ
ความคิดนีไ้วใ้นบทความตา่งๆ ทีต่อ่มารวมเล่มเป็นหนงัสอืรวมบทความเล่มเลก็ๆ 2 เลม่ 
คือ On Morality and Society (พิมพ์ครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 1898, Durkheim, 1973) และ  
Sociology and Philosophy (พิมพ์คร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1906, Durkheim, 1953) ซ่ึงระยะหลัง 
มีการให้ความสำาคัญกับความคิดนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้น (Cristi, 2012: 411-416) 

ขอ้เสนอเชน่นีแ้สดงถงึความพยายามของเดอรไ์คม์ ในการเริม่กา้วขา้มออกจาก
กบัดักของความคิดคู่ตรงขา้ม โดยเฉพาะระหวา่งปัจเจกชนกบัสงัคม โดยเฉพาะสงัคมนยิม 
เพราะเขาเกรงวา่ความเป็นสงัคมจะมีอำานาจเหนอืปัจเจกชนมากเกนิไป จนขาดการคำานงึ
ถึงเสรีภาพของปัจเจกชน (อานันท์, 2555: 176-180) เนื่องจากบริบทในประเทศรัสเซีย
ขณะนัน้เริม่สอ่เค้าวา่สงัคมนยิมกำาลังจะกอ่รปูกอ่รา่งขึน้ จากการเปล่ียนแปลงระบอบการ
ปกครองไปเป็นสงัคมนยิมแบบคอมมิวนสิต ์ซึง่ตอ่มาได้เกดิขึน้ในปี ค.ศ. 1917 กอ่นหนา้ที ่
เดอร์ไคม์จะเสียชีวิตลงในปีเดียวกันนั้นเอง

การตดิอยูใ่นกบัดักของความคิดคู่ตรงขา้มระหวา่งปัจเจกชนกบัสงัคมกลายเป็น 
ข้อถกเถียงที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปในสังคมยุโรปมาตั้งแต่เริ่มยุครู้แจ้ง แม้จะมีความ
พยายามนำาเสนอความคิดประชาสังคมผสมผสานอยู่ด้วย แต่ประชาสังคมดังกล่าวก็มัก
จะไม่ตา่งไปจากหนว่ยทางสงัคมหนว่ยหนึง่เทา่นัน้ ทัง้นี ้ เพราะมีรากฐานมาจากการมอง 
ท้ังปัจเจกชนและสังคมเฉพาะในเชิงคุณค่าและอุดมการณ์ จนมาถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20  
นักปรัชญาการเมืองตะวันตกจงึเริ่มปรับเปลี่ยนมมุมอง ด้วยการหันมาให้ความสำาคญักับ
ความคิดต่างๆ ในเชิงบริบทและความสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น
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ดังตัวอย่างข้อถกเถียงของนักปรัชญาการเมืองชาวแคนาดา ชื่อ ซี. บี. แม็ก
เฟอรส์นั (Crawford Brough Macpherson, 1911-1987) ซ่ึงวพิากษค์วามคิดปัจเจกชน 
นิยมของทั้งโทมัส ฮอบส์ และจอห์น ล็อก ว่ามีลักษณะเป็นเพียงปัจเจกชนแบบเจ้าเข้า 
เจ้าของ (Possessive Individualism) ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติ  
หากเป็นเพียงการสะท้อนลักษณะของมนุษย์ในบริบทของสังคมตลาดแบบทุนนิยม  
ซ่ึงกำาลงักอ่ตวัขึน้มาเทา่นัน้เอง จากการเนน้ความเป็นเจ้าของทรพัยส์นิกบัการแขง่ขนัและ
ต่อสู้เพ่ืออรรถประโยชน์ของตนเอง ส่วนมนุษย์ตามธรรมชาตินั้น แม็กเฟอร์สันโต้แย้งว่า
น่าจะมีลักษณะของความเป็นส่วนรวมมากกว่าความเป็นส่วนตัว (Macpherson, 1962: 
255-257) 

ตอ่มา แม็กเฟอรส์นักไ็ด้ขยายความเรือ่งความเป็นสว่นรวมนีเ้พ่ิมเตมิในหนงัสอื
เรื่อง Property: Mainstream and Critical Positions แทนที่เขาจะมองทรัพย์สิน 
ว่าเป็นเพียงสิ่งของที่มนุษย์สามารถอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ตามแนวคิดของ 
จอหน์ ล็อก เขากลบัเสนอใหห้นัมามองทรพัยส์นิวา่เป็นความสมัพันธท์างสงัคม นยัทีต่าม
มาจึงช่วยให้มองทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นเพียงความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างผู้อา้งสิทธิ
กับผู้อ่ืนที่อาจถูกกีดกันออกจากการเข้าถึงทรัพย์สินนั้นได้ ด้วยเหตุนี้เอง ทรัพย์สินส่วน
บุคคลก็ดี หรือทรัพย์สินของรัฐก็ดี จึงเป็นเพียงการอุปโลกน์หรือสมมติขึ้นมาด้วยการ
นยิามของกฎหมาย ขณะทีท่รพัยส์นิแทจ้รงินัน้เป็นทรพัยส์นิตามธรรมชาตทิีผู่ค้นสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน (Macpherson, 1978: 1-14)

อิทธิพลทางความคิดที่ตามมาจากความคิดของแม็กเฟอร์สันน่าจะสอดคล้อง
กับแนวทางในการจำาแนกประชาสังคมในเบื้องต้นแนวที่ 3 ตามข้อเสนอในบทความแรก  
(กฤตยิาพร วงษา) นัน่คือ ประชาสงัคมแยกออกมาจากกลไกตลาดและรฐั แตแ่ม็กเฟอรส์นั 
จะเนน้ถงึความสมัพันธห์รอืการมีสว่นรว่มของปัจเจกชนในประชาสงัคมมากกวา่ ขณะทีเ่ขา
ก็เสนอว่าประชาสังคมไม่สามารถแยกออกจากรัฐได้อย่างเด็ดขาด เพราะยังต้องสัมพันธ์
อยู่กับรัฐ เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับทรัพย์สินส่วนรวมบนพ้ืนฐานของสิทธิต่างๆ  
โดยเฉพาะสิทธิมนุษยธรรม (Macpherson, 1978: 13-14) 

แม้วา่บทความแรกจะเริม่จากการมองประชาสงัคมแยกออกมาจากกลไกตลาด
และรฐั บนพ้ืนฐานของความคิดในสงัคมตะวนัตก แตด้่วยการทบทวนนกัคิดจำานวนหนึง่ใน
สงัคมไทยกพ็บวา่ ในปัจจุบนัความเขา้ใจประชาสงัคมในสงัคมไทยนัน้ มีความหลากหลาย 
และสลับซับซ้อนอย่างมาก สามารถจัดแบ่งประเภทออกได้ 3 กลุ่ม คือ ประชาสังคม
เอกภาคี ประชาสงัคมทวภิาคี และประชาสงัคมไตรภาคี ซ่ึงอาจจะสมัพันธเ์กีย่วขอ้งอยูก่บั 
ทัง้รฐัและภาคธรุกิจเอกชน ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของการพัฒนาสงัคมประชาธปิไตยและความ
เข้าใจอุดมการณ์เกี่ยวกับจิตสาธารณะต่างๆ ทั้งในสังคมตะวันตกและการก่อตัวขึ้นมาใน 
สงัคมไทยปัจจุบัน สว่นบทความที ่2 (จามะร ี เชยีงทอง) จะมองประชาสงัคมเชือ่มโยงกบั 
การเกดิขึน้ของชนชัน้กลางและพ้ืนทีข่องขดัแยง้ในสงัคมเปล่ียนผา่น โดยเฉพาะการถกเถยีง 
หรือโต้แย้งความหมายของสิทธิจากการที่กลุ่มต่างๆ ในสังคมมีความเข้าใจแตกต่างกัน 
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หากมองย้อนกลับไปในกระแสความคิดของสังคมตะวันตกก็จะพบว่า คาร์ล 
มาร์กซ์ (Karl Marx, 1818-1883) ถือเป็นนักคิดคนแรกๆ ที่พยายามผลักดันให้มอง
อุดมการณ์หรือความคิดต่างๆ ว่าล้วนยึดโยงอยู่กับความสัมพันธ์เชิงอำานาจด้วยการโต้
แย้งความคิดแบบจิตนิยมของเฮเกล (Georg William Friedrich Hegel, 1770-1831) 
ในทำานองเดียวกันกับที่แม็กเฟอร์สันนำามาใช้วิเคราะห์ความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินนั่นเอง  
แม้วา่คารล์ มารก์ซ์ อาจจะไม่ได้มอง “Civil Society” ในความหมายตรงกบัประชาสงัคม 
ในปัจจบุนัเสยีทเีดียว แตเ่ขาจะเนน้วา่ “ประชาสงัคม” (Civil Society) หมายถงึ ความสมัพันธ ์
เชิงอำานาจที่ขัดแย้งและต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงมีลักษณะเสมือนเป็นจุดตัดหรือ 
จุดปะทะกันของประเด็นปัญหาต่างๆ ที่นำาไปสู่การผลักดันการเปล่ียนแปลง ดังปรากฏ 
อยูใ่นหนงัสอืชว่งแรกของเขาเรือ่ง The German Ideology (Marx and Engels, 1970) 
ซ่ึงเขาเขยีนรว่มกบัเองเกลส ์ (Frederick Engels) ระหวา่งปี ค.ศ. 1845-46 (ดูเพ่ิมเตมิ
ใน อานันท์, 2564)

ภายหลังนักคิดและนักเคลื่อนไหวชาวอิตาลีในสำานักมาร์กซิสต์คนหนึ่งชื่อ  
อันโตนโิอ กรมัช ี (Antonio Gramsci, 1891-1937) ได้พยายามขยายความด้วยการมอง
ความขัดแย้งเชิงอำานาจดังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่าเป็นปฏิบัติการของการช่วงชิงความหมาย
ระหวา่งกลุ่มทีอ่ยูก่น้บึง้ของสงัคม (Subaltern) หรอืผูอ่้อนแอ และกลุม่ทีค่รองอุดมการณ์
อำานาจนำาหรืออุดมการณ์ครอบงำา (Hegemony) และเรียกการช่วงชิงเช่นนี้ว่าเป็นการ
ต่อสู้เชิงประเด็น (War of Position) ซ่ึงปรากฏอยู่ในหนังสือรวบรวมความคิดของเขา  
จากการเขียนขณะถูกคุมขังอยู่ในคุกช่วงทศวรรษที่ 1930 ภายใต้การปกครองแบบ
เผด็จการของเบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini) และต่อมาจึงถูกนำามาแปลและ 
พิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง Selections from the Prison Notebooks (Gramsci, 1971) 
เม่ือไม่นานมานี้ นักคิดในสำานักมาร์กซิสต์ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งชื่อ อองรี เลอแฟบวร์  
(Henri Lefebvre, 1901-1991) ได้เสนอให้มองความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งดังกล่าวนี้ 
เพ่ิมเติมอีกว่าเป็น “พ้ืนที่” (Space) ในเชิงที่เป็นทั้งสนามของความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
และประเด็นของการต่อสู้ เพ่ือช่วงชิงมโนทัศน์ในการสร้างสังคมของผู้คนกลุ่มต่างๆ 
(Lefebvre, 1992) (ดูเพ่ิมเติมใน อานันท์ บก., 2563) แนวความคิดเรื่อง “พ้ืนที่” นี้
ปรากฏอยู่ในเกือบทุกบทความในหนังสือเล่มนี้ แต่อาจจะยังมองแตกต่างกันอยู่บ้าง  
ดังจะได้อภิปรายและวิเคราะห์ในหัวข้อต่อๆ ไป 



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0Khon Thai 4.0

12 ทบทวนแนวคิด
จติสาธารณะกับสังคมไทย

คนไทย
ใจดี

บ ท นำำ า  02. 

จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ : 
จิ า กั คิุ ณ คิ� า แ ล ะ อุ ด ม กั า ร ณ์
ส่� คิ ว า ม เ คิ ล่� อ น ไ ห ว ท า ง สั ง คิ ม 

แม้บทความแรกจะพยายามเสนอใหม้องจิตสาธารณะยดึโยงอยูก่บัแนวความคิด 
ว่าด้วยประชาสงัคม โดยเฉพาะทีม่าจากรากเหง้าในปรชัญาของสงัคมตะวนัตก ซ่ึงมีอิทธพิล 
ต่อการก่อตัวของประชาสังคมในสังคมไทยด้วย เริ่มต้นจากชนชั้นนำา เช่น คณะราษฎร  
ในการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยม์าสูร่ะบอบประชาธปิไตย 
แล้วจึงค่อยๆ ขยายออกไปสู่กลุ่มชนอื่นๆ ที่อาจจัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลาง จนในปัจจุบัน
ได้ขยายตัวลงไปสู่กลุ่มคนระดับฐานรากอย่างกว้างขวาง แต่อีกสองบทความที่ตามมาจะ
หันมามองจิตสาธารณะในเชิงอุดมการณ์และคุณค่า โดยเริ่มจากคุณค่าในศาสนาต่างๆ 

ขณะที่บทความที่สอง เริ่มจากคุณค่าทางศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนา  
แล้วจงึหนัไปใหค้วามสำาคัญกบัแนวความคิดเรือ่งปรมิณฑลทางศลีธรรม ตามนยัในทำานอง
คล้ายคลึงกับเจตจำานงค์ร่วมกันของฌอง จ๊าค รุสโซ และสำานึกร่วมของเอมิล เดอร์ไคม์ 
ซ่ึงไม่ได้จำากดัอยูเ่ฉพาะในโลกทางศาสนาเทา่นัน้ แตเ่ป็นศลีธรรมในโลกนี ้หรอื โลกสามัญ 
(Secular World) ซ่ึงบทความที่สองจะเจาะจงหมายถึง อุดมการณ์มนุษยนิยม รวมทั้ง 
ความคิดเกี่ยวกับสาธารณะกุศลและสาธารณะประโยชน์ พร้อมทั้ง หยิบยกองค์กรหรือ
มูลนิธิต่างๆ ที่ดำาเนินการตามอุดมการณ์ดังกล่าว ซ่ึงมีพัฒนาการมาตามลำาดับขึ้นมา
เป็นตัวอย่างโดยสังเขป

สว่นบทความทีส่าม (โรซาเลีย ชอรต์โิน) เริม่ตน้จากมองจติสาธารณะจากคุณค่า
ทางศาสนาตา่งๆ เชน่เดียวกนั แตจ่ะมุ่งเนน้การนำาเสนอขอ้มูลเชงิประจักษเ์พ่ือสนบัสนนุ
ความเขา้ใจดังกล่าวอยา่งกวา้งขวาง เกีย่วกบัสถาบนั องค์กรและกลไกในการดำาเนนิงาน 
ตามคุณค่าด้านการทำาบุญและการกุศลเหล่านั้น จากแง่มุมของความหลากหลายทาง 
ศาสนาและชาติพันธุ์ในสังคมไทย ผ่านสถาบัน องค์กรและกลไกต่างๆ ซ่ึงอาจตีความ
คุณค่าแตกต่างกันไปบ้าง ส่วนมากก็จะยังคงเน้นการทำาบุญทางศาสนาโดยตรง ขณะที่ 
บางส่วนเริ่มหันไปทำาบุญทำาทานเพ่ือสาธารณประโยชน์อยู่บ้าง เช่น ด้านการศึกษา 
สวสัดิการ และสาธารณสขุ เป็นตน้ เม่ือได้รบัอิทธพิลของระบบทนุนยิมมากขึน้ แม้ภายใน
ศาสนาเดียวกนั แตต่า่งนกิายกนักอ็าจจะมองคุณค่าทางศาสนาแตกตา่งกนั จนภายหลงั 
ก็เริ่มมีแนวโน้มจะให้ความสำาคัญกับคุณค่าเชิงพาณิชย์ และหันไปทำาบุญเพ่ือสร้าง 
ถาวรวัตถุต่างๆ ทางศาสนามากขึ้น สำาหรับศาสนาอิสลามแล้วยังรวมเอาพ้ืนฐานของ 
คุณค่าเกี่ยวกับหน้าที่และความสมานฉันท์ในหมู่ชาวมุสลิมไว้ด้วย เพ่ือการกุศลด้าน
สาธารณประโยชน์
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จากน้ันบทความทีส่ามจึงหนัมามององค์กรและกลไกในโลกสามัญทีด่ำาเนนิงาน
ด้านการทำาบุญและการกุศล ตั้งแต่มูลนิธิโครงการหลวง ไปจนถึงองค์กรการกุศลของ
ครอบครวัและธรุกจิ ตลอดจนเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมรปูแบบใหม่ๆ ทีร่ะดมทนุทางสงัคม  
เพ่ือขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ด้วยการอธิบายว่า นอกจากคุณค่าทางศาสนาแล้ว  
องค์กรเหล่านี้ยังตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมของการพ่ึงพาอาศัยและการแลกเปล่ียน
ตอบแทนกนั ซ่ึงกลายเป็นพันธะทีห่ลอ่หลอมใหเ้กดิคุณค่าของความเมตตากรณุาตามมา  
พรอ้มทัง้ การหนัไปมุ่งเนน้การสนบัสนนุสาธารณประโยชนด้์านตา่งๆ ทีไ่ม่ใชด้่านศาสนา
โดยตรง ไม่วา่จะเป็นด้านการศกึษา สาธารณสขุ และการพัฒนาคุณภาพชวีติ ในทา้ยทีส่ดุ 
บทความทีส่ามกเ็ริม่ขยายนยิามสถาบนัทีบ่รจิาคทนุเพ่ือสาธารณประโยชน ์ (Philanthropy) 
เหลา่นีว้า่เป็นองค์กรใหท้นุเพ่ือสงัคม เพ่ือแยกแยะความแตกตา่งออกจากองค์กรสาธารณ
กศุลทัว่ๆ ไป ทัง้นี ้ เพราะองค์กรเหลา่นีไ้ม่ได้จำากดัอยูเ่ฉพาะคุณค่าด้านสาธารณกศุลและ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงด้านกลยุทธ์ในการสร้างผลกระทบต่างๆ 
อย่างยั่งยืนด้วย

ขณะที่บทความที่สอง นอกจากจะมองจิตสาธารณะยึดโยงอยู่กับแนวความคิด 
หลักในปรมิณฑลทางศลีธรรม ซ่ึงสว่นหนึง่นัน้ได้รบัอิทธพิลมาจากสงัคมตะวนัตก ทัง้ด้าน 
จิตวิญญาณและการสร้างกุศลเพ่ือสาธารณประโยชน์ในโลกนี้ด้วยแล้ว เม่ือนำามาอธิบาย 
รว่มกบักรณขีองสงัคมไทย จิตสาธารณะจะแฝงอยูก่บัอุดมการณต์า่งๆ ทัง้การทำาบญุทำาทาน 
ในพุทธศาสนาและการอุปถมัภ์ด้วย มากกวา่การเชือ่มโยงกบัแนวคิดด้านกลยทุธข์องการ
ให้ทุนเพ่ือสังคม บทความที่สองจึงยังคงเรียกองค์กรที่บริจาคทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(Philanthropy) เหล่านี้ว่า องค์กรหรือกองทุนสาธารณกุศล แม้จะมองเห็นอยู่บ้างแล้ว 
ว่าบางมูลนิธิพยายามก้าวไปสู่แนวทางการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม 
ด้วยก็ตาม ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมที่พยายามพัฒนาประชาธิปไตย 
ความเป็นธรรม และความเท่าเทียม 

ขณะเดียวกัน บทความทีส่องยงัเสนอเพ่ิมเตมิอีกด้วยวา่ค่านยิมและอุดมการณ ์
เช่น จิตสาธารณะนั้นเกี่ยวข้องอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย ซ่ึงไม่ได้มีลักษณะ1 
สมานฉันท์เสมอไป หากยังอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมาด้วย โดยผู้เขียนบทความ
ที่สองมุ่งเน้นเฉพาะความหมายเกี่ยวกับความขัดแย้งของการถกเถียงกันในเรื่องของสิทธิ  
ในบรบิทของการเกดิความคิดใหม่ๆ เทา่นัน้ เพียงแตย่งัไม่ได้พิจารณาไปถงึความสมัพันธ์
เชิงอำานาจ ตามแนวทางของ ซี. บี. แม็กเฟอร์สัน ดังที่ได้เสนอไว้แล้วข้างต้น

องค์กรหรอืกองทนุสาธารณกศุลหรอืสาธารณประโยชนเ์หลา่นี ้ตามความเขา้ใจ 
ของบทความต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น มักจะมองจิตสาธารณะในมิติของทุนทาง
สงัคม แตค่วามหมายของทนุทางสงัคมในทางสงัคมศาสตรน์ัน้ยงัมีความเหน็แตกตา่งกนั  

1 ส่วนนี้ผู้เขียนบทความที่สองใช้คำาว่า “พ้ืนที่” ซ่ึงแตกต่างจาก ความหมายของ เลอแฟบวร์  
ซึ่งจะได้ขยายความต่อไปในภายหลัง
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สำาหรบัแนวคิดแบบชมุชนนยิม ดังตวัอยา่งเชน่ โรเบริต์ พัทนมั (Robert Putnam) จะมอง 
ทุนทางสังคมเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในฐานะที่เป็นพลังในสังคม
และในทางการเมือง สำาหรบัสนบัสนนุการเลอืกตัง้ในสงัคมประชาธปิไตย จากกรณศีกึษา
สังคมอเมริกัน โดยเริ่มจากการแยกแยะระหว่างทุนทางกายภาพ ทุนมนุษย์ และทุนทาง
สังคม ซึ่งแสดงว่าเขาให้ความสำาคญักับทุนมนุษย์ที่เป็นคุณสมบัติของปจัเจกชน ส่วนทุน
ทางสงัคมนัน้เกีย่วขอ้งกบัเครอืขา่ยและความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลบนพ้ืนฐานของความไว้
วางใจกัน เขาจึงเห็นว่าหากปัจเจกชนมีความสัมพันธ์ร่วมกันมากเท่าใด ก็จะเกิดทุนทาง
สงัคมมากขึน้เทา่นัน้ จนกลายเป็นพลงัทางสงัคมและการเมืองตามมา (Putnam, 2000) 
ตามนัยดังกล่าวอาจถือได้ว่าความไว้วางใจก็เป็นมิติหนึ่งของจิตสาธารณะด้วย

แต่ความคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมดังกล่าวแตกต่างอย่างมากจากมุมมองของ 
ปิแอร ์บรูดิ์เออร ์ (Bourdieu, 1986) ซึง่พยายามถกเถยีงวา่ ทนุทางสงัคมไม่ใชเ่ป็นเพียง
ความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ต้องเป็นความสัมพันธ์เพ่ือปฏิบัติการบางอย่างร่วมกันอย่างมี
เป้าหมายในการเปล่ียนความสัมพันธ์เชิงอำานาจ ในสนาม (field) ของการต่อสู้กับความ
สมัพันธเ์ชงิอำานาจทีข่ดัแยง้กนั ด้วยการเสนอใหแ้ยกแยะรปูแบบตา่งๆ ของทนุออกจากกนั  
ไม่ใช่มองเฉพาะทุนในเชิงเศรษฐกิจ แต่ยังต้องรวมถึงทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และสญัลักษณเ์อาไวด้้วย เพ่ือเปิดใหผู้ก้ระทำาการตา่งๆ ในสงัคมสามารถพลิกแพลงทนุที ่
แตกตา่งกนัเหล่านัน้ ด้วยการแปรรปูแบบของทนุแตล่ะประเภทใหป้รบัเปลีย่นกลับไปมาได้ 
เพ่ือช่วยให้ผู้กระทำาการทางสังคมสามารถเลือกนำามาใช้ในการเคล่ือนไหวและด้ินรนต่อสู้
กับอำานาจครอบงำาต่างๆ (ดูเพิ่มเติมใน อานันท์, 2559) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตสาธารณะ
ไม่ใช่เป็นเพียงความคิดโดดๆ เท่านั้น แต่ต้องเป็นความคิดที่ควบคู่อยู่กับการปฏิบัติการ
ของการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอำานาจอีกด้วยนั่นเอง

ทัง้นีเ้พราะหากจิตสาธารณะมีความหมายจำากดัอยูเ่ฉพาะในอุดมการณเ์กีย่วกบั
การทำาบุญทำาทาน หรือการกุศลเป็นหลักตามที่มักจะเข้าใจกันแล้ว ก็จะไม่สามารถเข้าใจ
ปฏบิตักิารของอุดมการณดั์งกลา่วในบรบิทของสงัคมภาคเหนอืของไทย ดังกรณศีกึษาวจิยั 
ในบทความของโบวีเ่รือ่ง “The alchemy of charity: Of class and Buddhism in northern  
Thailand” (Bowie, 1998) ซึ่งเสนอข้อโต้แย้งความคิดดังที่ปรากฏอยู่ในบทความที่สาม 
จากการใหค้วามสำาคัญกบัวฒันธรรมของการพ่ึงพาอาศยัและการแลกเปล่ียนตอบแทนกนั  
บนพ้ืนฐานที่ว่า วัฒนธรรมเช่นนั้นตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์ที่มองจากมุมของสังคมแบบ
สมานฉนัทเ์ทา่น้ัน แตจ่ากการศกึษาวจัิยภาคสนามของโบวี ่พบวา่ สงัคมชนบทในภาคเหนอื 
ของไทยมีความแตกต่างทางชนชั้นและขัดแย้งกัน ในบริบทดังกล่าว การกุศลจึงไม่ใช่ 
ทั้งการแลกเปลี่ยนตอบแทนกัน หรือแม้แต่การอุปถัมภ์ ตามแนวคิดที่นำาเสนอไว้ใน
บทความที่สองด้วย

โบวี่ได้วิเคราะห์ว่า การทำาบุญทำาทานในสังคมชนบทเป็นเสมือนอุดมการณ์นำา
หรอืครอบงำา (Hegemony) ตามแนวคิดของกรมัชทีีช่ว่ยสรา้งความชอบธรรมใหแ้กก่ารดำารง
อยูข่องชนชัน้นำา ขณะเดียวกนั กถื็อเป็นอุดมการณป์ฏบิตักิารด้วย เพราะหากกลุม่ชนอ่ืนๆ  
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ไม่ยนิยอมนอ้มรบัความชอบธรรมเชน่นัน้ กจ็ะกระตุน้ใหพ้วกเขาลุกขึน้มาชว่งชงิความหมาย
ของอุดมการณดั์งกลา่ว (Gramsci, 1971) การทำาบญุทำาทานจึงอาจจะกลายเป็นอาวธุของ
ชนชั้นล่างหรือผู้อ่อนแอไปด้วยพร้อมๆ กัน ตามแนวความคิดของสก๊อต (Scott, 1985) 
ด้วยเหตนุีเ้อง การกศุลอาจจะกลายเป็นกลไกหนึง่สำาหรบัลดความตงึเครยีดระหวา่งชนชัน้
ผา่นการชว่ยเหลือผูย้ากไร ้ ซ่ึงไม่ใชเ่ป็นการกระทำาเพ่ือการกศุลโดยสมัครใจเสมอไปทัง้หมด 
เพราะอาจเกิดจากผู้อ่อนแอได้ช่วงชิงความหมายของการทำาบุญทำาทานด้วยการต่อสู้  
เรยีกรอ้งและกดดันใหช้นชัน้นำาตอ้งทำาบญุทำาทานตา่งๆ เพ่ือรกัษาสถานภาพของตนเอาไว ้
ก็ได้ (Bowie, 1998: 474-478) 

ตามนัยดังกล่าวจิตสาธารณะจึงไม่น่าจะจำากัดอยู่เฉพาะในเรื่องของอุดมการณ์
ด้านการกุศลเท่านั้น หากดำารงอยู่ในบริบทของความขัดแย้งในสังคมด้วย ทั้งน้ีผู้เขียน
ได้เคยเสนอให้หันมามองในมุมของ “การระดมทุนเพื่อสังคม” ตามแนวคิดของบูร์ดิเออร์  
ซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัความเคล่ือนไหวการตอ่สู ้ เพ่ือปรบัเปล่ียนความสมัพันธเ์ชงิอำานาจในสงัคม 
ในความหมายของความเคลือ่นไหวในภาคประชาสงัคม เพ่ือผลกัดันการสรา้งคุณค่าใหม่ๆ 
ทีใ่หค้วามสำาคัญกบัศกัด์ิศรขีองความเป็นมนษุย ์โดยเฉพาะการสรา้งความเป็นตวัตนหรอื 
อัตลักษณ์ และการช่วงชิงการนิยมความหมายใหม่ๆ ของสิทธิ เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม 
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรมากข้ึน แทนการรอคอยน้ำาใจของคนใจบุญเท่าน้ัน แต่ต้อง 
ผนกึกำาลงัของทกุภาคสว่นของสงัคมผา่นกลไกหนึง่ของภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะองค์กร 
หรือกลไกในการให้ทุนเพ่ือสังคม ซ่ึงจะมีบทบาทมากขึ้นต่อการสนับสนุนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในสังคมสมัยใหม่ (อานันท์, 2541) 

สำาหรบันกัคิดชาวฝรัง่เศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณขีองฟูโกต ์(Michael Fou-
cault, 1926-1984) ซ่ึงมักจะหวาดระแวงความคิดหรอืจิตสำานกึตา่งๆ ในสงัคมสมัยใหม่ 
อยูแ่ล้ว เขาจึงมักจะวพิากษว์จิารณจ์ติสำานกึในสงัคมปัจจุบนัอยา่งรนุแรง ด้วยการวพิากษ์
จิตสำานึกอย่างเช่น จิตสาธารณะต่างๆ นั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “การปกครองชีวญาณ” 
(Governmentality) ในความหมายที่แตกต่างไปจากการปกครองด้วยอำานาจรัฐโดยตรง 
เพราะรฐัเป็นสถาบนัทีมี่อำานาจอยูน่อกตวัคน ขณะทีก่ารปกครองชวีญาณเป็นการปกครอง
ทีมี่พลงัอำานาจบงัคับอยูภ่ายในตวัของผูค้นเอง โดยไม่ผกูตดิอยูก่บัสถาบนัใดๆ เพราะเกดิ 
จากการท่ีคนเรายอมรับความคิดอย่างหน่ึงว่าเป็นความจริง จนรับเอาความจริงน้ันมาปกครอง 
หรือควบคุมตนเอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการปกครองตัวเองด้วยจิตสำานึกของสังคม
แบบเสรีนิยมใหม่ ในความหมายของการครอบงำานั่นเอง (ดูเพิ่มเติมใน อานันท์, 2562: 
124-125)

ในอีกด้านหนึ่ง ฟูโกต์ก็จะมองอำานาจในแง่บวกด้วย ในมุมมองที่เขาเรียกว่า
เป็นการเมืองชีวะ (Bio-politics) คือเป็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ซ่ึงทั้งรัฐและระบบ
ทนุนยิมจะเนน้ชวีติในโลกนี ้ ด้วยการมองพลเมืองวา่เป็นเสมือนทรพัยากร ซึง่ตอ้งได้รบัการ 
ดูแลทัง้ด้านสวสัดิการ การศกึษาและสขุภาพ เพ่ือจะได้เป็นทรพัยากรทีดี่ของระบบเศรษฐกจิ  
และทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟูโกต์บรรยายประเด็นน้ีไว้ที่วิทยาลัยแห่งชาติฝรั่งเศส
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ในปี ค.ศ. 1978-79 และภายหลงัถูกนำามาแปลและรวมพิมพ์ในหนงัสอืชือ่ Security Ter-
ritory, Population (Foucault, 2009) (ดูเพ่ิมเตมิใน อานนัท,์ 2562: 143-144) แนวคิด
ดังกล่าวของฟูโกต์ ช่วยเปิดให้เห็นมุมมองของการวิเคราะห์ที่แตกต่างออกไปว่า ทำาไม 
จิตสาธารณะตา่งๆ จงึมักจะเนน้การดูแลผูค้นในด้านสวสัดิการ การศกึษาและสขุภาพ ทัง้นี ้ 
ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการของปัจเจกชนเอง และผ่านองค์กรให้ทุนเพื่อสังคมหรือไม่ก็ตาม

แตน่กัวิชาการทัว่ๆ ไปกไ็ม่ได้เหน็คล้อยตามฟูโกตไ์ปเสยีทัง้หมด ดังจะเหน็ได้วา่ 
นกัวชิาการสว่นหนึง่ยงัมักจะแบง่รบัแบง่สู ้แตบ่างสว่นเริม่การหนัมามององค์กรใหท้นุเพ่ือ
สงัคม (Philanthropy) วา่เป็นสถาบนัสำาคัญ ซ่ึงอยูใ่นกระบวนการของการสรา้งคุณค่าหรอื 
จิตสาธารณะ ทัง้นี ้ ไม่ใชเ่พราะเป็นเพียงองค์กรทีไ่ม่แสวงหากำาไรเทา่นัน้ แตย่งัชว่ยนำาเสนอ 
กลยทุธท์ีท่า้ทายในการกระตุน้และสนบัสนนุการสรา้ง “พ้ืนทีท่ีส่าม2” (Third Space) ทีมี่นยั 
ของพ้ืนท่ีตอ่รองระหวา่งกลุ่มชนตา่งๆ ในสงัคมเมือง (ดูเพ่ิมเตมิใน Soja, 1996) ซึง่จำาเป็น 
ตอ่การบม่เพาะความคิดในการเปลีย่นแปลงสงัคมและสรา้งดุลยภาพใหท้รพัยากรระหวา่ง
เป้าหมาย เพ่ือใหไ้ด้ผลตอบแทนจากการลงทนุด้านหนึง่ และเพ่ือนำาไปใชเ้ปลีย่นแปลงสงัคม 
ในวงกว้างในอีกด้านหนึ่ง (Mendel and Brudney, 2014) แต่ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริง 
ในแตล่ะสงัคมจะสอดคล้องกบัขอ้สงัเกตนีห้รอืไม่ คงตอ้งพิจารณาศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบ 
กันต่อไปอีก

บ ท นำำ า  03. 

อ ง คิ์ กั ร ใ ห้ ทุ น เ พ่ื่� อ สั ง คิ ม
เ ปั็ น กั ล ไ กั เ พ่ื่� อ ผ ลั กั ดั น
กั า ร เ ปั ลี� ย น แ ปั ล ง
ไ ปั ท า ง ไ ห น

ในปัจจุบัน มักเชื่อกันว่าจิตสาธารณะจะปรากฏอยู่ในรูปขององค์กรหรือกลไก
ของการบริจาคทุนเพือ่สังคมหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การให้ทุนเพื่อสังคม (Philanthropy)  
ดังกลา่วไวแ้ล้วขา้งตน้ ขณะทีบ่ทความทีส่องจะใชใ้นเฉพาะความหมายขององค์กรสาธารณ
กศุลหรอืองค์กรเพ่ือสาธารณประโยชนเ์ทา่นัน้ จากกรณตีวัอยา่งตา่งๆ ในสงัคมตะวนัตก  
ซึ่งเริ่มต้นจากองค์กรทางศาสนา ตั้งแต่ก่อนระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม แต่หลังจากการ 
ก่อตัวของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมแล้วก็เกิดมูลนิธิของมหาเศรษฐีตามมา ทั้งองค์กร
ทางศาสนาและมูลนธิติา่งกมี็จุดมุ่งหมายรว่มกนัอยูบ่า้ง ในการดูแลชวีติใน “โลกนี”้ โดยมี 
กิจกรรมหลักคล้ายกัน ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการ

2 ดังจะได้ขยายความต่อไปในหัวข้อที่ 5
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สงเคราะหก์ลุม่เปราะบางในสงัคม ด้านการแพทย ์และด้านการศกึษา บนพ้ืนฐานของหลัก
มนุษยธรรมหรืออุดมการณ์มนุษยนิยม แต่ในปัจจุบันบางมูลนิธิก็เริ่มหันมาสนับสนุนและ 
ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสังคมที่ดีขึ้น และในระยะหลังก็ขยายไปสนับสนุน
ด้านการอนรุกัษแ์ละดูแลสิง่แวดลอ้ม ในทา้ยทีส่ดุมูลนธิ ิ โดยเฉพาะในสหรฐัอเมรกิากเ็ริม่
มีส่วนในด้านการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคมด้านอื่นๆ อีกด้วย

ในกรณขีองสงัคมไทย ทัง้บทความทีห่นึง่และสองตา่งนำาเสนอขอ้มูลคลา้ยๆ กนั 
เกี่ยวข้องกับองค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรเพ่ือสาธารณประโยชน์ที่มีลักษณะใกล้เคียง 
กบัมูลนิธใินสงัคมตะวนัตก จากการกอ่ตวัขึน้มาในกลุ่มชนชัน้สงูกอ่น โดยเฉพาะคณะราษฎร  
พร้อมๆ กับการจัดต้ังมูลนิธิในตระกูลต่างๆ ของพ่อค้าจีน ซ่ึงมีกิจกรรมในด้านการสงเคราะห์ 
และการสรา้งโรงพยาบาลเป็นหลกั แตบ่ทความทีห่นึง่ยงัใหข้อ้มูลเพ่ิมเตมิในสว่นของการ
จัดตั้งมูลนิธิในระยะต่อๆ มา ที่ชนชั้นกลางเริ่มมีส่วนร่วมด้วยมากขึ้น จนสามารถขยาย
กิจกรรมไปสู่ด้านการพัฒนาสังคมและการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส 

ส่วนใหญ่ข้อมูลรายละเอียดเชิงประจักษ์ต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรสาธารณกุศล 
หรอืองค์เพ่ือสาธารณประโยชนใ์นประเทศไทยจะอยูใ่นบทความทีส่าม ทัง้นี ้บทความทีส่าม 
ยังเพิ่มเติมความหมายขององค์กรดังกล่าว ด้วยการหันมาให้ความสำาคัญกับมิติของการ
บรจิาคทนุเพ่ือสงัคมด้วย ซึง่ไม่ได้จำากดัอยูเ่ฉพาะในสว่นของศาสนา และองค์กรธรุกจิเอกชน 
เท่านั้น ในสังคมไทยยังมีกองทุนในรูปของมูลนิธิโครงการหลวง และกองทุนเพ่ือสังคม
ที่รัฐจัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรอิสระด้วยเงินจากภาษีสุราและยาสูบ เช่น สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น 

แต่ความน่าสนใจของบทความที่สามอยู่ที่การตั้งข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างองค์กรที่ให้ทุนเพ่ือสังคมในสังคมไทยและในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา เช่น มูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ที่สำาคัญก็คือองค์กรให้ทุนใน
สังคมไทยมกัจะเน้นเปา้หมายระยะสั้น มากกว่าการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน
ในระยะยาวให้กับผู้รับประโยชน์ ขณะเดียวกัน ก็มักจะบริหารจัดการแบบไม่เป็นทางการ 
ตลอดจนมักจะใหค้วามสำาคัญกบัการตอกย้ำาความชอบธรรมและสรา้งสถานภาพทางสงัคม 
ของตนเองมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับข้อถกเถียงของโบวี่ข้างต้น เพียงแต่ไม่ได้นำาเอา
ด้านการต่อสู้ของชนชั้นล่างมาพิจารณาร่วมด้วยเท่านั้น นอกจากนั้น บทความที่สาม 
ยังพยายามชี้ให้เห็นถึงเหตุผลในเชิงปฏิบัติการจริงของกองทุนในองค์กรธุรกิจต่างๆ ว่า
ไม่ใช่เพียงการยกระดับสถานภาพในชุมชนเท่านั้น แต่อยู่ที่การสร้างอิทธิพลทางการเมือง
หรอืธรุกจิและการอุปถัมภ์มากกวา่ ซ่ึงแสดงถงึความคลุมเครอืระหวา่งการใหท้นุเพ่ือสงัคม
และธุรกิจ โดยเฉพาะแนวโน้มในปจัจุบันที่เรียกว่า ธุรกิจเพื่อสังคม หรือความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

ขณะเดียวกนั บทความทีส่ามยงัตัง้ขอ้สงัเกตเพ่ิมเตมิอีกด้วยวา่ แม้แตก่องทนุ
เพื่อสังคมที่รัฐจัดตั้งขึ้นก็ไม่ได้มีอิสระอย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่มีความพยายามในการบริหาร 
อย่างเป็นทางการ ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ในการให้ทุนอย่างชัดเจน พร้อมท้ังกำาหนดเป้าหมาย 
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และการตั้งคำาถามกับรากเหง้าของปัญหา เพ่ือสร้างผลกระทบจากการรวมพลัง ทั้งด้าน
การวิจัย การรณรงค์เชิงนโยบาย และการเคล่ือนไหวทางสังคมก็ตาม เพราะการพ่ึงพา
ทุนจากรัฐ มักจะเปิดช่องให้ถูกการเมืองแทรกแซง และถูกครอบงำาจากระบบราชการ 
แนวอนรุกัษน์ยิม แตก่ย็งัชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้จำากดัของการรบัการบรจิาคอยา่งอิสระทีเ่ริม่ขยายตวั 
เพ่ิมมากขึน้ในปัจจบุนั โดยเฉพาะในชว่งวกิฤตการณท์างสงัคมตา่งๆ เพราะยงัขาดระบบ
ติดตามตรวจสอบ

ในท้ายทีส่ดุ บทความทีส่ามจงึเสนอแนวทางในการพัฒนาและการสรา้งกองทนุ
สำาหรับการให้ทุนเพ่ือสังคม โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริจาค จากที่มี 
เป้าหมายในตวัเอง มาสูก่ารมีอิสระจากเง่ือนไขแวดลอ้มตา่งๆ ทัง้เชงินโยบายและการเงิน  
ด้วยสนบัสนนุการบรจิาคเชงิกลยทุธใ์นการสรา้งผลกระทบทีย่ัง่ยนื พรอ้มๆ ไปกบัการพัฒนา 
กองทุนให้เป็นองค์กรทางการและมีระบบติดตามและตรวจสอบอย่างโปร่งใส ที่ต้อง 
จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ซ่ึงบทความที่สามได้แสดงตัวอย่างไว้แล้วอย่างละเอียด 
แตกต่างจากการระดมทุนเป็นครั้งคราวที่มักมีปัญหาขาดการตรวจสอบ แต่การเป็น
องค์กรทางการก็อาจจะขาดอิสระ เพราะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ พร้อมๆ กับ
การสนับสนุนด้านภาษี

แม้บทความที่สามจะเสนอให้มุ่งเน้นความสำาคัญไปที่ระบบนิเวศที่เหมาะสม
สำาหรบัการบรจิาค ซ่ึงล้วนเป็นเง่ือนไขภายนอกดังกลา่วไวข้า้งตน้แลว้ ซ่ึงอาจแตกตา่งกบั
กรณกีารศกึษาจากปฏิบตักิารจรงิในภาคสนามทีพ่บในสงัคมอ่ืนๆ ด้วยการโตแ้ยง้หลักการ 
ตามข้อเสนอของบทความที่สาม เช่น ในกรณีศึกษาสังคมอินเดีย บอร์นสตีน ได้โต้แย้ง
แนวคิดการกำากับและควบคุมการบริจาค เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะมอง 
เห็นว่าเป็นเรื่องของการใช้เหตุผลเป็นเพียงเครื่องมือ (Instrumentally Rationality) 
เท่านั้น ซ่ึงมักจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ตามมาด้วย โดยเฉพาะการ
ต่อสู้และต่อรองเพ่ือควบคุมทรัพยากร ที่ได้มาจากการบริจาค ขณะเดียวกันก็ถกเถียง 
ต่อไปด้วยว่า การให้ทุนเพ่ือสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความคิดแบบมนุษยธรรมนิยม 
มักจะเน้นพันธะทางสังคมและศีลธรรม พร้อมๆ กับสิทธิของผู้รับทุน มากกว่าเสรีภาพ 
ของการให้ ในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณจากภายใน ตามคติเรื่อง “ทาน” ในศาสนาฮินดู  
ซ่ึงจะยิง่ตอกย้ำาความไม่เทา่เทยีมใหด้ำารงอยูต่อ่ไป เพราะตัง้อยูบ่นหลกัการทีข่ดัแยง้กนัเอง
ของการให้ทุนเพื่อสังคมในปัจจุบัน (Bornstein, 2009: 639-643) 

เม่ือเปรียบเทียบกับการให้ทุนเพ่ือสังคมในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะ
สหรฐัอเมรกิา เชน่ มูลนธิฟิอรด์ และมูลนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอรแ์ลว้ บทความทีส่ามจะใหค้วาม
สำาคัญกับการพัฒนาการให้ทุนเพ่ือสังคมเป็นองค์กรทางการ เพราะจะมีระบบตรวจสอบ
อย่างโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และยังสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงระยะยาวได้
เพ่ิมมากขึ้นด้วย แต่การศึกษาวิจัยที่ผ่านๆ มาได้ยืนยันและสนับสนุนความเข้าใจเช่นน้ัน
เพียงบางส่วนเท่านั้น
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ดังตวัอยา่งกรณศีกึษาวจัิยในวทิยานพินธป์รญิญาเอกของ วรยิา ศวิะศรยิานนท ์ 
(ชนิวรรโณ) ซ่ึงศกึษาบทบาทของมูลนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอรใ์นการถา่ยทอดความรูด้้านการแพทย ์
จากสังคมตะวันตกสู่สังคมไทยในยุคแรกๆ ของการพัฒนาการแพทย์แบบตะวันตก 
ในสังคมไทย แม้จะประสบความสำาเร็จอย่างดี แต่ก็สร้างผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อ่ืนๆ 
ตามมาด้วย ไม่วา่จะเป็นการสรา้งความแขง็แกรง่ใหช้นชัน้นำา พรอ้มๆ กบัการพ่ึงพาทาง
วัฒนธรรมภายนอกมากขึน้ โดยเฉพาะจากความรูแ้บบตะวนัตก จนละเลยความรูใ้นด้าน
การรักษาพยาบาลที่ดำารงอยู่เดิมในสังคมไทย (Wariya, 1984)

 ในทำานองเดียวกบัการศกึษาชิน้อ่ืนๆ เกีย่วกบับทบาทของมูลนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอร ์
ในการสร้างอิทธิพลต่อการก่อตัวของวิชาสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขามานุษยวิทยา 
ในสงัคมอังกฤษ อเมรกิาและออสเตรเลียในชว่งตน้ๆ ของครสิตศ์ตวรรษที ่20 แม้มูลนธิ ิ
รอ็กกีเ้ฟลเลอรจ์ะสนบัสนนุการใหท้นุเพ่ือสงัคมและผลักดันการเปลีย่นแปลงระยะยาวกต็าม  
แตก่แ็ฝงไวด้้วยวาระทีซั่บซ้อนซ่อนเง่ือนตา่งๆ เม่ือพิจารณาจากบรบิทของพลวตัทางสงัคม 
การเมืองในช่วงเวลาน้ัน เช่น ปัญหาขัดแย้งรุนแรงด้านการจัดการแรงงาน มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์ 
จึงสนบัสนนุการศกึษาวจัิย ซ่ึงนำาเสนอแนวคิดด้านทนุนยิมสวสัดิการทีพ่ึ่งพาพลงัของตลาด  
เพ่ือช่วยเพ่ิมการผลิตและกำาไรให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ (Baba, 2012: 33-35 และ 57-58) 

ท้ังน้ี มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการศึกษาด้านมานุษยวิทยา 
ในสามประเทศดงักลา่ว ดว้ยการเลอืกสนับสนุนนกัมานษุยวทิยาบางคนและบางภาควิชา
ในบางประเทศ เพ่ือเป้าหมายบางอยา่ง เพราะบรบิทของประเทศอังกฤษในขณะนัน้กำาลงั
ตกอยูภ่ายใตแ้รงกดดันอยา่งหนกัจากประเทศภายใตอ้าณานคิมของตน เพ่ือเรง่ใหก้ระตุน้
กจิกรรมทางเศรษฐกิจอยา่งขงึขนัมากขึน้ ซ่ึงหมายความวา่การใหท้นุเพ่ือสงัคมของมูลนธิิ
ต่างๆ นั้นไม่ได้วนเวียนเฉพาะอยู่รอบๆ ปริมณฑลของตลาด เทคโนโลยีและนโยบาย 
เทา่นัน้ แตย่งัยดึโยงอยูก่บับรบิทของประเด็นปัญหาของความขดัแยง้ทางการเมืองหลักๆ 
ในสังคมร่วมสมัยขณะนั้นด้วย (Baba, 2012: 58-63)

จากการศกึษาทบทวนพ้ืนฐานทางสงัคมของการใหท้นุเพ่ือสงัคมเม่ือไม่นานมานี ้ 
ในบทความเรื่อง “The social bases of philanthropy” (Barman, 2017) บาร์แมน
เสนอให้นักสังคมวิทยาหันมามองทิศทางของการให้ทุนเพ่ือสังคม ในบริบทของสังคมที่
มีทั้งความเป็นสังคมโลกและเสรีนิยมใหม่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ เขาพบว่าองค์กรหรือมูลนิธิ 
ที่ให้ทุนเพ่ือสังคมขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการ 
กระจุกตวัของความม่ังค่ังอยูใ่นมือของคนจำานวนนอ้ยเทา่นัน้ การวจัิยตา่งๆ เกีย่วกบัมูลนธิ ิ
เหล่านี้จึงมักจะมุ่งเน้นไปที่การวิจัยถึงความพยายามปกป้องผลประโยชน์ทางชนชั้น  
ด้วยการสรา้งอุดมการณอ์ำานาจนำาทางวฒันธรรม (Cultural Hegemony) ซ่ึงมักจะเกีย่วขอ้ง 
กับการสนับสนุนประชาสังคมระดับโลก และโครงการด้านการศึกษาต่างๆ ที่ช่วยสร้าง
ความม่ันคงใหก้บัการจายตวัของประชาธปิไตยในยคุหลงัการลม่สลายของสหภาพโซเวยีต 
ด้วยการมุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยีเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคม รวมทั้ง การใช้กลไก
ตลาดเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคมด้วย เช่น ในรูปของ
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วิสาหกิจเพ่ือสังคม และกองทุนการเงินระดับรากหญ้า (Microfinance) ซึ่งก่อให้เกิด 
ข้อถกเถียงที่ยังไม่ยุติ เพราะมีทั้งการตั้งคำาถามและช่วงชิงความหมายกันอยู่ว่า กองทุน
การเงินเช่นนี้จะถือเป็น กลยุทธ์เพ่ือสร้างแหล่งทุนใหม่ๆ หรือการสร้างเสริมอำานาจให้
คนจนกันแน่ (Barman, 2017: 281-285)

การศกึษาเชงิประจักษใ์นสงัคมไทยเรือ่ง “Payments for ecosystem services  
and corporate social responsibility: perspectives on sustainable production, 
stakeholder relations, and philanthropy in Thailand” (Thompson, 2018) กพ็บ
ข้อถกเถียงที่น่าสนใจ จากความพยายามเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือสังคมหรือความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกับการให้ทุนเพ่ือสังคม ผ่านกรณีศึกษาการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือนิเวศบริการ 
(Payments for Ecosystem Services) ซ่ึงถอืเป็นกลยทุธใ์นการแลกเปล่ียนผลประโยชน ์
เพ่ือการผลติอยา่งยัง่ยนื ตามหลักการจึงถอืได้วา่เป็นการใหท้นุเพ่ือสงัคมประเภทหนึง่ได้
เช่นเดียวกัน 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวอย่างกรณีศึกษา 2 กรณี กรณีแรกเป็นการจ่ายเงิน
ให้ชุมชนเพ่ือร่วมกันดูแลรักษาป่าชายเลนในภาคใต้ ในการสนับสนุนธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้ง  
สว่นกรณทีีส่อง ธรุกจิน้ำาแรบ่รรจุขวดจ่ายเงินใหช้มุชนเพ่ืออนรุกัษป่์าบนพ้ืนทีส่งูในภาคเหนอื  
แต่ทั้งสองกรณีคนในชุมชนเข้าร่วมเพราะเห็นว่าการดแูลรักษาระบบนิเวศเช่นนี้สอดคล้อง
กับทั้งคุณค่าและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม ในกรณีนี้การจ่ายค่าตอบแทน 
เพ่ือนิเวศบริการจึงไม่ถือเป็นกลยุทธ์ของการแลกเปล่ียนเพ่ือการผลิตอย่างยั่งยืน  
เพราะสอดรับอย่างดีกับความต้องการของท้องถิ่นอยู่แล้ว ผู้ศึกษาจึงเสนอให้มองกรณีนี้ 
ว่ามีนัยของการให้ทุนเพ่ือสังคมในเชิงจริยธรรม มากกว่าเชิงการเมืองในการสนับสนุน
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ แต่ก็ไม่ใช่การแลกเปล่ียนเพ่ือการเข้าถึงทรัพยากร จึงอาจถือได้ว่า
เป็นลูกผสมระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือนิเวศบริการ 
สำาหรบัตวัผูศ้กึษาเองนัน้สนบัสนนุใหน้ำาแนวคิดการจา่ยค่าตอบแทนเพ่ือนเิวศบรกิารมาใช ้
ตามหลกัการในฐานะทีเ่ป็นกลยทุธ ์เพ่ือการผลติอยา่งยัง่ยนืมากกวา่ (Thompson, 2018: 
503-509) 

 ดังนัน้การศกึษาองค์กรหรอืมูลนธิทิีใ่หท้นุเพ่ือสงัคมในปัจจุบนั จึงอาจสรปุเป็น
ข้อสังเกตไว้เบื้องต้นได้ว่า องค์กรเช่นนี้มีลักษณะแบบลูกผสมของสามภาคส่วนในความ
สมัพันธเ์ชงิเศรษฐกจิการเมือง ระหวา่งภาคของการใหท้นุเพ่ือสงัคม ภาครฐั และภาคธรุกจิ  
ซ่ึงอาจแสดงใหเ้หน็ความเชือ่มโยงได้ตามแบบจำาลองของการทบัซอ้นกนัระหวา่งแนวทาง
และเป้าหมายของทั้งปัจเจกชนและสาธารณประโยชน์ ดังแผนภูมิที่ 1 ที่นำาเสนออยู่ใน
บทความเรื่อง “On the modern meaning of philanthropy” (Sulek, 2010)
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แผนำภูมูิท่ิ� 1 แบบจำำาลองแสดงสามิภูาคส่วนำของเศรษฐกิิจำกิารเมิอืง

องคก์รใหท้นุเพ่ือสังคม

การบงัคับ

อาสาสมคัร

แนวทางของปจัเจก

แนวทางของปจัเจก

สาธารณประโยชน์

สาธารณประโยชน์

การเก็บภาษี การแลกเปล่ียน

ที�ม�: Sulek, 2010: 202

บ ท นำำ า  04. 

พื่ ล เ ม่ อ ง ที� ต่� น ตั ว
ใ น กั า ร เ ม่ อ ง
ข้ อ ง อั ต ลั กั ษ ณ์

แม้จิตสาธารณะจะถือว่าเป็นสำานึกในภาคประชาสังคมเป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือ 
ภาคประชาสงัคมมีลกัษณะทีส่ลับซับซอ้น เพราะเป็นทีร่วมตวักนัของกลุ่มคนตา่งๆ ซ่ึงอาจ 
เกี่ยวพันกับทั้งภาคธุรกิจเอกชน และรัฐด้วย จิตสาธารณะจึงไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะในรูป
ขององค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรเพ่ือสาธารณประโยชน์ และองค์กรให้ทุนเพ่ือสังคม 
เทา่นัน้ ดังทีไ่ด้อภิปรายมาแลว้ขา้งตน้ ทีจ่รงิแล้วภาคพลเมืองนา่จะถอืเป็นกลุ่มคนสว่นใหญ่ 
ในภาคประชาสังคมด้วยซ้ำาไป และยังถือเป็นผู้กระทำาการสำาคัญในการเคล่ือนไหวเพ่ือขับเคล่ือน 
จิตสาธารณะด้วย แตปั่ญหาอยูท่ีค่วามหมายของภาคพลเมืองน้ันยงัคงถกเถยีงกนัอยูอ่ยา่ง
ต่อเนื่อง ว่าจะทำาความเข้าใจกันอย่างไร เพราะส่วนหนึ่งยังติดอยู่ในกับดักของความคิด
คู่ตรงข้ามระหว่างปัจเจกชนและสังคม จึงเกิดคำาถามถึงสถานภาพของความพลเมืองว่า
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อยู่ตรงไหนในระหว่างคู่ตรงข้ามนี้ ขณะเดียวกันยังมีปัญหาจากมายาคติของวาทกรรม
ครอบงำา หรืออดุมการณ์อำานาจนำาทีม่องพลเมอืงอย่างคับแคบเฉพาะในเชิงกฎหมายและ
การเมืองเท่านั้น

ในกรณีของบทความที่หนึ่งในหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นจากพ้ืนฐานในการมอง
พลเมืองว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคม ในบริบทของการพัฒนาประชาธิปไตย 
ในสังคมไทย ซึ่งก่อตัวขึ้นมาจากชนชั้นสูงก่อน เช่น คณะราษฎร ผู้นำาทางศาสนา และ
กลุม่พ่อค้าจีน แลว้จึงค่อยๆ ขยบัขยายออกไปครอบคลุมกลุ่มชนชัน้กลางในองค์กรพัฒนา
เอกชน จนในปัจจุบนัได้รวมชนชัน้รากหญ้าเอาไวด้้วย หลงัจากการกระจายอำานาจออกไป
สู่ท้องถิ่นมากขึ้น ซ่ึงสะท้อนนัยว่าสนับสนุนแนวความคิดที่แยกภาคประชาสังคมออกมา 
เป็นอิสระจากภาครัฐและตลาดในเบื้องต้น แต่ก็เสนอว่าในปัจจุบันภาคประชาสังคม
สามารถเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ ในเชิงปฏิบัติการได้ด้วย

ขณะเดียวกนัผูเ้ขยีนบทความทีห่นึง่กม็องความเป็นพลเมืองซ้อนทบักนัอยู ่2 นัย  
โดยไม่ได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในด้านหนึ่งมองพลเมืองในเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงมี
ส่วนร่วมใน “พ้ืนท่ีส่วนรวมเพ่ือสาธารณะ” และเรียกพลเมืองตามนัยน้ีว่า พลเมืองท่ีต่ืนตัว 
(Active Citizen) ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งผู้เขียนยังมองพลเมืองในมิติของสำานึกพลเมือง 
และแฝงอยูใ่นแนวคิดชมุชนนยิม (Communitarianism) ซ่ึงหมายความวา่ “พ้ืนทีส่ว่นรวม 
เพ่ือสาธารณะ” ดังกล่าวมีนัยของพ้ืนที่ของสำานึกแบบชุมชนนิยมนั่นเอง ซ่ึงแตกต่างจาก
พื้นที่ทางสังคมในความคิดของ เลอแฟบวร์ ตามได้กล่าวถึงไว้แล้วข้างต้น

ทั้งนี้ ยังสังเกตได้อีกว่าผู้เขียนบทความที่หนึ่งสนับสนุนแนวคิดชุมชนนิยม  
ในทำานองคล้ายคลึงกบัในสงัคมตะวนัตก แตผู่เ้ขยีนเชือ่วา่ความคิดเชน่นีน้า่จะดำารงอยูแ่ลว้
ในคตทิางพุทธศาสนาของสงัคมไทย มุมมองเชน่นีส้ะทอ้นถงึทัง้ความสบัสนและขอ้จำากดั 
ที่ผู้เขียนยังก้าวไม่ข้ามออกจากกับดักของความคู่ตรงข้ามระหว่างเสรีนิยมของปัจเจกชน
และชมุชนนยิม แม้วา่ผูเ้ขยีนจะเริม่จากการมองพลเมืองทีต่ืน่ตวัจากการมีสว่นรว่มในการ
ปกป้องสิทธิ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมบ้างแล้วก็ตาม แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้ขยาย
ความประเด็นนี้มากนัก จึงยังไม่สามารถเข้าใจความเป็นพลเมืองในความคิดของผู้เขียน
ได้ชดัเจนเทา่ทีค่วร โดยเฉพาะการวเิคราะหว์า่ทำาไมพลเมืองจึงตืน่ตวั และภายใตเ้ง่ือนไข 
อะไรบ้าง ส่วนหนึ่งผู้เขียนบทความที่หนึ่งอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำาคัญกับประเด็น 
ความขดัแยง้ตา่งๆ มากนกั แม้จะพาดพิงถงึการเรยีกรอ้งตอ่สูแ้ละคัดค้านของชนชัน้กลาง 
และชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่บ้าง แต่ผู้เขียนกลับไปเน้นความสำาคัญของการ
สรา้งเครอืขา่ยของกลุม่เคลือ่นไหวเหลา่นี ้แทนการวเิคราะหลึ์กลงไปถงึกระบวนการกอ่ตวั 
ของพลเมืองที่ตื่นตัวเหล่านี้

ในทำานองเดียวกันกับบทความแรก บทความที่สองก็มองพลเมืองว่าเป็นส่วน
สำาคัญของภาคประชาสังคม ซ่ึงหมายถึงภาคประชาชนและชนชั้นกลาง ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของภาครฐั แตอ่าจคาบเกีย่วอยูก่บัภาคธรุกจิเอกชนได้บางสว่น ตามทีเ่คยกอ่ตวัขึน้มากอ่น
ในสงัคมตะวนัตก โดยไม่ได้กลา่วถงึสำานกึพลเมือง แตก่ลบัเนน้ความสำาคัญของพลเมือง
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ที่ตื่นตัว ซึ่งไม่ได้คิดถึงตัวเองในฐานะปัจเจกชนเท่านั้น ด้วยการหันมาให้ความสำาคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ตื่นตัว ในปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวต่างๆ ในด้าน 
มนษุยนยิม และการปกป้องสทิธ ิขณะทีย่งัไม่ชดัเจนนกัวา่ผูเ้ขยีนหมายรวมถงึปฏบิตักิาร
และการเคลือ่นไหว เพ่ือผลกัดันการเปล่ียนแปลงความสมัพันธเ์ชงิอำานาจ และการชว่งชงิ 
ความหมายของวาทกรรมและอุดมการณ์ครอบงำาต่างๆ ตามแนวคิดของกรัมชี ดังได้ 
กล่าวไว้แล้วข้างต้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

พลเมืองที่ตื่นตัวเหล่านี้ มักจะประกอบด้วยชนชั้นกลาง ที่เติบโตมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายอำานาจสู่ท้องถ่ิน ซ่ึงแตกตัวออกมาจากกลุ่มนายทุน 
นกัธรุกจิและชาวนา จนกลายเป็นกลุ่มชนทีอ่ยูร่ะหวา่งคนสองกลุม่ดังกล่าว ภายหลงักลุม่
ชนชัน้กลางในเมืองเหลา่นีจ้ะรวมตวักนัเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน สว่นในชนบทกจ็ะรวมตวั
กันเคล่ือนไหวในนามของเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ แต่บทความนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์
ถึงเง่ือนไขที่ชักนำาให้พลเมืองเหล่านี้ตื่นตัว และลุกขึ้นมาปฏิบัติการในการเคลื่อนไหว 
ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนนัก แม้จะกล่าวพาดพิง 
ถึงการขัดแย้งในพื้นที่สาธารณะอยู่บ้างก็ตาม

สว่นบทความทีส่ามไม่ได้อภิปรายในมิตขิองพลเมืองโดยตรง เพราะเนน้เฉพาะ
องค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรเพ่ือสาธารณประโยชน์ และองค์กรให้ทุนเพ่ือสังคม  
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมเท่านั้น

สำาหรับบทความที่สี่ (ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์) นั้นจะหันมามองความเป็นพลเมือง 
อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีนัยและความหมายใกล้เคียงกับพลเมือง
ท่ีตื่นตัวในบทความก่อนหน้านี้ ในแง่ของการมีสำานึกสาธารณะ ชุมชนนิยม หรือการ
เคล่ือนไหวในด้านมนุษยธรรม แต่บทความที่สี่จะเน้นความเป็นพลเมืองยึดโยงอยู่กับ
แนวคิดสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ในแง่ที่พลเมืองสามารถสร้างข้อตกลงร่วมกัน 
ในพ้ืนที่ชีวิตที่พวกเขาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งได้ เพ่ือจะได้ไม่ถูกแปลกแยกให้กลายเป็นอ่ืน 
ภายใตบ้รบิทของการกลายเป็นสงัคมเมือง ผูเ้ขยีนบทความยงัพยายามจะชีใ้หเ้หน็ด้วยวา่ 
ความเป็นพลเมืองตามนยัดังกลา่วจะชว่ยใหม้องพลเมืองเป็นอิสระจากวาทกรรมครอบงำา
ของรฐั ทีมั่กจะนยิามพลเมืองตามกฎหมายเทา่นัน้ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็วา่ผูเ้ขยีนโนม้เอียงมา
ใหค้วามสำาคัญกบัสำานกึพลเมือง ในทำานองใกลเ้คียงกบับทความทีห่นึง่ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็ 
ได้จากการมีจิตสาธารณะ ขณะเดียวกันบทความนี้จะพยายามเชื่อมโยงสำานึกพลเมือง 
กบัการเคล่ือนไหวตอ่สูใ้นประเด็นปัญหาสาธารณะตา่งๆ เพ่ือปรบัเปล่ียนทศิทางการพัฒนา
ที่เน้นคุณค่ามากขึ้น

แม้บทความทีส่องและสีจ่ะเริม่เดินมาตามแนวทางของนกัคิดทีก่ล่าวถงึมากอ่น
หนา้นีบ้างสว่น เพ่ือสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัความเป็นพลเมือง ในแง่ทีเ่ชือ่มโยงความเป็น
พลเมืองกบัการเคล่ือนไหวตอ่สูใ้นประเด็นสาธารณะและสทิธติา่งๆ แตอ่าจจะยงัมองขา้ม
ความสนใจในมิตอ่ืินๆ ไปบา้ง ตามแนวทางของนกัสงัคมศาสตรท์ีศ่กึษาความเป็นพลเมือง
ในรุน่แรกๆ เคยถกเถยีงเอาไว ้โดยเฉพาะผลงานชิน้บกุเบกิของนกัสงัคมวทิยาชาวอังกฤษ
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ชือ่ ท.ีเอช. มารแ์ชล (T. H. Marshall, 1893-1981) ในหนงัสอืเรือ่ง Citizenship and 
Social Class: And Other Essays (Marshall, 1950) ซ่ึงเขาพยายามถกเถยีงวา่ความ
เป็นพลเมืองนัน้มองโดดๆ ไม่ได้ แตต่อ้งมองเป็นความสมัพันธเ์ชงิอำานาจของชนชัน้ทาง
สงัคมด้วย เพราะความเป็นพลเมืองนัน้กอ่ตวัขึน้มาในบรบิทของความขดัแยง้หรอืปัญหาใน
ระบอบประชาธปิไตยเอง เนือ่งจากคนบางกลุม่จะถกูกดีกนัทัง้สทิธแิละการเขา้ถงึทรพัยากร 
ต่างๆ ดังตัวอย่างในกรณีของประเทศอังกฤษก็คือ สวัสดิการสังคม ซ่ึงคนบางกลุ่มไม่สามารถ 
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นพลเมืองจึงผูกพันอยู่กับการเคลื่อนไหวในภาค 
ประชาสังคม เพ่ือรวมตัวกันเคล่ือนไหวต่อสู้ในประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ตามบริบท
และเงื่อนไขของปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม (ดู อานันท์, 2560: 175-185)

ในปัจจุบัน เม่ือกลุ่มคนบางกลุ่มในสงัคมถกูกดีกนั โดยเฉพาะการถกูกดีกนัจาก
การเข้าถึงทรัพยากรที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงมักจะมีที่มาจากวาทกรรม
ครอบงำาตา่งๆ จนทำาใหพ้วกเขากลายเป็นมนษุยล่์องหนหรอืไรต้วัตน จากการนยิามตา่งๆ 
ของรฐัและระบบตลาดแบบทนุนยิม (Hall et al., 2011) พวกเขาจึงตอ้งรวมตวักนัลกุขึน้ 
มาต่อสู้และช่วงชิงความหมายกับวาทกรรมครอบงำาเหล่านั้น ด้วยการนิยามตัวตนของ
พวกเขาใหม่ให้อิสระจากการนิยามความหมายต่างๆ อย่างคับแคบ ซ่ึงนักสังคมศาสตร์
เรียกการต่อสู้เช่นนี้ว่า การเมืองของอัตลักษณ์ (Identity Politics) (Clifford, 2000) 
เพราะสามารถเอ้ือใหพ้วกเขาเปลีย่นสถานภาพและกลายเป็นพลเมืองทีต่ืน่ตวั ทัง้ด้วยการ
นิยามอัตลักษณ์ของพวกเขาเองใหม่ และนิยามความหมายอื่นๆ เช่น สิทธิ ทิศทางของ
การพัฒนาเมือง และสภาวะแวดล้อม เป็นตน้ การเคลือ่นไหวเชน่นีก้อ็าจจดัได้วา่เป็นการ
ปฏิบัติการของจิตสาธารณะได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเกิดจากการรวมตัวกันเพื่อผลักดัน 
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่  
(ไชยรัตน์, 2545) ซึ่งมีตัวอย่างของกรณีศึกษามากมายในสังคมไทย

ในบทความเรือ่ง Constructing Thailand: regulation, everyday resistance 
and citizenship (Vandergeest, 1993) ซ่ึงศกึษากรณชีาวบา้นแหง่หนึง่ในภาคใตข้องไทย
ลกุขึน้ตอ่ตา้นการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงโดยเจา้หนา้ทีร่ฐั ในโครงการกอ่สรา้งถนนเขา้หมู่บา้น
ของพวกเขา แวนเดอกีสต์ ได้ใช้กรณีศึกษาดังกล่าวโต้แย้งมายาคติต่างๆ ที่มักเข้าใจว่า 
ชาวบา้นในชนบทมองตวัเองเป็นเพียงราษฎรทีถู่กปกครอง และเหน็แกผ่ลประโยชนเ์ฉพาะ
หน้าของตนเองเท่านั้น แต่การรวมตัวกันและลุกขึ้นมาต่อต้านต่อประเด็นปัญหาต่างๆ 
ในชีวิตประจำาวันดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการนิยามอัตลักษณ์หรือตัวตนใหม่
ของชาวบ้าน ในฐานะพลเมืองของประเทศไทยท่ีตื่นตัว โดยไม่ยอมให้ถูกปกครองและ 
ถูกกีดกันออกจากการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ แต่กลับลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ 
ระยะยาว ด้วยการนยิามทศิทางในการพัฒนาใหม่ วา่เป็นการสรา้งทอ้งถิน่และประเทศชาต ิ
ให้เจริญก้าวหน้า แทนการยอมรับวาทกรรมการพัฒนาของรัฐท่ีไร้การมีส่วนร่วมของพลเมือง  
เพราะพวกเขามองเหน็ผลกระทบในระยะยาววา่ การฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงเป็นการบอ่นทำาลาย
ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนและประเทศ
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เม่ือไม่นานมานี้ก็มีอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่ได้นำาเสนอข้อถกเถียงเกี่ยวกับทิศทาง
ในการพัฒนาเมืองของเชยีงใหม่ ในหนงัสอืทีป่รบัปรงุมาจากวทิยานพินธป์รญิญาเอกเรือ่ง 
Ghosts of the New City: Spirits, Urbanity, and the Ruins of Progress in 
Chiang Mai (Johnson, 2014) ซ่ึงหยบิยกมุมมองทีข่ดัแยง้กนัระหวา่งคนทอ้งถิน่ทีอ่าศยั
อยู่ในเมืองเชียงใหม่กับนักวางแผนและพัฒนาเมือง ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
จากกรณีของการก่อสร้างตึกสูงที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่ต้องล้มเลิกไปหลังวิกฤต
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540

สำาหรับคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่แล้ว พวกเขานิยามตึกร้าง
เหล่านัน้ด้วยมุมมองของทนุเชงิสญัลักษณ ์ตามแนวคิดของบรูดิ์เออรว์า่ตกึผสีงิ ซ่ึงสะทอ้น
ทั้งการต่อต้านและการช่วงชิงทิศทางในการพัฒนาเมือง ในเชิงการเมืองของอัตลักษณ์ 
เพราะเป็นความพยายามแสดงตวัตนของพวกเขา ในฐานะพลเมืองของเชยีงใหม่ ทีมั่กจะถกู 
กดีกนั จนไรก้ารมีสว่นรว่มในการพัฒนาเมือง ทีมั่กจะใหค้วามสำาคัญเฉพาะกบัผลประโยชน์
ตอบแทนทางธรุกจิ แตก่ลบันำาไปสูค่วามลม้เหลวทางเศรษฐกจิและปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีก
มากมาย โดยเฉพาะคุณภาพชวีติของสงัคมเมือง ด้วยการเสนอใหน้ำามิตอ่ืินๆ มาชว่ยเสรมิ 
การวางแผนพัฒนาเมือง โดยเฉพาะมิติด้านวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของคนท้อง
ถิ่น (Johnson, 2014)

พลเมืองทีต่ืน่ตวัจึงถือเป็นการรวมตวักนัของคนกลุม่ตา่งๆ ในภาคประชาสงัคม 
เพ่ือโต้แย้งและต่อต้านวาทกรรมหรืออุดมการณ์ครอบงำาที่ทำาให้พวกเขากลายเป็นคนอ่ืน 
หรือการถูกกีดกันออกจากเข้าถึงทรัพยากรในกระบวนการทางการเมืองของการสร้าง 
อัตลกัษณ ์ด้วยการนยิามตวัตนของพวกเขาใหม่ ใหแ้ตกตา่งจากวาทกรรมหรอือุดมการณ์
ครอบงำา พรอ้มทัง้ การเขา้ไปมีสว่นรว่มในพ้ืนทีช่ว่งชงิความหมายของประเด็นปัญหาตา่งๆ  
ซ่ึงถือว่าเป็นมิติหนึ่งในปฏิบัติการของจิตสาธารณะ ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ไร้การ
มีส่วนร่วม แต่ความเข้าใจความหมายของพ้ืนที่ในแต่ละบทความอาจจะยังแตกต่างกัน
ไปบ้าง จึงควรจะต้องนำามาอภิปรายถกเถียงและวิเคราะห์กันต่อไป เพื่อเปิดให้เห็นความ
เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนมากขึ้น
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บ ท นำำ า  05. 

พ่ื่� น ที� ส า ธ า ร ณ ะ 
พ่ื่� น ที� ข้ั ด แ ย้ ง 
ห ร่ อ พ่ื่� น ที� ช� ว ง ชิ ง
ทิ ศ ท า ง ข้ อ ง กั า ร พัื่ ฒ น า

ในเกือบทุกบทความที่นำามารวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะพยายามเชื่อมโยง 
จิตสาธารณะกบัแนวความคิดเรือ่ง “พ้ืนที”่ ไม่ในลกัษณะใดกลั็กษณะหนึง่ ยกเวน้บทความ
ที่สาม ซ่ึงเน้นการมองจิตสาธารณะผ่านองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรการกุศล องค์กรเพ่ือ
สาธารณะประโยชน ์และองค์กรใหท้นุเพ่ือสงัคม แทนการกล่าวถงึแนวความคิดเรือ่งพ้ืนที่
อย่างเฉพาะเจาะจง ส่วนบทความอื่นๆ ล้วนมองจิตสาธารณะว่าไม่ใช่เปน็เพียงจิตสำานึก 
คุณค่า หรอือุดมการณเ์ทา่นัน้ แตย่งัแสดงออกมาในรปูของความสมัพันธท์างสงัคมอยา่งใด 
อย่างหนึ่งของกลุ่มคนต่างๆ โดยเฉพาะพลเมืองที่ตื่นตัวในประชาสังคม พร้อมทั้งแฝง 
แนวความคิดบางอย่างเพื่อขยายความเข้าใจจิตสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้นด้วย

บทความแรกจะใชแ้นวความคิด “พ้ืนที”่ ในความหมายของ “พ้ืนทีท่างสงัคม” 
(Communal Space) ในฐานะที่เปน็ปรากฏการณ์ของความสัมพนัธ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง
ในยุคปัจจุบัน ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงพ้ืนที่ในโลกเสมือนจริง ที่ช่วยหนุนให้ประชาสังคม
สามารถผนึกจิตสาธารณะและประสานกันเป็นเครือข่ายได้ผ่านโลกดิจิทัล จนในที่สุดได้
กลายเป็นมรรควธิทีีม่าชว่ยเสรมิใหจ้ติสาธารณะสามารถแสดงออกมาได้อยา่งสะดวกยิง่ขึน้  
หรืออาจกล่าวได้ว่า จิตสาธารณะเป็นพ้ืนท่ีดำาเนินงานในการประสานเครือข่ายของประชาสังคม 
เพ่ือสาธารณะประโยชนต์า่งๆ โดยเฉพาะการระดมทนุ ในความหมายนี ้ “พ้ืนที”่ จึงแฝงไว้
ด้วยความคิดเรือ่งของเครอืขา่ยและชมุชนนยิม ขณะเดียวกนัผูเ้ขยีนกย็งัได้มองเหน็ความ
เชือ่มโยงของเครอืขา่ยกบัการระดมเสยีงคัดค้านนโยบายของรฐั อันเป็นพ้ืนฐานของความ
สมัพันธท์ีข่ดัแยง้ และการปฏิบตักิารในความเคล่ือนไหวเพ่ือชว่งชงิทศิทางการพัฒนา แตใ่น 
ประเด็นนีย้งัขาดการอภิปรายขยายความเทา่ทีค่วร ซ่ึงแสดงถงึขอ้จำากดับางสว่นทีแ่ฝงอยู่
ในความคิดชุมชนนิยมนั่นเอง

ส่วนบทความที่สองจะมองแนวความคิด “พ้ืนที่” ในความหมายของ “พ้ืนที่
สาธารณะ” โดยมุ่งเนน้เฉพาะในสงัคมเมืองเป็นหลัก ซึง่หมายถงึพ้ืนทีส่ทิธขิองผูค้นแตกตา่ง 
หลากหลายทีเ่ขา้มารวมกนัอยูใ่นเมือง เพ่ือเขา้ถงึประโยชนส์ว่นรวม พรอ้มทัง้แฝงไวด้้วย
ความคิดหรอือุดมการณค์วามเสมอภาค ขณะเดียวกนักจ็ะมอง “พ้ืนที”่ ในความหมายของ 
ปรมิณฑล ทัง้ทางการเมืองและศลีธรรมของชวีติในโลกน้ี ซ่ึงประกอบกนัขึน้เป็นประชาสงัคม  
และอยู่เหนือความเป็นปัจเจกชน เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดมนุษยนิยมนั่นเอง
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บทความสดุทา้ยกม็องแนวความคิด “พ้ืนที”่ ในความหมายของ พ้ืนทีส่าธารณะ 
ภายใตบ้รบิทของกระบวนการกลายเป็นเมืองเชน่เดียวกนั แตแ่ทนทีจ่ะเนน้สทิธเิชน่เดียวกบั 
บทความท่ีสอง บทความนี้กลับให้ความสำาคัญกับพ้ืนที่ทางกายภาพที่ผูกพันอยู่กับชีวิต
สาธารณะ ซ่ึงผูค้นกลุ่มตา่งๆ สามารถเขา้ถงึได้รว่มกนั เพ่ือสาธารณประโยชน ์จนมีสว่น
ชว่ยผลักดันใหเ้กดิสำานกึสาธารณะและสำานกึพลเมือง ในการเคล่ือนไหวเพ่ือตอ่สูก้บัประเด็น
สาธารณะต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการสร้างพ้ืนที่เมืองที่สมดุลระหว่างกลุ่มชนต่างๆ  
ทัง้ชนชัน้กลางและคนจนเมือง ในภายหลังผูเ้ขยีนบทความนีย้งัเรยีกพ้ืนทีน่ีอี้กอยา่งหนึง่วา่  
“พ้ืนทีท่างสงัคม” ของพลเมือง ซ่ึงแฝงไวด้้วยความคิดของความรบัผดิชอบ การมีสว่นรว่ม  
และความเป็นธรรมในสังคม

นัยต่างๆ ในความหมายของแนวความคิด“พ้ืนที่” ตามที่นำาเสนอในทั้งสาม
บทความดังกล่าวข้างต้นจึงให้ความสำาคัญกับ “พ้ืนที่ทางสังคม” และ“พ้ืนที่สาธารณะ”  
เป็นหลัก เพราะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น
แนวความคิดเรื่องเครือข่าย สิทธิ หรือสำานึกพลเมืองก็ดี ในการสร้างสมดุลย์ให้กับการ 
เขา้ถงึทรพัยากรสว่นรวมหรอืสาธารณะประโยชนข์องทกุกลุ่มชนในสงัคม ซ่ึงสอดรบัอยา่งดี 
กับแนวคิดความสัมพันธ์เชิงอำานาจบางส่วนของแม็กเฟอร์สันดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  
ขณะเดียวกนั แม้บทความแรกจะได้กลา่วพาดพิงถงึการระดมเสยีงคัดค้านนโยบายของรฐั  
และบทความท่ีสีเ่นน้การศกึษากรณตีา่งๆ อยา่งมากมายของประชาสงัคม ในการเคลือ่นไหว 
เพ่ือต่อสู้กับประเด็นสาธารณะต่างๆ แต่บทความทั้งสองยังไม่ได้อภิปรายวิเคราะห์ 
แนวความคิด “พ้ืนที”่ ในมิตขิอง พ้ืนทีข่องประเด็นขดัแยง้ตา่งๆ ทีก่ลุม่ชนตา่งๆ ตอ้งเขา้มา 
ร่วมกันช่วงชิงมากนัก โดยเฉพาะประเด็นปัญหาของความขัดแย้งและการช่วงชิงทิศทาง
การพัฒนา ตามแนวความคิดของนักสังคมศาสตร์ที่เน้นการศึกษาแนวความคิด “พื้นที่” 
ดังกล่าวไว้บ้างแล้วข้างต้น

การศึกษาแนวความคิด “พื้นที่” นั้นอาจกล่าวได้ว่า เริ่มตั้งแต่ คาร์ล มาร์กซ์ 
เสนอใหม้อง “Civil Society” วา่มีลกัษณะของความขดัแยง้และการตอ่สู ้ เสมือนเป็นจุดตดั 
หรือจุดปะทะกันของประเด็นปัญหาต่างๆ ที่นำาไปสู่การผลักดันการเปล่ียนแปลง และ
ภายหลังแอนโทนีโอ กรัมชี ก็ได้ขยายความต่อมาว่า “Civil Society” เป็นปฏิบัติการ
ของการช่วงชิงความหมายระหว่างกลุ่มที่อยู่ก้นบึ้งของสังคม และกลุ่มที่ครองอุดมการณ์
อำานาจนำา ในฐานะทีเ่ป็นการตอ่สูเ้ชงิประเด็น ในทา้ยทีส่ดุ อองร ี เลอแฟบวร ์ จึงเริม่เรยีก
ความสัมพันธ์ขัดแย้งเช่นนี้ว่า “พ้ืนที่” (Space) ในแง่ที่เป็นทั้งสนามของความสัมพันธ์ 
เชิงอำานาจและประเด็นของการต่อสู้ เพ่ือช่วงชิงมโนทัศน์ในการสร้างสังคมของผู้คน 
กลุ่มต่างๆ ขณะเดียวกันเม่ือไม่นานมานี้ นักวิชาบางส่วนก็เริ่มหันมามององค์กรให้ทุน 
เพ่ือสงัคม (Philanthropy) วา่เป็นเสมือน “พ้ืนทีท่ีส่าม” ในการกระตุน้และสนบัสนนุการสรา้ง
พื้นที่ต่อรองระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ในสังคมเมือง ในฐานะพื้นที่ของการจัดความสัมพันธ์
ใหม่ระหวา่งภาคเอกชนและภาคสาธารณะ (Mendel and Brudney, 2014: 25-26) ดังได้ 
กล่าวถึงไว้บ้างแล้วข้างต้น
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แนวความคิด “พื้นที่ที่สาม” นี้ เอ็ดเวิร์ด โซจา (Edward W. Soja) ซึ่งเป็น 
นกัภูมิศาสตรไ์ด้เสนอครัง้แรกในหนงัสอืเรือ่ง Third Space: Journeys to Los Angeles 
and Other Real-and-Imagined Places (Soja, 1996) เพ่ือถกเถยีงเกีย่วกบัทศิทางใหม่ๆ  
ในการพัฒนาสังคมเมือง สำาหรับพ้ืนที่แรกนั้นเขาหมายถึงพ้ืนที่ครอบงำา ส่วนพ้ืนที่ที่สอง 
คอื พืน้ทีต่่อต้าน ขณะที่พืน้ทีท่ีส่ามสะทอ้นนยัของจดุปะทะกันของความคดิทีแ่ตกต่างกัน
ของกลุม่คนตา่งๆ ในความพยายามทีจ่ะสรา้งความคิดใหม่ๆ ซึง่ไม่ใชท่ัง้ความคิดครอบงำา
หรือต่อต้าน แต่อาจจะสถาปนาขึ้นมาใหม่ภายใต้ความคิดเรื่องความเป็นธรรมเชิงพ้ืนที่  
(Spatial Justice) สำาหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเมือง (ดูเพ่ิมเติมใน อานันท์, 2559)  
ซ่ึงใกล้เคียงกับแนวทางความเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาสังคมต่างๆ ในบทความที่สี่  
เพียงแต่บทความที่สี่ยังไม่ได้นำาแนวคิด “พื้นที่ที่สาม” มาช่วยในการวิเคราะห์เท่านั้น

สำาหรับนักมานุษยวิทยานั้น เริ่มหันกลับมาให้ความสนในแนวความคิดเรื่อง 
“พ้ืนที่ทางสังคม” นี้อีกครั้งหนึ่ง ในปี ค.ศ.1972 ดังตัวอย่างในบทความของคูเปอร์ 
เรื่อง The language of sites in the politics of space (Kuper, 1972) โดยถือว่า
พ้ืนที่ทางสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงทับซ้อนในระดับต่างๆ ทั้งในระดับพ้ืนที่ทางกายภาพ 
ทางนิเวศและทางโครงสร้าง ด้วยการยกตัวอย่างพ้ืนที่ทางสังคมในระดับโครงสร้างว่า
เกีย่วขอ้งกบัการใหคุ้ณค่าหรอืความหมาย เชน่ กรณกีารใหค้วามหมายอาคารสถานทีห่นึง่  
ในบริบทของเหตุการณ์ทางการเมือง เม่ือกลุ่มชนพ้ืนเมืองได้รับเอกราช กลับไม่ยอมใช้
อาคารของเจา้อาณานคิมเป็นสถานทีป่ระชมุสภาการเมือง เพ่ือแสดงการตอ่ตา้นสภาวะที่
เคยอยูใ่ตอ้ำานาจของอาณานคิม เพราะสถานทีน่ัน้มีนยัของอำานาจทางการเมืองของระบอบ
อาณานคิมแอบแฝงอยู ่กรณนีีจึ้งชีอ้ยา่งชดัเจนวา่สถานทีก่อ็าจถกูนำามาเป็นสว่นหนึง่ของ
การเมืองเรือ่งพ้ืนทีไ่ด้ด้วย ในฐานะทีเ่ป็นประเด็นของการชว่งชงิความหมายทางการเมือง
นัน่เอง (ดูเพ่ิมเตมิใน อานนัท,์ 2563: 21-22) ซ่ึงกค็ลา้ยคลึงกบักรณขีองทอ้งถิน่ในเมือง
เชียงใหม่นิยามตึกร้างว่าตึกผีสิงดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น

“พ้ืนที่ทางสังคม” ตามแนวทางของนักคิดต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว จึงเป็นทั้ง
พ้ืนท่ีครอบงำาเชงิอุดมการณแ์ละพ้ืนทีป่ฏบิตักิารของจิตสาธารณะ ทีเ่กดิขึน้ในความขดัแยง้ 
เชิงอำานาจ จนผลักดันให้เกิดพ้ืนที่ของการต่อสู้และช่วงชิงความหมายที่ขัดแย้งกันนั้น  
ผา่นการเคลือ่นไหวอยา่งมีสว่นรว่มของกลุม่คนตา่งๆ แตเ่ม่ือนกัวชิาการแตล่ะคนนำามาปรบั
หรอืประยกุตใ์ชใ้นกรณศีกึษาภาคสนามของตนกมั็กจะเลอืกจุดเนน้ในความหมายของพ้ืนที ่
แตกต่างกันไปบ้าง แม้จะมองเห็นร่วมกันว่าพ้ืนที่มีนัยของความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ทั้ง
ครอบงำา ซ้อนทับ และขัดแย้งกันเกี่ยวกับความหมายหรือความรู้ ดังตัวอย่างของกรณี
ศึกษาต่อไปนี้

ในกรณศีกึษาของวทิยานพินธป์รญิญาโทเรือ่ง การเคลือ่นไหวในพ้ืนทีส่าธารณะ
ของผูห้ญิงในการจัดการป่าชมุชนจังหวดัลำาพูน (วเิศษ, 2544) นยิามพ้ืนทีส่าธารณะวา่เป็น
พ้ืนทีข่องประเด็นขดัแยง้กนัในการจัดการพ้ืนทีป่่าทีต่ัง้อยูต่ดิกบัหมู่บา้นแหง่หนึง่ในจังหวดั
ลำาพูน ระหวา่งชาวบา้นและรฐั โดยรฐัอ้างความคิดครอบงำาวา่พ้ืนทีป่่านัน้เป็นสว่นหนึง่ของ
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ป่าสงวนแหง่ชาต ิเพ่ือกดีกนัชาวบา้นจากการเขา้ถึงสทิธใินการจัดการและใชป้ระโยชนจ์าก
ทรพัยากรในป่า ทัง้ๆ ทีช่าวบา้นได้ดูแลพ้ืนทีป่่านัน้มาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะกลุม่ผูห้ญิง 
ที่เป็นผู้นำาในการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่า ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้จากการหาของป่า เช่น 
เหด็ และหนอ่ไม้ กลุ่มผูห้ญิงจึงรวมตวักนัเคล่ือนไหว ด้วยการสรา้งอัตลักษณข์องผูดู้แลป่า  
ซ่ึงก็ถือได้ว่าเป็นจิตสาธารณะรูปแบบหน่ึง เพ่ือช่วงชิงอำานาจในการจัดการป่า ในฐานะป่าชุมชน 
ของหมู่บ้าน 

สว่นวทิยานพินธป์รญิญาโทอีกชิน้หนึง่ศกึษากรณขีอง ‘การจัดการรว่มในฐานะ
พ้ืนที่ต่อรองเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรในจังหวัด
เชยีงใหม่’ (บญุตา, 2556) โดยมองวา่ “พ้ืนทีท่างสงัคม” เป็นพ้ืนทีต่อ่รอง ในประเด็นขดัแยง้ 
เกีย่วกบัความหมายของการจัดการรว่มระหวา่งชาวบา้นกบัรฐั ในการจดัการทรพัยากรของ 
พ้ืนท่ีป่า ชาวบ้านหลายแห่งท่ีดูแลรักษาป่าอยู่แล้ว แต่ถูกรัฐกีดกันสิทธิ ด้วยการอ้างวาทกรรม 
การอนุรักษ์ในเชิงครอบงำา เน่ืองจากพ้ืนท่ีป่าน้ันต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ชาวบ้านเหล่าน้ัน 
จึงรวมตัวกันเป็นเครือข่าย พร้อมท้ังสร้างกฎเกณฑ์ในการดูแลป่าร่วมกันท่ีเรียกว่า ธรรมาภิบาล 
ทอ้งถิน่ ในการตอ่รองใหร้ฐัรบัรองความชอบธรรมของกฎเกณฑดั์งกล่าว เพ่ือจะได้เขา้ถงึ
สิทธิในการมีส่วนในการจัดการพื้นที่ป่าร่วมกับรัฐ 

เม่ือไม่นานมาน้ี ผู้เขียนบทนำาน้ีก็ได้เคยเสนอให้มอง “พ้ืนท่ีทางสังคม” ในฐานะท่ีเป็น  
“พ้ืนทีค่วามรู”้ ในบทความเรือ่ง Multiplicity of Community Forestry as Knowledge 
Space in the Northern Thai Highlands (Anan, 2008) ด้วยการถกเถยีงวา่ “พ้ืนทีค่วามรู”้  
ในกรณีนี้หมายถึง ประเด็นขัดแย้งกันในชุดความรู้ที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ป่าชุมชน ซึ่งมักถูกครอบงำาด้วยมายาคติว่าเป็นเสมือนการยกป่าให้ชาวบ้าน แต่ผู้เขียน 
เสนอใหเ้ปิด “พ้ืนทีค่วามรู”้ เพ่ือแสดงใหเ้หน็จดุตดัหรอืจดุปะทะกนัของชดุความรูท้ีข่ดัแยง้ 
กนันัน้ จนในทีส่ดุกเ็ผยใหเ้หน็ทางเลอืกอ่ืนๆ ซ่ึงในปัจจบุนัมักจะเรยีกวา่พ้ืนทีท่ีส่าม ด้วยการ 
หันมาให้ความสำาคัญกับการจัดการเชิงซ้อน แทนการจัดการเชิงเด่ียว ท่ีเคยให้อำานาจเบ็ดเสร็จ 
เด็ดขาดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการจัดการป่า โดยปรับเปลี่ยนทิศทางในการจัดการป่า  
มาสูห่ลักการของสทิธเิชงิซอ้น ทีเ่ปิดใหฝ้า่ยตา่งๆ มีสว่นในจดัการป่ารว่มกนั บนพ้ืนฐาน
ของสิทธิที่แตกต่างกัน โดยให้ชาวบ้านมีสิทธิในการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่า และ
องค์กรอิสระหรือประชาสังคมมีสิทธิในการตรวจสอบและถ่วงดุลกับรัฐ ในฐานะผู้มีสิทธิ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดูแลป่าตามกฎหมาย ภายหลงัผูเ้ขยีนยงัได้ขยายความเกีย่วกบันยัตา่งๆ 
ของ “พ้ืนทีค่วามรู”้ ในหนงัสอือีกหลายเล่มตอ่ๆ มา (อานนัท ์2560, อานนัท,์ 2564 และ 
อานันท์ (บก.), 2563)

นอกจากนั้น ยังมีกรณีศึกษาที่พยายามนำาแนวความคิดพื้นที่ลักษณะอื่นๆ อีก 
เชน่ “พ้ืนทีร่ว่มกนัของชมุชน” (Communal Space) มาปรบัใชศ้กึษาความเคล่ือนไหวของ
กลุ่มคนตา่งๆ ในสงัคมเมืองของภาคใต ้ในวิทยานพินธป์รญิญาเอกเรือ่ง Class, Culture 
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and Space: The Construction and Shaping of Communal Space in South 
Thailand (Horstmann, 2002) ซึ่งพบว่า เมื่อแนวทางในการพัฒนาเมืองเริ่มมีลักษณะ
ครอบงำาให้หันเหไปในทิศทางที่เน้นความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ด้วยการนำาพ้ืนที่สาธารณะ
มาใช้เชิงธุรกิจมากขึ้น ขณะที่มองข้ามมุมมองทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จึงมีผล 
ผลกัดันใหก้ลุ่มคนในเมือง ตา่งชนชัน้ ตา่งศาสนา และตา่งชาตพัินธุ ์สามารถเขา้มารว่มกนั 
เคล่ือนไหวตอ่ตา้น เพ่ือนำาเสนอทางเลอืกของการพัฒนาเมือง ทีมุ่่งเนน้ใหค้วามสำาคัญกบั
กลุ่มคนต่างชนชั้นและต่างวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้

ดังนัน้ “พ้ืนที”่ จึงถอืวา่เป็นแนวความคิดสำาคัญอยา่งยิง่ ในการชว่ยเปิดใหเ้หน็
ความเชื่อมโยงในมิติด้านต่างๆ ของจิตสาธารณะได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งช่วยตอบ
คำาถามได้อีกวา่เกีย่วขอ้งกบัมิตอ่ืินๆ ของจติสาธารณะได้อยา่งไร ทัง้นี ้ เพราะแนวความคิด 
เรือ่งพ้ืนที ่ดังท่ีได้ทบทวนพรอ้มกรณศีกึษาทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ มาแลว้นัน้ได้ชว่ยเพ่ิมมิตใินการ 
เชือ่มโยงใหเ้หน็ปฏบิตักิารทีเ่ป็นจรงิของจิตสาธารณะในมิตติา่งๆ ทัง้ภายใตก้ารถกูครอบงำา 
ด้วยวาทกรรมและการช่วงชิงต่อรองความหมายในการเมืองเชิงอัตลักษณ์ของพลเมือง 
ท่ีต่ืนตัวได้มากข้ึน นอกเหนือไปจากการมองจิตสาธารณะท่ีมักจะมองในมิติด้านองค์การกุศล 
และอุดมการณม์ากกวา่ ซ่ึงบทความสว่นใหญ่จะมุ่งไปในทศิทางดังกล่าว สว่นการเชือ่มโยง 
กับประชาสังคมและพลเมืองที่ตื่นตัวก็ดีอาจจะยังคลุมเครืออยู่บ้าง เพราะยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงกับแนวความคิดพื้นที่ได้เท่าที่ควร

โดยสรุปแล้ว บทนำานี้ถือเป็นความพยายามจำาลองความเชื่อมโยงระหว่าง 
แนวความคิดหลักๆ ดังที่ได้อภิปรายวิเคราะห์มาแล้วข้างต้นทั้งหมดออกมาเป็นแผนภูมิ  
เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจให้ได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน ด้วยการวางจิตสาธารณะไว้ท่ีศูนย์กลาง 
ของแผนภูมิ เพ่ือแยกแยะความเช่ือมโยงกับมิติอ่ืนๆ อีก 4 ทิศทาง เพ่ือช้ีให้เห็นว่าจิตสาธารณะ 
เป็นแนวความคิดท่ีสังคมสมัยใหม่พยายามก้าวข้ามออกมาจากกับดักของความคิดคู่ตรงข้าม  
ระหว่างปัจเจกชนและสังคมที่เคยครอบงำาอยู่ในอดีต ตามที่แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 2

ในช่วงต้นๆ ของบทความส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้มักจะมองจิตสาธารณะ 
ไปตามมุมมองตา่งๆ ด้านบน ในเชงิอุดมการณเ์ป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นอุดมการณม์นษุยนิยม 
หรือชุมชนนิยม เพราะอยู่ภายใต้บริบทของการเปล่ียนแปลงที่อยู่ด้านล่างโดยเฉพาะการ
เปลีย่นแปลงเขา้สูส่งัคมทนุนยิมอุตสาหกรรมและประชาธปิไตย ขณะเดียวกนัในสว่นตอ่ๆ 
มาของบทความจะเริม่ค่อยๆ ตกผลกึทางความคิด และแสดงอุดมการณเ์หล่านัน้ออกมา
ในเชิงรูปธรรมมากขึ้น ในรูปแบบขององค์กรการกุศลและองค์กรให้ทุนเพ่ือสังคม ซ่ึงมัก
จะจัดให้เชื่อมโยงอยู่กับภาคประชาสังคม หรือภาคของพลเมืองเป็นหลัก โดยจัดวางไว้
ในมุมมองด้านซ้ายของจิตสาธารณะ
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ในระยะหลงัๆ องค์กรสาธารณประโยชนต์า่งๆ เริม่จะสมัพันธโ์ยงใยกบัภาครฐั 
และธรุกจิเอกชนมากขึน้ ไม่ใชเ่ฉพาะในแง่ของความรว่มมือเทา่นัน้ หากแตใ่นทีส่ดุยงัชว่ย
เปิดให้กลายเป็นพ้ืนที่ที่สาม สำาหรับการต่อรองระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ในการจัดความ
สัมพันธ์ใหม่ในสังคมเมือง โดยมีนัยของพื้นที่ช่วงชิง ซึ่งจัดวางไว้ในมุมมองด้านขวาของ
จิตสาธารณะ สว่นในด้านซ้ายมือมีพลเมืองทีต่ืน่ตวั ซึง่เขา้ไปมีสว่นรว่มในการตอ่สูช้ว่งชงิ
ความหมายตา่งๆ ในพ้ืนทีผ่า่นการเมืองของอัตลักษณ ์แตบ่ทความตา่งๆ ยงัไม่ได้สานตอ่ 
ประเด็นนี้ให้กระจ่างมากนัก

แผนำภูมูิท่ิ� 2 จำติสาธารณะในำพืื้�นำท่�ช่ว่งช่งิความิหมิาย

จติสาธารณะ

ปฏิบติัการ
ในความ
เคล่ือนไหว

อตัลักษณ์ วาทกรรมพลเมอืงท่ีต่ืนตัว

ประชาสังคม

เครอืขา่ย

พ้ืนท่ีชว่งชงิ
สิทธิ

ทิศทางการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

กับดักปจัเจกชน สังคม

ความสัมพันธเ์ชงิอาํนาจท่ีขดัแย้ง

บรบิทของการเปล่ียนแปลง

การชว่งชงิและต่อรอง

สํานึก
อดุมการณ์

มนุษยนิยม ชมุชนนิยม

องคก์ร ทุนเพ่ือการกศุล

รฐั ธรุกิจเอกชน

ทัง้นี ้ เพราะแม้ทกุบทความในหนงัสอืเล่มนีจ้ะกล่าวถงึประชาสงัคมและพลเมือง
ที่ตื่นตัว พร้อมๆ กับความคิดเรื่องพ้ืนที่อยู่บ้างก็ตาม แต่บทความส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้
ความสำาคัญกบัมิตด้ิานล่างเทา่ทีค่วร ซ่ึงเชือ่มโยงจิตสาธารณะกบัความสมัพันธเ์ชงิอำานาจ
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ที่ขัดแย้ง เพราะจิตสาธารณะก็อาจแฝงไว้ด้วยวาทกรรมหรืออุดมการณ์ครอบงำาต่างๆ  
ทีผ่ลักดันใหเ้กดิปฏบิตักิารของทัง้การตอ่ตา้น การชว่งชงิและตอ่รองอำานาจ และจะปรากฏ 
ออกมาในพ้ืนท่ีช่วงชิง ท้ังสิทธิ ทิศทางการพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม  
ในบทความที่ 4 มีกรณีศึกษามากมายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทำานองนี้ แต่ยังขาดการ
วเิคราะหแ์ตล่ะกรณเีหล่านัน้ใหเ้หน็ความเชือ่มโยงตามแนวทางทีไ่ด้แสดงไวแ้ผนภูมิที ่2 ได้  
โดยเฉพาะการเผยใหเ้หน็ถงึกระบวนการของการสรา้งพ้ืนทีท่ีส่าม ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นจุดเนน้ 
ของการศึกษาเชิงวิเคราะห์ได้อย่างดี 

การอภิปรายถกเถียงแนวความคิดต่างๆ ในบทนำานี้ ตั้งแต่กับดักความคิด 
คู่ตรงข้ามระหว่างปัจเจกชนกับประชาสังคม จิตสาธารณะ: จากคุณค่าและอุดมการณ์ 
สูค่วามเคลือ่นไหวทางสงัคม องค์กรใหท้นุเพ่ือสงัคมเป็นกลไกเพ่ือผลักดันการเปล่ียนแปลง 
ไปทางไหน พลเมืองที่ตื่นตัวในการเมืองของอัตลักษณ์ และพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ขัดแย้ง 
หรอืพ้ืนทีช่ว่งชงิทศิทางของการพัฒนา รวมทัง้แผนภูมิที ่2 จึงสามารถนำามาใชเ้ป็นเสมือน
แผนทีใ่หแ้นวทางสำาหรบัชว่ยการอ่านบทความในหนงัสอืเลม่นีไ้ด้อยา่งเชือ่มโยง และยงัจะ
ชว่ยในการวเิคราะหข์อ้มูลรปูธรรมของการเคล่ือนไหวทีน่ำาเสนอในบทความที ่4 ใหเ้ขา้ใจ
นัยสำาคัญของการเคลื่อนไหวเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นด้วย 
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I. 

การพัฒนากรอบแนวคิดี
เพื่อศึกษาจิตสาธารณะไทย
ในยุค 4.0

กฤติยาพัร 

วงษา1

ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพัาน ให้แหล่งน�ำา บ่อน�ำา 

และที�พัักอาศัย บุญของชนเหล่านั�นย่อมเพัิ�มพัูนทุกเม่�อ ทั�งคุ่น

ทั�งวัน2

-สิทธัตถะ โคตมะ (563-483BCE)

ใช่หรือไม่ว่า จิตอาสาและจิตสาธารณะ อันเป็นมูลฐานของประชาสังคมไทย
ในยคุปัจจุบนัมีรากเหง้าสำาคัญมาจากวฒันธรรมความเชือ่ใน ‘การทำาบญุทำาทาน’ ทีมี่อยูใ่น
ความเชื่อของทุกศาสนาหรือแม้แต่ในผู้ไม่นับถือศาสนาใดก็ตาม ไม่จำาเพาะพุทธศาสนา
ทีเ่ป็นศาสนาหลักในประเทศไทย3 ดังที ่ เง่ือม พานชิ (พ.ศ.2449-2536) หรอืทีรู่จั้กในนาม 

1 นักวิจัยอิสระภายใต้การกำากับของมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2 พระพุทธพจน ์ใน พระสตุตนัตปิฎก สคาถวรรค-พระไตรปิฎกบาลีสยามรฐั เล่มที ่15 ขอ้ที ่146 

หนา้ 46: อารามโรปา วนโรปา เย ชนา เสตกุารกา | ปปญจฺ อุทปานญจฺ เย ททนตฺ ิ อุปสสฺยำ | 
เตสำ ทวิา จ รตโฺต จ สทา ปุญญฺำ ปวฑฒฺต ิแปลงบาลีอักขระไทยเป็นอักขระพราหมี (Brāhmī) โดย
ผู้เขียน คำาแปลภาษาไทยอ้างอิงจาก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2548). อมฤตพจนา: 
พุทธศาสนสุภาษิต. กรุงเทพฯ: สถาบันบันลือธรรม. หน้า 106

3 การสำารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต ปี 2561 โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบวา่ จากครวัเรอืนตวัอยา่ง 27,960 ครวัเรอืน ประชากรของประเทศไทยรอ้ยละ 93.5 เป็นผูท้ี่
นบัถอืศาสนาพุทธ รองลงมานบัถอืศาสนาอิสลาม (รอ้ยละ 5.4) และศาสนาครสิต ์ (รอ้ยละ 1.1) 
ที่เหลือเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีศาสนา (น้อยกว่าร้อยละ 0.1) อ้างใน 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำานักงานสถิติแห่งชาติ ประจำาเดือนกันยายน 2561 ค้นที่ http://www.
nso.go.th/sites/2014/DocLib14/News/2561/09-61/N21-09-61-1.pdf เม่ือเมษายน 2563
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ทา่นพุทธทาสภิกข ุได้กลา่วสรปุอยา่งกระชบัชดัเจนไวว้า่ ‘ชวีติทีดี่ทีส่ดุ คือ ชวิีตทีส่งบ-เยน็ 
และเป็นประโยชน’์ การกระทำาตนใหเ้ป็นประโยชนจึ์งเป็นเป้าหมายและหลกัการดำาเนนิชวีติ 
ที่สำาคัญของพุทธศาสนิกชน4 สำาหรับศาสนาอิสลาม มีบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอาน 
ว่าด้วยการบริจาคทานแก่ผู้ขัดสนยากไร้อยู่หลายโองการ โดยจัดเป็นการทำาความดีด้วย
การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอ่ืนใดนอกเหนือไปจากความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า5 
สว่นในศาสนาครสิตน์ัน้ เป็นทีท่ราบกนัดีวา่หลักคำาสอนทีส่ำาคัญทีส่ดุได้แก ่ ‘ความรกัความ
เมตตา’ อันหมายความถงึการใหค้วามชว่ยเหลอื ความเสยีสละ และการใหอ้ภัย ฉะนัน้การ
ชว่ยเหลือผูอ่ื้นโดยเฉพาะกบัผูท้ีมี่ความทกุขย์ากลำาบากจึงถอืเป็นการแสดงออกถงึความรกั
ความเมตตาอยา่งเป็นรปูธรรม6 ดังนัน้ ในเชงิองค์รวมแลว้การบำาเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นความช่วยเหลือ การเอ้ือเฟ้ือด้วยวัตถุทรัพย์สิน หรือ
การดำาเนนิการใดๆ ทีย่งัประโยชนต์อ่สงัคมสว่นรวมดังเชน่การดำาเนนิงานของจิตอาสาและ 
จิตสาธารณะในฐานะภาคประชาสงัคมดังเชน่ในสงัคมยคุปัจจุบนัจงึอาจนบัได้วา่หยัง่รากลกึ 
ในวัฒนธรรมความเชื่อของทุกศาสนา

จึงเกดิเป็นขอ้สงสยัตอ่เนือ่งวา่ มปัีจจยัอ่�นใดอีกที�เก่�อหนนุผลักดนัใหบ้คุุคุลใด 

บคุุคุลหนึ�งมจีติสาธุ์ารณะจนก้าวสูคุ่วามเป็นผู้นำาจติอาสาก่อเกิดเป็นภาคุประชาสงัคุม

ในประเทศไทย หรอืกล่าวยอ้นกลับกันวา่ ภาคุประชาสงัคุมไทยในปัจจบุนั หรือ ประชา

สังคุมไทย 4.0 ก่อกำาเนิดขึ�นมาได้อย่างไร?

บทความฉบับน้ีจึงจัดทำาข้ึนเพ่ือนำาไปสู่กรอบแนวคิดในการตอบคำาถามน้ี โดยการ 
ศกึษาค้นควา้ววิฒันาการของแนวคิดตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติอาสาและจิตสาธารณะ อาท ิ
แนวคิดวา่ด้วยปัจเจกนยิม (individualism) ชมุชน/สว่นรวม (Collectivism/Communalism)  
พลเมือง (citizenship) สำานกึพลเมือง (civil virtue) สทิธแิละหนา้ที ่ (rights & respon-
sibilities) ความเสมอภาค (equity) ความเป็นธรรม (justice) ปรัตถนิยม (altruism) 
และแนวคิดประชาสังคม (civil society) เป็นต้น ตลอดจนแนวคิดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ จัดทำากรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมสำาหรับการศึกษาปัจจัยและ
สภาวะแวดล้อมทีเ่กือ้หนนุผลกัดันความมีจิตสาธารณะในปัจเจกบคุคลโดยเฉพาะบคุคลที่
เป็นผูน้ำาจิตอาสาในภาคประชาสงัคมของไทยในยคุปัจจบุนั หรอื ยคุ 4.0 เพ่ือกา้วไปเป็น  

4 พระไพศาล วิสาโล (2553). สงบเย็นและเป็นประโยชน์. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
5 อาทิ “They ask you, [O Muhammad], what they should spend. Say, ‘Whatever 

you spend of good is [to be] for parents and relatives and orphans and the 
needy and the traveler. And whatever you do of good-indeed, Allah is Knowing 
of it.’”-Surah Al-Baqarah [2:215], Al-Qur’an al-Kareem และ “We feed you only 
for the countenance of Allah. We wish not from you reward or gratitude.”-Surah 
Al-Insan [76:9], Al-Qur’an al-Kareem เป็นต้น ค้นที่ https://quran.com/ เม่ือเมษายน 
2563

6 อาทิ “จงอย่าละเลยที่จะกระทำาการดี และจงแบ่งปันข้าวของซ่ึงกันและกัน”-ฮบ [13:16] และ 
“จะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าได้กระทำาดี เช่น ได้เอาใจใส่เล้ียงดูลูก ได้มีน้ำาใจรับรองแขก ได้ล้างเท้า
ธรรมิกชน ได้สงเคราะห์คนที่มีความทุกข์ยาก และได้บำาเพ็ญคุณความดี”-1 ทธ [5:10] เป็นต้น
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ประเทศไทย 4.0 ทีมี่ สงัคมไทย 4.0 ทีย่ดึม่ันในคุณงามความดี และประกอบด้วย คนไทย 4.0  
ที่เก่ง คิดเป็น ทำาเป็น และ มีคุณธรรมครบ 5 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต  
มีจติสาธารณะ และมีความรบัผดิชอบ อันจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนไปสูป่ระเทศไทย 4.0 ทีมี่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบต่อไป

อนึง่ ในบทความฉบบันี ้ มีการใชค้ำาสำาคัญ 3 คำาทีจ่ำาเป็นจะตอ้งกำาหนดนยิาม
จำากัดความไว้เป็นเบื้องต้นเฉพาะสำาหรับบริบทของบทความนี้เท่านั้น ดังนี้

1. จติสาธุ์ารณะ (นาม; public-mindedness) หมายถงึ การมีจิตสำานกึมุ่งหมาย 
ประโยชนต์อ่สาธารณะ โดยอาจรว่มหรอืไม่รว่มดำาเนนิการเพ่ือสาธารณะ/กจิกรรมจิตอาสา
อย่างเป็นรูปธรรมก็ได้ หากร่วมก็แต่เฉพาะในระดับทุติยภูมิขึ้นไป อาทิ การสนับสนุน
โภคทรัพย์ การช่วยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ การแสดงความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาสังคม เป็นต้น

2. จติอาสา (นาม; volunteer) หมายถงึ ผูท้ีอ่าสาสมัครดำาเนนิกจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่สาธารณะโดยตรง จติอาสาจึงเป็นผูท้ีมี่จติสาธารณะโดยปรยิาย อนึง่ สำาหรบั
คำาวา่ ผูน้ำาจิตอาสา หมายความถงึ จติอาสาทีมี่ความรเิริม่ดำาเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะด้วยตนเอง อาจจะโดยเอกเทศเพียงลำาพัง หรืออาจเป็นลักษณะกลุ่มผู้นำา 
จิตอาสา

3. ประชาสังคุม (นาม; civil society) หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชน 
ทีมี่จิตสำานกึรว่มกนัเพ่ือแกปั้ญหาสงัคม สรา้งประโยชนส์าธารณะ เป็นภาคสว่นทีน่อกเหนอื
ไปจากภาครัฐและนอกเหนือไปจากภาคธุรกิจ กลไกตลาด)

I. 01.

วิ วั ฒ น า กั า ร ปั ร ะ ช า สั ง คิ ม ไ ท ย
ห ลั ง กั า ร เ ปั ลี� ย น แ ปั ล ง
กั า ร ปั กั คิ ร อ ง  พื่ . ศ . 2 4 7 5

หากจะนับวิวัฒนาการของประชาสังคมในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน
นับเนื่องย้อนกลับยังตั้งแต่ยุคเริ่มประวัติศาสตร์ไทยในยุคอาณาจักรมอญ-เขมรในพุทธ
ศตวรรษที่ 6-17 อันได้แก่ ฟูนาน หริภุญไชย ตามพรลิงค์ ทวาราวดี ละโว้ รวมถึง
จักรวรรดิเขมร สบืตอ่มาในยคุอาณาจักรของคนไท (พุทธศตวรรษที ่17-20) ได้แก ่สโุขทยั 
ล้านนา นครศรีธรรมราช ลพบุรี พะเยา สุพรรณบุรี และน่าน ต่อมายังยุคกรุงศรีอยุธยา 
นครรัฐปัตตานี กรุงธนบุรี นครเชียงใหม่ จวบจนกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน อาจกล่าว
โดยนับเนื่องจากจิตอาสาและจิตสาธารณะโดยอิงหลักความเชื่อข้อปฏิบัติในทางศาสนา 
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ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นศาสนาพุทธแทบทั้งสิ้น7 เว้นแต่ศาสนาอิสลามในนครรัฐปัตตานี และ 
ฮินดูในบางชว่งบางสว่นของจกัรวรรดิเขมร แตไ่ม่วา่จะศาสนาใดล้วนแล้วแตมี่หลกัคำาสอน 
ให้เมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนโดยเฉพาะในศาสนาพุทธที่มีคำากล่าวของพระพุทธเจ้า 
ที่ว่าการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นการทำาบุญกุศล แม้ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
แตอ่าจกล่าวสรปุตามปัจจัยได้วา่ ประชาสงัคมไทยจึงไม่ใชป่รากฏการณส์มัยใหม่แตอ่ยา่งใด  
ประชาสงัคมแบบไทยในดินแดนทีเ่ป็นประเทศไทยในปัจจบุนัมีมาตัง้แตเ่ม่ือประวตัศิาสตร์
ไทยนับย้อนกลับไปตั้งแต่อย่างน้อยในพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา 

หากแตข่าดซึง่หลกัฐานเชงิประจักษอ์ยา่งสมัยใหม่ดังทีก่ลา่วไป บทความฉบบันี้
จึงจะกล่าวถงึววิฒันาการของประชาสงัคมในประเทศไทยยอ้นกลับไปเทา่ทีย่งัพอมีหลกัฐาน
หลงเหลอืและมีนยัยะเกีย่วเนือ่งกบัสงัคมไทยในปัจจุบนั โดยเริม่นบัตัง้แตก่ารเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 เป็นต้นมา โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่

• ระยะต้น (พ.ศ.2475-พ.ศ.2500) เป็นชว่งระยะของประชาสงัคมของชนชัน้นำา
• ระยะกลาง (พ.ศ.2500-พ.ศ.2535) เป็นระยะของประชาสังคมยุคองค์กร

พัฒนาเอกชน
• ระยะเปลี�ยนผ่าน (พ.ศ.2525-พ.ศ.2535) ต้นกล้าประชาสังคมเพื่อชีวิต
• ระยะปัจจุบัน ต้ังแต่ พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เป็นระยะของประชาสังคมฐานราก

ดังต่อไปนี้

• ระยะต้น (พื่.ศ.2475-พื่.ศ.2500): ปัระชาสังคิมข้องชนชั�นนำา

หากพิจารณาตามกรอบนยิามอยา่งกวา้งของคำาวา่ ประชาสงัคม ว่าไม่ใชภ่าครฐั 
และไม่ใช่ภาคธุรกิจ แต่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนที่มีจิตสำานึกร่วมกันเพ่ือแก้ 
ปัญหาสงัคมและสรา้งประโยชนส์าธารณะแลว้หากนบัตัง้แตก่ารเปล่ียนแปลงการปกครอง  
พ.ศ.2475 อาจกล่าวได้ว่า คณะราษฎร (พ.ศ.2469-2490) หรือ สมาคมคณะราษฎร หรือต่อมา 
ใชว้า่ สโมสรราษฎรส์ราญรมย ์เป็นประชาสงัคมทีโ่ดดเด่นเป็นกลุม่แรกของไทย ทัง้นีจ้ำาตอ้ง 
กล่าวถึง สภาอุณาโลมแดง8 ซ่ึงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2436 โดยเจ้านายฝ่ายสตรี 
ของไทยในรัชสมัยราชการที่ 5 จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อด้วยมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย 
สภากาชาดสยาม ขึน้ในปี พ.ศ.2461 แล้วจึงเปลีย่นชือ่เป็น สภากาชาดไทย เม่ือปี พ.ศ.2482 

7 การเผยแพร่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมายังสุวรรณภูมิ (ดินแดนสุวรรณภูมิ คือดินแดนแถบ
ลุม่แม่น้ำาโขง ได้แก ่พม่า ไทย ลาว ญวน เขมร และมลาย)ู เกดิขึน้ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 
(พ.ศ.239-312) เม่ือการทำาสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สามสิ้นสุดลง พระเจ้าอโศกมหาราช 
ไดส้่งสมณทูต 9 สายออกเผยแผ่พระพทุธศาสนา โดยส่งคณะพระโสณะ และพระอตุตระ มายัง
สุวรรณภูมิ ค้นจาก “ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา: การสังคายนา” ค้นที่ https://sites.google.
com/site/prawatiphraphuththsasnakk/ng-1 เมื่อเมษายน 2563

8 สภากาชาดไทย (2563). จากสภาอุณาโลมแดงถงึสภากาชาดไทย. ค้นที ่https://www.redcross.
or.th/aboutus/history/ เมื่อเมษายน 2563
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เนื่องจากสภากาชาดไทยจัดตั้งองค์กรมาร่วม 40 ปีก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองฯ  
จึงไม่นับรวมเป็นองค์กรประชาสังคมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองฯ ด้วยเหตุนี้

คณะราษฎรแต่แรกเริ่มมีผู้ริเริ่มก่อตั้ง 7 คนด้วยกัน9 แม้บางคนรับราชการ 
แต่ก็มิได้ก่อตั้งในนามของภาครัฐ และมิได้ก่อตั้งด้วยเป้าหมายทางธุรกิจหรือประกอบ
เป็นอาชีพ หากเม่ือพิจารณาว่าเป็นกลุ่มที่มีจิตสำานึกร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาสังคม 
และสรา้งประโยชนส์าธารณะหรอืไม่นัน้ หลัก 6 ประการของคณะราษฎร โดยเฉพาะขอ้ที ่3  
‘จะตอ้งบำารงุความสขุสมบรูณข์องราษฎรในทางเศรษฐกจิ โดยรฐับาลใหม่จะจัดหางานให้
ราษฎรทกุคนทำา จะวางโครงการเศรษฐกิจแหง่ชาต ิไม่ปลอ่ยใหร้าษฎรอดอยาก’10 บง่ถงึ 
ความมีจิตสำานกึรว่มกนัเพ่ือสรา้งสาธารณประโยชนอ์ยา่งชดัแจง้ แม้วา่จะไม่สามารถพิสจูน์
ให้เห็นจริงอย่างไร้ข้อกังขาได้ว่า การดำาเนินงานของคณะราษฎรในฐานะประชาสังคม 
จนนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 นั้นสามารถแก้ปัญหาสังคม 
และสร้างสาธารณประโยชน์ได้จริงแท้แค่ไหน แต่อาจอนุโลมได้ว่า คณะราษฎร นับเป็น
ภาคประชาสังคมกลุ่มแรกที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อสังคมไทยนับตั้งแต่การเปล่ียนแปลง 
การปกครอง พ.ศ.2475 

จิตสาธารณะถัดมาที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่ไม่มีผู้ใดกล่าวอ้างถึงในฐานะ 
ภาคประชาสังคมนัก ได้แก่ อินท์เฟือน (พ.ศ.2421-2482) หรือ ครูบาศรีวิชัย สิริวิชฺโช  
พระมหาเถระแหง่มณฑลพายพัในขณะนัน้ ครบูาศรวีชิยันบัเป็นตวัอยา่งของ ‘ผูน้ำาจิตอาสา’ 
อย่างชัดเจนท่ีสุดคนหนึ่ง ท่านได้ร่วมกับศรัทธาสาธุชนบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดและ
โบราณสถานรว่ม 280 แหง่เป็นอยา่งนอ้ย11 ได้แก ่ในจังหวดัเชยีงใหม่ (86 แหง่) เชยีงราย 
(54 แหง่) ลำาพูน (41 แหง่) ลำาปาง (63 แหง่) พะเยา (26 แหง่) แพร ่(2 แหง่) แม่ฮ่องสอน 
(4 แห่ง) ตาก (1 แห่ง) และสุโขทัย (1 แห่ง) ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์จวบจนปัจจุบันคือ  
เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างถนนลูกรังระยะทาง 11.53 กิโลเมตรขึ้นสู่ดอยสุเทพ นครเชียงใหม่  
กลา่วกนัวา่มีศรทัธาสาธชุนมารว่มกนัสรา้งถนนวนัละไม่ต่ำากวา่ 5,000 คน จึงสามารถสรา้ง 
ถนนแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาเพียง 5 เดือน 22 วนั (9 พฤศจกิายน 2477-30 เมษายน 
2478)12 

9 ประกอบด้วย (1) ร้อยโท แปลก ขีตตะสังคะ นักเรียนวิชาทหารปืนใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส (2) 
ปรดีี พนมยงค์ นกัเรยีนวชิากฎหมาย ประเทศฝรัง่เศส (3) รอ้ยโท ประยรู ภมรมนตร ีนกัเรยีน
วิชารัฐศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศส (4) ร้อยตรี ทัศนัย มิตรภักดี นักเรียนวิชาทหารม้า ประเทศ
ฝรั่งเศส (5) ตั้ว ลพานุกรม นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (6) จรูญ สิงห
เสนี ผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศส และ (7) แนบ พหลโยธิน นักเรียนวิชา
กฎหมาย ประเทศอังกฤษ ที่มา: รุ่งมณี เมฆโสภณ (2555). อำานาจ II: ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ 
อธิปไตย. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์

10 เพิ่งอ้าง. รุ่งมณี, 2555
11 พระสมชาย ธมฺมสาโร (พรมมา) (2555). การศึกษาบทบาทพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชฺโช ในฐานะ

นักบุญล้านนา: กรณีศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในล้านนา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาพระพุทธศาสนา. บณัฑติวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

12 ประวัติการสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพโดยครูบาศรีวิชัย ป้ายถาวรตั้งแสดง ณ บันไดทางขึ้นวัด 
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร. เมื่อเมษายน 2563
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อนึ่ง มีการตั้งข้อสังเกตว่า การดำาเนินกิจกรรมของครูบาศรีวิชัยนั้นจัดเป็น
กิจกรรมจิตอาสาหรือไม่ หรือเป็นหน้าที่เป็นบทบาทที่สงฆ์พึงกระทำา กล่าวคือเป็นอาชีพ
ของความเป็นภิกษุสงฆ์นั่นเอง การนี้ หากพิจารณาถึง ‘งาน’ หรือ ‘ธุระ’ ที่ สิทธัตถะ 
โคตมะ (20 ปีกอ่นพุทธศกัราช-พ.ศ.60) ศาสนาของศาสนาพุทธได้กำาหนดไวใ้หภิ้กษสุงฆ์
ปฏิบัติมี 2 อย่างด้วยกัน ได้แก่ คันถธุระ และ วิปัสสนาธุระ ทั้งนี้ คันถธุระ หมายถึง  
ธรุะฝา่ยคัมภีร ์ได้แกก่ารเรยีนพระคัมภีร ์การศกึษาและเผยแพรป่รยิตัธิรรม สว่นวปัิสสนาธรุะ  
หรือ ธุระฝ่ายวิปัสสนา หมายถึงธุระด้านการเจริญวิปัสสนาและกิจพระศาสนาในด้านการ
บำาเพ็ญกรรมฐาน13 ธรุะอ่ืนใดนอกเหนอืจากนีจึ้งจัดเป็นการประกอบการโดยสมัครใจ แม้แต่
การบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดซ่ึงนับเป็นอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันสงฆ์จะจัดว่าเป็น 
การดำาเนินงานเพ่ือสถาบันของตนหรือไม่ หากพิจารณาเปรียบด่ังครูผู้หนึ่งเดินทางไป
ซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและการเรียนการสอนทั่วไปนอกเหนือจากโรงเรียนที่
ตนบรรจุเป็นครู หรือแพทย์ผู้หนึ่งดำาเนินการปรับปรุงพัฒนาสถานพยาบาลอ่ืนๆ ทั่วไป  
นอกเหนอืจากสถานทีท่ำางานของตน ซ่ึงในทัง้สองกรณนีบัเป็นการพัฒนาปรบัปรงุสถาบนั
ของตน หากการดำาเนนิการของครหูรอืแพทยผ์ูน้ัน้เป็นกจิกรรมจิตอาสาเชน่ไร การดำาเนนิ
งานของครูบาศรีวิชัยย่อมนับเป็นกิจกรรมจิตอาสาเช่นเดียวกัน

ภาคประชาสังคมในช่วงระยะต้นหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองฯ นอกจาก
การดำาเนินงานเป็นกลุ่มเช่นคณะราษฎร หรือเป็นผู้นำาจิตอาสาอย่างเอกเทศดังเช่น 
ครบูาศรวีชิยัแลว้ยงัมีการดำาเนนิการเพ่ือสาธารณประโยชนใ์นลักษณะของ มูลนธิ ิ อีกด้วย 
มูลนิธิที่ดำาเนินงานในช่วงดังกล่าวสืบต่อเนื่องมาจนปจัจุบัน ได้แก่ มูลนิธิฮัว่เคี้ยวปอ่เต็ก 
เซีย่งตึง๊ (พ.ศ.2480-) หรอืรูจ้กัในนาม ป่อเตก๊ตึง๊ โดยรเิริม่ดำาเนนิการตัง้แตปี่ พ.ศ.2452  
ในนาม คณะเกบ็ศพไตฮ้งกง ประกอบด้วยกลุม่พ่อค้าชาวจีนในกรงุเทพฯ จำานวน 12 คน  
ได้บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการเก็บศพไร้ญาติ โดยในช่วงปี พ.ศ.2455-2463  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินช่วยเหลือให้ปีละ  
2,000 บาท คณะเก็บศพไต้ฮงกงดำาเนินการและขยายจำานวนสมาชิกเรื่อยมาจนในปี 
พ.ศ.2480 นักธุรกิจจีนได้ร่วมกับบรรดาสมาคมและหนังสือพิมพ์จีนระดมความคิดปฏิรูป
คณะเก็บศพไต้ฮงกงขึ้นใหม่โดยการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพ่ือดำาเนินการเก็บศพไร้ญาติ 
ตลอดจนดำาเนินการเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และ
ภัยหนาว รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนและการสนับสนุนด้านการรักษา
พยาบาล ได้แก่ การก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียวและหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนในปี 
พ.ศ.2485 นอกจากนี้ยังดำาเนินงานด้านการศึกษาโดยได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

13 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยตุโฺต) (2556). พจนานกุรมพุทธศาสน ์ฉบบัประมวลศพัท.์กรงุเทพฯ: 
ธรรมสภาและสำานักพิมพ์บันลือธรรม
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เฉลมิพระเกยีรตขิึน้ในปี พ.ศ.2524 อีกด้วย14 ทัง้นี ้ มูลนธิป่ิอเตก๊ตึง๊ นบัเป็นมูลนธิลิำาดับที ่
11 ของสยาม15 ซึง่บง่ขอ้เทจ็จรงิได้อีกประการหนึง่วา่ภาคประชาสงัคมของไทยในลกัษณะ
มูลนิธินั้นมีมาตั้งแต่ครั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศสยาม

นอกจากกรณีของจิตอาสาดังที่นำาเสนอไปแล้วนั้น ในช่วงหลังเปล่ียนแปลง 
การปกครองยงัมีกรณตีวัอยา่งของจิตสาธารณะทีโ่ดดเด่น ได้แก ่การสงเคราะหท์รพัยส์นิ 
เพ่ือสรา้งโรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห ์ ซ่ึงมีคำาวา่ประชานเุคราะหต์อ่ทา้ยเนือ่งจาก
ได้รับการสนับสนุนในการจัดสร้างจากประชาชน ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองฯ  
คณะราษฎรได้ประกาศ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2477 กำาหนดนโยบายสร้างโรงพยาบาล 
ในหวัเมือง ในปี พ.ศ.2479 พระพนมนครารกัษ ์ขา้หลวงประจำาจังหวดัเชยีงราย จึงมีดำาร ิ
ที่จะสร้างโรงพยาบาลประจำาจังหวัด พ่อค้าคหบดีและประชาชนในจังหวัดนำาโดย  
นายสีห์ศักด์ิและนางกิมเฮียะ ไตรไพบูลย์ ได้บริจาคท่ีดินจำานวน 19 ไร่ ผนวกกับท่ีดินข้างเคียง 
ของประชาชนทีร่ว่มบรจิาค แล้วจึงได้ดำาเนนิการกอ่สรา้งด้วยเงินบรจิาคจากพ่อค้าประชาชน  
อาทิ ขุนวิศิษฐิอุดรการ ขุนสุวรรณรัตนราช และกลุ่มพ่อค้าโรงสีภายใต้การนำาของนายมุ่ย เตวิทย์  
รวมไปถงึหลวงพิศษิฐ์ไกรกรและหลวงศรนีครานกุลูจากจังหวดัพะเยา โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ได้รับการอนุมัติให้เป็นโรงพยาบาลท่ัวไปขนาด 50 เตียง ประกอบพิธีเปิด 
โรงพยาบาลในวนัที ่11 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2480 มีแพทย ์1 คน คือ นายแพทยเ์สม พริง้พวงแกว้  
ซ่ึงดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการในช่วง 14 ปีแรกของการดำาเนินการ ปัจจุบันโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์มีจำานวน 756 เตียง ในเนื้อที่ 73 ไร่16

ดังจะเหน็ได้วา่ในระยะตน้นบัตัง้แตเ่ปล่ียนแปลงการปกครองฯ ภาคประชาสงัคม
ของไทยลว้นแลว้แตเ่กดิมขีึน้จากชนชั้นนำาอย่างใหม ่ (Neo-elite-ทีไ่มใ่ช่ชนชั้นสูง Aristo-
crat) ไม่วา่จะเป็นปัญญาชนในกรณขีองคณะราษฎร หรอื พระมหาเถระในกรณขีองครบูา 
ศรีวิชัย หรือ กลุ่มปัญญาชนและนักธุรกิจชาวจีนในกรณีของมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง หรือกลุ่ม
ชนชั้นปกครองและนักธุรกิจในกรณีของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

• ระยะกัลาง (พื่.ศ.2500-พื่.ศ.2535): ปัระชาสังคิมยุคิองคิก์ัรพัื่ฒนาเอกัชน 

ปี พ.ศ.2500 นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนพุทธศตวรรษแล้วยังนับว่าเป็นการ
เริ่มต้นแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งสำานักงานสภา-
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2493 และเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

14 มูลนธิฮ่ัิวเค้ียวป่อเตก็เซีย่งตึง๊ (21 มิถนุายน 2561). ประวัตมูิลนธิ.ิ ค้นท่ี https://www.pohteck 
tung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=228 เม่ือ
เมษายน 2563

15 กรรณิการ์ ตันประเสริฐ และ คณะ (2545). ป่อเต็กตึ๊ง บนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย.  
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มติชน

16 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (2020). รู้จักโรงพยาบาลเชียงราย: ประวัติโรงพยาบาล. 
ค้นที่ https://www.crhospital.org/home/index1.php?group=1 เมื่อ 5 มิถุนายน 2563
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และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ.2504 กล่าวคือประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 
แหง่การพัฒนาตัง้แตป่ระมาณปี พ.ศ.2500 นัน่เอง เม่ือกา้วเขา้สูย่คุแหง่การพัฒนา จึงเริม่
มีองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental organizations: NGOs) เกิดขึ้นมากมาย  
บ้างเป็นองค์กรทางศาสนาท่ีมีภารกิจในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม 
โดยรวม บ้างเป็นองค์กรด้านการแพทย์การพยาบาล บ้างเป็นองค์การด้านการศึกษา  
ดังรายนามปรากฏในประกาศกระทรวงการคลงั (ฉบบัที ่2) พ.ศ.253517 มีองค์กร สถาน
สาธารณกศุล สถานพยาบาล และสถานศกึษา ซ่ึงจดทะเบยีนเป็นมูลนธิ ิสมาคม กองทนุ 
ตลอดจนองค์การและโครงการทีด่ำาเนนิงานสงเคราะหเ์พ่ือสาธารณประโยชน ์จำานวนมาก
ถึง 906 รายการ นับเป็นยุคทองขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย

ตารางท่� 1 กิารกิระจำายตัวขององคก์ิรพัื้ฒนำาเอกิช่นำ 375 แหง่ แยกิตามิพืื้�นำท่�และประเภูท 
พื้.ศ.2533

พ้�นท่�

กิจกรรม
กทม.

ภาคกลาง
และภาคเหน้อ

ตอนล่าง
ภาคเหน้อ
ตอนบน ภาคใต้ ภาคอส่าน

สังคมสงเคร�ะห ์
(150 ; 40%) 35.7 (50) 42.3 (11) 39.2 (31) 57.7 (30) 35.9 (28)

สังคมสงเคร�ะหจ์ดัตั�งโดย
รฐับ�ล (12 ; 3.2%) 0.7 (1) 3.8 (1) - - 15.4 (8) 2.6 (2)

สิทธมินุษยชน
(9 ; 2.4%) 4.3 (6) - - 1.3 (1) 1.9 (1) 1.3 (1)

พัฒน� 
(105 ; 28.0%) 14.3 (20) 50.0 (13) 40.5 (32) 13.5 (7) 42.3 (33)

ขอ้มูลข�่วส�ร/สัมมน�วจิยั 
(12 ; 3.2%) 2.1 (3) - - 7.6 (6) - - 3.8 (3)

สนับสนุนประส�นง�น/
ฝึึกอบรม (24 ; 6.4%) 14.3 (20) - - 2.5 (2) 1.9 (1) 1.3 (1)

ใหเ้งนิทนุ
(4 ; 1.1%) 2.9 (4) - - - - - - - -

รณรงคเ์ผยแพร่
(59 ; 15.7%) 25.7 (36) 3.8 (1) 8.9 (7) 9.6 (5) 12.8 (10)

รวม 100.0 (140) 100.0 (26) 100.0 (79) 100.0 (52) 100.0 (78)

ที�ม�: สถ�บนัวจิยัสังคม จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลัย และคณะ (2533). อ�้งใน อนุช�ติ พวงสำ�ลี และ กฤตย� อ�ชวนิจกลุ (2542). ขบวนก�รประช�สังคม
ไทย: คว�มเคลื�อนไหวภ�คพลเมอืง. กรงุเทพฯ: มห�วทิย�ลัยมหดิล, หน้� 242

17 ประกาศกระทรวงการคลังวา่ด้วยภาษเีงินได้และภาษมูีลค่าเพ่ิม (ฉบบัที ่๒) เรือ่ง กำาหนดองค์การ 
สถานสาธารณกศุล สถานพยาบาลและสถานศกึษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แหง่ประมวลรษัฎากร 
และมาตรา ๓(๔)(ข) แหง่พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากร วา่ด้วยการยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรษัฎากร วา่ด้วยการยกเว้นภาษมูีลค่าเพ่ิม (ฉบบัที ่๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ้ 3 
รวมทั้งสิ้น 941 รายการ ประกอบด้วย เดิม 906 รายการ เพิ่มเติมในภายหลัง 35 รายการ
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องค์กรตา่งๆ เหล่านี ้ โดยสว่นใหญ่เป็นองค์กรสงัคมสงเคราะหมุ่์งแกปั้ญหาและ
พัฒนาสงัคมและสง่เสรมิผูย้ากไรต้ลอดจนผูด้้อยโอกาสทางสงัคม อาท ิมูลนธิเิด็กกำาพรา้ 
อิสาน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มูลนิธิสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิบูรณะชนบท
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยเหลือ 
เด็กกำาพรา้ของสตรไีทยมุสลิมแหง่ประเทศไทย มูลนธิชิยัพัฒนา มูลนิธกิระจกเงา มูลนิธสิบื
นาคะเสถยีร และมูลนธิเิด็ก เป็นตน้ โดยในปี พ.ศ.2533 สถาบนัวจัิยสงัคม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย รว่มกบั สถาบนัวจัิยสงัคม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และสถาบนัวจัิยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์องค์กรพัฒนาเอกชนจำานวน 375 แห่ง  
พบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งขององค์กรพัฒนาเอกชนมากที่สุดถึง 140 องค์กร  
โดยเป็นเพียงศูนย์กลางการประสานงาน ส่วนการดำาเนินกิจกรรมเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชนบท  
รองลงมาได้แกภ่าคเหนอืตอนบนและภาคอีสาน มีจำานวน 79 แหง่ และ 78 แหง่ ตามลำาดับ  
เม่ือแยกตามประเภทแล้วองค์กรสงัคมสงเคราะหมี์จำานวนมากทีส่ดุถงึ 150 แหง่ รองลงมา 
ได้แก่ องค์กรพัฒนา มีจำานวน 105 แห่ง และองค์กรรณรงค์เผยแพร่ 59 แห่ง (ตารางท่ี 1)

ในระยะกลางนี้ มีปรากฏการณ์ที่จำาต้องกล่าวถึง ได้แก่ ความเป็น ‘บิดา 
จิตอาสาไทย’ ของ ป๋วย อ้ึงภากรณ ์(พ.ศ.2459-2542) ป๋วย เริม่กอ่รา่งสรา้งงานพัฒนาชนบท 
ในชว่งปลายแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ.2509) ในขณะดำารง
ตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยเป็นแกนหลักก่อตั้งองค์กรและโครงการเพ่ือพัฒนาชนบทที่สำาคัญ 3 
โครงการ ได้แก่18,19

1. มูลนิธุ์ิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพัระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชนทีจ่ดทะเบยีนเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยเม่ือวนัที ่14 ธนัวาคม 2510 โดย
ป๋วยได้ชกัชวนนกัวชิาการ นกัการศกึษา นกัธรุกจิ นกัการคลัง นกัการเมือง และเชือ้พระวงศ ์
รว่มกนักอ่ตัง้มูลนธิฯิ นีข้ึน้เพ่ือสง่เสรมิการพัฒนาชนบทตามแนวทางที ่Y.C.James Yen 
ประธานสถาบันฟื้นฟูชนบทสากล (International Institute of Rural Reconstruction)  
ซ่ึงเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือเผยแพร่แนวคิดการจัดตั้งองค์การบูรณะชนบทภาคเอกชน 
ในชว่งตน้ปี พ.ศ.2010 โดยเนน้การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก ่การประกอบอาชพี การศกึษา 
เรียนรู้ สุขภาพอนามัย และการจัดองค์กรชุมชน ผ่าน ‘ความร่วมมือ’ ของ ‘คน’ กับ 
‘องค์กรชุมชน’ ให้สามารถ ‘พ่ึงตนเอง’ ทั้งนี้ เหล่านักพัฒนาที่เริ่มต้นปฏิบัติงานและ
เตบิโตมากบัมูลนธิฯิ อาท ิเสนห่ ์จามรกิ และ คำาสงิห ์ศรนีอก ได้กลายไปเป็นผูน้ำาแนวคิด 

18 วทิยาลัยพัฒนศาสตร ์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ (ศนูยร์งัสติ) (2020). เวบ็ไซต ์
ป๋วย อ้ึงภากรณ.์ ค้นที ่http://puey-ungpakorn.org/index.php และ เว็บไซต ์ วิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ฯ ค้นที่ https://www.psds.tu.ac.th/ ค้นเมื่อเมษายน 2563

19 ประชาไท (24 สงิหาคม 2561). 50 ปี “บณัฑติอาสาสมัคร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร”์ โครงการ
ที่ผมรัก. ค้นที่ https://prachatai.com/journal/2018/08/78411 เมื่อเมษายน 2563
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การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานไปเผยแพร่และขยายผล จึงอาจกล่าวได้ว่ามูลนิธิฯ  
ได้สร้างอิทธิพลทางความคิดด้านพัฒนาชนบทให้แก่ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน 
อย่างกว้างขวาง

2. สำานกับณัฑติอาสาสมคัุร ในฐานะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ ป๋วยได้จัดทำาโครงการประกาศนียบัตรอาสาสมัครขั้นบัณฑิต เริ่มต้นในปี  
พ.ศ.2512 การคัดเลือกใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ “อย่างเข้มงวด” โดยรุ่นแรกได้คัดเลือกบัณฑิต 
อาสาสมัครจำานวน 18 คน เม่ือเรียนสำาเร็จแล้วได้ไปทำางานเป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยกระจายไปอยูท่ัว่ทกุภาค อาท ิแม่สะเรยีง แม่สอด สไุหงโก-ลก และบรุรีมัย ์ตอ่มาในปี  
พ.ศ. 2515 ได้โอนโครงการนีจ้ากคณะเศรษฐศาสตรไ์ปขึน้ตรงกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร” พร้อมทั้งได้ขยายขอบเขตเพ่ิมเติมออกไป 
เป็นการสอนในท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน
ทรุกนัดารทัง้พ้ืนราบและทีส่งู นอกจากการสอนตามหลักสตูรแลว้ ยงัใหค้วามรูด้้านอนามัย 
โภชนาการ และการเกษตร และในระยะหนึ่งสำานักบัณฑิตฯ ได้รับบุคลากรที่ส่งมาจาก
กองทัพบกและตำารวจเข้าร่วมโครงการด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร 
ดำาเนินการต่อเนื่องมาจนในปัจจุบันโดยย้ายไปขึ้นตรงกับ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย  
อ้ึงภากรณ ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์หลักสตูรฯ ยงัคงยดึม่ันในอุดมการณข์องป๋วย กล่าวคือ  
เรยีนภาควชิาการ 3 เดือน เขา้ไปอยูอ่าศยักนินอนกบัชาวบา้น 7 เดือน และเขยีนรายงานวจัิย 
หรือรายงานสร้างสรรค ์2 เดือน รวมเปน็ระยะเวลา 1 ป ีผลิตบัณฑิตอาสาสมคัรไดป้ลีะ  
25-30 คน ในปัจจุบนัมีศษิยเ์กา่บณัฑติอาสาสมัครกวา่ 1,500 คน เขา้ทำางานในองค์กรชัน้นำา 
ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายที่ทำางานอยู่ในภาคส่วนต่างๆ  
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. โคุรงการพััฒนาชนบทลุ่มน�ำาแม่กลอง ป๋วยและกลุ่มนักวิชาการในมหาวิทยาลัย 
หลายแห่งของไทยมีความเห็นว่าการพัฒนาชนบทไทยควรใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ 
ผสมผสานบูรณาการโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลการพัฒนาชนบทควรคำานึงถึงกิจกรรม
การพัฒนาทุกด้านให้สอดคล้องและเกื้อหนุนกันและกันกับการดำาเนินชีวิตของชาวชนบท 
เพ่ือมุ่งให้ชาวชนบทแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกปัญหา  
การวิเคราะห์สาเหตุและทางออก การวางแผน และการลงมือแก้ไขร่วมกัน อันจะนำาไปสู่
ความสามารถในการพ่ึงตนเองได้ในที่สุด ป๋วยจึงได้เชิญชวนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์มารว่มกอ่ตัง้ “โครงการ
พัฒนาชนบทลุ่มน้ำาแม่กลอง” เพ่ือเป็นโครงการสาธิตนำาร่องในการใช้รูปแบบการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสานบรูณาการ แบง่ระยะเวลาดำาเนนิงานเป็น 3 ระยะ โดยเริม่ดำาเนนิการ 
ระยะที ่1 ตัง้แตปี่ พ.ศ.2517-2518 ระยะที ่2 ปี พ.ศ.2518-2520 และ ระยะที ่3 ปี พ.ศ.2520 
เป็นต้นไป อนึ่ง ตามแผนปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้ โครงการฯ จะสิ้นสุดการดำาเนินงาน 
ระยะที่สองในเดือนมิถุนายน 2520 แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ได้ส่ง 
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำาเนินโครงการฯ จนต้องล้มเลิกโครงการนี้ไปกลางคัน
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ทำาให้ความพยายามที่จะสรรหารูปแบบการพัฒนาชนบทที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย
ต้องสลายไปด้วย

อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่สำาคัญยิ่ง ได้แก่ องค์กรสังคมสงเคราะห์ที่จัดตั้งโดย
รฐับาล ซ่ึงจากการศกึษาของสถาบนัวจัิยสงัคม จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั (2533) พบวา่มี
จำานวนอยา่งนอ้ย 12 แหง่ องค์กรประเภทนีท้ีมี่บทบาทสบืเนือ่งมาจวบจนปัจจุบนั ได้แก ่
โครงการอาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมู่บา้น (อสม.) ตามแนวคิด ‘สาธารณสขุมูลฐาน’  
ดำาเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข เร่ิมดำาเนินโครงการนำาร่องในปี พ.ศ.2520 ใน 20 จังหวัด  
แล้วยกขึ้นเป็นโครงการระดับชาติในปี พ.ศ.2522 ต่อมาในปี พ.ศ.2536 คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมตใิหท้กุวนัที ่20 มีนาคม ของทกุปีเป็นวนัอาสาสมัครสาธารณสขุแหง่ชาต ิในปัจจุบนั  
โครงการ อสม. อยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 
โดยมีจำานวน อสม. ทัง้สิน้สงูถงึกวา่ 1 ล้านคน 4 หม่ืนคน ทัง้นี ้อสม. เป็นการดำาเนนิงาน 
แบบอาสาสมัครท่ีไม่มีค่าตอบแทนกระทัง่มีค่าตอบแทนในลกัษณะสนิน้ำาใจครัง้แรกในสมัย
รฐับาลอภิสทิธิ ์ เวชชาชวีะ (พ.ศ.2551-2554) เป็นจำานวน 600 บาทตอ่เดือน แลว้เพ่ิมเป็น  
1,000 บาทตอ่เดือนในสมัยรฐับาลยิง่ลักษณ ์ชนิวตัร (2554-2557) และ 1,200 บาทตอ่เดือน  
ในปัจจบุนั โครงการ อสม. มีกจิกรรมคลา้ยคลงึกบั สำานกับณัฑติอาสาสมัคร ของ ป๋วย 
อ้ึงภากรณ์ ในลักษณะเป็นหน่วยผลิตอาสาสมัครรุ่นใหม่ที่เป็นชนชั้นกลางในกรณีของ 
สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร และชนชั้นฐานราก/ท้องถิ่นในกรณีของ อสม.

จึงอาจสรปุได้วา่ ภาคประชาสงัคมในระยะกลาง มีการดำาเนนิงานอยา่งเป็นระบบ  
มีระเบยีบแบบแผน มีลักษณะเป็นองค์กรมากกวา่จะเป็นการดำาเนนิงานของปัจเจกบคุคล
หรอืกลุ่มบคุคล ทัง้ยงัมีองค์กรพัฒนาเอกชนเกดิขึน้อยา่งมากมายในระยะนีท้ีเ่ป็นความรเิริม่
จากชนชั้นนำาและได้รับอิทธิพลจากตะวันตกทั้งในแง่แนวคิดและทุนดำาเนินการ โดยมีทั้ง 
อาสาสมัครที่ร่วมดำาเนินกิจกรรมอย่างจิตอาสาโดยไม่มีค่าตอบแทน และทั้งนักพัฒนา 
มืออาชีพท่ีประกอบสัมมาชีพด้านการพัฒนาและสังคมสงเคราะห์ (โดยกลุ่มนี้ไม่นับรวม 
เสมียนเจ้าพนกังานในองค์กรฯ เป็นตน้) ซ่ึงทัง้อาสาสมัครและนกัพัฒนานกัสงัคมสงเคราะห์
มาจากชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงจัดเป็นช่วงระยะแห่งการแพร่กระจายขยายตัวของ 
ภาคประชาสังคมของไทยจากชนชั้นผู้นำาและชนชั้นกลางในเมืองไปสู่ชนชั้นกลางและ 
ชนชั้นฐานรากในชนบท 

• ระยะเปัลี�ยนผ�าน (พื่.ศ.2525-พื่.ศ.2535): ต้นกัล้าปัระชาสังคิมเพ่ื่�อชวีติ 

ในชว่งประมาณปี พ.ศ.2525-2535 เป็นชว่งพิเศษทีแ่ม้จะซ้อนทบัคาบเกีย่วกบั
วิวัฒนาการประชาสังคมระยะกลางในแง่ที่มีการเกิดขึ้นองค์กรพัฒนาเอกชน แต่เป็นช่วง
ที่มีลักษณะจำาเพาะที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งจึงจำาต้องแยกไว้ต่างหากเป็นอีกระยะหนึ่ง  
กล่าวคือ เป็นช่วงระยะแห่งการเปล่ียนผ่านเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ของประเทศไทยจากเกษตรกรรม 
ไปสูอุ่ตสาหกรรม โดยอาจนบัเนือ่งยอ้นกลับไปถึงการค้นพบกา๊ซธรรมชาตเิป็นจำานวนมาก 
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ครั้งแรกในอ่าวไทยในปี พ.ศ.2516 กระทั่งเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเม่ือปี 
พ.ศ.2524 โดยนำามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ือทดแทนการใช้ถ่านหินและน้ำามันเตาซ่ึงมีราคาสูงและต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ  
ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองจากก๊าซธรรมชาติในประเทศส่งผลให้ 
ประเทศไทยเข้าสู่ยุค ‘โชติช่วงชัชวาล’ ปรับโครงสร้างการผลิตจากเกษตรกรรมสู่
อุตสาหกรรม20พัฒนาฐานการผลิตเพ่ือส่งออก เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
เป็นชว่งทีป่ระเทศไทยกำาหนดนโยบายเพ่ือยา่งเขา้สูก่ลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) 
เป็น ‘เสอืตวัที ่5 แหง่เอเชยี’ พรอ้มกบัเริม่ใหค้วามสำาคัญกบัการกระจายการพัฒนาสูร่ะดับ 
จังหวดัและชนบท ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที ่5 (พ.ศ.2525-29) 
และ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-34)21

การเปล่ียนผ่านทางเศรษฐกิจดังกล่าว ผนวกกับผลพวงของเหตุการณ์ 6 
ตลุาคม พ.ศ.2519 ทีน่ำามาซึง่การลม่สลายของพรรคคอมมิวนสิตแ์หง่ประเทศไทย หลงัจาก 
รฐับาลได้ออกคำาสัง่สำานกันายกรฐัมนตรทีี ่66/252322 เพ่ือนริโทษกรรมแกฝ่า่ยคอมมิวนสิต ์
ในปี พ.ศ. 2523 ประกอบกับปัญหาแย่งชิงผลประโยชน์ภายในพรรคจึงเป็นเหตุให้พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสลายไปในที่สุด นิสิตนักศึกษาที่เป็นผลพวงของเหตุการณ์  
6 ตุลา ที่ได้เข้าป่าเพ่ือเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ จึงได้ทยอยเดินทางจากป่าสู่เมือง  
หลายต่อหลายคนยังกลับมาพร้อมอุดมการณ์เพ่ือสังคมท่ีได้รับการขัดเขลาด้วยประสบการณ์ 
และขวบวัย กลายมาเป็นจิตอาสานักพัฒนาที่ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคมชุมชนฐานราก  
แม้กระท่ังกลุ่มนักศึกษาเยาวชนคนหนุ่มสาวท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ 6 ตุลา แต่มิได้ต้องโทษ 
หรอืเขา้รว่มกบัพรรคคอมมิวนสิตแ์หง่ประเทศไทยกไ็ด้กลายเป็นจิตอาสาทีท่ำาคุณประโยชน ์
มากมาย ตวัอยา่งเชน่ พระไพศาล วสิาโล พระนกัพัฒนาทีมี่บทบาทในการดูแลป่าภูหลง
ต้นน้ำาชี (ซี)-ลำาปะทาวกว่า 5 พันไร่ในเขตจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน23

การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างในครั้งนั้นนำาไปสู่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (17-24  
พฤษภาคม พ.ศ.2535) แม้การประท้วงด้วยการชุมนุมและอดอาหารนั้นจะเกิดจากความ
ไม่พอใจตอ่การขึน้ดำารงตำาแหนง่ของคณะรฐัประหารและด้วยการกลา่วอ้างถงึความไม่เป็น
ประชาธปิไตยของรฐัธรรมนญู หากวเิคราะหถ์งึรากเหง้าของเหตกุารณน์ัน้จะพบวา่เป็นการ

20 กฤติยาพร วงษา (2558). บทความเรื่อง อนาคตพลังงานไทย. ในหนังสือชุด สู่อนาคตไทย 
-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด บรรณาธิการ. เชียงใหม่: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ. ค้นที่ https://
www.ppsi.or.th/รวมบทความสู่อนาคตไทย/ เมื่อเมษายน 2563

21 สำานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ. ค้นที่ https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/main.php?filename=develop_issue 
เมื่อเมษายน 2563

22 คำาสัง่สำานกันายกรฐัมนตรทีี ่66/2523 เรือ่ง นโยบายการตอ่สูเ้พ่ือเอาชนะคอมมิวนสิต ์ออกเม่ือ
วันที่ 23 เมษายน 2523 ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

23 OK Nation Blog (16 พฤษภาคม 2552). พระไพศาลนำามวลชนบวชป่าภูหลงกว่า 5 พันไร่ 
ฟ้ืนลำาปะทาวต้นน้ำาชี (ซี) ชัยภูมิ. ค้นท่ี http://oknation.nationtv.tv/blog/suttipongna-
tion/2009/05/16/entry-1 เมื่อเมษายน 2563
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ตอ่สูเ้พ่ือชว่งชงิอำานาจเหนอืทรพัยากรโดย ‘ชนชัน้กลางใหม่’ ทีมี่อุดมการณอ์ยา่งใหม่โดย
จะขอเรยีกวา่เป็น ‘อุดมการณเ์พ่ือชวีติ’ ด้วยความคิดความเชือ่ความฝนัของชนชัน้กลางใหม่ 
หรอืกลุม่คนหนุม่สาวในยคุนัน้สะทอ้นผา่นความนยิมในรปูแบบและบทเพลงในแนวดนตรี
โฟล์คในเนื้อหาที่สะท้อนสภาพปัญหาและความเป็นจริงของสังคมโดยเฉพาะความยาก
ลำาบากในการใชช้วีติและการถกูเอารดัเอาเปรยีบของชนชัน้ฐานราก ทีเ่รยีกกนัวา่ ‘เพ่ือชวีติ’  
ซ่ึงหากจะกล่าวย้อนไป นับเป็นแนวดนตรีที่ได้รับอิทธิทางความคิดสืบมาจากแนวคิด 
‘ศลิปะเพ่ือชวีติ’ ของ จิตร ภูมิศกัด์ิ นกัคิดนกัเขยีนทีมี่ชวีติอยูใ่นชว่ง พ.ศ.2473-250924

ความนิยมในศิลปะแนวเพ่ือชีวิตนี้ สะท้อนความนิยมแม้กระทั่งรูปแบบการ 
แตง่กายแบบ กลา่วคือ ไวผ้มยาว สวมเสือ้ยดืกางเกงยนีส ์สะพายกระเป๋ายา่ม และสวม
รองเท้าแตะ ที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่นักเคล่ือนไหวและจิตอาสาในสมัยน้ัน สำาหรับ
ความนิยมในดนตรีเพ่ือชีวิตในระยะนั้นเป็นปรากฏการณ์ในระดับตำานาน ดังที่เกิดขึ้นกับ
บทเพลงและวงดนตร ี ‘คาราวาน’ (พ.ศ.2518) และ ‘คาราบาว’ (พ.ศ.2524) วงคาราวาน 
ทีต่ัง้ขึน้มากอ่นนัน้ ในยคุเหตกุารณ ์6 ตลุา ได้เขา้ป่าไปรว่มกบัพรรคคอมมิวนสิตพ์รอ้มกบั 
นกัศกึษา สมาชกิผูก้อ่ตัง้วงได้แก ่สรุชยั จันทมิาธร ได้รบัการยกยอ่งใหเ้ป็น อาจารยใ์หญ่ 
แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิต และเปน็ศิลปนิแห่งชาติ ประจำาป ีพ.ศ. 2553 สาขาวรรณศิลป์ 
และ พงษ์เทพ กระโดนชำานาญ เจ้าของฉายา กวีศรีชาวไร่ ที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง
ตราบจนปัจจุบัน สำาหรับวงคาราบาว เริ่มเป็นที่รู้จักในปี พ.ศ.2526 จากเพลงชุดวณิพก
และชุด ท.ทหารอดทน และโด่งดังจากชุดเมดอินไทยแลนด์ เป็นที่นิยมสืบมากระทั่ง
ปัจจุบัน คาราบาวจัดทำาเพลงมาแล้วมากมายนับพันเพลงจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น 
ตำานานเพลงเพ่ือชีวิต25 นอกจากนั้นยังมีวงดนตรี ‘คีตาญชลี’ (พ.ศ.2522) ที่นำาเพลง  
“แสงดาวแหง่ศรทัธา” ซึง่ประพันธโ์ดย จิตร ภูมิศกัด์ิ ในชว่งปี พ.ศ.2503-2505 ขณะถกูขงั 
อยู่ที่คุกลาดยาว มาขับร้อง ต่อมาคาราวานนับไปขับร้องในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา 
จนกลายเป็นเพลงที่ใช้ปลุกพลัง ความหวังและศรัทธาของนักเคลื่อนไหวสังคมในยุคนั้น 
เช่นเดียวกับเพลง “รางวัลแด่คนช่างฝัน” ของจรัล มโนเพ็ชร (พ.ศ.2494-2544)  
ศิลปินชาวเชียงใหม่ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาโฟล์คซองคำาเมือง ทั้งสองเพลง 
บ่งจินตทรรศนะของนักเคลื่อนไหวในยุคบุกเบิกได้เป็นอย่างดี

กระแสประชาสังคมในช่วงนั้นจึงเป็นกระแสของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์
เพ่ือชีวิต กอปรกับการเกิดขึ้นของหน่วยผลิตอาสาสมัคร อาทิ สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร 
ของป๋วย อ้ึงภากรณ์ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น นอกจากนี้หน่วยผลิตจิตอาสาสำาคัญเกิดขึ้น 
ในชว่งนี ้ ได้แก ่โครงการอาสาสมัครเพ่ือสงัคม (คอส.) ของสถาบนัวจัิยสงัคม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เริม่ตน้ดำาเนนิโครงการเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ.2523 โดยมี จอน อ้ึงภากรณ ์

24 (1) ทีปกร (จิตร ภูมิศักด์ิ) (2552). ศิลปะเพ่ือชีวิต. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แม่คำาผาง และ  
(2) ธนาพล อ๋ิวสกุล และคณะ (2547). ชีวิตและงาน จิตร ภูมิศักด์ิ. นิตยสารศิลปวัฒนธรรม  
ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2547

25 คาราบาว (2563). ประวัติ. ค้นที่ http://www.carabao.net/Biography/ เมื่อเมษายน 2563
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บุตรชายของ ป๋วย อ้ึงภากรณ์ เป็นผู้อำานวยการโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝัง  
‘จิตสำานึกจิตอาสา’ ให้แก่เยาวชนคนหนุ่มสาวในลักษณะคล้ายคลึงกับสำานักบัณฑิต 
อาสาสมัครของป๋วย กระทัง่ในปี พ.ศ.2529 จึงจดทะเบยีนเป็น มูลนธิอิาสาสมัครเพ่ือสงัคม  
(มอส.) ในปัจจุบัน มูลนิธิ มอส. ผลิตอาสาสมัครเต็มเวลาทั้งหมดประมาณ 1,000 คน 
และอาสาสมัครนอกเวลาอีกหลายร้อยคน26 อาสาสมัครของโครงการ/มูลนิธิอาสาสมัคร
เพ่ือสงัคม และ สำานกับณัฑติอาสาสมัคร ในชว่งแหง่การเปลีย่นผา่นนี ้หลายตอ่หลายคน
ได้กลายมาเป็นผู้นำาจิตอาสาในเวลาต่อมา อาทิ ชัชวาลย์ ทองดีเลศ อาสาสมัครรุ่นแรก
ของโครงการอาสาสมัครเพ่ือสงัคมทีไ่ด้กลายมาเป็นผูน้ำารุน่ใหญ่ของประชาสงัคมในจังหวดั
เชยีงใหม่ จึงอาจกลา่วได้วา่ระยะแหง่การเปล่ียนผา่นนีเ้ป็นชว่งแหง่การบม่เพาะเมลด็พันธุ์
ตน้กลา้จิตอาสาในปัจจุบนัหรอือาจกลา่วได้วา่เป็นระยะเปล่ียนผา่นมิใชเ่ฉพาะเศรษฐกจิและ
สงัคมเทา่นัน้ แตเ่ป็นระยะเปล่ียนผา่นของภาคประชาสงัคม จากเมืองสูช่นบท ด้วยเชน่กนั

• ปััจิจิบัุน (พื่.ศ.2535 เปัน็ต้นมา): เคิรอ่ข้�ายปัระชาสังคิมฐานรากั

ปี พ.ศ.2535 นับเป็นจุดเริ่มต้นหลังการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของ
ประเทศไทยจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ.2535 เป็นตน้มาจึงเป็นสงัคมของเศรษฐกจิอุตสาหกรรมทีมี่การกระจายการพัฒนาไปสู ่
ระดับท้องถิ่นฐานรากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเมื่อมีปรับโครงการการบริหารราชการโดยการ 
กระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น เริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอำานาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ผนวกการเขา้มาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในทุกระดับ ชนชั้นกลาง  
ตลอดจนชนชัน้รากหญ้าจึงเขา้มามีบทบาทในภาคประชาสงัคมอยา่งเหน็ได้ชดั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ชนชั้นกลางใหม่หรือแม้กระทั่งชนชั้นรากหญ้าที่แตกหน่อต่อยอดมาตั้งแต่ยุค
เปลี่ยนผ่านโดยเข้ามาในฐานะ ‘ผู้นำาจิตอาสา’ ริเริ่มจัดตั้งผลักดันองค์กรประชาสังคม 
ตลอดจนดำาเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชย์ด้วยตนเองและมีการสร้าง 
เครือข่ายระหว่างกันและกันตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจ  
จวบจนปัจจุบนัทีอ่าจกล่าวได้วา่ภาคประชาสงัคมของไทยเป็นเครอืขา่ยประชาสงัคมฐานราก
อย่างสมบูรณ์

กรณีศึกษาที่เด่นชัดที่สุดของวิวัฒนาการประชาสังคมในระยะปัจจุบัน ได้แก่ 
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเมืองเชียงใหม่

ภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายท่ีประกอบด้วย 
องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มจิตอาสา และจิตอาสาปัจเจก มีทัง้ทีเ่ป็นจดทะเบยีนเป็นสถาบนั 

26 มูลนธิอิาสาสมัครเพ่ือสงัคม (2563). มอส.คือใคร: จาก คอส. ถงึ มอส. การกอ่เกดิและเดินทาง.  
ค้นที่ https://www.thaivolunteer.org/tvs-มอส/ ค้นเมื่อเมษายน 2563
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มูลนิธิ กองทุน องค์การ สมาคม ชมรม และที่ไม่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เช่น 
ชมุนมุ กลุ่ม สือ่ และ การรว่มตวับนพ้ืนทีอิ่เลก็ทรอนกิส ์ เชน่ เฟซบุก๊ (Facebook) และ 
ไลน์ (LINE) เป็นต้น โดยรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายหลวมๆ อย่างไม่เป็นทางการ
เพ่ือดำาเนินงานใดงานหนึ่งในการบริหารจัดการเมืองเชียงใหม่โดยความสมัครใจไม่เป็น
ไปเพ่ือการพาณิชย์ ภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมืองเชียงใหม่  
มีการรวมกลุม่ใหญ่เล็กแตกตา่งกนัไป โดยมีทัง้กลุม่ทีด่ำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งถาวร และ 
กลุม่เฉพาะกจิทีร่วมตวัขึน้มาเพ่ือดำาเนนิการใดการหนึง่เป็นการเฉพาะกจิ มีทัง้การรวมตวั
เชิงประเด็นและในเชิงพื้นที่ ฯลฯ 

การกอ่กำาเนดิภาคประชาสงัคมในเชยีงใหม่อาจยอ้นกลับไปตัง้แตปี่ พ.ศ.2523 
ตั้งแต่ครั้งการเริ่มดำาเนินโครงการอาสาสมัครเพ่ือสังคม (คอส.) ของสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั อาสาสมัครเพ่ือสงัคมรุน่แรกมี ชชัวาลย ์ทองดีเลศิ เป็นหนึง่ในนัน้  
โดย ชชัวาลย ์ได้ไปปฏบิตังิานในภาคอิสานกระทัง่ครบระยะเวลา ตอ่มาในชว่งปี พ.ศ.2525 
จึงได้เข้าปฏิบัติงานในโครงการชนบทสมบูรณ์แบบ ซ่ึงเป็นโครงการที่ดำาเนินงานโดย
สำานักงานเกษตรภาคเหนือด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริชนอยมาน (Friedrich  
Naumann Foundation) เยอรมนี ดำาเนินงานในเขตอำาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำาพูน  
เม่ือโครงการฯ เสรจ็สิน้ในปี พ.ศ.2527 ได้มีกลุ่มนกัวชิาการ อาท ิอานนัท ์กาญจนพันธ์
อาจารยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เขา้มาประเมินผลสำาเรจ็ของโครงการ จากผลการประเมิน
กอปรกบัการได้ศกึษาแนวคิดจากนกัคิดนกัปราชญ์หลายทา่นทัง้ในระดับทอ้งถิน่และระดับ
ประเทศ ชัชวาลย์ ได้เกิดการเปล่ียนกระบวนทัศน์จากการทำางานจากบนสู่ล่างไปสู่การ
ทำางานร่วมกับชาวบ้านจากล่างสู่บนโดยได้ก่อตั้ง ชุมนุมวัฒนธรรมภาคเหนือ เพ่ือการ
พัฒนาเพื่อดำาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านในท้องถิ่น 

แม้ว่าชัชวาลย์จะไม่มีภาระผูกพันกับโครงการอาสาสมัครเพ่ือสังคมแต่ยังคงมี
การติดต่อเชื่อมสายสัมพันธ์กับโครงการฯ และอาสาสมัครท่านอ่ืนอย่างแน่นแฟ้น ในปี 
พ.ศ.2525 ชชัวาลรว่มกบันกัพัฒนาทา่นอ่ืน อาท ิศรสีขุ ดารานนท ์จากมูลนธิศิกึษาพัฒนา
ชนบท วดัป่าดาราภิรมย ์และ กอ่ตัง้ ชมรมนกัพัฒนาภาคเหนอื ซ่ึงได้พัฒนามาเป็น มูลนธิิ
พัฒนาภาคเหนอื ในเวลาตอ่มา นอกจากนีใ้นปี พ.ศ.2527 ได้มีการจดัตัง้ คณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ เพ่ือเชื่อมโยงประสานงานกับทุกภูมิภาค 
ทัว่ประเทศเป็นคณะกรรมการในระดับชาตเิพ่ือดำาเนนิการประสานการทำางานของสำานกังาน
สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิดำาเนนิงานจวบจนปัจจบุนั จึงอาจกลา่วได้วา่การ
รวมตัวอย่างเป็นรูปร่างของภาคประชาสังคมเชียงใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2525 
เป็นต้นมาโดยเริ่มต้นจากกลุ่มนักพัฒนาสังคมและอาสาพัฒนาสังคมในภาคเหนือ

การดำาเนินความร่วมมือที่อาจนับเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายภาคประชาสังคม
เชียงใหมเ่กิดขึ้นในช่วงป ีพ.ศ.2531 ในช่วงนั้นรัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนสามารถขอเช่า
พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำาเนินกิจกรรมตามที่รัฐบาลกำาหนด ชนวนเหตุเกิดจากกลุ่มทุนภาคเหนือ
กลุ่มหนึง่ได้เชา่ซ้ือทีดิ่นในเขตป่า ต.หว้ยแกว้ อ.สนักำาแพง จ.เชยีงใหม่ เป็นพ้ืนทีป่ระมาณ 
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150 ไร่ แต่ชาวบ้านในละแวกนั้นพบว่ามีการบุกรุกเข้าไปใช้พื้นที่ปา่อกีราวร้อยไร่ซึ่งส่งผล 
กระทบตอ่ชาวบา้นเนือ่งจากป่าหว้ยแก้วเป็นป่าตน้น้ำา มีเหมืองฝาย ชาวบา้นตอ้งการรกัษา
ใหเ้ป็นป่าของชมุชน กลุ่มอาสาพัฒนาสงัคมในการนำาของชชัวาลย ์ได้ประสานความรว่มมือ 
ไปยงักลุม่อาสาพัฒนาสงัคมและนกัวชิาการทีไ่ด้เคยประสานงานรว่มกนัมากอ่น อาท ิศรสีขุ 
ดารานนท์ จากมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ และ อานันท์ กาญจนพันธ์ 
ชยนัต ์วรรธนะภูต ิฉลาดชาย รมิตานนท ์อาจารยม์หาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เป็นตน้ เพ่ือเขา้ไป 
ร่วมกันกับชาวบ้านในการเรียกร้องทวงคืนผืนป่าจนเกิดเป็นแนวขึ้น ‘ป่าชุมชน’ ขึ้นมา

กลุ่มอาสาพัฒนาสังคมในการนำาของชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ได้ดำาเนินงานพัฒนา
สงัคมเรือ่ยมาโดยเฉพาะในประเด็นวฒันธรรมและการเกษตร อาท ิเกษตรยัง่ยนื ป่าชมุชน 
แพทยแ์ผนไทย แพทยพ้ื์นบา้น เครอืขา่ยสขุภาพชมุชน โรงเรยีนสบืสานภูมิปัญญาล้านนา 
มูลนิธสิบืสานล้านนา การศกึษาทางเลอืกทีส่อดคล้องกบับรบิทผูเ้รยีน/ชมุชน/ชาตพัินธุท์ีมี่
ความหลากหลาย สมาคมสภาการศกึษาทางเลือกไทย โดยเฉพาะในประเด็นการกระจาย 
อำานาจและการจัดการตนเองของท้องถิ่น โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันแนวคิด ‘เชียงใหม่
จัดการตนเอง’ เสนอเป็น (ร่าง) พรบ.เชียงใหม่มหานคร แม้ว่าในปัจจุบัน ชัชวาลย์  
ยังคงปฏิบัติงานอาสาพัฒนาสังคมแต่หากอยู่ในช่วงวัยเกษียณ นับเป็นจิตอาสาช้ันครูท่ีคอยให้ 
ความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมการทำางานของจิตอาสาและนักพัฒนาสังคมในรุ่นต่อๆ มา 
ทัง้นีไ้ด้มีจิตอาสา/นกัพัฒนาสงัคมเขา้มาสบืสานการทำางานตอ่ในแตล่ะด้าน อาท ิเครอืขา่ย
เกษตรยัง่ยนืภาคเหนอื โดย ชวนชม บญุระหงษ ์เครอืขา่ยป่าชมุชนภาคเหนอื โดย เดโช 
ไชยทัพ และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ โดย ประยงค์ ดอกลำาไย เป็นต้น

ในขณะที่มีการเรียกร้องทวงคืนผืนป่าห้วยแก้วที่ อ.สันกำาแพง ในช่วงปี 
พ.ศ.2531 นัน้ ในอำาเภอเมืองเชยีงใหม่ มีการเคล่ือนไหวเพ่ือคัดค้านการสรา้งกระเชา้ไฟฟ้า 
ดอยสเุทพ โดยอาจกลา่วยอ้นไปตัง้แตใ่นปี พ.ศ.2529-2530 ซ่ึงรฐับาลได้สง่บรษิทัทีป่รกึษา 
เข้ามาวางแผนและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ดอยสุเทพ
ซ่ึงเป็นความพยายามในการดำาเนินโครงการฯเป็นครั้งที่ 3 ในครั้งนั้น องค์กรส่งเสริม
การท่องเที่ยวและองค์กรเอกชนตลอดจนคณะสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพไม่มีข้อคัดค้าน  
อยา่งไรกดี็ ผูอ้าวโุสของเชยีงใหม่หลายทา่นทีแ่สดงความไม่เหน็ด้วยในครัง้ที ่1-2 กอ่นหนา้นี ้ 
ยังคงยืนหยัดไม่เห็นด้วยเช่นเดิม จึงได้มีการดำาเนินความเคลื่อนไหวเพ่ือยับยั้งยุติ 
โครงการฯ นำาโดย วรศกัด์ิ นมิานนัท ์นกัการเมืองทอ้งถิน่เชยีงใหม่ พรอ้มด้วยเจ้าชาญ สโิรรส  
เจ้านายฝา่ยเหนอื ได้เขา้ปรกึษาหารอืพระโพธริงัษ ี(บญุศร ีพุทธฺญิาโณ) เจ้าอาวาสวดัพันตอง 
และรองเจา้คณะจังหวดัเชยีงใหม่ในขณะนัน้ พรอ้มกนันัน้ได้มีการรวมตวัของกลุ่มอาจารย์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อาท ิฉลาดชาย รมิตานนท ์วริะดา สมสวสัด์ิ อานนัท ์กาญจนพันธ ์ 
ชยนัต ์วรรธนะภูต ิฯลฯ ทีแ่สดงความไม่เหน็ด้วยเชน่กนั จึงเกดิการรวมตวัคัดค้านโครงการฯ 
ขึน้จาก 3 กลุม่หลักได้แก ่กลุม่ผูอ้าวโุส กลุ่มพระ และกลุม่นกัวชิาการ และยงัประสานความ
ร่วมมือไปยังกลุ่มอาสาพัฒนาสังคมที่ดำาเนินงานด้านท้องถิ่น ป่าไม้ เกษตร วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเครือข่ายของกลุ่มอาสาพัฒนาสังคมในการนำาของชัชวาลย์  
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ทองดีเลิศ จึงอาจกล่าวได้วา่ชว่งปี พ.ศ.2531 เป็นปีทีมี่การผนวกเครอืขา่ยยอ่ย 2 เครอืขา่ย  
ได้แก ่เครอืขา่ยชมุชนทอ้งถิน่ (ชชัวาลย ์ทองดีเลิศ) และเครอืขา่ยเมืองเชยีงใหม่ (ผูอ้าวโุส 
พระ และนักวชิาการเชยีงใหม่) เขา้ด้วยกนัถอืเป็นการกอ่กำาเนดิเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม
เชียงใหม่ขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่าง 

การคัดค้านโครงการกระเช้าดอยสุเทพ-ปุยในช่วงปี พ.ศ.2529-2531 นั้นอาจ
ถอืได้วา่เป็นการกอ่กำาเนดิจิตวญิาณของภาคประชาสงัคมเชยีงใหม่ในเวลาตอ่มา โดยเป็น 
จุดกำาเนิดบ่มเพาะจิตอาสาและจิตสาธารณะรุ่นใหม่ในขณะนั้นที่ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
อยา่งตอ่เน่ืองกระทัง่กลายมาเป็นสว่นหนึง่ของเครอืขา่ยภาคประสงัคมเชยีงใหม่ในปัจจุบนั 
จิตอาสาและจิตสาธารณะรุ่นใหม่ในครั้งนั้น อาทิ 

• พัชัรนิทร์ อาวพัิันธุ์ ์อาจารยพิ์เศษมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ในขณะนัน้ ได้ดำาเนนิ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้อำานวยการมูลนิธิ YMCA เพ่ือการพัฒนา 
ภาคเหนือในปัจจุบัน 

• ศิริชัย นฤมิตรเรขการ สถาปนิกเพ่ือมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น ซ่ึงต่อมา 
เป็นส่วนสำาคัญในการตั้งกลุ่ม ‘ชมรมเพื่อเชียงใหม่’  

• เฉลิมพัล แซมเพัชร อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในขณะนั้น ก่อตั้ง ‘ภาคีคนฮักเจียงใหม่’

• สตีเฟูน อิลเลียตต ์ (Stephen Elliott) นักนิเวศวิทยาชาวอังกฤษที่เดินทาง 
มาเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในขณะนั้น ร่วมก่อตั้ง  
The Forest Restoration Research Unit (FORRU-CMU) ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มีส่วนสำาคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้และยังคงดำาเนินกิจกรรมในฐานะ 
จิตอาสาและจิตสาธาณะอย่างต่อเนื่อง

• นิรันดร โพัธุ์ิกานนท์ อาจารย์ภาควิชาสัตว์บาล คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในขณะนัน้ ตอ่มาได้กอ่ตัง้ ‘ชมรมจักรยานเชยีงใหม่’ รว่มดำาเนนิ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

นับจากนั้นเป็นต้นมา ภาคประชาสังคมเชียงใหม่ได้ประสานความร่วมมือกัน
อย่างต่อเนื่องและมีจิตอาสาและจิตสาธารณะเข้ามาใหม่ๆ เพ่ิมจำานวนมากขึ้นเรื่อยมา  
แตกหน่อต่อยอดก่อเกิดเป็นกลุ่มที่แตกต่างหลากหลายแต่มีความเชื่อมโยงประสาน 
ความร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายแบบหลวมๆ เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบที่มีทั้งมิติ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ในระดับองค์กร มีจำานวนมากมายหลายกลุ่ม
และเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา มีการรวมตวัและการดำาเนนิงานในหลายลักษณะ มีทัง้ที ่
ดำาเนินการเป็นรายบุคคลเป็นเอกเทศ เป็นกลุ่มท่ีรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการและกลุ่มท่ีจัดต้ัง 
เป็นองค์กรที่รับรองด้วยกฎหมาย อาทิ สมาคม ชมรม และมูลนิธิ มีทั้งกลุ่มที่ก่อตั้ง 
มาเฉพาะกจิและกลุ่มทีด่ำาเนนิการตอ่เนือ่งยาวนาน และมีขอ้สงัเกตวา่ ชือ่ทีใ่ชใ้นการเรยีก
กลุม่แตล่ะกลุ่มเป็นชือ่ทีส่ะทอ้นถงึประเด็นปัญหาหรอืกจิกรรมหลกัทีแ่ตล่ะกลุ่มมีเป้าหมาย
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ในการดำาเนินงาน โดยสมาชิกของแต่ละกลุ่มมีความคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันและอาจเป็น
สมาชิกของหลายกลุ่มในขณะเวลาเดียวกัน มีตัวอย่างเช่น

• กลุ่มเชียงใหมเ่ขยีวสวยหอม เตบิโตจาก ‘โครงการเชยีงใหม่เขยีว สวย หอม’  
ในปี พ.ศ.2554 โดย ลกัขณา ศรหีงส ์ เพ่ือดำาเนนิงานโดยการมีสว่นรว่มจากทกุภาคสว่น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะต้นไม้และพื้นที่สีเขียว 

• ชมรมอนุรักษ์นกและธุ์รรมชาติล้านนา ก่อตั้งมาในช่วงปี พ.ศ.2551 โดย  
นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติ 

• โรงเรียนดนตรี ‘บา้นดนิคีุตาทาน’ กอ่ตัง้ในปี พ.ศ.2558 โดย นลี อินทรนันท ์ 
เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ด้านดนตรีและภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 

• กลุ่มคุนใจบ้าน เริ่มต้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2553 โดย ศุภวุฒิ บุญมหา
ธนากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

• กลุ่มมอ่เยน็เมอ่งเยน็ รวมตวัตัง้แตใ่นชว่งปี พ.ศ.2559 โดย ภราดล พรอำานวย  
เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่

• เคุรอืขา่ยชุมชนเมอ่งรักษเ์ชียงใหม ่รวมตวักนัเม่ือปี พ.ศ.2556 ประกอบด้วย 
ผูแ้ทนจากชมุชนและภาคประชาชนเพ่ือดำาเนนิกจิกรรมอนรุกัษศ์ลิปวฒันธรรมและประเพณ ี
กระท่ังได้จัดตั้ง คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่และปริมณฑล 
ภาคประชาสังคม ขึ้นเม่ือเดือนมิถุนายน 2561 เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมือง 
ในทิศทางท่ีกลุ่มเห็นว่าเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

• กลุ่มรักษ์บ้านรักษ์เม่องเชียงใหม่ นำาโดยชุมชนย่านวัดเกตุการาม-ฟ้าฮ่าม 
รวมกบัชมุชนเมืองเชยีงใหม่อีก 7 ชมุชน ในชว่งปี พ.ศ.2550-2558 เป็นเครอืขา่ยชมุชน
เพ่ือคัดค้านการสรา้งอาคารสงูในเมืองเชยีงใหม่ และดำาเนนิงานศกึษาอัตลักษณแ์ละคุณค่า
ของย่านที่อยู่อาศัยของตน จัดทำาผังและแผนชุมชน ตลอดจนการร่วมกันสร้างการเรียนรู้ 
การพัฒนา การแสดงความเหน็ การแสดงจุดยนื เพ่ือใหเ้กดิการมีสว่นรว่มในการจัดการ
รักษาและพัฒนาเมือง 

• เคุรือข่ายชมุชนดูแลคุลองแม่ข่าและลำาน�ำาสาขา เปน็การรวมตัวของชุมชน 
ริมคลองแม่ข่าตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา

• เคุรือข่ายขอคุ่นป่าดอยสุเทพั เป็นการรวมตัวของภาคประชาชนและกลุ่ม 
จิตอาสาตา่งๆ เป็นเครอืขา่ยในเดือนพฤษภาคม 2561 เพ่ือดำาเนนิการขอใหย้ตุกิารสรา้ง
บ้านพักตุลาการในบริเวณเชิงดอยสุเทพ

• สภาลมหายใจเชียงใหม ่ เป็นเครอืขา่ยของภาคประชาสงัคมทีเ่ป็นรปูเป็นรา่ง 
มากที่สุดในขณะนี้ เกิดจากการรวมตัวขององค์กรประชาสังคมทุกกลุ่มในเชียงใหม่ก็อาจ
จะกล่าวได้ รว่มกบั องค์กรวชิาการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน โดยรวมตวักนัเป็น
สภาลมหายใจเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2562 มี ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เป็นประธานสภาฯ  
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ‘การมีอากาศสะอาดสำาหรับทุกคน’ กล่าวคือเพ่ือดำาเนินงาน 
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แกปั้ญหามลพิษฝุน่ควนัทีเ่ป็นวิกฤตตอ่เนือ่งกนัมาหลายปีในภาคเหนอืตอนบนโดยเฉพาะ
ในจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ได้จัดตั้ง ‘กองทุนลมหายใจเชียงใหม่’ และ
อยู่ระหว่างการเตรียมจัดตั้งเป็น ‘มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่’

ดังจะเหน็ได้วา่ ภาคประชาสงัคมในปัจจุบนัแตกหนอ่ตอ่ยอดมาจากตน้พันธุท์ีไ่ด้
รับกับบ่มเพาะเมล็ดมาจากในช่วงระยะกลางที่ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ได้เริ่มจุดประกายไว้แล้ว 
ไดร้ับการสานตอ่ในชว่งป ีพ.ศ.2520-2530 ที่นับได้วา่เปน็ช่วงแห่งการบม่เพาะ ‘ต้นกล้า
ประชาสงัคม’ กระทัง่เตบิใหญ่มาเป็นผูน้ำาภาคประชาสงัคมในปัจจบุนัแลว้แตกหนอ่ตอ่ยอด 
จนเกดิเป็น ‘ตน้กลา้จิตอาสา’ ขึน้ในปัจจุบนั โดยเฉพาะในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา มีจิตอาสา 
รุ่นใหม่ที่เป็นชนชั้นกลางถึงชั้นรากหญ้าได้ลุกขึ้นมา ‘ริเริ่ม’ ดำาเนินงานจิตอาสาเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ด้วยตนเอง ผลักดันให้องค์กรประชาสังคมสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า 
‘กจิการเพ่ือสงัคม หรอื วสิาหกจิเพ่ือสงัคม (Social enterprise)’ เกดิและขยายตวัเพ่ิมขึน้ 
อย่างมากมาย องค์กรประเภทนี้ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเช่นเดียวกับองค์กรพัฒนา
เอกชนในระยะกลางของวิวัฒนาการประชาสังคมไทย หากองค์กรพัฒนาเอกชนนั้น 
เป็นการผนวกระหวา่งจติอาสากับอาชพีแลว้ อาจกล่าวได้วา่ กจิการเพ่ือสงัคม นัน้เป็นการ
ผนวกจิตสาธารณะเขา้กับอาชพี ตน้แบบแนวคิดทีส่ำาคัญได้แก ่สหราชอาณาจักร โดยเม่ือ
ปี พ.ศ.2546 มีกจิการเพ่ือสงัคมประมาณ 5 พันราย ตอ่มาได้รบัการสง่เสรมิจากภาครฐั 
และเอกชนอย่างเต็มที่ตลอดจนได้รับการตอบรับจากกระแสสังคมเป็นอย่างดีส่งผลให้ 
ในปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีกิจการเพื่อสังคมมากถึง 1 แสนราย27

กจิการเพ่ือสงัคมของประเทศไทยมิใชข่องใหม่ทีเ่ขา้มาจากตา่งประเทศแตเ่พียง
อย่างเดียว กิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยที่เป็นของไทยแท้ได้แก่ โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ ที่มีอยู่จำานวนมากมายในประเทศไทย อาทิ โครงการพัฒนาดอยตุง 
(พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ที่เริ่มดำาเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.253128 
กิจการสมุนไพร ‘อภัยภูเบศร’ ซ่ึงแม้จะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตั้งแต่ในปี พ.ศ.2526  
แต่มีการดำาเนินกิจการในลักษณะที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม29 และ ร้านอาหาร Cabbage 
& Condoms ซ่ึงเป็นกิจการของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซ่ึงก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 
พ.ศ.2517 โดย มีชัย วีระไวทยะ30

27 ThaiPublica (17 มิถุนายน 2561). รัฐบาลคิกออฟ “Social Enterprise” ขับเคลื่อนธุรกิจ 
สงัคม สิง่แวดล้อม สูค่วามยัง่ยนื. ค้นท่ี https://thaipublica.org/2018/06/social-enterprise/ 
เมื่อเมษายน 2563

28 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (2563). หน้าหลัก ค้นท่ี http://www.maefahluang.org/?page_
id=2223&lang=th เมื่อเมษายน 2563

29 ประพิน นุชเป่ียม, ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์, และ บงกช เจนจรัสสกุล (2561). วิสาหกิจ
เพ่ือสงัคมในประเทศไทย: ขอ้สงัเกตบางประการตอ่รา่งพระราชบญัญัตสิง่เสรมิวสิาหกจิเพ่ือสงัคม. 
วารสารสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561. หน้า 109-141

30 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (2563). ประวัติสมาคม. https://pda.or.th/pda-history/ 
เมื่อเมษายน 2563
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กิจการเพ่ือสังคมได้เกิดขึ้นเป็นจำานวนมากนับตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.2550  
เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ.2555 มีจำานวนอย่างน้อย 80 กิจการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ 
ขอ้กำาหนดของรฐั31 อาท ิสหกรณก์รนีเนท กลุ่มชา่งชมุชนบางบวั ธนาคารขยะออมทรพัย ์
กาแฟอาขา่-อ่ามา (เชยีงใหม่) รา้นปันกนั มูลนธิสิถาบนัสง่เสรมิการจัดการความรูเ้พ่ือสงัคม  
เครอืขา่ยวถิชีวีติเกษตรกรรมยัง่ยนื กลุม่ละครมะขามป้อม ป่าใหญ่ครเีอชัน่ บรษิทัสวนเงิน
มีมา โฮมสเตยบ์า้นทา่ขนัทอง และโฮมสเตยบ์า้นสามขา เป็นตน้ ในปัจจุบนัมี ‘วสิาหกจิ
ชมุชน’ เกดิขึน้อยา่งมากมาย จนมีการรวมตวักนัเป็น สมาคมสหพันธว์สิาหกจิเพ่ือสงัคม 
ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก32 
และ สมาคมธุรกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2562 ประกอบด้วยกิจการ
เพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมเป็นหลัก33

กิจการเพ่ือสังคมยังได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากภาครัฐ โดยมีการประกาศ
ใช้แผนแม่บทการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม พ.ศ.2553-2557 ตั้ง ‘สำานักงานส่งเสริม
กิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ’ รับผิดชอบโดยสำานักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ เปิดทำาการ
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2553 แตไ่ด้ปิดทำาการชัว่คราวตัง้แตเ่ดือนกมุภาพันธ ์พ.ศ.2559 เป็นตน้มา34  
และแต่งตั้ง ‘คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ’ ตามระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นองค์กรในการกำาหนดนโยบายและทิศทาง 
การสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมภายในประเทศ35 กระทั่งได้ประกาศใช้ พรบ.ส่งเสริม
วสิาหกจิเพ่ือสงัคม พ.ศ.2562 เม่ือวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยกำาหนดลกัษณะและ
สทิธปิระโยชนข์องวสิาหกจิเพ่ือสงัคม คณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิเพ่ือสงัคม สำานกังาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม 
สมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม36

ปรากฏการณ์สำาคัญอีกประการหนึ่งในยุคปัจจุบัน ได้แก่ การเกิดขึ้นของโลก
เสมือนจรงิ (internet, digital age) เป็น ‘พ้ืนทีส่งัคม (communal space)’ อยา่งใหม่ 
ซึ่งส่งผลต่อวิวัฒนาการภาคประชาสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 2 ประการสำาคัญ 

31 สำานกังานสง่เสรมิกจิการเพ่ือสงัคมแหง่ชาต ิ (2555). SE Catalog รวมกจิการเพ่ือสงัคมในไทย. 
กรุงเทพฯ: บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล จำากัด

32 สมาคมสหพันธ์วิสาหกิจเพ่ือสังคม (2563). เฟสบุ๊ก: About. https://www.facebook.com/
groups/thailandse/ ค้นเมื่อเมษายน 2563

33 Matichon Online (16 สงิหาคม 2562). เปิดตวั “สมาคมธรุกจิเพ่ือสงัคม” รวมพลังพันธมิตร
พัฒนาธุรกิจเพ่ือสังคมไทย สู่พัฒนาท่ียั่งยืน. ค้นท่ี https://www.matichon.co.th/publicize/
news_1628354 เมื่อเมษายน 2563

34 TCIJ (28 มกราคม 2559). สนง.สรา้งเสรมิกจิการเพ่ือสงัคมแหง่ชาตปิระกาศปิดทำาการชัว่คราว. 
ค้นที่ https://www.tcijthai.com/news/2016/28/current/6021 เมื่อเมษายน 2563

35 อ้างแล้ว. ThaiPublica, (17 มิถุนายน 2561)
36 พระราชบัญญัตสิง่เสรมิวสิาหกจิเพ่ือสงัคม (22 พฤษภาคม 2562). ราชกจิจานเุบกขา เล่ม 136 

ตอนที่ 67ก หน้า 32
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ประการแรกเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ดำาเนินงานให้แก่ประชาสังคมก่อให้เกิดการ
ประสานเครือข่ายอย่างกว้างขวางดังจะเห็นได้จากการก่อเกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในเชียงใหม่ที่ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการได้ ‘รู้จัก’ และ ‘รู้เห็น’ กันผ่านโลกเสมือนจริง  
อีกประการหนึ่งได้แก่ การเกิดขึ้นของจิตอาสาและจิตสาธารณะปัจเจกที่ก้าวเข้าสู่ 
ภาคประชาสงัคมผา่นการใชโ้ลกเสมือนจรงิเป็นพ้ืนทีแ่ละวถิทีางในการดำาเนนิงาน ตวัอยา่ง
ได้แก่ แพลตฟอร์มเพ่ือจิตสาธารณะร่วมบริจาคเงินแก่การดำาเนินงานเพ่ือสังคม เช่น  
เทใจดอทคอม และแพลตฟอร์มร่วมลงนามคัดค้านนโยบายและมาตรการของรัฐ  
change.org ซึ่งผู้ร่วมบริจาคและร่วมคัดค้านจัดว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และนักแปล 
อาสาสมัครของสือ่วดิีทศันเ์สรมิความรู ้ เชน่ TED.com ซ่ึงนกัแปลอาสาสมัครจัดได้วา่เป็น
ผู้มีจิตอาสา แม้ว่าแพลตฟอร์มจะนับว่าเป็นประชาสังคมหรือไม่ก็ตามหากแต่อย่างน้อย 
จัดเป็นวิถีทาง (means) ให้ปัจเจกชนสามารถเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา/จิตสาธารณะ 
ได้สะดวกยิง่ขึน้ ยิง่กวา่นัน้ เวบ็ไซตส์ือ่ขอ้มูลและความรูท้ีจั่ดทำาโดยสมัครใจไม่มีค่าตอบแทน  
และแอปพลิเคชันเพ่ือประโยชน์สาธารณะเช่น แอปพลิเคชันบอกตำาแหน่งเครื่องกระตุ้น
หัวใจไฟฟ้า เป็นต้นนั้นนับว่าโลกเสมือนจริงได้สร้างพ้ืนที่สาธารณะเสมือนจริง (visual 
communal space) เพื่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ขึ้นมา

ดังจะเห็นว่า ความเป็นจิตอาสา ความมีจิตสาธารณะ และภาคประชาสังคม  
ของไทยมีมาตัง้แตค่รัง้อดีตโดยในระยะแรกหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองปี พ.ศ.2475 
จนถึง พ.ศ.2500 จัดเป็นประชาสังคมของชนชั้นนำาของสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญญาชน  
นกัธรุกจิชัน้นำา หรอืพระมหาเถระ ทีเ่กดิขึน้ในพ้ืนทีน่ัน้ๆ ในระยะถดัมา (พ.ศ.2500-2535) 
จึงเป็นระยะของประชาสังคมของชนชั้นกลางที่เป็นระบบมีแบบแผนในลักษณะองค์กร
พัฒนาเอกชน เป็นไปเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมเป็นสำาคัญ และเป็นการดำาเนนิงาน 
จากศูนย์กลางของประเทศสู่ท้องถิ่นและชนบท ช่วงปลายของระยะกลางเป็นระยะพิเศษ
จำาเพาะได้แก ่ระยะเปลีย่นผา่น (พ.ศ.2525-2535) เป็นระยะทีมี่การบม่เพาะผลิตจิตอาสา
ในเยาวชนคนหนุ่มสาวจากชนชั้นกลางที่ไดก้้าวมาเปน็ผู้นำาจติอาสาในเวลาต่อมา สำาหรับ
ในปัจจุบัน (พ.ศ.2535 เป็นต้นมา) วิวัฒนาการประชาสังคมได้ก้าวเข้าสู่ยุคเครือข่าย
ประชาสงัคมฐานราก มีผูน้ำาจิตอาสายคุใหม่ทีเ่ป็นชนชนกลางถงึชนชัน้ฐานรากในทอ้งถิน่  
ตลอดจนมีการเกิดขึ้นขององค์กรประชาสังคมในลักษณะใหม่ได้แก่ กิจการเพ่ือสังคม 
หรือ วิสาหกิจเพ่ือสังคม และจิตอาสาปัจเจกเป็นจำานวนมาก อันเป็นปรากฏการณ์ใหม่
ของประชาสังคมไทยในยุค 4.0
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I. 02.

แ น ว คิิ ด ว� า ด้ ว ย จิิ ต อ า ส า 
จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ 
แ ล ะ ปั ร ะ ช า สั ง คิ ม

แนวคิดที่จะนำาเสนอในบทความนี้เป็นไปเพ่ือจัดทำากรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
สำาหรับการศึกษาปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุนผลักดันความมีจิตสาธารณะ  
ความเป็นจิตอาสา และพัฒนาของภาคประชาสังคมของไทยในยุคปัจจุบัน หรือ ยุค 4.0  
ทีมี่คนไทย 4.0 ทีเ่กง่ คิดเป็น ทำาเป็น และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ มีคุณธรรมครบ 5 ประการ 
คือ พอเพียง มีวนิยั สจุรติ มีความรบัผดิชอบ และมีจิตสาธารณะ อันจะเป็นพลงัขบัเคลือ่น 
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อนึ่งแนวคดิดงักล่าวจะต้องสะท้อนวิวัฒนาการภาคประชาสังคมของไทยตั้งแต่
หลังการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนปัจจุบนั ซึง่ในระยะแรกเป็นประชาสงัคม 
ของชนช้ันนำาของสังคมและกิจกรรมเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ในระยะถัดมา ภาคประชาสังคม 
ได้ขยายไปถึงชนชั้นกลาง เป็นระบบมีแบบแผนที่ในลักษณะองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นไป
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำาคัญ และเป็นการดำาเนินงานจากศูนย์กลางของ
ประเทศสูท่อ้งถิน่และชนบท ชว่งปลายของระยะกลางเป็นระยะเปลีย่นผา่นทีมี่การบม่เพาะ 
ผลิตจิตอาสาในเยาวชนคนหนุ่มสาวจากชนช้ันกลางท่ีได้ก้าวมาเป็นผู้นำาจิตอาสาในเวลาต่อมา  
กระทั่งในปัจจุบัน ภาคประชาสังคมได้ก้าวเข้าสู่ยุคเครือข่ายประชาสังคมฐานราก มีผู้นำา
จิตอาสายุคใหม่ที่เป็นชนชนกลางถึงชนชั้นฐานรากในท้องถิ่น ตลอดจนมีการเกิดขึ้นของ
องค์กรประชาสงัคมในลักษณะใหม่ ได้แก ่กจิการเพ่ือสงัคม หรอื วสิาหกจิเพ่ือสงัคม ซ่ึงเป็น 
ปรากฏการณ์ใหม่ของประชาสังคมไทยในยุค 4.0

แนวคิดวา่ด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะ และประชาสงัคม เป็นแนวคิดจากตะวนัตก 
เป็นหลัก เรียงตามลำาดับ ได้แก่ 

• ยุคุกรีกคุลาสสิก (Classic Greece, 500-300 ปีก่อนคริสตกาล: พ.ศ.50-250) 
• ยุคุฟูื้นฟููศิลปวิทยา (Renaissance, ศตวรรษที่ 13-16: พ.ศ.1750-2150) 
• ยุคุเรืองปัญญา (Enlightenment, ศตวรรษที่ 17-กลางศตวรรษที่ 19: 

พ.ศ.2150-2400) และ
• ยุคุปัจจุบัน (Modern & Post-modern, กลางศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา: 

พ.ศ.2400-ปัจจุบัน)
นอกจากนั้นยังมีแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาและจิตสาธารณะในตะวันตก 

และ แนวคิดวา่ด้วยจติอาสา จิตสาธารณะ และประชาสงัคม ในประเทศไทยในยคุปัจจุบนั 
ดังต่อไปนี้
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• ยุคิกัรกีัคิลาสสิกั (Classic Greece, 500-300 ปักีั�อนคิรสิตกัาล: พื่.ศ.50-250)

แนวคิด ‘ประชาสงัคม (Civil society)’ มีการนำาเสนอเป็นครัง้แรกโดย อารสิโตเตลิ  
(Aristotle) นกัปรชัญาชาวกรกีผูมี้ชวีติอยูใ่นชว่งปี พ.ศ.158-220 ในหนงัสอืชดุ ‘การเมือง 
(Politics)’ เล่มที ่1 วา่ด้วยเรือ่ง ‘เมือง (Polis ในภาษากรกี หรอื City ในภาษาอังกฤษ)’ 
โดยอารสิโตเตลิถกวา่ ‘เมือง’ หรอืทีเ่ขานยิมเรยีกวา่ Politike Koinonia37 เป็นจุดมุ่งหมาย 
สงูสดุของประชาคมมนษุย์38 คำาวา่ Politike Koinonia เม่ือแปลจากภาษากรกีเป็นละตนิ 
ใช้คำาว่า Societas Civilis หรือ Civil Society นั่นเอง39 หากแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ตามบรบิทจะได้วา่ ‘Political Association’ หรอืเป็นไทยวา่ ‘ประชาคมการเมือง’ อารสิโตเตลิ 
อธบิายความเป็น Politike Koinonia ไวภ้ายใตก้รอบแนวคิดทีว่า่มนษุยเ์ป็นสตัวก์ารเมือง 
(zoon politikon หรอื political animal) วา่เป็น “…a public ethical-political community  
of free and equal citizens under the legally defined system of rules.”40 
ประชาคมสาธารณะในทางจรยิธรรมและการเมืองของพลเมืองทีมี่เสรภีาพและความเสมอ
ภาคภายใต้ระบบของกฎระเบียบที่เป็นไปตามกฎหมาย 

ในการอธิบายของอาริสโตเติล ไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง รัฐ (state) กับ 
ประชาคมการเมือง แต่เชื่อว่าประชาคมการเมืองเป็นทั้งรัฐและพลเมืองในขณะเดียวกัน41 
เป็นการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกคนในการเป็นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง อย่างไรก็ดี  
พลเมืองทุกคนในท่ีน้ีหมายถึงพลเมืองท่ีมีเสรีภาพและความเสมอภาคซ่ึงไม่นับรวมคนต่างชาติ  
ผูห้ญิง และชนชัน้กรรมกร42 ฉะนัน้ กฎระเบยีบของรฐัซ่ึงมาจากประชาคมการเมืองทีมี่หลกั
จริยธรรมที่เกิดจากการรวมกันของพลเมืองที่มีเสรีภาพและความเสมอภาคนั้นจึงจัดเป็น 
คุณธรรมสาธารณะ (common ethos หรือ public virtue)43 และ Politike Koinonia 
นัน่เป็น “a unique collectivity … with a single set of goals that were derived 
from the common ethos.”44 เป็นการรว่มกลุ่มทีมี่ลกัษณะเฉพาะ มีชดุเป้าหมายเพียง

37 ปรากฏใน Aristot. Pol. 1.1252a & Aristot. Pol. 1.1252b. ค้นที ่Perseus Digital Library, 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

38 Velasquez, E.A. (2000). Nature, Woman, and the Art of Politics. Maryland: Rowman 
& Littlefield Publishers. หน้า 73-74

39 จะอธิบายถึงการแปลและตีความ Politike Koinonia จากกรีกไปเป็นละตินในหัวข้อถัดไป
40 Cohen, J.L.; Arato, A. (1994). Civil Society and Political Theory (Studies in Con-

temporary German Social Thought). Cambridge: MIT Press. หน้า 84-85
41 เมืองแบบ Politika Koinonia มีมากอ่นนครรฐั (city-state) มีความคล้ายคลงึกนัตรงทีเ่ป็นการ

ปกครองในระดับเมือง แต่ต่างจากนครรัฐตรงที่ Politika Koinonia ปกครองตนเองโดย
ประชาคมของพลเมืองเอง แตน่ครรฐัปกครองโดยรฐัทีอ่าจมาจากการเลือกตัง้หรอืแตง่ตัง้กต็ามที

42 อ้างแล้ว. Velasquez, 2000
43 ปรากฏใน Aristot. Pol. 1.1253a & Aristot. Pol. 1.1253b. ค้นที ่Perseus Digital Library, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
44 อ้างแล้ว. Cohen, J.L.; Arato, A., 1994.
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ชดุเดียวเทา่นัน้โดยเป็นชดุเป้าหมายทีม่าจากคุณธรรมรว่ม กลา่วโดยสรปุวา่ประชาสงัคม 
ตามความหมายในแนวคิดของอาริสโตเติลนั้นเป็นการรวมตัวของพลเมืองเพ่ือปกครอง
ตัวเองหรืออาจสรุปอย่างคร่าวแต่พอมิให้คลาดเคลื่อนจากความหมายเดิมไปมาก ได้ว่า 
ประชาสังคม คือ รัฐ นั่นเอง (รูปที่ 1)

รปูท่� 1 แนำวคิดประช่าสังคมิตามิแบบ Politike Koinonia ของอารสิโตเติล (AtCS)

ต่างชาติ/ผู้หญงิ/กรรมกร

ต่างชาติ/ผู้หญงิ/กรรมกร

ต่างชาติ/
ผู้หญิง/
กรรมกร

ต่างชาติ/ผู้หญงิ/กรรมกร

ต่างชาติ/ผู้หญิง/กรรมกร

ต่างชาติ/
ผู้หญิง/
กรรมกร

ต่างชาติ/ผู้หญิง/กรรมกร

พลเมอืงทกุคน
ท่ีมเีสรภีาพ
และเสมอภาค

ประชาสังคม รฐั

• ยุคิฟ่� นฟ่ศิลปัวทิยา (Renaissance, ศตวรรษที� 13-16: พื่.ศ.1750-2150)

แนวคิด Politike Koinonia ของอาริสโตเติล ได้กลายเป็นปรัชญาการเมือง
กระแสหลักตั้งแต่นั้นตลอดมา ดังจะเห็นได้ว่ามีการแปลหนังสือของอาริสโตเติล
ไปเป็นภาษาอารบกิตัง้แตใ่นชว่งตน้ยคุกลาง (ศตวรรษที ่6-11 หรอืประมาณปี พ.ศ.1050-
1650)45 ต่อมาในปลายยุคกลางหรือเริ่มต้นของยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance, 
ศตวรรษที ่13-16 หรอืประมาณปี พ.ศ.1750-2150) หนงัสอืชดุ Politics ของอารสิโตเตลิ
ได้รับการแปลจากภาษากรีกเป็นละตินเป็นครั้งแรกโดย William of Moerbeke 
(พ.ศ.1758/1778-พ.ศ.1829) ผู้เชี่ยวชาญการแปลภาษากรีกชาวเบลเยียม เขาแปลและ
ตีความคำาว่า Politike Koinonia ในภาษากรีกมาเป็นคำาว่า Communicatio Politica 
ในภาษาละติน หรือ Political Community ในภาษาอังกฤษ46 ซึ่งตามความหมายของ 
William of Moerbeke นัน่หมายถึง ปฏิสมัพันธข์องมนษุยใ์นทางสงัคมทีมี่ตอ่การเมือง 
กล่าวคือ ประชาคมการเมือง เช่นเดียวกับการสื่อความหมายแต่เดิมของอาริสโตเติล

45 Perry, M.; Chase, M.; Jacob, M.C.; Jacob, J.R. (2008). Western Civilization: Ideas, Politics, 
and Society. Boston: Cengage Learning, หน้า 262-263

46 Schütrumpf, E. (2014). The Earliest Translation of Aristotle’s Politics and the Creation 
of Political Terminology. Paderborn: Wilhelm Fink, หน้า 42-44
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นักปรัชญาชาวโรมันท่ีสำาคัญในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาท่ีได้นำาแนวคิด Communicatio  
Politica ไปใช้ ได้แก่ Albertus Magnus (ก่อน พ.ศ.1743-1823) นักบวชชาวเยอรมัน 
และ Thomas Aquinas (พ.ศ.1768-1827) นกับวชชาวอิตาลี ในยคุนัน้ซ่ึงมีการปกครอง
ระบอบศักดินามีเจ้าขุนมูลนาย นักบวชที่เป็นนักปรัชญาที่สำาคัญนั้นอาจเทียบเคียงได้กับ
ศาสตราจารยใ์นสมัยนีแ้ละมีบทบาทตอ่การเมืองการปกครองเป็นอยา่งยิง่ในฐานะอาจารย์
และที่ปรึกษาของชนชั้นปกครอง ยิ่งกว่านั้น ยุคกลางยังเป็นยุคที่คริสต์ศาสนามีฐานะ
เสมือนหนึ่งเทียบเท่ากับรัฐ มีอำานาจเหนือกว่าหรืออ่อนกว่ารัฐสลับกันไปตามแต่สภาพ
เหตุการณ์บ้านเมือง เนื่องด้วยระบบการปกครองแบบศักดินานี่เอง นักปรัชญาทั้งคู่จึงใช้
แนวคิด Communicatio Politica เฉพาะกับเมืองที่มีลักษณะเป็น นครรัฐ (city-state) 
ด้วยมีลักษณะใกล้เคียงทีส่ดุกบั ‘เมือง (polis)’ ในยคุของอารสิโตเตลิ แตใ่นขณะที ่polis  
ประกอบขึน้มาด้วย ‘free and equal citizens’ นครรฐัในยคุกลางเป็นระบบเจา้ขนุมูลนาย  
แนวคิด Communicatio Politica จึงถูกนำาไปใช้ในความหมายที่ผ่อนปรนเป็นลักษณะ
ทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ47

กระทัง่ Leonardo Bruni (พ.ศ.1913-1987) นกัประวตัศิาสตรแ์ละรฐับรุษุชาว 
อิตาล ีซึง่มีผลงานทีส่ำาคัญได้แกห่นงัสอืชดุ History of the Florentine People (12 เลม่)  
ซ่ึงนบัวา่เป็นหนงัสอืประวตัศิาสตรอ์ยา่ง ‘สมัยใหม่’ ด้วยวา่ Bruni นบัเป็นนกัประวตัศิาสตร ์
คนแรกทีไ่ด้แบง่ยคุประวตัศิาสตรอ์อกเป็น 3 ยคุ (ยคุโบราณ, ยคุกลาง, ยคุใหม่) Bruni  
ได้เลือกคำาแปลใหม่ใหก้บั Politike Koinonia โดยใชศ้พัทล์ะตนิใหม่วา่ Societas Civilis  
(Civil Society ในภาษาอังกฤษ) โดยแปล Politike เป็น Civilis ในความหมายวา่สว่นรวม/ 
สาธารณะ และ Koinonia เป็น Societas ในความหมายว่าเป็น กลุ่มพันธมิตรที่มี
วัตถปุระสงค์รว่มกนั ฉะนัน้ Societas Civilis จึงหมายความรวมกันได้วา่เป็น กลุ่มพันธมิตร 
ทีมี่วตัถปุระสงค์รว่มกันเพ่ือสว่นรวม/สาธารณะ และใชอ้ธบิายถงึชนทกุกลุ่มทีถ่อืวา่เป็นรฐั
หรือเป็นกลุ่มส่วนรวม เช่น ชนชั้นปกครองบิดรอุปถัมภ์ รัฐบรรษัท เทศบาลเมือง ฯลฯ  
ไปจนถึง กลุ่มขุนนาง กษัตริย์ และจักรพรรดิ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Societas Civilis 
หรือส่วนหนึ่งของรัฐนั่นเอง48 (รูปที่ 2)

47 Hallberg, P.; Wittrock B. (2006). From koinonia politike to societas civilis: Birth, 
Disappearance and First Renaissance of the Concept. ใน Wagner P. (ed.), The 
Languages of Civil Society. New York-Oxford: Berghahn Books, หน้า 28-51

48 อ้างแล้ว. Cohen & Arato, 1994; Schütrumpf, 2014; Hallberg & Wittrock, 2006
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รปูท่� 2 แนำวคิดประช่าสังคมิในำยุคฟื�นำฟูศิลปวทิยา, Communicatio Politica และ 
Societas Civilis (ReCS)

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

ปจัเจก

บดิรอปุถัมภ ์รฐับรรษัท
เทศบาลเมือง กลุ่มขุนนาง

กษัตรยิ ์จกัรพรรด์
ฯลฯ

ประชาสังคม รฐั

• ยุคิเร่องปััญญา (Enlightenment, ศตวรรษที� 17-กัลางศตวรรษที� 19: 
พื่.ศ.2150-2400)49

ยุคเรืองปัญญาเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมมาสู่ความเป็น
ปัจเจกบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเชิงสิทธิและอำานาจของปัจเจกบุคคลในฐานะ
องค์ประกอบมูลฐานของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิและอำานาจทางการปกครองตามแนวคิด
ประชาธิปไตย ในการเลี้ยงชีพตามแนวคดิกลไกตลาดเสรี และในการไดม้าซึ่งองคค์วามรู้
ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดในปฏิวัติวิทยาศาสตร์ แนวคิดของประชาสังคมในยุคนี้
จึงเริ่มมองพลเมืองอย่าง ‘ปัจเจก’ มากขึ้น และด้วยโครงการสังคม จึงมีการเพ่ิมกลไก 
‘ตลาด market’ ขึ้นมาเปน็อกีกลไกหนึ่งนอกเหนือจากภาครัฐ แนวคดิในยุคเรอืงปัญญา
เป็นแนวคิดเชงิรฐัศาสตร/์ปรชัญาการเมืองเป็นหลัก โดยมีนกัคิดนกัปรชัญา50 ทีมี่บทบาท
สำาคัญต่อแนวคิดประชาสังคม ได้แก่ 

49 (i) Ferguson, A. (1767). Essay on the History of Civil Society. London: T.Cadell,
W.Creech, J.Bell 

 (ii) Geller, E. (1994). Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. New York: 
Allan Lane/Penguin

 (iii) Cohen, J.L.; Arato, A. (1994). Civil Society and Political Theory (Studies in 
Contemporary German Social Thought). Cambridge: MIT Press.

 (iv) Hall, J. (1995). Civil Society: Theory, History and Comparison. Cambridge: 
Polity Press

 (vi) Anheier, H.K.; Toepler, S. (2010). International Encyclopedia of Civil Society. 
New York: Springer

50 Israel, J. (2009). A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual 
Origins of Modern Democracy. Princeton: Princeton University Press



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0Khon Thai 4.0

61 ทบทวนแนวคิด
จติสาธารณะกับสังคมไทย

คนไทย
ใจดี

• Francis Bacon (พ.ศ.2104-2169) นักปรัชญาเชิงประจักษ์คนแรกๆ ของ
อังกฤษและยงัเป็นรฐับรุษุทีมี่ผลงานในลักษณะความเรยีงเชงิปรชัญาทีไ่ด้รบัการยกยอ่งวา่
มีอิทธิผลต่อการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา 

• Thomas Hobbes (พ.ศ.2131-2222) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ผู้ประพันธ์
วรรณกรรมอมตะเรื่อง Leviathan (พ.ศ.2194) ซ่ึงมีอิทธิพลทางความคิดต่อการกำาเนิด 
ทฤษฎีสัญญาประชาคม (social contract theory) ในเวลาต่อมา

• René Descartes (พ.ศ.2139-2193) นกัปรชัญา/คณติศาสตร/์วทิยาศาสตร ์
ชาวฝรัง่เศส เจ้าของประพจน ์‘cogito ergo sum’-I think, therefore I am. ฉนัคิด-จึงเป็นฉนั  
ซึ่ง Descartes ต้องการสื่อในความหมายว่า การที่เราสงสัยในความมอียู่ของตัวตนของ
เราเองนัน้ยอ่มเป็นบทพิสจูนแ์ล้ววา่ความรูส้กึนกึคิดของเรานัน้มีอยูจ่รงิเป็นความเป็นจรงิ  
ประพจน์นี้ได้กลายเป็นมูลฐานและรากฐานสำาคัญของปรัชญาความรู้ในตะวันตกในเวลา
ต่อมา

• James Harrington (พ.ศ.2154-2220) นักทฤษฎีการเมืองชาวอังกฤษในสาย
สาธารณรฐันยิมอุดมคต ิดังนำาเสนอในงานชิน้สำาคัญ The Commonwealth of Oceana  
(พ.ศ.2199) ซ่ึงกล่าวถึง การออกแบบรัฐธรรมนูญในอุดมคติที่จะนำาไปสู่สาธารณรัฐ 
แบบอุตมรัฐ (utopian republic)  

• John Locke (พ.ศ.2175-2247) แพทย์และนักปรัชญาเชิงประจักษ์รุ่นแรก
ของอังกฤษตามจารีตเดียวกับ Francis Bacon, Locke ได้รับการขนานนามว่าเป็น  
‘บิดาแห่งเสรีนิยม’ มีอิทธิพลทางความคิดต่อ ทฤษฎีสัญญาประชาคม ไม่ต่างไปจาก  
Thomas Hobbes และมีอิทธพิลตอ่ปรชัญาการเมืองและปรชัญาความรู ้Locke มีอิทธพิลตอ่ 
ทั้งนักปรัชญายุคเรืองปัญญาและต่อนักปฏิวัติอเมริกันดังจะเห็นแนวคิดด้านสาธารณรัฐ
นิยมอุดมคติและด้านเสรีนิยมสะท้อนอยู่ใน คำาประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐ 

• Montesquieu (พ.ศ.2232-2298) ผู้พิพากษา นักเขียน และนักปรัชญา
การเมืองชาวฝรั่งเศส ผู้ซ่ึงมีบทบาทหลักในทฤษฎีแบ่งแยกอำานาจที่ได้รับการนำาไปใช้ใน
รฐัธรรมนญูหลายฉบบัทัว่โลก หนงัสอื The Spirit of Law (พ.ศ.2291) ของ Montes-
quieu เป็นทีน่ยิมในอังกฤษและอเมรกิา (ซ่ึงเป็นอาณานคิมของอังกฤษในขณะนัน้) โดยมี 
อิทธิพลทางความคิดต่อบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐในการร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐ

• Jean-Jacques Rousseau (พ.ศ.2255-2321) คีตกวี นักประพันธ์ และ 
นกัปรชัญาการเมืองชาวเจนวีา Rousseau มีบทบาทตอ่การพัฒนาแนวคิดในยคุเรอืงปัญญา 
เป็นอย่างยิ่งส่งผลต่อการพัฒนาสู่แนวคดิสมัยใหม่ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและการ
ศึกษา ยิ่งกว่านั้น แนวคิดของ Rousseau ยังส่งอิทธิพลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสอีกด้วย

• Adam Smith (พ.ศ.2266-2333) นกัเขยีน นักเศรษฐศาสตร ์และนกัปรชัญา 
ชาวสกอต ผูเ้ป็น ‘บดิาแหง่เศรษฐศาสตร’์ Smith มีแนวคิดทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ในด้านปรชัญาศลีธรรมและเศรษฐศาสตรก์ารเมือง โดยสรา้งวรรณกรรมอมตะสำาคัญ 2 ชิน้  
ได้แก่ The Theory of Moral Sentiments (พ.ศ.2302) และ An Inquiry into the 
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Nature and Causes of the Wealth of Nations (พ.ศ.2319) ซึ่งเล่มหลังนี้ Smith 
ได้นำาเสนอทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (theory of absolute advantage และ
จัดได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของ Smith ที่ถือว่าเป็นตำาราเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เล่มแรก
ในประวัติศาสตร์ 

• Adam Ferguson (พ.ศ.2266-2359) นกัปรชัญาและประวตัศิาสตรช์าวสกอต 
ผูเ้ป็น ‘บดิาแหง่สงัคมศาสตรส์มัยใหม่’ Ferguson มีชวีติรว่มสมัยกบั Adam Smith ในขณะที ่ 
Smith สนใจในด้านศลีธรรมและเศรษฐศาสตรใ์นระดับมหภาค Ferguson มีความสนใจ
สังคมพืน้ถิ่นดั้งเดมิในแงศ่ีลธรรมชุมชน เช่น ความจงรักภักดแีละความกลา้หาญของคน
พ้ืนทีส่งู (the Highlands) เป็นตน้ Ferguson วพิากษว์า่สงัคมพาณชิยท์ำาใหค้นอ่อนแอ ไรซ่ึ้ง
ศลีธรรม และเพิกเฉยตอ่ชมุชนของตน Ferguson ศกึษาและนำาเสนอแนวคิดประชาสงัคม
อยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ดุในยคุนัน้โดยผลงานทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุของเขา ได้แก ่An Essay  
on the History of Civil Society (พ.ศ.2310) นบัเป็นวรรณกรรมวา่ด้วย Civil Society  
เลม่แรกในประวตัศิาสตร ์วา่ด้วยการกอ่กำาเนดิของกลุ่มตา่งๆ ทีม่ารวมตวักนัเป็นประชา
สังคม

• Georg Wilhelm Friedrich Hegel (พ.ศ.2313-2374) นกัปรชัญาชาวเยอรมัน
ผู้พัฒนาแนวคิดอุดมคติสัมบูรณ์ เสนอแนวคิด ‘เจตนารมณ์’ (Geist: การปรากฏของ
กรอบคิดตรรกะ) และ ‘การลอกคราบ’ (Aufhebung: การรวมเขา้ด้วยกนัโดยไม่ตอ้งกำาจัด
ลดทอน) ของสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกัน Hegel จึงสามารถอธิบายปรากฏการณ์อันซับซ้อน 
ทบัซอ้นขดัแยง้ของสงัคมได้จนอาจถือได้วา่เป็นนกัทฤษฎปีระชาสงัคมสมัยใหม่คนแรกสดุ 
ก็ว่าได้ Hegel สังเคราะห์โดย (i) อาศัยแนวคิดที่ว่า ปัจเจกชนเป็นผู้ถือสิทธิและผู้แทน
ทางมโนธรรม (ii) ทำาการสังเคราะห์การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับประชาสังคมโดยทำาให้ 
แผเ่ชือ่มเขา้ด้วยกนั (iii) โดยเนน้วา่ประชาสงัคมเป็นทัง้พ้ืนทีแ่ละพาหะทีน่ำามาซึง่ความเจรญิ 
ทางวัตถุ 

• Alexis de Tocqueville (พ.ศ.2348-2402) ชาวฝรั่งเศสชั้นสูงที่เป็นทั้ง
นกัการทตู นกัรฐัศาสตร ์และนกัประวตัศิาสตร ์ผลงานทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย ได้แก ่
Democracy in America (2 เล่ม, พ.ศ.2378 และ พ.ศ.2383) และ The Old Regime 
and the Revolution (พ.ศ.2399) ซ่ึง Tocqueville วิเคราะห์ปัจเจกบุคคลและความ
สัมพันธ์กับกลไกตลาดและกับรัฐ Tocqueville เสนอว่าการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคล
เป็นประชาสังคมจะต้องมีพ้ืนฐานทางคุณค่าคุณธรรมบางประการร่วมกันโดยสมัครใจ 
จึงจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
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ดังจะเห็นได้ว่าแนวคิดประชาสังคมในยุคเรืองปัญญานั้นเป็นแนวคิดในทาง
รฐัศาสตรก์อปรขึน้มาจากกรอบปรชัญารฐัศาสตรก์ารเมืองวา่ด้วย ‘สงัคม’ ซ่ึงประกอบด้วย 
พลเมือง ทีมี่สทิธแิละความรบัผดิชอบในแนวคิดทีต่า่งกนัออกไป มี รฐั ซ่ึงมีความพยายาม
อธบิายถงึความเป็นรฐัในหลายรปูแบบ และมี กลไกตลาด ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัทัง้รฐัและ
พลเมือง จึงอาจจัดแบ่งแนวคิดว่าด้วยประชาสังคม ได้เป็น 3 แนว51

1. แนวคุิดประชาสังคุมอย่างกว้าง (EnCS 1) ประชาสังคมครอบคลุมกลุ่ม
สังคมการเมืองทั้งหมดเป็นลักษณะของประชารัฐ (civil nation) เป็นประชาสังคมที่มี
ลักษณะเป็นพหุสังคม มีกลุ่มสังคมการเมืองแตกต่างหลากหลาย มีกฎหมายเป็นกลไก
กำากบัระเบยีบของสงัคม และมีกลไกตลาดกำากบัการทำางานของระบบเศรษฐกจิ แนวคิดนี้
จะคล้ายคลงึกบัแนวคิดของอารสิโตเตลิในขอ้ทีว่า่ ผูห้ญิงและกรรมกร (ทาส) ไม่ถกูถอืรวม
เขา้ไปในประชาสงัคมตามจารตีวฒันธรรมในยคุนัน้ แตมี่ความซบัซ้อนหลากหลายของกลุม่
ประชาสังคมกว่ายุคอาริสโตเติลโดยมีความคล้ายคลึงแต่ซับซ้อนหลากหลายกว่าแนวคิด
ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (รูปที่ 3)

รปูท่� 3 แนำวคิดประช่าสังคมิในำยุคเรอืงปัญญา แบบ EnCS1

ผู้หญิง/กรรมกร

กฎหมาย

กลไกตลาด

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ชมุชน เมอืง 
กลุ่มปญัญาชน

สหภาพ กลุ่มขุนนาง
กษัตรยิ ์ฯลฯ

ประชาสังคม (ประชา) รฐั

2. แนวคุดิที�แยกประชาสงัคุมกับกลไกตลาดออกจากรัฐ (EnCS2) ประชาสงัคม
ในแนวคิดนีไ้ด้แกอ่งค์กรทัง้หมดทีไ่ม่ใชร่ฐั ประชาสงัคมมีกลไกตลาดกำากบัระบบเศรษฐกจิ
และมีกฎหมายจากรัฐกำากับระเบียบในสังคม (รูปที่ 4)

51 (i) Alexander, J. (1998). Real Civil Societies: The Dilemmas of Institutionalization.
London: SAGE 

 (ii) Perez-Diaz, V. (2000). The Role of Civil Nations in the Making of Europe. 
Social Research 67(4):957-988

    (2009). Markets and Civil Society: The European Experience in Comparative 
Perspective. Oxford, New York: Berghahn Books
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รปูท่� 4 แนำวคิดประช่าสังคมิในำยุคเรอืงปัญญา แบบ EnCS2

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/
กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/
กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ประชาสังคม รฐั

กลไกตลาด

กฎหมาย

3. แนวคุดิที�แยกประชาสงัคุมออกจากกลไกตลาดและออกจากรฐั (EnCS3) 
ในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 19 (ราว พ.ศ.2350) กลไกตลาดถูกวิพากษ์จากนักคิดยุคเรืองปัญญา 
จึงเริ่มมีแนวคิดที่ว่าประชาสังคมนั้นนอกจากจะไม่ใช่รัฐแล้ว จะต้องเป็นการรวมตัว
ในลักษณะส่วนรวมเพ่ือสาธารณะด้วย (communalism, collectivism) หรือกล่าวคือ
แยกจากระบบตลาดอีกด้วย (รูปที่ 5) แต่แนวคิดนี้ยังเพ่ิงก่อร้างสร้างตัวจึงไม่ชัดเจนนัก
ในยุคเรืองปัญญา

รปูท่� 5 แนำวคิดประช่าสังคมิในำยุคเรอืงปัญญา แบบ EnCS3

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/
กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/
กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ผู้หญิง/กรรมกร

ประชาสังคม

รฐัตลาด
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• ยุคิปััจิจิุบัน (Modern & Post-modern, กัลางศตวรรษที� 19 เปั็นต้นมา: 
พื่.ศ.2400-)52 

แนวคิดประชาสังคมในยุคปัจจุบันเป็นแนวคิดในเชิงสังคมวิทยา แต่ยังคง
โครงสร้างประชาสังคมทั้ง 3 แบบ คล้ายคลึงกับยุคเรืองปัญญาแต่จะเป็นการวิเคราะห์ 
ถกและอธิบายในรายละเอียดลึกลงไปมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวคิดพลเมือง (Citizen) 
พลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizen) สิทธิและหน้าที่ (Rights & Responsibilities)  
การเข้าร่วมของพลเมือง (Civic engagement) และโดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับการ 
แบ่งแยกภายในสังคม (Stratification) ซ่ึงเชื่อมโยงกับแนวคิดว่าด้วยความเสมอภาค 
(Equity) และความเป็นธรรม (Justice) ตลอดจนแนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ของคน 
กับสังคม อาทิ แนวคิดปัจเจกนิยม (Individualism) และแนวคิดพ้ืนที่ส่วนรวมเพ่ือ
สาธารณะ (Collectivism, Communalism) เป็นต้น ทั้งนี้ นักคิดนักปรัชญาที่มีอิทธิพล
ต่อแนวคิดประชาสังคมในยุคนี้ที่สำาคัญ ได้แก่53

• Karl Heinrich Marx (พ.ศ.2361-2426) นักปรัชญาชาวเยอรมันที่นำาเสนอ
แนวคิดทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และประวัติศาสตร์ ทฤษฎีเชิง
วิพากษ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ Marx หรือที่เรียกว่า Marxism วิเคราะห์ว่า 
สังคมมนุษย์วิวัฒนาการผ่านความขัดแย้งระหว่างชนชั้น เฉกเช่นเดียวกัน ระบบทุนนิยม
เกดิขึน้มาจากความขดัแยง้ระหวา่งชนชัน้กระฎุมพี (bourgeoisie) ทีมี่อำานาจเหนอืปัจจัย
การผลิตกับชนชั้นแรงงาน (proletariat) ที่ทำาให้เกิดปัจจัยการผลิตโดยการใช้แรงงาน 
แลกกับค่าตอบแทน Marx ใช้ทฤษฎีวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ (historical materialism)  
ในการทำานายวา่ ระบบทนุนยิมนัน้กเ็หมือนกบัระบบเศรษฐกจิสงัคมอ่ืนๆ ทีมี่มากอ่นหนา้นี ้ 
กลา่วคือ ระบบทนุนยิมจะสรา้งความตงึเครยีดภายในระบบทีท่ำาใหร้ะบบทำาลายลา้งตนเอง

52 (i) Gellner, E. (1994). Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. New York:  
Allan Lane/Penguin

 (ii) Cohen, J.L.; Arato, A. (1994). Civil Society and Political Theory (Studies in 
Contemporary German Social Thought). Cambridge: MIT Press.

 (iii) Hall, J. (1995). Civil Society: Theory, History and Comparison. Cambridge: 
Polity Press

 (iv) Alexander, J. (1998). Real Civil Societies: The Dilemmas of Institutionalization. 
London: SAGE

 (v) Perez-Diaz, V. (1999). Spain at the Crossroads: Civil Society, Politics, and the 
Rule of Law. Cambridge: Harvard University Press

 (2000). The Role of Civil Nations in the Making of Europe. Social Research 
67(4):957-988

 (2009). Markets and Civil Society: The European Experience in Comparative 
Perspective. Oxford, New York: Berghahn Books

 (vi) Anheier, H.K.; Toepler, S. (2010). International Encyclopedia of Civil Society. 
New York: Springer

53 Stanford Encyclopedia of Philosophy ค้นที่ https://plato.stanford.edu/index.html  
เมื่อพฤษภาคม 2563
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แล้วก่อเกิดเป็นระบบใหม่แทนที่ตัวมันเอง ระบบใหม่นั้นคือ ระบบสังคมนิยม โดยทั้งนี้ 
Marx ได้ใช้คำาว่า civil society ในความหมายว่าเป็น พ้ืนที่ของความขัดแย้งและการ
ต่อสู้ ซึ่งเป็นจุดปะทะของประเด็นปัญหาเพื่อนำาไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง54

• David Émile Durkheim (พ.ศ.2401-2460) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส  
ทีศ่กึษาวา่ทำาอยา่งไร สงัคมจึงจะอยูใ่นความสมัยใหม่โดยยงัสามารถดำารงไวซ่ึ้งบรูณภาพ
และความสอดคลอ้งเชือ่มโยงกนั Durkheim มองวา่ความสมัยใหม่เป็นสมัยทีไ่ม่สามารถ
คงจุดเชื่อมของสังคมไว้ด้วยขนบแบบด้ังเดิมหรือด้วยศาสนาได้อีกต่อไป จึงจำาเป็น 
ต้องมีสถาบันทางสังคมเกิดขึ้นมาใหม่เพ่ือสร้างจุดร้อยรัดของสังคมเอาไว้ (collective 
consciousness; social integration)

• Maximilian Karl Emil Weber (พ.ศ.2407-2463) นกัปรชัญาชาวเยอรมัน
ที่นำาเสนอแนวคิดทั้งในด้านสังคมวิทยา นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์การเมือง แนวคิด
สำาคัญของ Weber คือการนำาเอาศาสตร์สาขาสังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์มาผนวกเข้ากับ
สังคมวิทยาศาสนาโดยเน้นอธิบายถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมความเชื่อตามหลักศาสนาที่
เป็นปัจจัยสำาคัญหนุนให้ระบบทุนนิยมก่อกำาเนิดขึ้นมา ทั้งนี้ Weber อธิบายว่าอำานาจ
ทางการเมืองมีอยู ่3 ประเภท (i) อำานาจตามประเพณ ี(traditional authority) (ii) อำานาจ
ตามเหตุผลและกฎหมาย (rational-legal authority) และ (iii) อำานาจตามคุณลักษณะ
ของบุคคล (charismatic authority) 

• William E.B. DuBois (1868-1963) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันและยัง
เป็นนักเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนอีกด้วย Du Bois เป็นคนผิวสีคนแรกที่จบปริญญา
เอกจากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกา งานศึกษาของ Du Bois จงึเปน็แนวคดิ
ว่าด้วย คตินิยมเชื้อชาติ แทบทั้งสิ้นโดยเขาเชื่อว่าระบบทุนนิยมเป็นสาเหตุหลักของการ
เหยยีดเชือ้ชาต ิเขาจงึเคล่ือนไหวเพ่ือเรยีกรอ้งสทิธมินษุยชนอยา่งเตม็ขึน้ใหแ้กค่นเชือ้สาย 
อัฟรกิาในอเมรกิาโดยเขาเชือ่วา่การศกึษาจะเป็นสิง่ทีเ่ปิดโอกาสใหค้นผวิสไีด้พัฒนาความ
เป็นผู้นำาเพื่อจะเป็นผู้แทนราษฎรในรัฐสภาได้ 

• The Bloomsbury Group (ประมาณ พ.ศ.2450-2500) เป็นกลุ่มใน
ลักษณะเครอืขา่ยทีพ่บปะแลกเปล่ียนทรรศนะของชนชัน้นำา หรอือาจถอืได้ว่าเป็นกลุม่นกัคิด
ซึ่งถือเป็นประชาสังคมกลุ่มหนึ่งในยุคนั้นก็ว่าได้ โดยประกอบไปด้วยปัญญาชน นักเขียน  
นกัปรชัญา และศลิปิน อาท ิVirginia Woolf, John Maynard Keynes และ E. M. Forster  
กลุม่ Bloomsbury เกดิจากการรวมตวัของเพ่ือนรว่มมหาวทิยาลยั (ฝา่ยชายจาก University  
of Cambridge และ ฝา่ยหญิงจาก King’s College London) นอกจากพบปะสงัสรรค์ 
แลกเปล่ียนทรรศนะแล้วสมาชิกในกลุ่มน้ีหลายคนยังใช้ชีวิตใช้เวลาและทำางานร่วมกันอีกด้วย  
กล่าวกันว่าจุดร้อยรัดที่เชื่อมกลุ่ม Bloomsbury ไว้ด้วยการคือความเชื่อให้ความสำาคัญ

54 อานนัท ์กาญจนพันธุ ์ (2563). แนวคิดมารก์ซสิตก์บัอิทธพิลและผลกระทบตอ่สงัคมไทย. ปรบัปรงุ
จากปาฐกถา “วชิาการ คือ พลงัปฏวิตั ิสามารถเปลีย่นแปลงโลกและสงัคมได้” ณ คณะมนษุย- 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
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ของศลิปะ แนวคิดและผลงานของกลุ่ม Bloombury สง่อิทธพิลทัง้ในวงกวา้งและในเชงิลึก 
ทัง้ในด้านวรรณกรรม สนุทรยีภาพ เศรษฐศาสตร ์และศาสตรแ์หง่การวพิากษ ์โดยเฉพาะ
แนวคิดที่ล้ำาสมัยในยุคนั้น อาทิ เพศสภาพ สิทธิสตรีนิยม และสันตินิยม เป็นต้น

แนวคิดในยคุนีจึ้งเนน้การวเิคราะหว์พิากษส์งัคมทีมี่ความซับซอ้น หลากหลาย 
ขดัแยง้ หลอมรวม เชือ่มโยง รอ้ยรดั แบง่แยก เพ่ือนำาไปสูก่ารมองภาพสงัคมอยา่งละเอียด 
ลึกซ้ึงขึ้น ความหมายถึงประชาสังคมในยุคนี้จึงมีทั้งการมองว่าทุกองค์ประกอบในสังคม
ตา่งเป็นสว่นหนึง่ของประชาสงัคม แตล่ะองค์ประกอบมีลกัษณะแตกตา่งกนัไป เชือ่มโยง
หรือแบ่งแยก ขัดแย้งหรือหลอมรวมกันและกันในองคาพยพเดียวกันในทำานองเดียวกับ
แนวคิดแบบ EnCS1 บา้งกเ็ชือ่ในสงัคมตามโครงสรา้งคลา้ยคลึงกบัแบบ EnCS2 ซ่ึงแยกรฐั 
ออกไป โดยเฉพาะในแบบที่แยกทั้งรัฐและกลไกตลาดออกไปแบบ EnCS3 อย่างไรก็ดี  
ยคุนีเ้ป็นยคุทีเ่ชือ่ในสทิธมินษุยชนและสทิธสิตรกีอปรกบัววิฒันาการของสงัคมในด้านความ
เป็นธรรมและความเท่าเทียม ประชาสังคมในยุคนี้จึงนับรวมพลเมืองทั้งหมด ทั้งปัจเจก  
ผู้หญิงและกรรมกรเข้ามาองค์ประกอบของประชาสังคม นักคิดที่มีบทบาทโดยตรงและ
สำาคัญต่อแนวคิดประชาสังคมในยุคปัจจุบัน ได้แก่ 

1. Antonio Francesco Gramsci (พ.ศ.2434-2480)55 นักปรัชญาและนักการเมือง 
แนวสงัคมนยิมชาวอิตาลี เจ้าของทฤษฎีการครอบงำาทางวฒันธรรม (cultural hegemony)  
ซ่ึงอธิบายว่า รัฐ และ ชนชั้นกระฎุมพี ใช้สถาบันเชิงวัฒนธรรมในการทรงอำานาจไว้ใน
สังคมทุนนิยม ชนชั้นกระฎุมพีสร้างวัฒนธรรมเพ่ือครอบงำาอำานาจโดยการใช้อุดมการณ์
มากกวา่การใชค้วามรนุแรง การบงัคับ หรอืแรงบบีบงัคมด้วยเศรษฐกจิ Gramsci เชือ่วา่ 
อำานาจจากการครอบงำาทางวัฒนธรรมนี่เองที่คอยจัดระเบียบทางสังคมในระบบทุนนิยม 
ในการอธิบายประชาสังคม Gramsci ได้รับอิทธิพลทางความคิดจาก Hegel เป็นหลัก 
โดยเสนอว่าประชาสังคมเป็นรูปแบบใหม่ของพหุสังคมและการรวมกลุ่มทั้งที่เป็นสหภาพ 
คริสตจักร สถาบันเชิงวัฒนธรรม สมาคม ชมรม การรวมกลุ่มในชุมชน และโดยเฉพาะ
พรรคการเมือง อย่างไรก็ดี Gramsci เสนอว่าการศึกษาประชาสังคมโดยแยกออกจาก
รัฐและระบบเศรษฐกิจจะทำาให้สามารถสร้างการยอมรับทางในทางวัฒนธรรมและสังคม
ในฐานะตัวแปรเอกเทศที่มีอิสระและเป็นชี้ขาดต่อระบบสังคม แนวคิดประชาสังคมของ 
Gramsci จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงสร้าง EnCS3 ของยุคเรืองปัญญา

2. Talcott Parsons (พ.ศ.2445-2522)56 นกัสงัคมวทิยาชาวอเมรกินัในสาย
จารตีด้ังเดิมทีมี่พ้ืนฐานการศกึษาในสาขาเศรษฐศาสตร ์Parsons มีผลงานเป็นทีป่ระจักษ ์
ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมทางสังคม (social action theory) และ แนวคิดโครงสร้างและ

55 (i) Bobblio, N. (2014) Gramsci and the conception of civil society. ใน Chantal  
Mouffe (ed.). Gramsci and Marxist Theory. London: Routledge. หน้า 21-47 และ 
(ii) Gramsci, A. (1971). Prison Notebooks. New York: International Publishers

56 Parsons, T. (1971). The System of Modern Societies. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall
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หนา้ที ่(structural functionalism) Parsons เสนอวา่ ประชาสงัคม (societal community)  
นัน้จำาแนกออกมาจากภาคเศรษฐกจิ ภาคการเมืองการปกครอง และพ้ืนทีท่างวฒันธรรม 
ซ่ึงพร้องกับแนวคิดของ Durkheim ที่เสนอว่าประชาสังคมแยกออกมาจากรัฐแต่เน้นย้ำา 
ถงึบรูณการ ความเป็นน้ำาหนึง่ใจเดียวกนัของสงัคม และความเป็นประชาคม การสงัเคราะห์
ในลกัษณะนีเ้ป็นการบรูณาการปัจเจกบคุคลเขา้ด้วยกนัเป็นสงัคมซ่ึงคลา้ยคลงึกบัแนวคิด
ของ Hegel ทีส่งัเคราะหป์ระชาสงัคมด้วย ‘การลอกคราบของสิง่ตรงกนัขา้ม’ (การรวมเขา้
ด้วยกนัของสิง่ทีอ่ยูต่รงกนัขา้มกนัโดยไม่ตอ้งกำาจัดลดทอน) แตแ่ตกตา่งตรงที ่Parsons 
แยกประชาสังคมออกจากทั้งระบบเศรษฐกิจ (กลไกตลาด) และออกจากภาครัฐ แนวคิด
ประชาสงัคมของ Parsons มีลักษณะคล้ายคลึงกบัโครงสรา้ง EnCS3 ของยคุเรอืงปัญญา 
เช่นเดียวกับแนวคิดของ Gramsci

3. Ernest Andreé Gellner (พ.ศ.2468-2538) นกัปรชัญาและนกัมานษุยวทิยา 
ชาวเชค-อังกฤษที่มีบทบาทในการพัฒนาทฤษฎีสภาวะความทันสมัย (modernization 
theory) และทฤษฎชีาตนิยิม (nationalism) งานของ Gellner ไม่วา่จะเป็นงานเขยีนและ
การเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นไปเพ่ือตอ่สูก้บัระบบทีเ่ขาเหน็วา่ปิดกัน้ความคิดโดยเฉพาะ
ระบบคอมมิวนิสต์ จิตวิเคราะห์ สัมพันธนิยม(relativism) และอำานาจเชิงเผด็จการของ
ระบบตลาดเสร ีแนวคิดประชาสงัคมของ Gellner เกดิขึน้มาจากการทีเ่ขาพยายามทีจ่ะหา
คำาตอบว่าสังคมแบบสมัยใหม่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเม่ือเทียบกับสังคมแบบอ่ืนๆ โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างสังคมที่ต่างกันสุดขั้วไดแ้ก่สังคมเกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรม 
Gellner57 เชือ่วา่ ประชาสงัคมเกดิขึน้มาได้จากการเปลีย่นผา่นจากสงัคมเกษตรกรรมไปสู ่
อุตสาหกรรมโดยการเปล่ียนผ่านโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาคประชาสังคม 
แม้จะไม่ใชภ่าครฐัแตก่เ็ป็นมากกวา่การรวมตวันอกภาครฐัตรงทีมี่อิสระและมีอำานาจถว่งดุล
กบัภาครฐั ภาคประชาสงัคมมีองค์ประกอบทีส่ำาคัญทีส่ดุคืออิสรภาพของปัจเจกชน Gellner  
จึงไม่นับว่ากลุ่มเครือญาติหรือวงศ์ตระกูลหรือชนเผ่าซ่ึงหัวหน้ากลุ่มมักมีอำานาจเหนือสุดน้ัน 
เป็นกลุ่มในภาคประชาสังคม นอกจากนั้น Gellner ยังแยกภาครัฐและภาคเศรษฐกิจ 
ออกจากกันอย่างชัดเจน โครงสร้างประชาสังคมของ Gellner จึงคล้ายคลึงกับ EnCS3 
เช่นเดียวกับ Gramsci และ Parsons

57 (i) Gellner, E. (1994). Conditions of liberty: Civil society and its rivals. London: 
Hamish Hamilton

 (ii) Malesevic, S.; Malesevic, A. (2009). Gellner’s Civil Society Theory. ใน H.K. 
Anheier and S. Toepler (eds.) International Encyclopaedia of Civil Society. New 
York: Springer
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นอกเหนอืไปจาก Gramsci, Parsons และ Gellner แล้วยงัมีนกัปรชัญาทีส่ำาคัญ
อีกหลายคน อาทิ Alvin Ward Gouldner (พ.ศ.2463-2523) นักสังคมวิทยาชาว
อเมริกัน58 Jürgen Habermas (พ.ศ.2472-) นักปรัชญาชาวเยอรมัน59 Jean Cohen 
(พ.ศ.2489-) นักรฐัศาสตรช์าวอเมรกินั60 และ Andrew Arato (พ.ศ.2487) นกัรฐัศาสตร์
สงัคมวิทยาชาวอเมรกินั61 ซ่ึงล้วนมองประชาสงัคมด้วยโครงสรา้งคลา้ยคลงึ EnCS3 แตมี่
รายละเอียดและปฏิสัมพันธ์ภายในและระหว่างกลุ่มและภาคส่วนซับซ้อนแตกต่างออกไป 
ทัง้นี ้Victor Perez-Diaz (พ.ศ.2481-) นกัรฐัศาสตรส์งัคมวทิยาชาวสเปน62 ได้สรปุความ
สลับซับซ้อนนี้ไว้ด้วยการจัดกลุ่มแนวคิดและการศึกษาในด้านประชาสังคมในยุคนี้ไว้เป็น 
4 กลุม่ ได้แก ่(i) การศกึษาในเชงิกวา้งวา่ด้วย ประเภทของประชาสงัคม (ii) การศกึษาทีลึ่ก
ลงมาอีกระดับ วา่ด้วยกลไกตลาดและการรวมกลุม่ (iii) การศกึษาวา่ด้วยการรวมกลุ่มและ
เครอืขา่ยสงัคมของกลุม่ และ (iv) การศกึษาวา่ด้วยกลุม่ยอ่ยลงมาทีถ่า่ยทอดความหมาย
ทางศีลธรรมเชื่อมโยงกับคุณค่าของความเป็นพลเมืองที่ดี โครงสร้างของประชาสังคม
ในยุคปัจจุบันอาจอนุมานสรุปได้ดังรูปที่ 6

รปูท่� 6 แนำวคิดประช่าสังคมิในำยุคปัจำจำบุนัำ (MPCS)

ประชาสังคม

รฐัตลาด

58 Gouldner, A.W. (1980). Civil Society in Capitalism and Socialism. In: The Two 
Marxisms. Critical Social Studies. London: Palgrave

59 Rucht, D. (2010). Civil Society Theory: Habermas. In: Anheier H.K., Toepler S. 
(eds) International Encyclopedia of Civil Society. New York: Springer

60 Klein, A. (2010). Civil Society Theory: Cohen and Arato. In: Anheier H.K., Toepler 
S. (eds) International Encyclopedia of Civil Society. New York: Springer

61 เพิ่งอ้าง. Klein, 2010.
62 Perez-Diaz, V. (2014). Civil society: A multi-layered concept. Current Sociology 

62(6):812-830
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• แนวคิิดที�เกีั�ยวเน่�องกัับ ‘จิติอาสา’ และ ‘จิติสาธารณะ’ ในตะวนัตกั

จิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นองค์ประกอบสำาคัญยิง่ในภาคประชาสงัคมยคุใหม่
ในปัจจุบัน ถงึกระนัน้ จิตอาสาและจิตสาธารณะไม่ใชพั่ฒนาการใหม่แตมี่ในประวตัศิาสตร์
มนษุยชาตมิายาวนาน อยา่งไรกดี็ การศกึษาเกีย่วกบัจติอาสาและจิตสาธารณะเริม่ตน้ขึน้
ในยคุปัจจบุนันีเ้อง โดยพิจารณาจากแนวคิดรฐัศาสตรแ์ละสงัคมวทิยา แนวคิดทีเ่กีย่วเน่ือง 
กับจิตอาสาและจิตสาธารณะที่สำาคัญ ได้แก่ แนวคิดสาธารณรัฐนิยมแบบพลเมือง (civic 
republicanism) ซึ่งเมื่อผนวกกับแนวคิดชุมชนนิยม (communitarianism) วิวัฒนาการ
มาเป็น แนวคิดความเป็นพลเมืองทีต่ืน่ตวั (active citizenship) ในปัจจุบนั และพิจารณา
จากจิตวิทยาและปรัชญาศีลธรรม แนวคิดที่สำาคัญ ได้แก่ แนวคิดปรัตถนิยม (altruism) 

1. แนวคุิดสาธุ์ารณรัฐนิยมแบบพัลเม่อง (civic republicanism)63

สาธารณรัฐนิยมพลเมอืง หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็น สาธารณรัฐนิยมแบบดัง้เดมิ 
(classical republicanism) เป็นรูปแบบสาธารณรัฐแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในยุคฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาโดยได้รบัอิทธพิลทางความคิดมาแนวคิดสาธารณรฐัแบบกรกีคลาสสกิ อาทจิาก 
Aristotle, Cicero และ Polybius ประกอบไปด้วยแนวคิดหลกั ได้แก ่แนวคิดประชาสงัคม  
(politike koikonia) และสำานึกพลเมือง (civic virtue; citizenship; civility)  

ในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา แนวคิดยุคกรีกมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อนักคิดนักปรัชญา 
ในอิตาลโีดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเมืองฟลอเรนซ์ ซึง่เป็นศนูยก์ลางทีส่ำาคัญแหง่หนึง่ในยคุฟ้ืนฟู 
ศิลปวิทยา ว่ากันว่า แนวคิดสาธารณรัฐนิยมแบบสมัยใหม่เป็นผลพวงจากความขัดแย้ง
ระหวา่งเมืองฟลอเรนซท์ีป่กครองโดยชนชัน้นำาทีท่ำาการพาณชิยด้์วย (Medici) กบัเมืองมิลาน 
ที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์และระบบขุนนางถือครองที่ดิน นักคิดฟลอเรนซ์ต่างเชื่อว่า
รัฐบาลในรูปแบบสาธารณรัฐนิยมนั้นมีหลักการที่เหนือกว่ารูปแบบการปกครองของมิลาน 
Leonardo Bruni (พ.ศ.1913-1987)64 เชือ่วา่รฐับาลแบบสาธารณรฐันยิมสง่เสรมิใหเ้กดิ
พลเมืองที่ดีในขณะที่ระบบกษัตริย์ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพลเมือง แนวคิด
ทำานองน้ีพัฒนาไปสูค่ตนิยิมวา่ด้วย มนษุยนยิมแบบพลเมือง (civic humanism) นกัปรชัญา 
ที่เสนอแนวคิดสาธารณรัฐแบบสมัยใหม่เป็นคนแรกๆ ได้แก่ Niccolò Machiavelli 
(พ.ศ.2012-2070) นกัปรชัญาและนกัการฑตูชาวฟลอเรนซ ์ในงานเขยีน Discourse on Livy  
และ The Prince 

63 (i) Maynor, J. (2013). Civic republicanism. In: Encyclopædia Britannica. ค้นที ่https:// 
www.britannica.com/topic/civic-republicanism/ เมื่อพฤษภาคม 2563

 (ii) Maxson, B. (2016). Civic humanism. In: Encyclopédie pour une histoire nouvelle 
de l’Europe. ค้นที่ http://ehne.fr/en/node/884/ เมื่อพฤษภาคม 2563

 (iii) Nederman, C. (2019). Civic Humanism. In: The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Spring 2019 Edition) ค้นที่ https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/
entries/humanism-civic/ เมื่อพฤษภาคม 2563

64 เป็นคนแรกท่ีแปลคำาว่า politike koikonia ของอาริสโตเติล มาเป็นละติน societas civilis  
(civil society), ดูหัวข้อ II-(2): ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
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แนวคิดสาธารณรัฐนิยมยังมีอิทธิพลต่อนักคิดในยุคเรืองปัญญาเป็นอย่างมาก 
อาท ิHobbes, Locke, Montesquieu และ Rousseau สบืมาจนในยคุปัจจุบนั (modern 
& post-modern) ดังทีก่ล่าวไปในขา้งตน้วา่ Bruni เป็นผูเ้สนอแนวคิดทีน่ำาไปสูค่ตนิยิมแบบ
มนษุยนยิมแบบพลเมือง ซ่ึงจะนบัวา่เป็นแนวคิดสาธารณรฐัแบบพลเมืองอีกแบบหนึง่กอ็าจ
จะกลา่วได้ ทัง้นี ้Hans Baron (พ.ศ.2443-2531) นกัประวตัศิาสตรช์าวเยอรมัน-อเมรกินั
ในยุคปัจจุบันเป็นผู้นำาในการพัฒนาแนวคิดนี้ทั้งยังประดิษฐ์ศัพท์คำานี้ขึ้นเป็นครั้งแรก  
แนวคิดมนุษยนิยมพลเมืองหากจะมีความแตกต่างจากแนวคิดสาธารณรัฐนิยมแบบพลเมือง 
กแ็ตเ่พียงในรายละเอียดปลีกยอ่ยแตเ่พียงเล็กนอ้ยตรงที ่มานษุยวทิยาแบบพลเมืองเนน้ถงึ
บทบาทของสำานกึพลเมืองเขม้ขน้และกวา้งกวา่แตก่เ็ป็นแนวคิดทีส่ามารถใชท้ดแทนสลบักนั
ไปมาได้โดยถอืวา่มีวตัถปุระสงค์และเจตคตเิหมือนๆ กนั นกัคิดแนวนีท้ีส่ำาคัญในยคุปัจจุบนั 
ได้แก่ Hannah Arendt (พ.ศ.2449-2518) นักปรัชญาการเมืองชาวเยอรมัน-อเมริกัน  
J. G. A. Pocock (พ.ศ.2467-) นกัประวตัศิาสตรป์รชัญาการเมืองชาวนวิซีแลนด์ Quentin  
Skinner (พ.ศ.2483-) นกัประวตัศิาสตรช์าวอังกฤษ Philip Pettit (พ.ศ.2488-) นกัปรชัญา 
การเมืองชาวไอริช และ Iseult Honohan (พ.ศ.2494-) นักรัฐศาสตร์ชาวไอริช

มีประเด็นในแนวคิดสาธารณรัฐนิยมแบบพลเมืองที่เป็นข้อพิพาทที่ยังต้องหา 
ข้อสรุป ได้แก่ ประเด็นว่าด้วยเสรีภาพ (liberty) ซึ่งมีความแตกต่างจากแนวคิดที่พัฒนา
โดยกลุ่มนักคิดแนวเสรีนิยม ในขณะที่ สาธารณรัฐนิยมมองว่าเสรีภาพจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มี
การครอบงำา (non-domination) และเป็นผลพวงของสังคมสร้างขึ้นมา กลุ่มเสรีนิยม 
มองวา่เสรภีาพเกดิขึน้เม่ือปราศจากการก้าวกา่ย (non-interference) และเป็นเง่ือนไขกอ่น
จะเกดิเป็นสงัคม แนวคิดด้านเสรภีาพของสาธารณรฐันยิมแบบพลเมืองเม่ือผนวกด้วยการ
เนน้สำานกึพลเมืองด้วยแล้วจะมีความสอดคลอ้งกบั แนวคิดชมุชนนยิม (Communitaria- 
nism) ท่ีเชื่อว่าอัตลักษณ์และบุคลิกภาพของบุคคลในเชิงสังคมถูกหล่อหลอมจากความ
สัมพันธ์กับชุมชน ชุมชนในที่นี้หมายความถึงทั้งชุมชนที่รวมตัวกันในเชิงภูมิศาสตร์และ 
ที่รวมตัวด้วยความสนใจที่ตรงกันหรือมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน

แนวคิดชมุชนนยิม เป็นแนวคิดใหม่ทีเ่กดิขึน้ในชว่งทศวรรษที ่1970 หรอืประมาณ  
พ.ศ.2513-22 จากกลุม่นกัคิดทีว่พิากษง์าน A Theory of Justice (พ.ศ.2514) ของ John 
Rawls (พ.ศ.2463-2545) นกัปรชัญาการเมืองชาวอเมรกินั โดยอาศยัแนวคิดสาธารณรฐั
นิยมของอาริสโตเติล และแนวคิด Aufhebung (การรวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องกำาจัด 
ลดทอนของสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกัน) ของ Hegel ในการวิจารณ์สมมติฐานของ Rawls  
ที่กล่าวว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือการรับประกันและแบ่งสันปันส่วนเสรีภาพและทรัพยากร
อยา่งเป็นธรรมใหแ้ก่ปัจเจกบคุคลเพียงพอทีจ่ะสามารถเลือกใชช้วีติได้อยา่งเสรไีด้ พวกเขา 
วิพากษ์ว่าทฤษฎีเสรีภาพปัจเจกเช่นนี้จะไม่สามารถอธิบายการรวมกลุ่มชุมชนได้ นักคิด 
กลุม่ชนุชนนยิมทีส่ำาคัญ ได้แก ่Alasdair Chalmers MacIntyre พ.ศ.2472) นกัปรชัญา
ชาวสกอต Michael Laban Walzer (พ.ศ.2478-ปัจจบุนั) นกัทฤษฎรีฐัศาสตรช์าวอเมรกินั  
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และ Michael J. Sandel (พ.ศ.2496-) นักปรัชญาการเมืองชาวอเมริกัน65

แนวคิดมนษุยนยิมแบบพลเมืองเม่ือผนวกกบัแนวคิดชมุชนนยิมทำาใหเ้กดิกระแส
แนวคิด ‘ความเป็นพลเมืองทีต่ืน่ตวั (active citizenship)’ ขึน้ในชว่งหลังการผลดัเปล่ียน
สหัสวรรษเป็นต้นมา โดยมีการกำาหนดนิยามดังเช่น 

Active Citizenship refers to the voluntary capacity of 
citizens and communities working directly together, or 
through elected representatives, to exercise economic, 
social and political power in pursuit of shared goals.66—
ความเป็นพลเมอืงท่ีต่ืนตัว หมายถึง ขีดความสามารถของพลเมอืง
และชุมชนในการอาสาเพื่อดำาเนินงานร่วมกันหรือผ่านผู้แทนชุมชน
ในการใช้พลังท่ีมีท้ัง พลังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ือ
ดำาเนินไปให้ถึงซึ่งเป้าหมายร่วม

และ พลเมืองที่ตื่นตัว ควรมีคุณลักษณะต่อไปนี้67

1. มคีุวามตระหนกัถึงสว่นรวม ถงึประเด็นด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
และความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงสุขภาวะของคนในสังคม มีส่วนสนับสนุนในการตัดสินใจ 
เชงินโยบายท้ังในทางตรงและทางอ้อม หรอืกล่าวอยา่งไทยๆ คือ มีความ ‘ยีห่ระ’ ตอ่สงัคม 
ส่วนรวม

2. มีทัศนคุติสาธุ์ารณะ กล่าวคือ ให้ความสำาคัญกับส่วนรวมมากกว่าตนเอง  
มีทศันคตติอ่การชว่ยเหลือแบง่ปันเพ่ือใหส้งัคมมีความเทา่เทยีมมากขึน้ตลอดจนการยอม
ทีจ่ะเสยีสละผลประโยชนส์ว่นตวัเพ่ือสว่นรวม เชน่การจัดการขยะเองทีบ่า้นกถ็อืวา่เป็นการ
เสยีสละตน้ทนุทีเ่พ่ิมขึน้ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเองเพ่ือประโยชนส์ิง่แวดลอ้มตอ่สว่นรวม หรอืแม้แต่
การสร้างฐานะตนแต่ตามสมควรก็จัดว่าเป็นการแบ่งปันเพื่อความเท่าเทียมเช่นกัน

3. เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมโดยเจตนา พลเมืองท่ีต่ืนตัวมีความสามารถในการ 
ใช้เหตุผลวิพากษ์และมีจุดยืนในประเด็นสาธารณะและพร้อมจะแลกเปล่ียน ปรับเปล่ียน 
ยอมรับเหตุผลและจุดยืนของผู้อ่ืน ทั้งยังพร้อมจะเปิดประเด็น สนับสนุนผู้อ่ืนให้การเปิด
ประเด็น รวมทั้งปกป้องทั้งตนและผู้อื่นจากความไม่เป็นธรรมในการถกประเด็นอีกด้วย

65 Daniel, B. (2016). Communitarianism. In: Edward N. Zalta (ed.) The Stanford  
Encyclopedia of Philosophy ค้นที่ https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/
entries/communitarianism/ เมื่อพฤษภาคม 2563

66 Ireland Government Taskforce on Active Citizenship (2007). The Concept of Active 
Citizenship. หน้า 4 ค้นที่ http://www.aughty.org/pdf/activecitizen.pdf เม่ือพฤษภาคม 
2563

67 Honohan, I. (2005). Active Citizenship in Contemporary Democracy. อ้างใน Ireland 
Government Taskforce on Active Citizenship, 2007.
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แนวคิดความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวจึงควบรวมความมีจิตสาธารณะและความ
พร้อมสู่การเป็นจิตอาสาตามแบบของไทยไว้อย่างถือว่าสมบูรณ์

2. แนวคุิดปรัตถนิยม (altruism)

“Altruism”68 หรือ ปรัตถนิยม มาจากคำาว่า ‘altruisme’ ในภาษาฝรั่งเศส 
ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2394 โดย Auguste Comte (พ.ศ.2341-2400) 
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ซ่ึงประดิษฐ์ศัพท์คำานี้ขึ้นมาจากศัพท์ฝรั่งเศสโบราณ ‘altrui’  
ซ่ึงแปลวา่ อ่ืนๆ อยา่งอ่ืน (ซ่ึงตรงกบัคำาวา่ ปร- (ว.) อ่ืน ใชเ้ป็นบทหนา้สมาส เชน่ ปรปักษ ์
ปรโลก) Comte ใช้คำาว่า altruism ในความหมายว่า ความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
อุทศิตนเพ่ือสวสัดิการของผูอ่ื้น ตรงกนัขา้มกบัคำาวา่ egoism (อัตตตัถนยิม)69 ปรตัถนยิม 
จึงกินความหมายกว้างกว่าจิตอาสาและจิตสาธารณะตรงที่จิตอาสาและจิตสาธารณะ 
มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม/สาธารณะ ในขณะที่ปรัตถนิยมมุ่งเน้นประโยชน์ผู้อ่ืนซ่ึงอาจจะ
ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมโดยตรงก็เป็นได้

ปรัตถนิยม ในความหมายของ Comte สามารถสรุปดว้ยถ้อยคำาของเขาเองที่
อธิบายระบบการปกครองแบบปฏิฐานนิยม70 (System of Positive Polity) ไว้ว่า 

To live for others, thus becomes the natural summary 
of all positive morality, of which biology must already 
outline the universal principle, better freed then from 
various disturbing influences71—การมชีวีติอยูเ่พ่ือผู้อ่ืนน้ันเป็น
บทสรุปตามธรรมชาติของศีลธรรมแท้ซึ่งชีววิทยาได้สร้างหลักการ
สากลที่ปราศจากไร้ซึ่งสิ่งกระทบรบกวนใดไว้แล้ว

68 ปรากฏใน Auguste Comte (1851-4). Systeme de Politique Positive ou Traite de  
Sociologie, Instituant la Religion de l’Humanite. Paris: Carilian-Goeury & Victor 
Dalmont

69 (i) Online Etymology Dictionary. ค้นท่ี https://www.etymonline.com/word/altruism  
เมื่อพฤษภาคม 2563 

 (ii) ศัพท์บัญญัติสำานักงานราชบัณฑิตยสภา. ศัพท์สังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557) ค้นที่ 
http://www.royin.go.th/coined_word/ เมื่อพฤษภาคม 2563

70 ปฏิฐานนิยม (positivism) ตามพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง  
คตินิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์ท่ียึดถือแนวความคิดที่ว่าองคภาวะซ่ึงสามารถสังเกตได้โดยตรง
จากประสบการณ์เท่านั้นท่ีอยู่ภายในขอบข่ายการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ นักสังคมวิทยา 
แนวปฏิฐานนิยมเชื่อว่า สังคมวิทยาสามารถมีความเป็นวิทยาศาสตร์ได้ด้วยการใช้วิธีการศึกษา
เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กล่าวคือ เน้นการวัดและการวิเคราะห์เชิงปริมาณรวมทั้ง 
มุ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยปัจจัยด้านโครงสร้างสังคมมากกว่าด้วยเจตนารมณ์และ
แรงจูงใจของมนุษย์

71 Dixon, T. (2012). Brain Science and the Religion of Humanity: Auguste Comte 
and Altruism in Victorian England. Revue d’histoire des sciences, 65 (2): 287-316
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Comte ยังเชื่ออีกว่า ปญัหาขั้นอุกฤษฏ์ใดก็ตามของมวลมนุษย์ชาติจะแก้ไขได ้
ก็ต่อเม่ือจะต้องกำากับความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไว้อยู่ภายใต้อาณัติของปรัตถนิยม
เทา่น้ัน  Comte ยงัเสนอแนวคิดวา่ด้วยศาสนาใหม่ทีเ่ป็นศาสนาแท ้ (positive religion)  
ท่ีจะกลายเป็นศาสนาสากล จะต้องเป็นศาสนาท่ีไม่มีพระเจ้า มีแต่ความจริงแท้ตามธรรมชาติ  
เขากลา่ววา่สงัคมของศาสนาแทจ้ะเกิดขึน้ได้จากคนทีเ่ป็นปรตัถบคุคลและเป็น ‘the think- 
ing man under the inspiration of the woman-บุรุษนักคิดภายใต้แรงบันดาลใจ 
จากสตร’ี หากแนวคิดศาสนาแทข้อง Comte ดูจะพิสดารแล้ว แนวคิดวา่ด้วยระบบสงัคม
และการเมืองของ Comte ที่มีปรัตถนิยมโยงร้อยอยู่นั้นมีความพิสดารยิ่งกว่า

สังคมปรัตถนิยมแบบ Comte เป็นสังคมอุดมคติแบบวิทยาศาสตร์เผด็จการ 
(authoritarian scientific utopia) กลา่วคือ สงัคมชนดินี ้ มีบาทหลวงผูเ้ชือ่วา่ไม่มีพระเจ้า  
มีอำานาจเด็ดขาดในการกำากับควบคุมวิทยาศาสตร์ การศึกษา และศีลธรรม มีกลุ่มนักธนาคาร 
และนักอุตสาหกรรมที่ควบคุมวิสัยทางโลกทุกเรื่องทั้งยังสามารถเลือกผู้สืบทอดได้เอง
อีกด้วย ไม่มีชนชั้นกลางอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นชนชั้นกรรมาชีพที่ไม่มองหาโอกาส 
ในการขยับฐานะหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชนชั้นศิลปินถูกแทนที่ด้วยบาทหลวง 
นกัปรชัญาทีจ่ะใชง้านศลิปะเป็นสือ่แสดงขอ้เทจ็จรงิ ผูห้ญิงจะถอือำานาจสงูสดุในครวัเรอืน
หรือแม้กระทั่งได้รับการกราบไหว้บูชาแต่จะไม่มีบทบาทในเรื่องสาธารณะ ไม่มีใครที่จะ
ได้รับสิทธิอ่ืนใดนอกจากสิทธิในการทำาหน้าที่ของตน ด้วยแนวคิดเยี่ยงนี้ Comte จึงไม่
ฝักใฝ่ในประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงไร้ระเบียบดังจะเห็นได้ว่าเขาสนับสนุน 
รฐัประหารของนโปเลยีน (พ.ศ.2394) หลงัจากการปฏวิตัปิระชาธปิไตยทีเ่กดิจากการโค่นล้ม 
ราชวงศ์เม่ือสามปีก่อนหน้านั้น Comte เชื่ออีกด้วยว่า การที่เขาค้นพบว่าปรัตถนิยม 
เป็นสัญชาตญาณแท้ของมนุษย์เป็นหน่ึงในสองของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด 
ในยคุสมัยใหม่ (การค้นพบอีกอยา่ง ได้แก ่การค้นพบโครงสรา้งของระบบสรุยิะจักรวาลทีมี่ 
ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ของ Nicholas Copernicus ในช่วงราว พ.ศ.2080)72

แม้แนวคิดปรตัถนยิมของ Comte จะมีความพิสดารอยูม่าก แตแ่นวคิดดังกล่าว
ได้รบัการตอบรบัและพัฒนาสบืตอ่มาจนกลายเป็นหลกัการและหลกัปฏบิตัทิีว่า่ด้วยการอุทศิ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือสุขภาวะของผู้อ่ืนทั้งในด้านวัตถุและจิตวิญญาณซ่ึงเป็นคุณธรรม 
ตามจารีตในหลายศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ก่อนแล้วในแทบทุกศาสนา ทั้งยังได้รับการ
ศกึษาวจิยัในหลากหลายศาสตร ์อาท ิจิตวทิยาและชวีวทิยาวา่ด้วยววิฒันาการ มานษุยวทิยา 
วิทยาศาสตร์สมอง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และปรัชญา เป็นต้น ตัวอย่างการศึกษา 
ปรัตถนิยมโดยสังเขปในศาสตร์สาขาต่างๆ มีดังนี้

• ชีววทิยาและวทิยาศาสตร์สมอง: ในหนงัสอื The Selfish Gene (พ.ศ.2519) 
Richard Dawkins (พ.ศ.2484-) นกัชวีวทิยาชาวอังกฤษ เสนอทรรศนะจากมุมมองทาง
พันธุกรรมว่า คนที่มีพันธุกรรมใกล้เคียงกันจะเห็นแก่ประโยชน์ของกันและกันมากขึ้น  

72 เพิ่งอ้าง Dixon, 2012
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(เห็นแก่ตัวน้อยลง)73 และในปี พ.ศ.2556 มีการค้นพบรหัสพันธุกรรมของยีนที่ส่งผลต่อ 
ความเป็นปรตัถนยิมตามธรรมชาตขิองมนษุย์74 นอกจากนัน้ยงัมีการศกึษาคลืน่สมองของ
จิตอาสาและจิตสาธารณะพบว่าส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับปรัตถนิยมนั้นเป็นส่วนเดียว 
กับส่วนสายสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์75 และยังมีงานศึกษาท่ีพบว่าการบริจาคน้ันเช่ือมโยง 
กับสมองส่วนสร้างเกียรติภูมิ76

• ปรัชญา: Peter Singer (พ.ศ.2489-) นักปรัชญาชาวออสเตรเลียได้ทำาการ
เสนอแนวคิดปรตัถนยิมทีมี่ประสทิธผิล (effective altruism) กล่าวคือเป็นการใชห้ลักฐาน 
เชิงประจักษ์และกระบวนการใช้เหตุผลเพ่ือสรรหาวิถีทางที่จะสร้างประโยชน์แก่ผู้อ่ืนอย่าง
มีประสิทธิผลที่สุด77 ซ่ึงแตกต่างจากปรัตถนิยมแบบด้ังเดิม (การบริจาคเพ่ือการกุศล, 
charity) ที่ไม่ได้พิจารณาถึงประสิทธิผล และต่างจากการกุศลสาธารณะเชิงกลยุทธ์  
(strategic philanthropy) ในประเด็นทีก่ารกศุลสาธารณะเชงิกลยทุธมั์กเลือกสาเหตหุรอื
ปัญหาทีต่อ้งการแกไ้ขเป็นเบือ้งแรกโดยไม่คำานงึวา่จะเป็นการสรา้งประโยชนท์ีมี่ประสทิธผิล
ที่สุดหรือไม่78

• สังคุมวิทยา: มุ่งศึกษาโครงสร้างของสังคมที่มีปรัตถนิยม ศึกษาปัจจัยที่ 
สง่ใหปั้จเจกบคุคลกลายมาเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ และทำากจิกรรมอ่ืนใดทีเ่อ้ือประโยชน์
สังคมอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ศึกษาแรงขับเคลื่อนปรัตถนิยมในระดับกลุ่ม 
ตวัอยา่งเชน่ การศกึษาในหอ้งทดลองและในสงัคมดิจิตอลทีค้่นพบวา่ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
สามารถถ่ายทอดไปสู่กันและกันเป็นทอดๆ ได้79

73 Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press
74 Thompson, G.J.; Hurd, P.L.; Crespi, B.J. (2013). Genes underlying altruism.  

Biol Lett. 9 (6)
75 Vedantam, S. (28 May 2007). If It Feels Good to Be Good, It Might Be Only Natural.  

Washington Post. ค้นที่ https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/arti-
cle/2007/05/27/AR2007052701056.html เมื่อพฤษภาคม 2563

76 Svoboda, E. (5 September 2013). Scientists Are Finding That We Are Hard-Wired for  
Giving. University of Notre Dame. ค้นที่ https://generosityresearch.nd.edu/news/
hard-wired-for-giving/ เมื่อพฤษภาคม 2563

77 Singer, P. (2015). The Most Good You Can Do: How Effective Altruism Is Changing  
Ideas About Living Ethically. Castle lectures in ethics, politics, and economics. 
New Haven: Yale University Press

78 Schambra, W.A. (May 22, 2014). Opinion: The coming showdown between  
philanthrolocalism and effective altruism. ค้นที่ https://www.philanthropydaily.com/
the-coming-showdown-between-philanthrolocalism-and-effective-altruism/ เม่ือ
พฤษภาคม 2563

79 Tsvetkova, M.; Macy, M. (2015). The Contagion of Prosocial Behavior and the  
Emergence of Voluntary-Contribution Communities. Social Phenomena: From Data 
Analysis to Models. New York: Springer International Publishing, หน้า 117-134
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• จิตวิทยา: มีการกำาหนดนิยามคำาว่า ปรัตถนิยมเชิงจิตวิทยา ว่าเป็นสภาวะ 
แรงขับเคล่ือนที่มีเป้าหมายในการเพ่ิมสวัสดิการแก่ผู้อ่ืน80 และมีงานศึกษาเพ่ือถกและ 
อธิปรายว่ามนุษย์มีขีดความสามารถที่จะเข้าถึงปรัตถนิยมเชิงจิตวิทยาได้หรือไม่ ทฤษฎี
การแลกเปล่ียนทางสงัคม (social exchange theory) เสนอวา่ ปรตัถนยิม จะเกดิขึน้ได้ 
ก็ต่อเม่ือ ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตนนั้นมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นกับตนเอง81 ทฤษฎีนี้ได้รับ 
การโต้แย้งจาก C. Daniel Batson (พ.ศ.2486-) นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกัน 
ซึ่งแบ่งแรงขับเคลื่อนออกเป็น 4 อย่าง ได้แก่ (i) เพื่อประโยชน์ตนเองเต็มขั้น (egoism)  
(ii) เพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืนเต็มขั้น (altruism) (iii) เพ่ือประโยชน์แก่หมู่เหล่า (collectivism) 
และ (iv) เพื่อยืนหยัดในหลักศีลธรรมของตน (principlism)82 นอกจากนั้นยังมีการเสนอ
สมมติฐานว่าด้วยปรัตถนิยมความร่วมรู้สึก (empathy-altruism) ที่กล่าวว่า ปรัตถนิยม 
เชิงจิตวิทยานั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากการกระตุ้นความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เมื่อคนผู้นั้นเกิดความรู้สึกทุกข์ร่วมไปด้วยกับผู้อื่น83

• วิวัฒนาการ: ปรัตถนิยมตามความหมายของวิวัฒนาการสังคมหมายถึง
พฤตกิรรมของบคุคลทีไ่ปเพ่ิมความเหมาะสมกบัสงัคม (fitness) ใหก้บับคุคลอ่ืนในขณะที ่
ลดความเหมาะสมของตนลง ตัวอย่างเช่น การบริจาค การสร้างสาธารณประโยชน์ และ
สิ่งแวดล้อมนิยม (environmentalism) เป็นต้น พฤติกรรมแบบปรัตถนิยมนี้มีการศึกษา 
ในเชงิววิฒันาการโดยมี 2 แนวทางหลัก ได้แก ่การวเิคราะหแ์บบด้ังเดิมหรอืแบบดารว์เินยีน  
และการศกึษาด้วยทฤษฎีเกม การศกึษาทัง้ 2 แนวนำาไปสูข่อ้เสนอถงึกลไกทางววิฒันาการ
ของพฤติกรรมปรัตถนิยม อาทิ ปรัตถนิยมแบบญาติมิตร (Kin selection) ปรัตถนิยม
แบบกลุ่ม (Group selection) ปรัตถนิยมความสนใจร่วม (Vested interests) และ 
ปรตัถนยิมสว่นกลบั (Reciprocal altruism) เป็นตน้ โดยเฉพาะในแบบหลังสดุนีท้ีไ่ด้รบั
การศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง ปรัตถนิยมส่วนกลับ เชื่อว่าผู้ที่เห็นแก่ตัวอาฆาตพยาบาท
จะถูกธรรมชาติคัดสรรออกไปจากวิวัฒนาการสังคม ทั้งนี้ส่วนกลับที่เกิดจากปรัตถนิยม 
อาจแยกยอ่ยได้อีกเป็น สว่นกลบัทางตรง สว่นกลบัทางอ้อม สว่นกลบัทีเ่ขม้ขน้ สว่นกลับ
เสมือนจริง และส่วนกลับแบบเครือข่าย เป็นต้น84

80 Darity, W.A. (2008). Altruism. International Encyclopedia of the Social Sciences. 
Detroit: Macmillan Reference หน้า 87-88.

81 Maner, J.K. et al. (2002). The effects of perspective taking on motivations for  
helping: Still no evidence for altruism. Personality and Social Psychology Bulletin. 
28 (11): 1601-1610

82 Batson, C.D.; Ahmad, N.; Stocks, E.L. (2011). Four forms of prosocial motivation:  
Egoism, altruism, collectivism, and principlism. In: Dunning, David (ed.). Social 
motivation. New York: Psychology Press. หน้า 103-126

83 อ้างแล้ว Darity, 2008
84 Bell, G. (2008). Selection: the mechanism of evolution. Oxford: Oxford University 
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นอกจากการศึกษาในศาสตร์แขนงต่างๆ ยังมีแนวคิดว่าด้วยปรัตถนิยมเป็น
หลักปฏิบัติอยู่ในแทบทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็น พุทธ คริสต์ อิสลาม ยูดา เชน ซิกซ์ และ
พราหมณ์-ฮินดู 

• แนวคิิดว�าด้วย จิติอาสา จิติสาธารณะ และปัระชาสังคิม ในปัระเทศไทย

1. ว่าด้วย ประชาสังคุม

อย่างที่พอจะทราบกันดีแล้วว่าวัฒนธรรมในการสร้างองค์ความรู้ของไทย
เม่ือครั้งอดีตนั้นไม่นิยมการสร้างและเก็บรักษาเป็นเอกสารหลักฐานซ่ึงต่างจากตะวันตก
ที่มี ‘ตำาราโบราณ’ ให้ค้นคว้าศึกษาอยู่เป็นจำานวนมากพอสมควร การศึกษาวิวัฒนาการ
ของแนวคิดว่าด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะและประชาสังคม ของไทยตั้งแต่ครั้งอดีต
จึงจำาตอ้งใชว้ธิอีนมุานเทยีบเคียงกับเหตกุารณป์ระวตัศิาสตร ์กล่าวคือ ระบบการปกครอง
บ้านเมือง นั่นเอง

นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นปฐมราชธานี ราวพุทธศตวรรษที่ 18 มาจนถึงสมัย
กรุงศรีอยุธยาสืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยมีระบบการปกครองแบบ
ราชาธปิไตยและมีการจดัระเบยีบการปกครองในรปูแบบจตสุดมภ์ ประกอบด้วย เวยีง วงั 
คลงั และนา การนีฯ้ หากใชก้รอบแนวคิดในจารตีเดียวกบั politike koikonia ของอารสิโตเตลิ 
จะถอดออกมาได้ว่า (ก) สังคมประกอบด้วย ‘ภาครัฐ’ (ผู้ทำาการปกครองดูแล) และ 
‘ภาคนอกรัฐ’ (ผู้ได้รับการปกครองดูแล) (ข) ภาคนอกรัฐ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นภาค
ประชาสงัคม ประกอบไปด้วย สำานกัพระราชวงั ภาคเมือง ภาคธรุกจิ และภาคการเกษตร 
ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6 (ThCS0) ซ่ึงมีส่วนคลับคล้ายกับประชาสังคมตามแนวคิดยุคเรือง
ปัญญาแบบที่ 2 (EnCS2) 

รปูท่� 7 ประช่าสังคมิไทยในำอด่ต (ThCS0)

ประชาสังคม

ภาครฐั

สํานัก
พระราชวงั

ภาค
ธรุกิจ

ภาค
เมอืง

ภาค
การเกษตร

ปกครอง
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากวัฒนธรรมการสร้างองค์ความรู้ของไทยแตกต่างจาก 
ตะวันตกดังที่กล่าวไปแล้ว จึงไม่พบการศึกษาเชิงปรัชญาที่ว่าด้วยประชาสังคมดังเช่น
ที่พบในสังคมตะวันตก (รวมทั้งปรัชญาว่าด้วยจิตอาสาและจิตสาธารณะด้วยเช่นกัน)  
การศกึษาและงานเขยีนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัประชาสงัคมของไทยเริม่ตน้ขึน้อยา่งเป็นรปูเป็นรา่ง
ในชว่งเปลีย่นผา่นทางเศรษฐกจิในชว่งตัง้แตร่าวปี พ.ศ.2525 เป็นตน้มา โดยงานศกึษา
ในระยะแรกๆ นั้นจัดทำาโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยว่าสถาบัน 
วิจัยสังคมฯ ได้เริ่มดำาเนินโครงการอาสาสมัครเพ่ือสังคม (คอส.) ในปี พ.ศ.2523  
ดังทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้ระยะเปลีย่นผา่นฯ งานศกึษาแทบทัง้สิน้เป็นการรวบรวมและวเิคราะห์
ขอ้มูล อาท ิการศกึษาวเิคราะหอ์งค์กรพัฒนาเอกชน 375 แหง่ ในปี พ.ศ.2533 เพ่ือจัด
กลุ่มองค์กรตามประเภทและพื้นที่ ดังนำาเสนอไปในหัวข้อระยะกลางฯ 

งานศกึษาประชาสงัคมในเชงิวพิากษท์ีน่บัได้วา่บกุเบกิแนวคิดด้านประชาสงัคม
ของไทย ได้แก ่งานของธรียทุธ บญุมี นกัเคล่ือนไหวทางสงัคมผูน้ำานกัศกึษาในเหตกุารณ ์ 
6 ตลุา85 และงานของประเวศ วะส ีนายแพทยร์าษฎรอาวโุส86 ถดัตอ่จากนัน้จึงได้มีโครงการ
ศึกษาและงานศึกษาเกิดขึ้นหลายชิ้นในช่วงปี พ.ศ.2540-2543 อาทิงานวิพากษ์ของ 
ชชูยั ศภุวงศ ์ (พ.ศ.2496-) นายแพทยผ์ูมี้บทบาทตอ่การพัฒนาสาธารณสขุในชนบท87 และ 
งานวิพากษ์ของอนุชาติ พวงสำาลี นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยามนุษย์88

นอกจากนีย้งัมีงานศกึษาเชงิสงัเคราะห ์อาท ิงานของยทุธนา วรณุปิตกิลุ และ  
สุพิตา เริงจิต นักวิชาการและนักพัฒนาเอกชน89 งานของณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และ อดิศร ศักด์ิสูง  
นักสังคมศาสตร์90 และ งานของ จามะรี เชียงทอง นักสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และ
มานษุยวทิยา91 แนวคิดทีส่ำาคัญวา่ด้วยประชาสงัคมของนกัคิดชาวไทยทีป่รากฏในงานศกึษา 
ดังกลา่วเรยีงตามลำาดับเวลามีดังตอ่ไปนี ้และหากมีลกัษณะ ‘คล้ายคลึง’ โครงสรา้งประชา
สังคมในยุคใด (ตามรูปที่ 1-6) จะระบุไว้ใน [ ] ในตอนท้ายของแนวคิด  

85 ธีรยุทธ์ บุญมี (2536). สังคมเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มิ่งมิตร
86 ประเวศ วะสี (2536). แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา. กรุงเทพฯ : มูลนิธ ิ

โกมลคีมทอง
87 อาทิ ชูชัย ศุภวงศ์ (2540). แนวคิด พัฒนาการ และข้อพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย. ใน  

ชชูยั ศภุวงศ ์และ ยวุดี คาดการณไ์กล (บรรณาธกิาร) ประชาสงัคมในทศันะนกัคิดในสงัคมไทย. 
กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มติชน, หน้า 164-186

88 อาทิ (i) อนุชาติ พวงสำาลี และ วีรบูรณ์ วิสารทกุล (2540). ประชาสังคม: คำา ความคิด  
ความหมาย. กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (ii) อนุชาติ พวงสำาลี และคณะ (2542).  
บทสงัเคราะหค์วามเคลือ่นไหวของภาคีอันหลากหลายในขบวนการประชาสงัคมไทย. ใน อนชุาต ิ
พวงสำาล ีและ กฤตยา อาชวนจิกลุ (บรรณาธกิาร). ขบวนการประชาสงัคมไทย: ความเคล่ือนไหว
ภาคพลเมือง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, หน้า 285-314

89 ยุทธนา วรุณปิติกุล และ สุพิตา เริงจิต (2542). สำานึกพลเมือง: ความเรียงว่าด้วยประชาชน 
บนเส้นทางประชาสังคม. กรุงเทพฯ :มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

90 ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และ อดศิร ศักดิส์ูง (2542). แนวคดิประชาสังคมไทย: บทสำารวจเบื้องต้น 
จากเอกสาร. วารสารปาริชาต ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 34-43

91 จามะร ี เชยีงทอง (2543). ววิฒันาการของประชาสงัคมในประเทศไทย. กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยั 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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• ธุ์รียทุธุ์ บญุม ี (2536): ประชาสงัคม หมายถงึ สงัคมทีมี่การรวมตวั รวมกลุม่ 
ของประชาชนอย่างกว้างขวางและหลากหลายเพ่ือผลักดันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม เป็นพลังของสังคม (นอกเหนือภาครัฐ) ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็ง [EnCS2]

• ประเวศ วะส ี (2536): สังคมควรจะต้องประกอบด้วย 3 ภาคส่วนหลักที่มี
ความเขม้แขง็และมีความสมัพันธเ์ชือ่มโยงกนั ได้แก ่ภาครฐั หรอื ‘รฐัานภุาพ’ ภาคธรุกจิ
เอกชนหรอื ‘ธนานภุาพ’ และ ภาคประชาชนหรอื ประชาสงัคม ซ่ึงเรยีกวา่ ‘สงัคมานภุาพ’ 
คือ สังคมที่เกิดจากการที่ประชาชนจำานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกัน 
หรอืความเชือ่รว่มกนัในบางเรือ่ง มีการตดิตอ่สือ่สารกนัหรอืมีการรวมกลุม่กนั จะอยูห่า่ง
กนักไ็ด้ มีความเอ้ืออาทรตอ่กนั มีเรือ่งจติใจเขา้มาด้วย มีความรกั มีมิตรภาพ มีการเรยีนรู ้
ร่วมกันในการกระทำาในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างจะเรื่องใดก็แล้วแต่และมีการจัดการ 
[MPCS]

• ชัยอนนัต์ สมทุวณชิ (2540): ประชาสงัคม หมายถงึ ทกุๆ สว่นของสงัคม
โดยรวมถึงภาครัฐ ภาคประชาชน โดยทุกฝ่ายเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกัน92 [ReCS]

• ชูชัย ศภุวงศ ์ (2540): ประชาสงัคม หมายถงึ การทีผู่ค้นในสงัคมเหน็สภาพ
ปัญหาทีส่ลบัซับซ้อนทีย่ากแกก่ารแกไ้ข มีวตัถปุระสงค์รว่มกนั ซ่ึงนำาไปสูก่ารกอ่จิตสำานกึ 
(civic consciousness) รว่มกนั มารวมตวักนัเป็นกลุม่หรอืองค์กร (civic group/orga-
nization) ไม่วา่จะเป็นภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน หรอืภาคสงัคม (ประชาชน) ในลักษณะที่
เป็นหุ้นส่วนกัน (partnership) เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือจะทำาการบางอย่างให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ท้ังนี้ด้วยความรัก ความสมานฉันท์ ความเอ้ืออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบ 
การจัดการ โดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย [ReCS]

• เกษียร เตชะพัีระ (2540)93: ประชาสังคม คือ สถาบันอิสระที่อยู่นอกรัฐ 
สถาบันอิสระที่อยู่นอกรัฐดังกล่าวไม่ได้เป็นของประชาชนทั้งหมด มีที่เป็นของเอกชนด้วย 
ธุรกิจเอกชนก็รวมด้วย รากเหง้า หรือที่มาของคำาคำานี้ ขอเพียงแต่เป็นเหล่าสถาบันที่อยู่
นอกรัฐก็นับว่าเป็นประชาสังคม [EnCS2]

• เอนก เหล่าธุ์รรมทัศน ์(2542)94: ประชาสงัคม หมายถงึ เครอืขา่ย กลุม่ ชมรม  
สมาคม มูลนธิ ิสถาบนั และชมุชนทีมี่กจิกรรมหรอืมีการเคลือ่นไหวอยูร่ะหวา่งรฐั (state) 
กบัปัจเจกชน (individuals) โดยจดุเนน้คือ (i) ไม่ชอบและไม่ยอมใหร้ฐัครอบงำาหรอืบงการ 
และ (ii) ไม่ชอบลัทธิปัจเจกชนนิยมสุดขั้ว สังคมประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ รัฐ ประชา
สังคม และ ปัจเจกชน ซึ่งต้องเป็นอิสระแก่กัน แต่ก็ต้องโยงใยเกี่ยวข้องกัน ต้องขัดแย้ง
คัดค้านกันได้ขณะเดียวกันก็ต้องปรองดองประสานสามัคคีกันไปด้วย [EnCS2]

92 อ้างแล้ว. ชูชัย และ ยุวดี, 2540
93 อ้างแล้ว. ชูชัย และ ยุวดี, 2540
94 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2542). ส่วนรวมที่มิใช่รัฐ: ความหมายของประชาสังคม. ใน: อ้างแล้ว. 

อนุชาติ และ กฤตยา, 2542
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• ธุ์เนศ อาภรณส์วุรรณ (2542)95: ประชาสงัคม หมายถงึ แนวความคิดการเมือง 
ท่ีตรงข้ามรัฐเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ภาวะตรงข้ามรัฐไม่ได้มีความหมายถึงการปฏิเสธรัฐหรือ 
ต่อต้านรัฐ [EnCS2]

• ไพับูลย์ วัฒนศิริธุ์รรม (2542)96: ประชาสังคม คือ สังคมที่ประชาชนทั่วไป
มีบทบาทสำาคัญในการจัดการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกลไก 
กระบวนการ และกจิกรรมอันหลากหลายทีป่ระชาชนจัดขึน้ หรอืหมายถงึ สว่นของสงัคม 
ท่ีไม่ใช่ภาครัฐซ่ึงดำาเนินงานโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมาย และไม่ใช่ภาคธุรกิจ (ซ่ึงดำาเนินงาน 
โดยมุ่งหวังผลกำาไร) [MPCS]

• พัลเดช ป่ินประทีป (2548)97: ประชาสงัคมควรมีองค์ประกอบหลกัอยา่งนอ้ย  
3 ประการ ได้แก ่(i) ตอ้งประกอบด้วยชมุชนเขม้แขง็เล็กๆ (basic unit) หลายชมุชน ในจำานวน 
มากพอและมีความหลากหลาย (infrastructure) (ii) ตอ้งมีการเคลือ่นไหวแบบประชาคม 
(civic movement) ซ่ึงเป็นการเคลือ่นไหวในแนวราบในลักษณะเครอืขา่ยทีอ่ยูร่ะดับเสมอกนั  
ทำาให้เกิดการรวมตัวขึ้นชั่วคราวและสลายไป และ (iii) ต้องมจีิตสำานึกแบบสาธารณะ คอื 
จิตสำานึกความเป็นพลเมือง [MPCS]

• จามะรี (2543) วิเคราะห์ความแตกต่างของแนวคิด ‘ประชาสังคม’ ของนักคิดไทย 
ได้ 3 แนว ได้แก ่ (i) การใชค้ำาวา่ ‘ประชาสงัคม’ ในฐานะเป็นพลังงานประชาชนทีเ่ขม้แขง็ 
ทางการเมืองทีมี่อำานาจตอ่รองกบัรฐั อาท ิธรียทุธ เกษยีร และเอนก (ii) ใชใ้นความหมาย 
‘พลังสามัคคี-สมานฉนัท’์ ทัง้ในแนวราบและแนวด่ิงของสงัคม ได้แก ่ชยัอนนัต ์และ (iii) 
ใช้ในความหมายของ ‘พลังชุมชน’ เช่น ชัยอนันต์ และ ประเวศ

หากเม่ือวเิคราะหต์ามแนวคิดประชาสงัคมในจารตีตะวนัตก แนวคิดประชาสงัคม 
ของนักคิดไทยที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกับรูปแบบประชาสังคมแบบตะวันตกอย่างอนุโลม 
มีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 

1. รูปแบบ ReCS-เป็นรูปแบบประชาสังคมในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (รูปที่ 2)  
การรวมกลุ่มใดๆ เพ่ือสาธารณะ สังคม หรือการเมือง ล้วนจัดเป็นภาคประชาสังคม  
นักคิดไทยในแนวนี้ ได้แก่ ชัยอนันต์ และ ชูชัย 

2. รูปแบบ EnCS2-เป็นประชาสงัคมรปูแบบที ่2 ในยคุเรอืงปัญญา (รปูที ่4)  
ประชาสังคมคือภาคนอกรัฐ ซ่ึงคล้ายคลึงกับรูปแบบประชาสังคมที่สะท้อนรูปแบบการ
ปกครองของไทยในอดีต (ThCS0; รปูที ่6) นกัคิดไทยในรปูแบบนี ้ ได้แก ่ธรียทุธ เกษยีร 
เอนก และ ธเนศ

95 อ้างแล้ว. ยุทธนา และ สุพิตา, 2542
96 อ้างแล้ว. ยุทธนา และ สุพิตา, 2542
97 การเสวนาผู้อำานวยการกองวิชาการ กองแผน ทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เม่ือ 18 

พฤษภาคม 2543 อ้างใน สุดจิต นิมิตกุล (ไม่ระบุปี). แนวคิดเรื่องประชาสังคม ค้นที่ http://
www.stabundamrong.go.th/base/j1.12.pdf เมื่อเมษายน 2563
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3. รูปแบบ MPCS-เป็นรปูแบบประชาสงัคมในยคุปัจจุบนั (รปูที ่5) ทีเ่ชือ่วา่ สงัคม 
ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ที่มีความปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  
นักคิดไทยในรูปแบบนี้ ได้แก่ ประเวศ ไพบูลย์ และพลเดช

ดังจะเห็นว่าการมองประชาสังคมของนักคิดไทยปัจจุบัน กระแสหลักคือ 
ประชาสังคมเป็นภาคนอกรัฐ บ้างแยกภาคธุรกิจออกไปต่างหาก บ้างรวมภาคธุรกิจ 
ในประชาสงัคมด้วย หากแตค่วามเหน็รว่มประการสำาคัญของนกัคิดทกุคน ได้แก ่การเป็นไป 
เพ่ือสว่นรวมของประชาสงัคม ซึง่เป็นแนวคิดในลกัษณะคลา้ยคลึงใกล้เคียงกบั คตริว่มหมู่ 
(collectivism) ของตะวันตกตามแนวคิดที่เสนอโดย Ferdinand Tönnies (พ.ศ.2398-
2479) นักปรัชญาสังคมเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน (ดูหัวข้อยุคปัจจุบันฯ)98 ในขณะที่
แนวคิดประชาสงัคมในตะวนัตกแตกหนอ่ตอ่ยอดมาจากตน้กำาเนดิ ได้แก ่แนวคิด politike  
koikonia ของอารสิโตเตลิในยคุกรกีโบราณ ขอตัง้เป็นขอ้สงัเกตวา่ แนวคุดิประชาสงัคุม 

ของไทยแตกหน่อต่อยอดมาจากคุวามพัยายามที�จะต่อสู้เพั่�อคุวามเป็นธุ์รรมของ

ประชาชนภายหลังการเปลี�ยนแปลงการปกคุรองสู่ระบอบประชาธิุ์ปไตย ไม่ว่าจะเป็น

คุวามเป็นธุ์รรมในแง่สิทธุ์ิมนุษยชนหรือในแง่อำานาจเหน่อทรัพัยากร ซ่ึงสอดคล้องกับ
วิวัฒนาการของประชาสังคมไทยดังนำาเสนอไว้ในหัวข้อ I. 01. วิวัฒนาการฯ

2. ว่าด้วย จิตอาสา และ จิตสาธุ์ารณะ

ดังทีก่ล่าวถงึแนวคิดประชาสงัคมของไทยในเชงิวชิาการวา่เป็น ‘ของใหม่’ ในยคุนี ้ 
มิไยจะกล่าวถึงแนวคิดว่าด้วยจิตอาสาและจิตสาธารณะของนักคิดไทยที่ยังต้องการ 
การศกึษาวเิคราะหว์พิากษใ์นเชงิวชิาการอยา่งเป็นรปูธรรมอีกมาก อยา่งไรกดี็ การศกึษา 
ในด้านน้ีของไทยสอดแทรกอยู่ในหัวข้ออ่ืน อาทิ ว่าด้วยประชาสังคม ว่าด้วยพลเมือง และว่าด้วย 
สังคมและการเมือง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น สำานึกพลเมือง: ความเรียงว่าด้วยประชาชน
บนเส้นทางประชาสังคม (ยุทธนา & สุพิตา, 2542) แต่ก็มิได้ตอบคำาถามหรืออธิบายว่า  
ความเป็นจิตอาสาและจิตสาธารณะ (ปรัตถนิยม) และความเป็นพลเมืองของคนไทยมีท่ีมาท่ีไป 
หรือมีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กับการมีอยู่ของประชาสังคมไทยอย่างไร ฯลฯ 

แนวคิดและการศึกษาว่าด้วยจิตอาสาและจิตสาธารณะของไทยที่อาจนับได้ว่า
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมเป็นงานชิ้นแรกของไทย ได้แก่ โครงการ
คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาในอาเซียนภาคพ้ืนทวีป (พ.ศ.2559) โดย สถาบันเอเชีย 
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย99 เป็นการศึกษาคุณลักษณะของความเป็นจิตอาสา
ในอาเซียนจำานวน 5 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม และ
กัมพูชาโดยสำาหรับประเทศไทย มีแนวคิดในการนิยามความหมายจิตอาสาตามคุณธรรม
และคุณลักษณะได้ดังตารางที่ 2

98 Tönnies, F. (1957). Community and Association. New York: Harper Torchbooks.
99 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559). รายงานฉบับสมบูรณ์ “คุณธรรมใน 

อาเซยีน: จิตอาสาในอาเซยีนภาคพ้ืนทวปี” กรณศีกึษา: ประเทศไทย ลาว พม่า เวยีดนาม และ
กัมพูชา เสนอต่อ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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นอกจากนั้น แนวคิดและการศึกษาว่าด้วยจิตอาสาและจิตสาธารณะของไทย 
มีปรากฏเป็น ‘หลักการและหลักปฏิบัติ’ อย่างเด่นชัดทั้งในจารีต ในวัฒนธรรมประเพณี 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปรัชญาของพุทธศาสนา 

ประยทุธ ์อารยางกรู (ป.อ.ปยตุโต) หรอื สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(พ.ศ.2481-
ปัจจุบนั) พระนกัปรชัญาพุทธศาสนาคนสำาคัญยิง่ในประวัตศิาสตรไ์ทย100 ซ่ึงอาจนบัวา่เป็น
นักบวชที่เปน็นักปรัชญาคนแรกของไทยที่มีงานการศึกษาวิชาการแบบสมัยใหม่ในทำานอง
เดียวกบันักบวชนกัปรชัญาในยคุฟ้ืนฟูศลิปวทิยาของตะวนัตก อยา่งเชน่ Albertus Magnus  
นักบวชชาวเยอรมัน และ Thomas Aquinas นักบวชชาวอิตาลี (ดูหัวข้อยุคฟ้ืนฟูฯ)  
ผลงานชิน้เอกชิน้หนึง่ของ ป.อ.ปยตุโต ได้แก ่หนงัสอื ‘พุทธธรรม’ ซ่ึงได้จัดแบง่เนือ้หาไว้
เป็น 3 ภาค โดยภาคที ่3 นัน้วา่ด้วย ‘อารยธรรมวถิ’ี หรอื วถิชีวีติของคนมีอารยธรรม101 

ซ่ึงนับว่าเป็นการศึกษาปรัชญาท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับสำานึกพลเมือง และ ปรัตถนิยม คาบโยง 
ไปถึงการอยู่ร่วมในสังคมหรือประชาสังคมอีกด้วย

ป.อ.ปยุตโต อธิบายว่า คุณสมบัติของอริยชนตามหลักการของพุทธปรัชญา 
หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็น สำานึกพลเมืองแบบพุทธ มี 6 ด้าน ได้แก่

1. ด้านศรัทธา: เชื่อมีเหตุผล เชื่อมั่นในความจริง ความดีงาม
2. ด้านศีล: มีความประพฤติทั้งกาย วาจา และการเลี้ยงชีพสุจริต
3. ด้านสุตะ: ได้เรียนรู้อริยธรรม รู้จักอารยธรรม
4. ด้านจาคะ: ปราศจากความตระหนี่ มีน้ำาใจเผื่อแผ่เสียสละ ยินดีในการให้ 

การเฉลี่ยเจือจานแบ่งปัน
5. ด้านปัญญา: เป็นผู้รู้จักโลกอย่างแท้จริง
6. ด้านสงัคม: ปฏบิตัติามหลักสำาหรบัสรา้งความสามัคคีและเอกภาพของหมู่ชน  

ได้แก ่การแสดงความเมตตาชว่ยเหลอืทัง้ทางกาย วาจา ใจ แบง่ปันลาภเฉลีย่เจอืจานให ้
ได้มีส่วนร่วมทั่วกัน และมีความเห็นชอบร่วมหมู่ในอารยทฤษฎี เป็นต้น

100 ป.อ.ปยุตโต สอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 9 ประโยค ซ่ึงเทียบเสมือนปริญญาดุษฎี
บณัฑติในสาขาพุทธศาสนาและภาษาบาล ีในขณะครัง้ยงัเป็นสามเณร (กอ่นอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
เม่ืออายยุา่ง 23 ปี) นบัเป็นคนท่ี 4 ในกรงุรตันโกสนิทร ์และยงัเป็นคนไทยคนแรกทีไ่ด้รบัรางวลั
การศึกษาเพ่ือสันติภาพจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO Prize for Peace Education) เมื่อปี พ.ศ.2537

101 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2557). พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย). กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, หน้า 875-1136
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ตารางท่� 2 แนำวคิดวา่ด้วย ‘จำติอาสา’ ของนัำกิคิดนัำกิวชิ่ากิารไทย
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คว�มเอื�ออ�ทร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

คว�มเมตต�กรณุ�เกื�อกลู ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ก�รใหไ้มห่วงัผลตอบแทน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เสียสละเพื�อส่วนรวม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เอ�ใจใส่ผู้อื�นและสังคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ก�รทำ�ด้วยคว�มสมคัรใจ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

มจีติใจเปน็ผู้ให/้พรอ้มเสียสละ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

มคีว�มรบัผิดชอบต่อสังคม ✓ ✓ ✓ ✓

ปร�รถน�จะชว่ยเหลือสังคม ✓ ✓

มคีณุธรรมของพลเมอืง ✓

ที�ม�: สถ�บนัเอเชยีศึกษ� จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลัย (2559). ร�ยง�นฉบบัสมบูรณ ์“คณุธรรมในอ�เซียีน: จติอ�ส�ในอ�เซียีนภ�คพื�นทวปี” 
กรณีศึกษ�: ประเทศไทย ล�ว พม�่ เวยีดน�ม และกัมพูช� เสนอต่อ ศูนยค์ณุธรรม (องคก์�รมห�ชน), หน้� 9-12

อริยชนตามหลักพุทธปรัชญาจึงมิใช่ปัจเจกนิยมดังท่ีมักมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน 
กันไปเป็นอันมากแต่เป็นพลเมืองที่มีปรัตถนิยมและมีจิตสาธารณะคล้ายคลึงกับสำานึก
พลเมืองตามแนวคิดตะวนัตกทีไ่ด้รบัอิทธพิลจากแนวคิดสาธารณรฐันยิมแบบพลเมืองจาก
ยคุกรกีโบราณ จำาตอ้งยอ้นความวา่ในยคุของ สทิธตัถะ โคตมะ (20 ปีกอ่นพุทธศกัราช-
พ.ศ.60) นกัปรชัญาและศาสดาของศาสนาพุทธ แควน้สกักะ (หรอืศากยะ) ซ่ึงตระกลูสกักะ
ของสทิธตัถะปกครองอยูน่ัน้มีระบบการปกครองแบบสาธารณรฐัคณาธปิไตย (oligarchic 
republican state) ยิง่กวา่นัน้ สงัคมของนกับวชในพุทธศาสนา (สงัฆะ) แตด้ั่งเดิมตามที ่
สทิธตัถะหมายกำาหนดไวน้ัน้มีลักษณะของสาธารณรฐันยิมแบบพลเมืองอยา่งไม่มีขอ้สงสยั 
แนวคิดพลเมืองแบบพุทธจึงมีลักษณะรว่มคล้ายกบัพลเมืองทีต่ืน่ตวั (active citizenship) 
ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากแนวคิดสาธารณรัฐนิยมแบบพลเมืองจากกรีกโบราณอย่างไม่ใช่เหตุ
บังเอิญ

ปรัตถนิยม เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีในพุทธปรัชญาที่สืบเนื่องมาจากความจริง
สูงสุดในพุทธศาสนา กล่าวคือ กฎไตรลักษณ์ อันได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา-ไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน การละซ่ึงอัตตาตัวตนจึงเป็นหลักปฏิบัติสำาคัญสูงสุดอย่างหนึ่ง 
ในศาสนาพุทธ แม้วา่การละอัตตาจะมิได้หมายความโดยตรงถงึการสรา้งประโยชนเ์พ่ือผูอ่ื้น  
แตใ่นกรณสีำาหรบัปุถชุนทางโลกทัว่ไปนัน้ การละอัตตาอยา่งเป็นรปูธรรมทีส่ดุ ได้แก ่การ
เสยีสละ เผือ่แผ ่เฉลีย่เจือจานแบง่ปัน หรอืกลา่วโดยรวมวา่การฝกึละอัตตาในระดับปุถชุน
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สามารถกระทำาได้โดยการบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ซึ่งอาจจัดได้ว่าเป็นแนวคิด
ปรัตถนิยมแบบหนึ่งนั่นเอง หลักการและหลักปฏิบัติสำาหรับพุทธศาสนิกชนทุกหลักจึงมี
ปรัชญาว่าด้วยปรัตถนิยมสอดซ้อนแทรกร่วมอยู่ด้วยอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้

แนวคิดเกีย่วกบัจิตอาสาและจิตสาธารณะทีป่รากฏอยูใ่นพุทธปรชัญาอีกประการ
หนึง่ คือ แนวคิดวา่ด้วยแรงจูงใจ (motive) หรอืที ่ป.อ.ปยตุโต อธบิายไวว้า่เป็น กลไกชวีติ 
ในการกระทำา พุทธปรชัญาเชือ่วา่มนษุยท์ำาสิง่ตา่งๆ เนือ่งจาก ‘ความอยาก’-อยากทีจ่ะทำา 
และอยากที่จะไม่ทำา ส่งให้เกิดเป็นเจตนา และจากเจตนาสู่การกระทำา (ความอยาก→ 
เจตนา→การกระทำา) จึงมีความพยายามในการอธิบายต้นตอของความอยากซ่ึงเป็น
อภิปรัชญาที่ลึกซึ้งและเกินขอบเขตของบทความชิ้นนี้ จึงไม่ขอกล่าวในที่นี้ แต่จะกล่าวถึง
ลักษณะประเภทของความอยาก พุทธปรัชญาแบ่งความอยากหรือแรงจูงใจในการกระทำา
ของมนุษยไ์วเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเรยีกวา่ ‘ตณัหา’ คือ ความอยากเสพ อยากได้  
อยากเอาเข้ามาให้แก่ตัว เอามาบำาเรอตัว อยากให้ตัวเป็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้  
เป็นความต้องการเพ่ือตัวตน และประเภทหลังเรียกว่า ‘ฉันทะ’ คือ ความชื่นชมยินดีใน
ความดีงามสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ อยากให้สิ่งนั้นๆ อยู่ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ์และอยาก
ทำาใหมั้นดีงามสมบรูณเ์ตม็ตามสภาวะของมัน เป็นความตอ้งการเพ่ือความดีงามสมบรูณ์
ของสิง่นัน้ๆ เอง ไม่มีตวัตนของตนเองเขา้ไปเกีย่วขอ้ง หรอืกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ปราศจาก 
ความมีตัวตน (selfless) นั่นเอง ดังที่กล่าวถึงปรัตถนิยมเชิงจิตวิทยาแบบตะวันตก 
(หัวข้อแนวคิดปรัตถนิยม) ฉันทะนี่เองที่เป็นปัจจัยขับเคล่ือนปรัตถนิยมเชิงจิตวิทยา 
ให้สมบูรณ์แบบได้

อิงพุทธปรัชญาว่าด้วยแรงจูงใจ อาจตีความคำาว่า ปรัตถนิยม ตามการหมายความ 
ในพุทธปรัชญาได้ว่าเป็นการกระทำาประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วยความชื่นชมยินดีในความดีงาม
สมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นโดยปราศจากความมีตัวตนของตนเอง นับเป็นการกระทำาที่ไม่ 
คาดหวงัหรอืมุ่งหวงัสิง่ตอบแทนใดๆ ไม่วา่จะเป็นสิง่ตอบแทนทีจั่บตอ้งได้ หรอืทีจั่บตอ้ง 
ไม่ได้ ไม่วา่จะเป็นสิง่ตอบแทนทางโลก เชน่ ลาภ ยศ สรรเสรญิ ความสขุ หรอืเป็นสิง่ตอบแทน 
ทางจิตวญิญาณ เชน่ กศุลผลบญุ การได้ขึน้สวรรค์บรรลุพรหมโลก หรอืแม้แตก่ารบรรลุธรรม 
สำาเร็จนิพพาน ปรัตถนิยมแบบพุทธ จึงจัดได้ว่าเป็น ปรัตถนิยมขั้นสมบูรณ์ (absolute 
altruism) ด้วยเหตุฯ ดังกล่าว
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I. 03.

ส่� แ น ว คิิ ด ว� า ด้ ว ย
ปั ร ะ ช า สั ง คิ ม ไ ท ย
ใ น ยุ คิ  4 . 0

• แนวคิิดว�าด้วยปัระชาสังคิมไทยในยุคิ 4.0

ดังทีต่ัง้ขอ้สงัเกตวา่ ในขณะทีแ่นวคิดประชาสงัคมในตะวนัตกแตกหนอ่ตอ่ยอด
มาจากแนวคิดเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐโดยมตี้นกำาเนิดแนวคดิคอื politike  
koikonia ของอาริสโตเติลในยุคกรีกโบราณ แนวคิดประชาสังคมของไทยแม้มิได้ 
แตกหนอ่ตอ่ยอดโดยตรงมาจากความสมัพันธร์ะหวา่งประชาชนกบัรฐัแตก่ส็ะทอ้นถงึความ
สมัพันธดั์งกลา่วโดยเป็นความพยายามทีจ่ะตอ่สูเ้พ่ือความเป็นธรรมของประชาชนภายหลัง
การเปล่ียนแปลงการปกครองสูร่ะบอบประชาธปิไตยไม่วา่จะเป็นความเป็นธรรมในแง่สทิธิ
มนษุยชนหรอืในแง่อำานาจเหนอืทรพัยากร แนวคิดประชาสงัคมของไทยมีความสอดคลอ้ง
กบัววิฒันาการประชาสงัคมไทยนบัตัง้แตก่ารเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มาเป็น
ภาคประชาสังคมที่มีความซับซ้อนขึ้นทั้งในแง่องค์กรที่นับเนื่องและโดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์
กับภาครัฐ

ความซับซอ้นขององค์กรประชาสงัคม (Civil Society Organizations: CSOs) 
ในปัจจุบัน สะท้อนอย่างชัดเจนในการกำาหนดนิยามขอบเขตโดยธนาคารโลกซ่ึงให้การ
สนับสนุนการดำาเนินงานของประชาสังคมในนานาอารยประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 
ดังนี้102

“[Civil society] includes: the wide array of non-gov-
ernmental and not for profit organizations that have a 
presence in public life, express the interests and values 
of their members and others, based on ethical, cultural, 
political, scientific, religious or philanthropic consider-
ations.”—ประชาสังคมประกอบไปด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนและ
องค์กรไม่แสวงผลกำาไรท่ีแตกต่างหลากหลาย ซึ่งดำาเนินกิจกรรม
สาธารณะโดยสะท้อนเจตนารมย์และคุณค่าของผู้คนท้ังในและ 
นอกองค์กร ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานทางจริยธรรม วัฒนธรรม การเมือง 
หลักวิชาการ ความเชื่อ หรือทางการกุศล

102 The World Bank Group (2020). Civil Society: Overview. ค้นที ่https://www.worldbank. 
org/en/about/partners/civil-society/overview เมื่อ 11 พฤษภาคม 2563



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0Khon Thai 4.0

86 ทบทวนแนวคิด
จติสาธารณะกับสังคมไทย

คนไทย
ใจด่

ขอบเขตประชาสังคมของธนาคารโลกในปัจจุบันบ่งอย่างชัดเจนถึง (i) ความ
แตกต่างหลากหลายขององค์กรประชาสังคม และ (ii) เป็นองค์กรนอกภาครัฐและไม่ใช่
ภาคธุรกิจที่แสวงหากำาไร 

รปูท่� 8 นิำเวศประช่าสังคมิไทยในำยุค 4.0 (ThCS4.0)103

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์วิวัฒนาการประชาสังคมไทยจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันผนวกกับแนวคิดประชาสังคมจากทั้งตะวันตกและของไทยตลอดจนพัฒนาการ
ในระดับสากล อาจเสนอเป็นกรอบแนวคิดทั้งในแง่ตำาแหน่งแห่งหนในความเป็นรัฐ 
ทั้งในแง่ขอบเขตการดำาเนินงาน และในแง่องค์ประกอบมูลฐาน ได้ว่า ประชาสังคม 
คือ ภาคประชาชนที่มีจิตสาธารณะและมีความเป็นจิตอาสาที่ดำาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์ต่อสาธารณสังคม ทั้งที่ดำาเนินงานเป็นเอกเทศเพียงผู้เดียวและที่เป็น
การรวมกลุ่มหรอืองค์กร กจิกรรมของประชาสงัคมไม่ใชธ่รุกจิทีอ่าศยักลไกตลาดเป็นตวัตัง้ 
และไม่ใช่การบริหารรัฐกิจ แต่คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกับทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจทั้งในแง่การ
ดำาเนินงานและในแง่เครือข่ายความสัมพันธ์ ซึ่งเสนอเป็นแผนภาพนิเวศประชาสังคมไทย
ในยุค 4.0 ได้ดังในรูปที่ 8

103 รปูแผนทีเ่ครอืขา่ยทีใ่ชเ้ป็นฉากหลังประกอบภาพ เป็นแผนทีเ่ครอืขา่ย Internet Border Gateway 
Protocol Peering ค้นที ่https://www.wikizero.com/en/Network_mapping เม่ือพฤษภาคม 
2563
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ภายใต้ความหลากหลายขององค์ประกอบมูลฐานของประชาสังคมไทย 
ในปัจจุบัน อาจจัดแบ่งประเภทตามความเชื่อมโยงในการดำาเนินงานระหว่างภาคส่วน 
ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ประชาสังคุมเอกภาคุี 

เป็นประชาสังคมที่ไม่มีความคาบเกี่ยวเชื่อมโยงกับทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 
ประกอบด้วยจิตสาธารณะและจิตอาสา อนึง่จำาตอ้งหมายเหตไุวว้า่ ผูท้ีมี่จิตอาสานัน้มีความ
เป็นจิตสาธารณะเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ต่างไปตรงที่จิตอาสาได้กระทำาการหรือดำาเนิน 
กจิกรรมดังท่ีได้กำาหนดนยิามไวต้อนตน้ของบทความฉบบันี ้ทัง้นี ้ จิตสาธารณะมีตวัอยา่ง  
ได้แก ่ผูมี้จิตกศุลสาธารณะ (philanthropists) ทัง้ทีเ่ป็นเอกเทศและเป็นองค์กร สำาหรบัการ
กศุลท่ัวไป (charity) จะจดัเป็นประชาสงัคมหรอืไม่นัน้จะตอ้งพิจารณาเจตนาและเป้าประสงค์
ของการนำาทรัพย์สินปัจจัยนั้นๆ ไปใช้ เป็นต้นว่าการทอดกฐินหรือบริจาคปัจจัยแก่วัดที่
มิได้มีกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์อย่างชัดเจนนั้นแม้จะแน่ชัดว่าเป็นการทำาบุญกุศล 
แตว่ดัในสภาพสงัคมไทยในปัจจุบนัมิใชส่าธารณสถาน (communal space) ดังเชน่อดีต 
จึงไม่อาจนับโดยปริยายได้ว่าการบริจาคแก่วัดเป็นกิจกรรมประชาสังคม อย่างไรก็ดี การบริจาค 
แก่มูลนิธิ/โครงการ/กิจกรรมของวัดที่ดำาเนินงานเพ่ือสาธารณะ อาทิ เป็นทุนการศึกษา 
แก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็นทุนในการรับเลี้ยงดูแลเด็กเล็กที่ผู้ปกครองขัดสนยากไร้ 
เช่นนี้ย่อมจัดได้ว่าเป็นกิจกรรมประชาสังคม

จิตอาสาในประชาสงัคมเอกภาคี ได้แก ่อาสาสมัคร/นกัเคลือ่นไหวเพ่ือสาธารณะ
นั่นเอง ซ่ึงเป็นประชาสังคมที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจึงไม่จำาเป็นจะต้องอธิบายความ
มากนกั ยิง่กวา่นัน้ ยงัมีองค์กรประชาสงัคมทีเ่ป็นทีรู่จ้กัเป็นอยา่งดีเชน่กนั ได้แก ่องค์กร
พัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organizations: NGOs) ที่หากเม่ือพิจารณา 
ในภาพรวมแล้วเป็นองค์กรท่ีมีท้ังความเป็นจิตสาธารณะกล่าวคือได้รับงบประมาณดำาเนินงาน 
จากการสนบัสนนุของผูมี้จติสาธารณะและมีทัง้ความเป็นจิตอาสากล่าวคือดำาเนนิกจิกรรม
ทีเ่อ้ือประโยชนส์าธารณะโดยตรง ตวัอยา่งองค์กรพัฒนาเอกชนมีอยูม่ากมายดังได้นำาเสนอ
ไปบ้างแล้วในหัวข้อ I. 01. วิวัฒนาการฯ

2. ประชาสังคุมทวิภาคุี

• ประชาสังคุม-รัฐ ภาครัฐในยุคปัจจุบันมีการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณะที่
อยูน่อกเหนือจากกจิวตัรการบรหิารรฐักจิ ตวัอยา่งทีเ่ด่นชดัอยา่งยิง่ในลักษณะของทวภิาคี 
จิตอาสาโดยภาครฐั ได้แก ่โครงการอาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมู่บา้น (อสม.) ดำาเนนิการ 
นำาร่องในปี พ.ศ.2520 โดยกระทรวงสาธารณสุข แล้วยกขึ้นเป็นโครงการระดับชาติ 
ในปี พ.ศ.2522 จวบจนปัจจุบัน อยู่ภายใต้การดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีจำานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านทั้งสิ้นสูงถึงกว่า 
1 ล้านคน 4 หม่ืนคน ซ่ึงเป็นทีย่อมรบัจากนานาอารยประเทศวา่เป็นกำาลงัสำาคัญยิง่ในการ 
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รับมือกับวิกฤตโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงปี พ.ศ.2563 การดำาเนินงาน 
ที่จัดเป็นทวิภาคีจิตอาสาโดยภาครัฐที่สำาคัญเช่นกัน ได้แก่ สำานักบัณฑิตอาสาสมัคร  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และ มูลนธิอิาสาสมัครเพ่ือสงัคม (มอส.) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  
โดยถอืวา่เป็นหนว่ยงานภาครฐัทีผ่ลติอาสาสมัครรุน่ใหม่ตัง้แตใ่นชว่งปี พ.ศ.2512 เป็นตน้
มาจบจนปัจจุบัน (ดูหัวข้อ I. 01. วิวัฒนาการฯ ระยะกลางฯ)

ทวภิาคีจิตสาธารณะโดยภาครฐั ได้แก ่การสนบัสนนุทนุและองค์ความรูแ้กส่งัคม  
ตวัอยา่งทีโ่ดดเด่น ได้แก ่สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ซ่ึงเป็น 
หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สสส. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กองทนุ ดำาเนนิงานในการรเิริม่ ผลักดัน กระตุน้ สนบัสนนุ และรว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ 
ในสงัคมในการขบัเคลือ่นกระบวนการสรา้งเสรมิสขุภาวะทัง้ 4 ด้าน ได้แก ่กาย จิต ปัญญา  
และสังคม104 

• ประชาสังคุม-ธุ์ุรกิจ ภาคธุรกิจ/กลไกตลาดในปัจจุบันมีการดำาเนินงานที่
จัดได้ว่าเป็น ทวิภาคีจิตอาสาโดยภาคธุรกิจ อาทิ บรรษัทบริบาล (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ซ่ึงโดยเป้าประสงค์ของแนวคิดนีใ้นแตเ่ดิมนัน้หมายถงึการดำาเนนิ
กิจกรรมทางธุรกิจหรือในการอุตสาหกรรมการผลิตโดยคำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมแต่ในภายหลังได้กลายมาเป็นรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมพิเศษ
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการปลูกป่า โครงการสร้างโรงเรียน ฯลฯ แม้ในระยะหลัง 
จะได้รับเสียงวิพากษ์จากสังคมว่าเป็นไปเพ่ือเพียงสร้างภาพลักษณ์องค์กร แต่ก็ยังจัดได้
ว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะ 

การดำาเนินกิจกรรมอกีหนึ่งประเภทในหมวดนี้ ได้แก่ กลไกตอบแทนคณุระบบ
นิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) ซ่ึงเป็นกลไกอย่างใหม่ในศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มทีผู่ใ้ชป้ระโยชนจ์ากระบบนเิวศเป็นผูจ่้ายค่าฟ้ืนฟูดูแลระบบ
นเิวศนัน้ๆ ใหมี้ความสมบรูณดั์งเดิม ‘โดยสมัครใจ’ โดยมีตวัอยา่งในประเทศไทย ได้แก ่
การที ่บรษิทั ทปิโกฟู้้ดส ์จำากดั (มหาชน) เจ้าของกจิการน้ำาแร ่ ‘ออรา่’ ซ่ึงใชป้ระโยชนจ์าก 
ป่าตน้น้ำาในเขตตำาบลโป่งแยง อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ สมัครใจในการสนบัสนนุทนุดำาเนนิการ 
แกช่าวบา้นโป่งแยงในการดูแลป่าตน้น้ำานัน้ๆ105 เป็นตน้ จัดเป็นกลไกตลาดทีอ่าศยัความ
มีจิตสาธารณะของภาคธุรกิจแต่จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาโดยอาศัยความมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง

104 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2563). รู้จัก สสส. ค้นท่ี https://www. 
thaihealth.or.th/Aboutus.html เมื่อ 11 พฤษภาคม 2563

105 Wongsa, K. (2015). Payment for Ecosystem Services in the Mae Sa Watershed. 
Technical Assistant Report. USAID LEAF Thailand Office. Winrock International. 
Available at https://www.leafasia.org/sites/default/files/resources/USAIDLEAF_Mae-
Sa-PES-Report_Nov15.pdf
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กิจกรรมประเภทที่เป็น ทวิภาคีจิตสาธารณะของภาคธุรกิจ เป็นรูปแบบ 
ประชาสงัคมอยา่งใหม่ในปัจจุบนัดังนำาเสนอไปในหวัขอ้ I. 01.) ววิฒันาการฯ ระยะปัจจบุนั 
ได้แก่ กิจการเพ่ือสังคมและวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นการดำาเนินธุรกิจอย่างมี ‘ปรัตถนิยม’  
คือการดำาเนินธุรกรรมโดยคำานึงถึงผู้อ่ืนโดยส่วนรวม ซ่ึงต่างจากบรรษัทบริบาล (CSR) 
ตรงทีบ่รรษทับรบิาลเป็นกจิกรรมหรอืโครงการพิเศษทีไ่ม่ใชก่ารดำาเนินธรุกรรมของธรุกจิน้ัน  
แต่กิจการเพ่ือสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำาเนินธุรกรรมที่ผนวกการยังประโยชน์ 
แก่สังคมเข้าไปด้วยในการดำาเนินธุรกรรมนั้นๆ มีลักษณะรายได้องค์กรคล้ายคลึงกับ
องค์กรไม่แสวงผลกำาไร

3. ประชาสังคุมไตรภาคุี: ประชาสังคุม-รัฐ-ธุ์ุรกิจ

ประชาสงัคมไตรภาคี หรอื การดำาเนนิกจิกรรมประชาสงัคมทีค่าบเกีย่วระหวา่ง
ประชาสังคม ภาครัฐ และภาคธุรกิจ เป็นความซับซ้อนของยุคสมัยที่สุดในบรรดาองค์กร
ประชาสงัคมทัง้หมด เพ่ือไม่ใหเ้กดิความซับซอ้นมากขึน้โดยไม่จำาเป็น จึงจะไม่แยกระหวา่ง
ประชาสังคมไตรภาคีที่เป็นจิตอาสากับที่เป็นจิตสาธารณะ ตัวอย่างของประชาสังคม 
ประเภทนี ้ได้แก ่บรรษทับรบิาลของรฐัวสิาหกจิ อาท ิของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย  
ที่มีโครงการเพ่ือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
อยู่อย่างเนืองๆ อีกหนึ่งตัวอย่างของประชาสังคมไตรภาคี ได้แก่ โครงการพัฒนาย่าน 
อาทิ โครงการพัฒนาชุมชนฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นโครงการร่วมระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตำาบลฟ้าฮ่าม (ภาครัฐ) โดยใช้กลไกตลาดประสานกับธุรกิจในท้องที่ 
ในการจัดการขยะและทำาการเกษตรครบวงจรเพ่ือสรา้งรายได้ (ภาคธรุกจิ) ด้วยความรว่มมือ 
ของประชาชน (ประชาสังคม) เป็นต้น

• ปัระเด็นศึกัษาในอนาคิต

ประชาสังคมของไทยแม้จะมีพัฒนาการไม่นานนักแต่มีความสลับซับซ้อนและ
แตกตา่งหลากหลาย และได้เขา้มามีบทบาทในการบรหิารจัดการโดยเฉพาะในระดับทอ้งถิน่ 
เป็นอย่างมาก จึงจำาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยถึงบทบาทและความสำาคัญดังกล่าวนี้  
ตลอดจนการศึกษาถึงประเด็นปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการทำางานของประชาสังคมไทย 
เป็นการต่อไป โดยมีประเด็นที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยดังอาทิประเด็นดังต่อไปนี้

1. การสำารวจจดัเก็บขอ้มลูปฐมภมูแิละการพััฒนาระบบฐานขอ้มลูภาคุประชา

สงัคุมของไทย ภาคประชาสงัคมเป็นภาคนอกรฐัทีเ่ป็นฐานราก (grassroots non-state  
sector) ซ่ึงมีบทบาทและความสำาคัญในการเมืองการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการดำาเนินนโยบายสาธารณะอย่างมีความครอบคลุม  
(inclusiveness) การมีข้อมูลปฐมภูมิของภาคประชาสังคมไทยทุกกลุ่มดังนำาเสนอใน  
หัวข้อ I. 03.) แนวคิดว่าด้วยประชาสังคมไทยในยุค 4.0 จึงเป็นความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน
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ในการส่งเสริมผลักดันการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ของภาคประชาสังคม 
ในการเมืองการปกครองไทย อนึ่งการจัดการฐานข้อมูลข้อมูลจะต้องมีความเป็นพลวัต 
ซ่ึงอาจกระทำาได้โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลที่ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงให้ทันสมัย

2. การจดัทำาเวทีดจิตัิลเพั่�อสง่เสริมการประสานคุวามร่วมมอ่ของภาคุประชา

สงัคุมในประเทศไทย สบืตอ่เนือ่งจากการจดัทำาระบบฐานขอ้มูลภาคประชาสงัคมของไทย 
การพัฒนาจัดทำาเวทดิีจิตลั (digital platform) เพ่ือสง่เสรมิการประสานความรว่มมือของ
ภาคประชาสังคมนับว่ามีความสำาคัญเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง โดยเวทีดังกล่าวจะต้องเป็น 
สื่อกลางในการเชื่อมประสานเวทีดิจิทัลที่มีอยู่แล้วอาทิ ธนาคารจิตอาสา (https://www.
jitarsabank.com/) ซึ่งเป็นเวทีสำาหรับบริหารจัดการกำาลังพลจิตอาสา เทใจดอทคอม 
(https://taejai.com/) ซ่ึงเป็นเวทีดิจิตัลในการเป็นตัวกลางในการรับการสนับสนุนการ
ดำาเนนิงานเพ่ือสาธารณะประโยชน ์และ เครอืขา่ยจิตอาสา (http://www.volunteerspirit. 
org) ซึ่งเป็นเวทีดิจิทัลเพ่ือเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในประเทศไทย เป็นต้น  
ยิง่ไปกวา่นัน้ เวทดัีงกลา่วจะตอ้งพัฒนาใหเ้ป็นเวทเีพ่ือการแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ยา่งมีพลวตั
อีกด้วย

3. การศึกษาภาคุประชาสังคุมไทยเชิงวิชาการในเชิงลึก อาทิ อุดมการณ์

และพัลวัตของอุดมการณ์ภาคุประชาสังคุมไทย พััฒนาการของภาคุประชาสังคุมไทย

ในรายสาขา (สิ�งแวดล้อม สทิธุ์มินษุยชน พัฒันาชนบท ฯลฯ) และบทบาทตอ่นโยบาย

และธุ์รรมาภิบาล เป็นต้น การก่อกำาเนิดรวมกลุ่มในภาคประชาสังคมนอกจากการมี 
เป้าหมายรว่มแล้วยงัอาจมีอุดมการณเ์บือ้งหลังบางอยา่งรว่มกนั ตวัอยา่งเชน่ อุดมการณ์
ที่มีพื้นฐานจากจริยศาสตร์เชิงคุณธรรม (virtue ethics) อุดมการณ์ประโยชน์นิยม (util-
itarianism) อุดมการณ์ที่ตั้งอยู่บนจริยธรรมโลกวิสัย (secular ethics) อาทิ อุดมการณ์
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สำานึกพลเมือง สตรีนิยม และ สามัญสำานึก เป็นต้น การก่อเกิด
และพัฒนาการของภาคประชาสังคมยังมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็น
สาขาสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน หรือพัฒนาชนบท นอกจากนั้นการเข้าใจบทบาทและ
พัฒนาของภาคประชาสงัคมตอ่การนโยบายและธรรมาภิบาล ตลอดจนความเขา้ใจพลวตั
และพัฒนาการในแต่ละสาขาจะนำาไปสู่การส่งเสริมการดำาเนินงานของภาคประชาสังคม 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นการต่อไป

4. การศกึษากรอบสถาบนัและกฎขอ้บงัคุบัที�เกี�ยวขอ้งกับภาคุประชาสงัคุม

ของไทย การส่งเสริมภาคประชาสังคมในฐานะภาคนอกรัฐในการเมืองการปกครองของ
ไทยยังนับว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น แม้ว่าไทยจะมีหน่วยงานส่งเสริมภาคประชาสังคม ได้แก่ 
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย ์แตย่งันบัวา่เป็นหนว่ยงานทีก่อ่ตัง้ขึน้มาใหม่ 
ตาม พรบ.ปรบัปรงุโครงสรา้งกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่14) พ.ศ.2558 กฎขอ้บงัคับตา่งๆ  
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ที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมของไทย ล้วนเป็นกฎที่คาบเกี่ยวโดยอ้อมหรือเป็นกฎ 
ที่จะต้องปรับปรุงให้ทันต่อยุคสมัย อาทิ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 
การจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมไทยในการเมืองการปกครองจึงจำาเป็น
จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์กรอบสถาบันและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำาไปสู่ข้อเสนอ
ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

5. การศึกษาพััฒนาแนวทางในการพััฒนาทรัพัยากรบุคุคุลภาคุประชา 

สังคุมไทย เม่ือครั้งอดีตในช่วงเริ่มต้นพัฒนาประเทศไทย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ภาคประชาสงัคมไทยเป็นการรเิริม่โดยสถาบนัการศกึษา โดยในระยะแรก ในปี พ.ศ.2512 
ป๋วย อ้ึงภากรณ ์ซ่ึงดำารงตำาแหนง่เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ในขณะนั้นได้ดำาเนินการโครงการประกาศนียบัตรอาสาสมัครขั้นบัณฑิตสืบเน่ืองกระทั่ง
พัฒนามาเป็นสำานักบัณฑิตอาสาสมัครมีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปัจจุบัน ต่อมาเม่ือเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และเกิดรัฐประหารขึ้นจนป๋วย 
จำาต้องเดินทางออกนอกประเทศไปยังยุโรปนั้น จอน อ้ึงภากรณ์ บุตรชายของ ป๋วย  
อ้ึงภากรณ ์ได้สบืตอ่อุดมการณพั์ฒนาจิตอาสาโดยผลักดันโครงการอาสาสมัครเพ่ือสงัคม 
ภายใตส้ถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เริม่ตน้ดำาเนนิโครงการเป็นครัง้แรกในปี 
พ.ศ.2523 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือปลกูฝงั ‘จิตสำานกึจิตอาสา’ ใหแ้กเ่ยาวชนคนหนุม่สาว 
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสำานักบัณฑิตอาสาสมัครของป๋วย กระทั่งในปี พ.ศ.2529 จึงจด
ทะเบียนเป็น มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) จวบจนปัจจุบัน ในช่วงทศวรรษแรก
ของ มอส. หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นยุคแห่งการแสวงหา วัฒนธรรมความเป็น 
ศษิยพ่ี์ศษิยน์อ้งมีความเขม้แขง็เป็นอยา่งยิง่แตผ่อ่นคลายลงไปตามระยะเวลาเนือ่งด้วยวา่
สภาพเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรมในปัจจบุนัมีความเปล่ียนแปลงเปลีย่นไปเป็นอันมาก 
จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคประชา
สังคมที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อตอบสนองต่อยุคสมัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

ภาคประชาสังคมยุคใหม่ของไทยหรือภาคประชาสังคมไทยในยุค 4.0 จัดว่า 
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพเพ่ือที่จะก้าวไปเป็นภาคส่วนนอกรัฐที่มี
บทบาทสำาคัญต่อธรรมาภิบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ การเมือง
การปกครอง ของประเทศไทย หากแตน่บัเป็นการเริม่ตน้ทีมี่ทศิทางทีดี่และมีศกัยภาพสงู 
ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตโดยจะขาดไม่ได้ที่จะต้องมีการดำาเนินการศึกษาวิจัยและ 
สง่เสรมิการพัฒนาใหท้นัตอ่ยคุสมัย อนึง่ บทความฉบบันีจึ้งจะขอสรปุปิดทา้ยด้วยการตอบ
ประเด็นทีเ่ปิดไวใ้นตอนตัง้ตน้บทความไวว้า่ ใชห่รอืไม่วา่ จิตอาสาและจติสาธารณะ อันเป็น
มูลฐานของประชาสงัคมไทยในยคุปัจจุบนัมีรากเหง้าสำาคัญมาจากวฒันธรรมความเชือ่ใน  
‘การทำาบุญทำาทาน’ ที่มีอยู่ในความเชื่อของทุกศาสนาหรือแม้แต่ในผู้ไม่นับถือศาสนาใด
ก็ตาม ด้วยการถามคำาถามเสียใหม่ว่า ใช่หรือไม่ว่า จิตอาสาและจิตสาธารณะ อันเป็น
มูลฐานของประชาสงัคมไทยในยคุปัจจบุนั มีรากเหง้าสำาคัญมาจากเนือ้แทข้องการได้เกดิมา
เป็นมนษุย ์ ดังทีไ่ด้ประจักษใ์นสงัคมไทยในทกุครัง้ทีเ่กดิเหตวุกิฤต ิไม่วา่จะเป็นเหตกุารณ ์
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สนึามิครัง้ใหญ่ในชว่งปลายปี พ.ศ.2547 ในเหตมุหาอุทกภัยทีก่นิเวลานานรว่ม 8 เดือน
ในช่วงปี พ.ศ.2554 ในเหตุ 13 หมูป่าถ้ำาหลวงขุนน้ำานางนอนในปี พ.ศ.2561 หรือใน
เหตุวิกฤติโควิดระบาดอย่างในปัจจุบัน ในทุกๆ วิกฤติ จะเห็นถึงความเป็นจิตสาธารณะ
ของคนไทยทกุผูท้กุคน และเหน็ถึงการ ‘ขนัอาสา’ ทีพ่าสงัคมไทยรอดพ้นวกิฤตมิาได้อยา่ง 
‘งดงาม’ ทุกครั้ง. เสมอมา. 

นอกจากการแบ่งปันเผ่�อแผ่กันแล้ว สรรพัสัตว์ทั�งปวงหามีที�พัึ�ง

อย่างอ่�นไม่106

– สิทธัตถะ โคตมะ (563-483BCE)

106 พระพุทธพจน์ ใน พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒ - พระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ 
เลม่ที ่28 ขอ้ที ่1073 หนา้ 372: น ห ิทานา ปรำ อตถฺ ิปต�ิ ฐา สพฺพปาณนิำ แปลงบาลีอักขระไทย
เป็นอักขระพราหมี (Brāhmī) โดยผู้เขียน คำาแปลภาษาไทยอ้างอิงจาก พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2548). อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต. กรุงเทพฯ: สถาบันบันลือธรรม. หน้า 
103
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II. 

จิตสาธารณะ
(public minds)

จามะรี

เชียงทอง1

• คิวามสำาคัิญข้องปััญหา

สังคมไทยกำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมเมือง 
ที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น แม้ประชากรจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนประชากรทั้งหมด  
ยังคงอาศัยอยู่ในภาคชนบท

นักวิชาการรุ่นก่อนมักอธิบายสังคมไทยในอดีต จนกระท่ังถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ว่าเป็นสังคมบิดรอุปถัมภ์ (paternalism) (ดูการอธิบาย 
และวิเคราะห์ใน Thak Chaloemtiarana 2007) แต่การพัฒนาเข้าสู่ความเป็นสังคม
อุตสาหกรรม และความเป็นสงัคมเมืองมากขึน้ๆ พรอ้มๆ กบัการพัฒนาระบอบเศรษฐกจิ
การเมืองแบบ “เสรีประชาธิปไตย” ทำาให้อุดมการณ์เรื่อง เสรีภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ความเสมอภาคและสทิธทิีเ่ทา่เทยีมกัน กา้วมาคู่ขนานและเป็นคู่แขง่กบัการเมือง
แบบเดิม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน (ทศวรรษ 2560) ที่ความก้าวหน้าของ
อินเตอร์เน็ตในการสื่อสาร ทำาให้สังคมมีการติดต่อแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น 
กันอย่างรวดเร็ว และรอบด้าน

อย่างไรก็ตามบทความเชิงวิเคราะห์นี้จะไม่ได้วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกจิการเมืองโดยตรง หากแตใ่หค้วามสนใจกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในประเด็น
ความคดิและภาคปฏิบัติในการมี “ส่วนร่วมทางสังคม” ในประเดน็ที่ยังไม่มกีารศึกษากัน
อย่างกว้างขวางมากนักคือ ประเด็นเรื่อง “จิตสาธารณะ” (public mind)

“จิตสาธารณะ” เป็นกรอบคิดทีเ่ตบิโตขึน้มาในประเทศตะวนัตก พรอ้มๆ กบัการ 
เติบโตของสังคมเมือง และชนชั้นพ่อค้า แต่ก็มีรากฝังแฝงอยู่ในคำาสอนในคริสต์ศาสนา 

1 ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ผูเ้ขยีนขอขอบคุณ  
คุณยุคล พิทักษา ที่ช่วยค้นข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งช่วยพิมพ์ต้นฉบับอย่างมีประสิทธิภาพ
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เรื่อง การทำาบุญกุศล ทั้งในด้านการบริจาคสินทรัพย์และเงินทอง รวมทั้งการบริจาค 
แรงกายอาสาสมัคร (volunteering) ชว่ยกจิกรรมในการกศุลตา่งๆ อันเป็นการชว่ยเหลอื
คนจน

แตจ่ากครสิตศ์ตวรรษที ่16 เป็นตน้มา การบรจิาคของชนชัน้พ่อค้า เริม่มีการ
ระบวุตัถปุระสงค์เพ่ือ “ประโยชนส์าธารณะ” (public benefit) ทีช่ดัเจน และไม่จำาเป็นตอ้ง
พุ่งเป้าเฉพาะเพ่ือสงเคราะหค์นจน แตเ่พ่ือ “สว่นรวม” ในวงกวา้ง เชน่ สรา้งสถานศกึษา 
สร้างสวนสาธารณะ ฯลฯ ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ (Chesterman 1979)

การเปล่ียนแปลงความคิดนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมือง การเติบโตของชนชั้นพ่อค้า และการเติบโตของภาค “ประชาสังคม”

สำาหรับประเทศไทยในทศวรรษ 2560s ก็สามารถแลเห็นความเติบโตของ
ชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเมือง (และการเติบโตของชนชั้นเศรษฐี) แม้ไทยจะยังติดอยู่ใน
กลุ่มประเทศใน “กับดักรายได้ปานกลาง” แต่รายได้เฉลี่ยที่ 278,832 บาท/ครัวเรือน/ปี  
(สำานกังานสถติแิหง่ชาต ิพ.ศ. 2554) กถ็อืเป็นรายได้ทีเ่พียงพอตอ่การดำารงชวีติในเมือง 
(เส้นระดับความยากจนต่อครัวเรือน/ปี เท่ากับ 112,764 บาท) (สำานักงานสถิติแห่งชาติ 
พ.ศ. 2554)

ในปี พ.ศ. 2561 แชรติีเ้อดฟาวด์เดชัน่ ระบวุา่ ไทยตดิอันดับ 4 ของประเทศที่
บรจิาคเงินเพ่ือการกศุล (อันดับที ่1 คือ เมียนมา อันดับที ่2 คือ อังกฤษ และอันดับที ่3  
คือ มอลตา้) (กรงุเทพธรุกจิ 23 ตลุาคม 2562) แม้บทความดังกล่าวไม่ได้ระบชุดัเจนวา่ 
“การกุศล” หมายถึงอะไรบ้าง แต่ก็น่าจะรวมทั้งการบริจาคเพ่ือศาสนา และการบริจาค 
ช่วยเหลือ “ผู้ประสบภัยต่างๆ”2

อย่างไรก็ตาม “จิตสาธารณะ” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ “การบริจาค” (เงิน) หรือ
การบริจาคแรงกาย (อาสาสมัครช่วยทำางาน หรือจิตอาสา) หากแต่ต้องมีความเกี่ยวพัน
กบัการเตบิโตของภาค “ประชาสงัคม” อันเป็นบทสะทอ้นของการปรบัโครงสรา้งการเมือง
และเศรษฐกิจ

• วตัถุปุัระสงคิใ์นกัารศึกัษา

1. ทบทวนวรรณกรรมสำาคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบักำาเนดิของ “จิตสาธารณะ” (public 
mind) ในตะวนัตกโดยเฉพาะในอังกฤษ และบางประเทศ เชน่ สหรฐัอเมรกิา และเยอรมัน

2. ทบทวนการเปล่ียนแปลงสงัคมไทยจากสงัคมเกษตรกรรมแบบ “บดิรอุปถมัภ์”  
สูส่งัคมเมืองแบบ “ประชาธปิไตย” และกำาเนดิของจิตสาธารณะ โดยใหค้วามสำาคัญเกีย่วกบั 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง

2 โดยท่ีผู้เขียนมีความเห็นว่า สื่อสารมวลชน เช่น โทรทัศน์ มีบทบาทสำาคัญในการนำาเสนอข่าว 
ผู้ประสบภัยต่างๆ
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• คิำาถุามในกัารวจิิยั

1. จติสาธารณะคืออะไร แตกตา่งจากจิตอาสาอยา่งไร และเกีย่วพันกบั “ประชา
สังคม” อย่างไร

2. จิตสาธารณะ (ในความหมายของการสร้างประโยชน์สาธารณะ) สามารถ
เติบโตคู่ขนานกับโครงการสวัสดิการของรัฐ และเกื้อหนุนกันได้หรือไม่ อย่างไร

• เน่�อเร่�อง

คำาวา่ “จติสาธารณะ” (public mind) มีความหมายมากกวา่คำาวา่ “จิตอาสา” 
(volunteering spirit) โดยทีจิ่ตสาธารณะ3 นัน้หมายถงึ จิตใจทีคิ่ดถงึผลประโยชนส์ว่นรวม  
(public benefits) ในขณะทีจิ่ตอาสา4 หมายถงึ จิตใจทีป่ระสงค์จะชว่ยดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ  
(ซึ่งอันที่จริงก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม) โดยไม่หวังค่าตอบแทน 
ที่เป็นตัวเงิน

บทความที่จะเขียนต่อไปนี้ จะประกอบด้วย 1) การทบทวนที่มาของกรอบคิด  
2 กรอบคิดน้ีในสงัคมตะวนัตก ในชว่งกอ่นกอ่ตวัเป็นสงัคมทนุนยิมอุตสาหกรรมสมัยใหม่  
(อังกฤษเป็นส่วนใหญ่) 2) พ้ืนที่ของกรอบคิด 2 กรอบคิดน้ี รวมทั้งความเป็นมาของ 
กรอบคิดในสังคมไทย และ 3) บทสรุป

3 “จิตสาธารณะ”
 จิต = ใจ หรือสิ่งที่ทำาหน้าที่คิด นึก และรู้
 สาธารณะ = ทั่วไป เพื่อประชาชนทั่วไป 
 ดังนั้น เม่ือสองคำานี้มารวมกันจึงหมายความว่า สำานึก หรือความคิดที่จะทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์

แก่สังคม หรือคนทั่วไป (ที่มาข้อมูล: เว็บไซต์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554)
4 ตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ฉบบั พ.ศ. 2542 บอกวา่ จติเป็นคำานาม หมายถงึ ใจ  

สิง่ทีมี่หนา้ทีรู่ ้ คิด และนกึ สว่น อาสา เป็นคำากรยิา หมายถงึ เสนอตวัเขา้รบัทำา ดังนัน้ จิตอาสา 
จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามท้ังปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ โดยเต็มใจสมัครใจอ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ  
ปิตสิขุ ท่ีพรอ้มจะเสยีสละเวลา แรงกาย แรงสตปัิญญา เพ่ือสาธารณประโยชนใ์นการทำากจิกรรม 
หรอืสิง่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กผู่อ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน และมีความสขุท่ีได้ชว่ยเหลือผูอ่ื้น เป็นจติ
ที่ไม่นิ่งดูดายเม่ือพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเม่ือได้
ทำาความดีและเห็นน้ำาตาเปล่ียนแปลงเป็นรอยย้ิม เป็นจิตท่ีเป่ียมด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น  
และพลังแห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้
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II. 01.

กั า ร ท บ ท ว น บ ริ บ ท สั ง คิ ม ต ะ วั น ต กั
กั� อ น ทุ น นิ ย ม อุ ต ส า ห กั ร ร ม ส มั ย ใ ห ม� : 
ศ า ส น า แ ล ะ กั า ร ปั รั บ แ น ว คิิ ด
ใ น ศ า ส น า เ ร่� อ ง กั า ร  “ ทำ า บุ ญ ”

สังคมตะวันตกจากคริสต์ศตวรรษที่ 8 เป็นต้นมา อยู่ภายใต้อิทธิพลของ 
คริสตศาสนจักรที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วาติกัน แม้กษัตริย์จะมีอำานาจในการปกครองทางโลก 
แต่ศาสนจักรซ่ึงนอกจากจะปกครองทางธรรม ยังมีอิทธิพลศักด์ิสิทธิ์ (sacred) เหนือ 
ราชอาณาจกัรในแง่ทีเ่ป็นผูร้องรบัอำานาจอัน “ชอบธรรม” ของอาณาจักร ซ่ึงแสดงปรากฏ
จากการสวมมงกฎุใหก้ษตัรยิ ์รวมทัง้มีบทบาทในการแตง่ตัง้พระสงัฆราช (Bishop) ในแตล่ะ 
อาสนวิหาร (cathedral) สำาคัญๆของแตล่ะอาณาจกัร นอกจากนัน้ อำานาจของศาสนจักร
ยังแทรกซึมไปยังระบบตำาบล (parish) โดยในระบบตำาบล/หมู่บ้าน จะมีวัดคริสต์ศาสนา
และพระประจำาหมู่บ้าน ซึ่งพระจะมีบทบาทใกล้ชิดกับประชาชน

ในประเทศอังกฤษวัดจะมีบทบาทในการช่วยเหลือคนยากจนมาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 12 โดยที่วัดที่มีที่ดินเป็นของตนเองจะมีรายได้จากผลผลิตและหรือค่าเช่าจากที่ดิน

นอกเหนือจากการช่วยเหลือคนยากจนโดยตรงของวัด และวัดยังเทศนาให้ผู้มี 
จิตศรทัธาทัง้หลายรูจ้กัการ “ทำาบญุ” หรอื “การกศุล” (charity) ซ่ึงแปลวา่ “ความปรารถนาดี 
ต่อผู้อ่ืน ซ่ึงมนุษย์ควรพึงมีต่อกัน” (all the good affections-that men ought to 
bear towards each other” (Chesterman 1979: 1) ดังนั้น คริสตศาสนิกชน จึง
มักถูกสอนให้มีจิตใจที่ต้องทำาความดีเพ่ือผู้อ่ืนในฐานะเป็นหน้าที่ที่ดี (Christian duty) 
(Chesterman 1979: 2)

ในขณะที่คำาว่า “การกุศล” (charity) ในด้านหนึ่งหมายถึงการบริจาคเงิน 
เพ่ือใหศ้าสนานำาไปชว่ยเหลอืผูอ่ื้น ในอีกด้านหนึง่ยงัหมายถงึ การใหบ้รกิาร (services) หรอื 
การใหค้วามชว่ยเหลอื คนยากจน คนยากไร ้ (destitute) คนเจ็บป่วย หรอืคนชรา คำาวา่  
“การทำาบุญ” (philanthropy) ก็มีความใกล้เคียงจนเกือบจะเป็นคำาเดียวกับ “charity” 
หมายถงึ “ความรกัตอ่เพ่ือนมนษุย ์ ซ่ึงแสดงออกผา่นการใหค้วามชว่ยเหลอืและสวสัดิการ” 
(love of mankind especially as shown in services to general welfare) (Ches-
terman 1979: 2)
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รากศัพท์ของคำาว่า philanthropy (ซึ่งในภาษาไทยแปลว่า การกุศล หรือการ
ทำาบญุ) ในภาษาอังกฤษมีทีม่าจากภาษากรกี philos ทีแ่ปลวา่ “รกั” และ anthros ทีแ่ปลวา่  
“มนุษยชาติ” ดังนั้น philanthropy จึงหมายความถึงความรักในมนุษยชาติ5 ซึ่งสอดรับ
กับคำาสอนในคริสตศาสนา

ในสงัคมอังกฤษจากครสิตศตวรรษที ่16 เป็นตน้มา คนทีบ่รจิาคเงินหรอืทรพัยส์นิ 
เพ่ือสาธารณกุศลมักจะเรียกว่า “philanthropist” เศรษฐี “ผู้ใจบุญ” หลายคนนิยม
ทำาพินัยกรรมในการบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพ่ือสาธารณกุศลต่างๆ ซ่ึงมักจะมอบให้ 
“กองทนุ” (trusts) เป็นผูจ้ดัการดูแลการใชจ้า่ยเงิน หรอืทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
เพื่อ “สาธารณกุศล”

อยา่งไรกต็าม ในศตวรรษที ่166 “สาธารณกศุล” นัน้ มิได้จำากดัแค่การใหค้วาม
ชว่ยเหลอื “ผูย้ากไร”้ หากแตย่งัรวมถงึความชว่ยเหลือทางการศกึษา ศาสนา และความ 
ชว่ยเหลอือ่ืนๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ชมุชน (relief of poverty, advancement of education,  
advancement of religion and ‘other purposes beneficial to the community’) 
(Chesterman 1979: 7) หรอือีกนยัหนึง่เป็น “ประโยชนต์อ่สาธารณะ” (public benefit) 
(ตคีวามกวา้งๆ ได้วา่ “ทกุคน” อันหมายรวมทัง้คนรวยและคนจน-ดังนัน้จึงเป็นการขยาย
ความคำาว่า “สาธารณกุศล” ให้ก้าวเลยการช่วยเหลือ (เฉพาะ) คนจนอย่างมีนัยสำาคัญ)

ในกรณขีองประเทศอังกฤษ Chesterman (1979: 12-13) วเิคราะหว่์า แม้การ
บรจิาคเพ่ือสาธารณกศุลเหล่านี ้จะเกดิโดยความ “สมัครใจ” (voluntary) แตใ่นอีกแง่หนึง่
ก็อาจมองได้ว่า มันเป็นความสำานึกผิดเชิงวิญญาณ หรือการถูกบังคับในเชิงจิตวิญญาณ 
(spiritual coercion) เพราะคริสต์ศาสนาโดยเฉพาะคาทอลิก มักมองว่าความร่ำารวยนั้น
เป็นความผดิบาปทางศาสนา “อูฐจะรอดรเูขม็ยงัง่ายกวา่ทีค่นรวยจะผา่นเขา้ประตสูวรรค์” 
ดังนั้น ความรู้สึกเช่นนี้ ทำาให้คนรวย (จำาเป็น) ต้องบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

ในสมัยกษตัรยิเ์ฮนรทีี ่8 ของอังกฤษ ได้มีการแยกตวัออกจากศาสนาคาทอลกิ7  
และพระองค์ประกาศตัง้นกิายใหม่ทีเ่รยีกวา่ Church of England ในปี ค.ศ. 1539 และ 
ในเวลาต่อมาได้ประกาศยึดทรัพย์ของวัดคาทอลิกเป็นสมบัติของกษัตริย์ ท่ีดินของวัดบางส่วน 
ได้มีการขายออกไปในภายหลัง ซึ่ง Chesterman (1979: 16) มองว่า ได้เปิดโอกาส 

5 ในเวลาต่อมานักวิชาการบางคนพยายามสร้างคำาจำากัดความที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น เช่น 
Lester Salamon นิยามว่า หมายถึง “การให้เวลา หรือสิ่งของเพื่อกิจการสาธารณะ” (อ้างใน  
Witkowski and Bauerkämper 2016: 2) นกัวชิาการคนอ่ืนๆ เชน่ Anheier และ List (2005: 
196) ขยายความเพ่ิมเตมิวา่ philanthropy หมายถงึ การใหท้รพัยส์นิ ความชำานาญ (skill) และ
เวลา เพื่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

6 ในศตวรรษท่ี 16 เชน่กนัในเยอรมัน กมี็เศรษฐีนายทุนเงินกูช้ือ่ Jakob Fugger ทำาการกอ่สรา้ง
บ้านพักสำาหรับให้คนจนเช่า จำานวน 106 หน่วยพัก และมีการมอบให้เป็น “สาธารณะสมบัติ” 
(เฉพาะใหค้นจนเชา่) ซ่ึงยงัคงยนืยงอยูจ่นถงึปัจจบุนั (ถกูทิง้ระเบิดชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และ
ได้รับการบูรณะใหม่โดยลูกหลานคนในตระกูลฟุกเกอร์ (Steinmetz 2015: 244)

7 ส่วนหนึ่ง เพราะประสงค์จะเสกสมรสใหม่ ซึ่งทำาไม่ได้ภายใต้ศาสนาคาทอลิก (แต่น่าจะมีสาเหตุ
อื่นๆ อีก)
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ให้ชนชั้นพ่อค้าในเมืองสามารถซ้ือที่ดินได้ และกลายเป็นเจ้าของที่ดิน ในขณะเดียวกัน 
ชนชั้นกลางในชนบทก็สามารถขยายที่ดินเพาะปลูกได้เพ่ิมเติม และคนชั้นกลางที่รวยขึ้น
เหล่านี้จะมีบทบาทมากขึ้นในการทำาสาธารณกุศล

นอกจากนิกาย Church of England (Anglican) การปฏิรูปศาสนานิกาย 
โปรแตสแตนต์ที่ริเริ่มในเยอรมันในศตวรรษที่ 16 โดยมาร์ติน ลูเธอร์ และแผ่ขยาย 
แตกเป็นนกิายตา่งๆ ไปทัว่ยโุรป8 กเ็ริม่ขา้มมาสูเ่กาะอังกฤษแตกเป็นนกิาย เชน่ เพียวรตินั 
เมธอดิสท์ และเควกเกอร์ นอกจากคำาสอนเรื่องความรักในเพื่อนมนุษย์สิ่งที่นิกายเหล่านี ้
มีรว่มกนัคือ คำาสอนเรือ่งบคุคลตอ้งมุ่งม่ันในการทำางานหนกั ประหยดัอดออม นอบนอ้ม
ถ่อมตน การกระทำาใน “โลกนี้” ล้วนมีความสำาคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการสักการะ
แก่พระเจ้า

Chesterman (1979: 16-17) ตั้งข้อสังเกตว่า การทำาสาธารณกุศลของคน 
ชั้นกลางท่ีร่ำารวยในอังกฤษจากศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา มักจะมีการระบุวัตถุประสงค์ 
การทำาบุญที่ชัดเจน เช่น ช่วยเหลือคนจน หรืออุดหนุนการศึกษา ฯลฯ (ซึ่งทั้งนี้ก็ถือเป็น 
การให้ความสำาคัญกับการกระทำาดีใน “โลกนี้” มากขึ้น ตามคำาสอนแบบโปรแตสแตนต์)  
(ในขณะที่ในอดีตมักจะมอบให้วัดโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ หรือเป็นวัตถุประสงค์ใน  
“โลกหน้า” เช่น ให้วัดสวดอุทิศ (masses) ให้กับผู้วายชนม์)

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1349 มีการออกกฎหมายชื่อว่า The Statute of Labourers 
แบ่งคนจนออกเป็น “คนจนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ” (deserving poor) กล่าวคือ 
เต็มใจที่จะทำางาน กับ “คนจนที่ไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือ” (undeserving poor) 
คือ เกยีจครา้น ไม่ตัง้ใจทำางาน ซ่ึงกรอบคิดเชน่นี ้ถกูใชต้อ่เนือ่งมาในศตวรรษที ่14-15 
ซ่ึงมีการตัง้บา้นสงเคราะห ์ (almshouses) ใหค้วามชว่ยเหลอื “คนจนทีส่มควรได้รบัความ 
ช่วยเหลือ” (Chesterman: 1979:18) ซ่ึงก็เข้ากับแนวทางคำาสอนแบบโปรแตสแตนต์
ที่เน้นเรื่องการทำางานหนักแม้ในหมู่คนจน กล่าวคือ ถ้าทำางานหนักก็จะไม่จนอีกต่อไป

ในศตวรรษที ่16 ในปี ค.ศ. 1572 มีแนวคิดการจัดการในการดูแลคนจน ด้วยการ 
ออกกฎหมาย Poor Law มีการเก็บภาษีช่วยเหลือคนจน (poor rates) ที่เรียกเก็บจาก
เจ้าของทีดิ่นในแตล่ะตำาบล เพ่ือนำาไปใชใ้นบา้นสงเคราะหแ์ละ/หรอืมอบใหว้ดัประจำาตำาบล
นำาไปใหค้วามชว่ยเหลอื “คนจนทีส่มควรได้รบัความชว่ยเหลือ” ซ่ึงหากมองในเชงิวพิากษ ์
คนจนเหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งแรงงานที่เจ้าของที่ดินผู้เสียภาษีสามารถจ้างมาทำางานได้ใน
ราคาถูก ดังนั้น การ “สงเคราะห์” คนจนเช่นนี้จึงถูกวิพากษ์ว่า มีนัยยะแฝงเร้น

ในอีกมุมหนึง่ การชว่ยเหลือคนจนนัน้ถกูมองวา่ มิได้เป็นแค่การทำาบญุ แตย่งัเป็น  
“ประโยชนต์อ่สาธารณะ” (public benefits) โดยรวม เพราะถา้คนจนได้รบัความชว่ยเหลือ  
จนสามารถยืนบนลำาแข้งของตนเองได้ สังคมโดยรวมก็จะเข้มแข็งและมีความสุข

8 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Calvinism
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การศึกษาก็เป็นสาธารณประโยชน์ที่สำาคัญ เพราะจะช่วยให้ลูกหลานคนจน
สามารถมีความรู ้ปรบัปรงุฐานะของตนเอง เป็นแรงงานคุณภาพทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคม
โดยรวม

การให้เงินอุดหนุนในรูปแบบ trusts ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมักจะเป็น 
การกศุล เชน่ โรงพยาบาล สถานดูแลทางการแพทยแ์ละการวิจยัทางการแพทย ์สถานอภิบาล 
เด็กกำาพร้า เด็กหูหนวก-ตาบอด เป็นต้น

Chesterman (1979: 33) วิเคราะห์ว่า แนวทางการบริจาคเงินเพ่ือการกุศล 
ทีเ่ป็น “สาธารณประโยชน”์ ทีด่ำาเนนิอยา่งตอ่เนือ่ง จากศตวรรษที ่16 จนถงึศตวรรษที ่17-18  
เป็นการผสมผสานแง่มุมแรงจูงใจทั้งในด้านศาสนา มนุษยนิยม และการพาณิชย์ หรือ
เศรษฐกจิเขา้ด้วยกนั (religious, humanitarian, and commercial motivation) ถอืเป็น 
จุดเปลี่ยนที่สำาคัญทางสังคมต่อการทำากิจกรรมเพื่อ “โลกนี้” (secular world)

II. 02. 

จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ
ใ น ภ า คิ ปั ร ะ ช า ช น 
แ ล ะ คิ น ชั� น กั ล า ง

หากพิจารณาจากการวิเคราะห์ของ Chesterman (1979) เกี่ยวกับสังคม
อังกฤษในเรื่องการทำาการกุศล จะเห็นว่าเขาให้ความสำาคัญกับการก่อตัวของคนชั้นกลาง  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชนช้ันพ่อค้าท่ีมีสตางค์ท่ีเร่ิมจากศตวรรษท่ี 16 เป็นต้นมา ซ่ึงมีความประสงค์ 
ทีจ่ะบรจิาคเงิน หรอืทรพัยส์นิ เชน่ ทีดิ่น เพ่ือ “สาธารณประโยชน”์ โดยระบวุตัถปุระสงค์
ไว้ชัดเจนว่าต้องการให้นำาเงินที่บริจาคไปทำาอะไร ซ่ึงไม่จำาเป็นต้องเป็นการสงเคราะห์ 
คนยากจน (poor relief) แต่สามารถใช้ในการศึกษา หรือการรักษาพยาบาล (ซ่ึงได้
ประโยชน์ทั้งคนรวย และคนจน)

คนช้ันพ่อค้าเหล่าน้ี เม่ือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน ก็ต้องการมีบทบาททางการเมือง 
มากขึ้น เพราะเขาคือ กลุ่มคนที่เสียภาษี ดังนั้นในอีกด้านหนึ่ง กำาเนิดของคนชั้นพ่อค้า 
มักเกดิควบคู่กบัการเตบิโตของ “ประชาสงัคม” (civil society) ซ่ึงแปลตรงตวักคื็อ สงัคม
ภาคพลเรือน (ในเมือง) หรือสังคมสุภาพชน

• กัารจิดัระเบียบสังคิมเม่อง: พ่ื่�นที�สาธารณะ และคิวามเปัน็สุภาพื่ชน

พัฒนาการของสงัคมทนุนยิมอุตสาหกรรมตะวนัตก เตบิโตควบคู่กบัสภาวะของ
ความเป็นเมืองทีมี่คนจำานวนมากหล่ังไหลทะลักกนัเขา้มาจากชนบท การทีค่นจำานวนมาก 
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ทีไ่ม่รูจั้กกนัมากอ่น ตอ้งเขา้มาอยูร่ว่มกนัในเมือง ทำาใหต้อ้งมีการจัดระเบยีบการอยูร่ว่มกนั  
ที่ไม่ได้เน้นเรื่อง “สิทธิ” ของตนเองอย่างเดียว แต่ต้องคำานึงถึง “สิทธิ” ของผู้อ่ืนด้วย 
ตัวอย่างเช่น การจัดระบบการเข้าคิว การไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนในพ้ืนที่สาธารณะ  
ซ่ึงอาจเป็น “เรื่องเล็ก” แต่มีความสำาคัญต่อการอยู่ร่วมกันของคนจำานวนมากที่ไม่รู้จัก
กันมาก่อน

ในจัดระเบยีบพ้ืนทีส่าธารณะในเมือง ไม่ทำาใหค้นคำานงึเฉพาะสทิธขิองตนเทา่นัน้ 
แต่ต้องคำานึงถึงสิทธิของผู้อื่นด้วย เช่น เวลาไปซื้อของ หรือรับบริจาคสาธารณะ เราควร
ตอ้งเขา้คิว เพราะคนอ่ืนเค้ามาคอยกอ่นเรา การแซงคิวเป็นการแยง่สทิธขิองผูอ่ื้น การคำานงึ 
เรื่องสิทธิของผู้อื่น ย่อมเกี่ยวพันกับอุดมการณ์ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน

ในอังกฤษในศตวรรษที ่18 ศาสนาโปรแตสแตนตภ์ายใตก้ารจัดการของชนชัน้
พ่อค้า และชนชัน้กลางทีมี่สตางค์ มีบทบาทสำาคัญในการ “จัดระเบยีบ” เยาวชน ผา่นระบบ 
โรงเรยีน ใหมี้ความเป็น “สภุาพบรุษุ” ในกรณคีนชัน้สงู หรอื “สภุาพชน” ในกรณเียาวชน 
จากครอบครัวยากจนผ่าน “โรงเรียนวันอาทิตย์” ที่จัดการโดยวัด รวมทั้งองค์กรสังคม 
สงเคราะหต์า่งๆ (ดู เชน่ Porter 1991: 143-184) และนอกเหนอืไปจากความเป็นสภุาพชน  
องค์กรสงเคราะห์ที่เกี่ยวพันกับศาสนา ยังให้ความสำาคัญกับความขยันขันแข็งการช่วย
เหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน ความใจบุญสุนทาน รวมทั้งความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 
(Porter 1991: 183)

มองเตสกิเออ ตั้งข้อสังเกตในปี ค.ศ. 1729 เกี่ยวกับอังกฤษว่า เป็นชาติที่ม ี
ความเชื่อม่ันในเรื่องเสรีภาพ และยังเป็นชาติที่เจริญก้าวหน้าในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
เคร่งครัดในศาสนา (piety) (อ้างใน Porter 1991: 253-254) ทั้งหมดนี้เปน็ข้อสังเกตที่
แสดงให้เห็นถึง ความเกี่ยวพันกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง และ
ความเคร่งครัดในหลักจริยธรรมทางศาสนาในช่วงเวลาแห่งการก่อตัวของระบบทุนนิยม

• Active Citizen และ Civil Society

กรอบคิด “active citizen” หรอืประชาชนทีก่ระตอืรอืรน้เกีย่วพันกนัอยา่งมาก
กับสังคมตะวันตกในช่วงปฏิรูปศาสนา และการก่อตัวของระบบทุนนิยม

คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิกให้ความสำาคัญกับการรวมกลุ่มกันทำากิจกรรมทาง
ศาสนา หรือ “congregations”

แม้เม่ือปฏริปูศาสนามาสูน่กิายโปรแตสแตนต ์ความสำาคัญของการ “รวมกลุ่ม” 
กนัทำากจิกรรมทางศาสนากย็งัได้รบัการตอกย้ำา หลากหลายนกิายในอังกฤษจากศตวรรษ 
ที ่16 เป็นตน้มา ใหค้วามสำาคัญกบัการจดัองค์กรในรปูแบบทีเ่รยีกวา่ “Friendly Society”  
หรือ “สมาคมมิตรภาพ” เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันของกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนานิกาย 
เดียวกัน
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สมาชกิของกลุม่ “สมาคมมิตรภาพ” ทางศาสนา มักมีลักษณะของ “จิตอาสา”  
คือ อาสาตนลงแรงทำากจิกรรมเพ่ือสว่นรวม เป็น “ประชาชนทีก่ระตอืรอืรน้” (active citizen)  
ที่พร้อมจะลงแรงทำากิจกรรมไม่ใช่เฉพาะสมาคมของตนเท่านั้น แต่เพื่อสาธารณประโยชน์
ด้วย

ในอังกฤษมีการตั้งสมาคม The Society for Organizing Charity and 
Repressing Mendicity9 ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1869 ซ่ึงถือเป็นการวางรากฐานการ
สังคมสงเคราะห์ มีสำานักงานใหญ่ในลอนดอน และมีหลายสาขาในต่างจังหวัด ซ่ึงมีคน
ทำางานเป็นอาสาสมัครที่มาจากคนชั้นกลาง (Chesterman: 1979:44) นอกเหนือจาก
การสงเคราะห์คนจนยังให้ความสำาคัญกับการศึกษา เช่น การจัดตั้งโรงเรียนวันอาทิตย์  
(Sunday School) หลังการไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กยากจนให้มี  
“ความรู้” และเป็น “คนดี” แม้จะถูกวิพากษ์ว่าเป็นการสร้างค่านิยมแบบ “คนชั้นกลาง”  
เรื่องความขยัน หม่ันใฝ่รู้ และพ่ึงพาตนเองได้ อันทำาให้ผู้ได้รับการสงเคราะห์อาจรู้สึก 
ด้อยค่า10

II. 03. 

แ น ว คิิ ด เ กีั� ย ว กัั บ ปั ร ะ ช า สั ง คิ ม
ใ น คิ ว า ม ห ม า ย ท า ง กั า ร เ ม่ อ ง 
แ ล ะ ปั ริ ม ณ ฑ ล ท า ง ศี ล ธ ร ร ม

Adloff (2016) อธบิายวา่คู่ตรงขา้มระหวา่ง “ผลประโยชนส์ว่นตน” (self-inter-
est) กบั “การเสยีสละเพ่ือผูอ่ื้น” (altruism) ซึง่แฝงฝงัอยูใ่นคำาสอนทางศาสนา ได้ถกูนำาเขา้
มาสูป่รชัญาทางการเมืองยคุตน้ๆ ในศตวรรษที ่16 และ 17 เชน่ในคำาสอนของ Thomas  
Hobbes หรือ Jean-Jacque Rousseau อันทำาให้ปรัชญาทางการเมืองจากศตวรรษ 
ที่ 17 เป็นต้นมา พูดถึง “ประชาชน” และการทำาเพื่อส่วนรวม และประชาสังคมมากขึ้น 
เมื่อกล่าวถึงการเมืองในประเทศ

Steven De Lue (1997) ทบทวนแนวคิดเกีย่วกบั “ประชาสงัคม” (civil society)  
ว่ามิใช่เป็นเพียงแค่กรอบคิดทางการเมืองในฐานะปริมณฑลทางการเมือง (political 
sphere) ของภาคประชาชน ซ่ึงกระทำาการส่วนรวมแบบจิตอาสาที่อยู่นอกปริมณฑลของ

9 สมาคมเพ่ือการสาธารณกุศล อันเป็นรากฐานแนวคิดเรื่อง การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบัน  
(ดู Family Welfare Association)

10 (ดูเช่น Rhodri Davies 2017: 7)
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ภาครัฐ (และบางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นคู่ตรงข้ามและขัดแย้งกับภาครัฐ)11 แต่เขาให้ความ
สำาคัญกับความเป็นปริมณฑลทางศีลธรรมในชีวิตของประชาชน (moral dimension)  
ซ่ึงเขาขยายความวา่ “…The ties people forge with others in the various groups of  

a civil society help them maintain a sense of moral responsibility for the welfare 

of many others, including one ’s neighbors, friends and society” (สายสมัพันธ ์
ที่ผู้คนสร้างร่วมกับผู้อ่ืนในกลุ่มประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ช่วยให้พวกเขาสร้างและรักษา
ความรับผิดชอบทางศีลธรรมเพ่ือให้เกิดสวัสดิการกับผู้อ่ืนตั้งแต่เพ่ือนบ้าน มิตรสหาย 
และสังคมโดยรวม) ทั้งนี้ ความเป็นอัตนิยมที่มากล้นเกินไปจะต้องถูกจำากัดให้อยู่ภายใต ้
ขอบเขตบรรทัดฐานของพฤติกรรมเพ่ือประโยชน์ของสังคม (…unlimited egoism is 
subordinated to the norms of civic conduct) (De Lue 1997: 13-14)

ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย แม้แต่ละบุคคลจะมีสถานะเป็นปัจเจกที่มี 
ผลประโยชน์และความต้องการที่แตกต่างกัน แต่การที่ต้องมามีปฏิสัมพันธ์กัน ปัจเจก
แตล่ะคนจำาเป็นตอ้งผนกึผสานผลประโยชนส์ว่นบคุคล ใหส้ามารถเขา้กนัได้กบัผลประโยชน์ 
และแนวนโยบายของส่วนรวม (De Lue 1997: 15) ดังนั้น บุคคลจึงต้องคิดถึงตนเอง 
ในฐานะ “ประชาชน” (citizen) ซ่ึงเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม นอกเหนอืและเพ่ิมเตมิจากการ
เป็น “ปัจเจก” (private individuals)

De Lue (1997: 23-24) อ้างถงึ หนงัสอืของ Adam Smith เรือ่ง The Theory  
of Moral Sentiments ซ่ึงตพิีมพ์ในปี ค.ศ. 1759 ว่าปัจเจกมิเพียงแตค่ำานงึถงึผลประโยชน ์
ส่วนตนของเขาเท่านั้น แต่เขายังมีแนวโน้มที่จะเห็นใจผู้อ่ืนอีกด้วย Smith มีมุมมองว่า
มนุษย์มักมีความกังวลว่าผู้อ่ืนจะมองตัวเขาว่าอย่างไร ดังนั้น ถึงแม้ว่าปัจเจกอาจจะรัก
ตนเองมากกวา่ผูอ่ื้น แตก่ต็อ้งเรยีนรูท้ีจ่ะถอ่มตน และไม่หยิง่ผยอง หรอืทะนงในความรกั
ตนเอง (self-love) มากเกนิไป และตอ้งสรา้งปฏิสมัพันธก์บัผูอ่ื้นบนฐานของความยตุธิรรม 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ Smith มองว่า มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อ่ืนอย่างยุติธรรม 
ในสังคมทุนนิยม

นอกจากนัน้ แม้ในด้านหนึง่มนษุยจ์ะเหน็แกป่ระโยชนส์ว่นตวัของเขา แตใ่นอีก
ด้านหนึ่งมนุษย์ก็มี “natural sympathy” (อ้างใน De Lue 1997: 24) หรือแนวโน้ม
แหง่ความสงสารเพ่ือนมนษุยด้์วยกนั เม่ือเหน็ผูอ่ื้นประสบความลำาบาก เรายอ่มเอาตวัเรา 
เข้าไปอยู่ในฐานะของเขาว่าถ้าเราเป็นเขาและต้องประสบความยากลำาบากเช่นนั้นเราจะ
รู้สึกอย่างไร

11 เช่น ถ้ามองว่า รัฐเป็นบิดรอุปถัมภ์ หรือเผด็จการ ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน ก็จะ
ถูกมองว่าเป็นคู่ตรงข้ามที่ท้าทายและเรียกร้องการมีส่วนร่วม ในการกำาหนดแนวนโยบายและ 
ผลประโยชนจ์ากการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเป็นลกัษณะการมองในแนวทฤษฎคีวามขดัแยง้ (Conflict 
Theory)
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ในมุมมองของ John Stuart Mill (1806-1873) หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้งสำานัก
อรรถประโยชนน์ยิม เขาได้ใหค้วามสำาคัญกับประเด็นเรือ่ง “natural sentiment” (อารมณ์
ร่วมแห่งความรู้สึกสงสารที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ) รวมถึงแรงปรารถนาที่จะเป็นเอกภาพ 
กบัเพ่ือนรว่มโลกของเรา (desire to be in unity with our fellow-creatures) (อ้างใน  
De Lue 1997: 199) ทัง้นี ้ เพราะมนษุยเ์ป็น “สตัวส์งัคม” (ตามความเหน็แบบอรสิโตเตลิ) 
ดังนั้น มนุษย์จึงมีแนวโน้มจะร่วมมือกับมนุษย์คนอ่ืนและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
ซ่ึงตรงกันข้ามกับมุมมองของทฤษฎีขัดแย้งแนวมาร์กซิสท์ที่มองว่ามนุษย์ที่อยู่ในชนชั้นที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังน้ันจึงมักจะขัดแย้งกันอยู่
เสมอ

อรรถประโยชน์นิยมในมุมมองของ Mill จึงคือการจัดการทางสังคมให้ได้
ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการทางกฎหมาย และการศึกษาที่จะทำาให้มนุษย์ทุกคน
สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน และนอกจากประโยชน์สุขของตัวเขาแล้ว ยังต้อง
คำานึงถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นอีกด้วย (อ้างใน De Lue 1997: 199) หรือเป็นการคำานึง
ถงึประโยชนแ์หง่สาธารณะ ในแง่นี ้ “ศลีธรรม” และ “การเมือง” จึงมีความคาบเกีย่วกนั

II. 04.

ทุ น นิ ย ม แ ล ะ กั า ร เ คิ ล่� อ น ไ ห ว
ท า ง สั ง คิ ม กั า ร เ ม่ อ ง 
ที� เ น้ น เ ร่� อ ง ม นุ ษ ย นิ ย ม

การปฏวิตัอุิตสาหกรรมในประเทศอังกฤษจากประมาณปี ค.ศ. 1760 เป็นตน้มา  
ทำาให้ประชากรจำานวนมากอพยพจากชนบทเข้ามาทำางานในโรงงานในเมือง ในขณะที่ 
ในอดีตความเป็นอยูข่องชาวนายากจนไม่ได้ดีนกั ในยคุปฏวิตัอุิตสาหกรรม ความเป็นอยู ่
ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ดีเช่นกัน นอกเหนือจากค่าจ้างจะต่ำาแค่พอ
ประทังชีวิตให้อยู่รอด จำานวนชั่วโมงทำางานก็ยาวนาน มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงาน 
ผูห้ญิงด้วยค่าจ้างทีถู่กกวา่แรงงานชาย สภาพทีพั่กกแ็ออัดและสกปรก และถงึแม้อังกฤษ
จะมีระบบสภาผูแ้ทนราษฎร แตค่นทีมี่สทิธเิลอืกตัง้ในยคุปฏวิตัอุิตสาหกรรมกมี็เฉพาะคน
ที่เสียภาษี ซ่ึงมีเฉพาะคนชั้นกลางขึ้นไปเท่านั้น แต่คนระดับคนงานยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในปี ค.ศ. 1838 คนงานได้รวมตวักนัเพ่ือเรยีกรอ้งสทิธเิลอืกตัง้ แตไ่ม่ประสบความสำาเรจ็ 
นกัการเมืองอังกฤษคนหนึง่คือ ดิสเรลลี ได้เขยีนหนงัสอืเรือ่ง Sybil: The Two Nations 
ในปี ค.ศ. 1845 ในรปูแบบนวนยิาย แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกตา่ง และแตกแยกระหวา่ง
ชนชั้นในอังกฤษ สืบเนื่องมาจากการประท้วงเรื่องสิทธิเลือกตั้ง และเสนอให้สังคมต้องมี
การสร้างนโยบายที่ช่วยเหลือดูแลคนจน รวมทั้งความเท่าเทียมเรื่องสิทธิทางการเมือง
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Charles Dickens (ค.ศ. 1812-1870) นกัเขยีนนวนยิายชาวอังกฤษทีมี่ผลงาน 
จำานวนมาก เขียนนิยายเรื่อง Oliver Twist ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1838 เป็นเรื่อง 
เด็กชายในสถานกำาพรา้ ซ่ึงเป็นกึง่ๆ สถานฝกึงาน (workhouse) และกลา่วถงึความยาก
ลำาบาก และสภาพที่ย่ำาแย่ของสถานเลี้ยงเด็กกำาพร้า และการใช้แรงงานเด็ก

George Bernard Shaw (ค.ศ. 1856-1950) เป็นนักเขียนบทละคร และ 
เป็นสมาชิกของ Fabian Society อันเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์การ
เคล่ือนไหวด้านจรยิธรรมและมนษุยธรรมในอังกฤษ โดยเป็นสมาคมทีก่อ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1884  
ในลอนดอน มีสมาชิกที่เป็นปัญญาชนจำานวนมาก ข้อเรียกร้องของสมาคมที่สำาคัญ เช่น 
การเรยีกรอ้งค่าจ้างแรงงานขัน้ต่ำาในปี ค.ศ. 1906 หรอืการเรยีกรอ้งเรือ่งสขุภาพถว้นหนา้  
(universal health care) ในปี ค.ศ.1911 ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลก็ได้ดำาเนินการ 
ในฐานะเป็นการจัดการสวัสดิการโดยรัฐ

ในภายหลังสมาชกิของ Fabian Society ได้เขา้ไปมีสว่นรว่มกบัพรรคการเมือง 
คือ พรรค Labour ในการกำาหนดวางนโยบายสาธารณะของพรรค (Wikipedia, the free 
encyclopedia “Fabian Society”) ซึง่พรรค Labour กไ็ด้มีบทบาทสำาคัญในการจดัการ
สวสัดิการสงัคมหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เชน่ โครงการบรกิารสขุภาพถว้นหนา้ (National 
Health Service) และการจัดการสวสัดิการสงัคมรปูแบบตา่งๆ เชน่ National Housing 
ดูแลที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นการที่รัฐเข้ามาทำา “หน้าที่” ดูแล “สิทธิ” ของ
ประชาชนที่จะได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ

การเคลื่อนไหวเชิงมนุษยธรรมในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก การเคล่ือนไหว
ตอ่ตา้นการค้าทาส (จากทวปีอาฟรกิาไปยงัทวปีอเมรกิา) เริม่ตน้ในปี ค.ศ. 1775 ภายใต ้
กลุ่มเคล่ือนไหว เชน่ The Pennesylvania Society for Promoting the Abolition of 
Slavery, The British Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade 
และ the French Société des Amis des Noirs (Florini 2000: 9)

• กัารจิดัองคิก์ัรในรป่ัแบบม่ลนิธขิ้องมหาเศรษฐี องคิก์ัรทางศาสนา

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะเกิดการจัดองค์กรแบบรัฐสวัสดิการในศตวรรษที่ 20  
ในอีกด้านหนึง่ เศรษฐทีีร่่ำารวยจากการค้าระหวา่งประเทศได้กอ่ตัง้มูลนธิทิัง้เพ่ือสงเคราะห์
ผู้ยากไร้ และทั้งดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม12 เพือ่ “สร้างสงัคมทีด่ขีึ้น” เช่น Henry  
Tate (ค.ศ. 1819-1899) (สร้างความร่ำารวยจากการค้าน้ำาตาลจากทะเลแคริบเบียน)  
กอ่ตัง้ “Tate Gallery” หรอื National Gallery of British Art ในปี ค.ศ. 1897 ในลอนดอน  
และลิเวอร์พูลในเวลาต่อมา

12 “อรรถประโยชน์นิยม” ของ Mill ให้ความสำาคัญกับการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ในการ 
“พัฒนาจิตใจ” ด้วย นอกเหนือและเพิ่มเติมจากประเด็นทางเศรษฐกิจ
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The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty 
เรยีกสัน้ๆ วา่ National Trust กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1895 ได้รบัมอบทีดิ่นและปราสาทโบราณ
จากตระกลูขนุนางเกา่ๆ มาไวใ้นความดูแล มีลกัษณะพิเศษคือ ในปี ค.ศ. 1907 รฐัสภา 
ได้ออกกฎหมาย Nation Trust Act สำาหรับดูแลและกำากับการบริหารงานของมูลนิธินี้
โดยเฉพาะปัจจุบนัเป็นเจ้าของทรพัยส์นิไม่ต่ำากวา่ 500 แหง่ รวมทีดิ่น 248,000 เฮคแตร ์ 
(Wikipedia, the free encyclopedia “National Trust for Places of Historic 
Interest or Natural Beauty”)

เนื่องจาก มูลนิธิถือเป็นการดูแลสมบัติ “ของชาติ” จึงมีการรับสมัครสมาชิก  
ซ่ึงต้องจ่ายค่าสมาชิกรายปี มีการขายบัตรเข้าชมสถานที่ รวมทั้งมีร้านขายอาหารและ 
ของทีร่ะลึก นอกจากนัน้ ยงัรบับรจิาค และมีการออกลอตเตอรี ่จำานวนสมาชกิเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ 
อยา่งตอ่เนือ่ง จาก 226,200 คน ในปี ค.ศ. 1970 เป็น 5.6 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2019 อาสาสมัคร  
61,000 คน และเจ้าหน้าที่ประจำา 12,000 คน เงินทุน 1.127 พันล้านปอนด์ มีเจ้าชาย
แห่งเวลส์เป็นประธานองค์กร (Wikipedia, the free encyclopedia “National Trust 
for Places of Historic Interest or Natural Beauty”)

ในศตวรรษท่ี 19 ผู้บริจาคมีแนวโน้มเปล่ียนจากบุคคลมาเป็นบริษัทการค้ามากข้ึน  
(Chesterman 1979: 77) เพราะการบริจาคโดยบริษัทสามารถนำาไปใช้หักภาษีได้

ในขณะที่ คนระดับเศรษฐีใหม่ และเศรษฐีเก่า บริจาคเงินทำามูลนิธิ และ
สาธารณประโยชนท์ีมี่วตัถปุระสงค์ชดัเจนเพ่ือเป็นการ “จัดการโลกนี”้ ใหดี้ขึน้ ในอีกด้านหนึง่ 
องค์กรทางศาสนาก็มีการปรับตัวเชิงรุกในการทำาสาธารณประโยชน์มากขึ้นเช่นกัน

The Salvation Army เป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางศาสนา ซ่ึงแตกตัวมาจาก
นกิาย Methodism ในอังกฤษ กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1865 ในลอนดอน โดย William Booth 
ซ่ึงมีการใช้โครงสร้างแบบกองทัพในการสร้างสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการส่ง
สมาชกิไปรณรงค์รบัเงินบรจิาคตามยา่นชมุชนตา่งๆ มีสญัลักษณ ์เชน่ ธงและเครือ่งหมาย
ประจำาองค์กร (Wikipedia, the free encyclopedia “The Salvation Army”) มีการกอ่ตัง้ 
รา้นค้าการกศุล (charity shops) รบับรจิาคเสือ้ผา้ และของใชใ้นครวัเรอืน จำาหนา่ยเพ่ือ
จัดหาทุน นอกจากนั้นยังมีโครงการ Hadleigh Farm Colony ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1891  
เพื่ออบรมการทำาสวนเกษตรให้กับสมาชิกผู้สนใจ ซึ่งอบรมคนไปได้ 7,000 คน เมื่อถึงปี 
ค.ศ. 1912 ปัจจุบนัยงัดำาเนนิการอยู ่ ได้ขยายงานไปสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา มีบา้นพัก 
ฉุกเฉิน บ้านพักคนชรา ศูนย์ช่วยเหลือคนติดยาเสพติด เป็นต้น

องค์กรที่สำาคัญองค์กรหนึ่ง ที่ก่อตั้งช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ Oxfam 
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1942 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยขาดแคลนอาหารในกรีซ ก่อตั้งโดย 
กลุ่มนกัเคล่ือนไหวทางสงัคมแนวมนษุยนยิม ใน Oxford และนกัศาสนานกิาย Quakers 
เงินในเบือ้งตน้ได้มาจากการรณรงค์บรจิาค หลังจากนัน้ได้กอ่ตัง้รา้นค้า โดยจ้าง Joe Mitty  
มาเป็นผู้จัดการทำางานเต็มเวลา ในปี ค.ศ. 1949 Mitty ได้ขยายกิจการร้านค้าจากการ
จำาหน่ายเสื้อผ้ามือสองมาเป็นจำาหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทมากขึ้นตามแต่ที่ได้รับ 
มาจากผู้บริจาค
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Oxfam ดำาเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และขยายขอบเขตงานครอบคลุม
เรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น “fair trade” จำาหน่ายสินค้าจากประเทศกำาลังพัฒนา (ที่ผลิตโดย
กระบวนการท่ีไม่ทำาลายสภาพแวดลอ้ม ในราคายตุธิรรม) ในปี ค.ศ. 2008 มีอาสาสมัคร 
20,000 คน ชว่ยทำางานในรา้นขายของของ Oxfam และมียอดเงินบรจิาค 17.1 ล้านปอนด์  
(Wikipedia, the free encyclopedia “Oxfam”)

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของการปรับตัวของฐานคิดการทำาบุญใน
ศาสนา การเมืองที่เน้นมนุษยนิยมในการสร้างสถาบันที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้
ในโลกทุนนิยมสมัยใหม่ แต่ก็สามารถทำาให้เราเห็นแนวโน้มการทำางานที่หลากหลายตาม
สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปจากปัญหาความยากจนภายในประเทศมาถึงการทำางาน
เชิงวัฒนธรรม การแก้ปัญหาการขาดแคลนจากภัยสงคราม จนกระทั่งมาถึงการดูแล 
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

II. 05. 

จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ภ า คิ ปั ร ะ ช า ช น 
แ ล ะ กั า ร จิั ด ร่ ปั แ บ บ อ ง คิ์ กั ร
ใ ห้ เ ลี� ย ง ต น เ อ ง ไ ด้

Oxfam ทีก่อ่ตัง้ในอังกฤษในปี ค.ศ. 1942 เริม่ตน้จากการตอ้งการชว่ยเหลอืผู้
ขาดแคลนอาหารในยามสงครามในกรซี แตปั่จจบุนัรณรงค์เรือ่ง “fair trade” ในประเทศ
กำาลงัพัฒนาใหผ้ลติสนิค้าทีไ่ม่ทำาลายสภาพแวดล้อม และจ่ายค่าแรงทีเ่ป็นธรรม และดำาเนิน 
กิจการหารายได้ด้วยการเปิดร้านจำาหน่ายสินค้ามือสอง เริ่มต้นจากกลุ่มผู้เคร่งศาสนา
นิกาย Quaker ที่ต้องการแก้ไขผลกระทบทางลบจากสงคราม แต่เม่ือก้าวสู่ยุคปัจจุบัน 
ที่สภาพแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรมลง วัตถุประสงค์การดำาเนินงานก็เปล่ียนแปลงมาสู่ความ
สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การที ่Oxfam สามารถดำาเนนิกจิการมาได้ยาวนานถงึปัจจุบนั กเ็พราะมีรปูแบบ
การจัดองค์กรในลักษณะทีเ่ป็นองค์กรพัฒนาเอกชน หรอื Non-Government Organization 
ทีมี่คณะกรรมการดูแลกำาหนดนโยบายการทำางานขององค์กรมีเจ้าหนา้ทีป่ระจำาจำานวนหนึง่  
และอาสาสมัครที่ไม่รับเงินเดือนอีกจำานวนมาก

นวพร เรืองสกุล (2553) อธิบายกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือหาเงินมาทำา 
การกศุล (เชน่ กจิกรรมรา้นขายของมือสองแบบที ่Oxfam ทำา) วา่เป็น “social enterprise”  
หรือ “ธุรกิจเพ่ือสังคม” ซ่ึงนอกจากจะต้องมีวัตถุประสงค์ภารกิจที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมี
ความมุ่งม่ันที่จะดำาเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง และจึงต้องหาช่องทางทำาธุรกิจเพ่ือหาเงิน
มาทำากิจกรรม
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National Trust Funds ทีดู่แลปราสาท และสวนสาธารณะหลายแหง่ในอังกฤษ 
กมี็การจัดการขายบตัรเขา้ชมสถานทีส่ำาคัญๆทีอ่งค์กรดูแลอยู ่รวมทัง้การหารายได้ด้วยการ
รบัสมาชกิทีต่อ้งจา่ยค่าสมาชกิรายปี ในปี ค.ศ. 2018-2019 มีสมาชกิจำานวน 2.6 ล้านคน  
ซ่ึงการทำางานในลักษณะนี้เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปไม่จำาเป็นต้องเป็นเศรษฐี
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มีรายได้จาก
ค่าเข้าชม ร้านอาหาร ฯลฯ 55.8 ล้านปอนด์ เงินค่าบำารุงจากสมาชิก 243 ล้านปอนด์

II. 06. 

ทุ น นิ ย ม อุ ต ส า ห กั ร ร ม
ใ น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ กั า 
จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  แ ล ะ กั า ร ส ร้ า ง ม่ ล นิ ธิ
โ ด ย ม ห า เ ศ ร ษ ฐี

ในสหรัฐอเมริกา ผู้อพยพกลุ่มสำาคัญในนิวอิงแลนด์ที่อพยพมาจากอังกฤษ 
มักเป็นพวก Puritans และ Methodists ซ่ึงเป็นโปรแตสแตนท์ที่เน้นการทำางานหนัก  
และการประหยัดอดออม ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ได้มีการก่อตั้ง Harvard College ใน
แมสซาชูเซตส์ เพื่อเป็นสถานศึกษาเพื่ออบรมศาสนาจารย์

Cotton Mather (ค.ศ. 1662-1728) ศาสนาจารยน์กิายเพียวรตินั มีอิทธพิลสำาคัญ 
ในการสั่งสอนความคิดเรื่องการให้ทาน (philanthropic benefaction) ในฐานะเป็น  
“วถิชีวีติ” (way of life) ได้แนะนำาใหป้ระชาชนชว่ยกนัสรา้งโรงเรยีน หอ้งสมุด โรงพยาบาล  
(Wikipedia, the free encyclopedia “Philanthropy in the United States”)

Benjamin Franklin (ค.ศ. 1706-1790) เป็นคนอเมริกันที่ได้รับอิทธิพลจาก
คำาสอนของ Mather และรณรงค์ให้ชาวเมืองฟิลาเดลเฟีย อันเป็นเมืองที่เขาอาศัยอยู่ให้
สรา้งสรรค์กจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณประโยชนใ์หแ้กเ่มืองของตน โดยในปี ค.ศ. 1727 เขาได้ตัง้ 
ชมรมพ่อค้าหนุม่ 12 คน และรว่มกนัทำาหนงัสอืพิมพ์ Philadelphia Gazetter เผยแพร ่
แนวคิดทีต่อ้งการนำาเสนอตอ่สาธารณะ หาอาสาสมัครเขา้รว่ม และรณรงค์ใหค้นรว่มบรจิาค 
เงินทนุ กจิกรรมทีเ่ขาทำา ได้แก ่การบรูณะและตรวจตราถนนหนทาง การสรา้งหอประชมุ 
ประจำาเมือง และยังตั้งชมรมวิชาการ Philadelphia Academy (1751) ซึ่งภายหลัง
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

Tocqueville อดีตขนุนางฝรัง่เศส ซ่ึงตพิีมพ์ Democracy in America ในปี 
ค.ศ. 1835 (2 เลม่แรก) และ 1840 (2 เล่มหลงั) ตัง้ขอ้สงัเกตวา่คนอเมรกินัแม้ในเมือง
ขนาดเล็ก และกลางต่างๆ ก็ทำากิจกรรมร่วมกันเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น ก่อสร้าง
โรงเรียน จัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง ฯลฯ อาจเรียกได้ว่าเป็น “habits of the heart” 
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หรอื “mental habits” ของคนอเมรกินัทีจ่ะไม่อยูน่ิง่ดูดาย (อ้างใน De Lue 1997:242) 
ลักษณะสำาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ “สมาคมอาสาสมัคร” (voluntary associations)  
“As soon as several Americans have conceived a sentiment or an idea 
that they want to produce before the world, they seek each other out, and 
when found, they unite” (อ้างใน De Lue 1997:244) (เมื่อคนอเมริกันมีความรู้สึก 
หรอืความคิดวา่อยากจะทำาอะไรสกัอยา่งเพ่ือประโยชนส์ว่นรวม พวกเขากจ็ะเสาะแสวงหา
คนที่มีเจตจำานงค์เดียวกัน และรวมพลังกัน)

สงัคมอเมรกินัถูกมองวา่เป็นประชาธปิไตย ประชาชนมีความเทา่เทยีมกนั และ
ตัวอย่างเรื่อง “สมาคมอาสาสมัคร” มักถูกอ้างถึงในฐานะตัวอย่างประชาธิปไตยแบบ
อเมริกัน ที่ “ทุกคน” ทำางานเพื่อ “ส่วนรวม”

บคุคลทีเ่ป็นบดิาของสาธารณกศุล (Philanthropy) สมัยใหม่ของสหรฐัอเมรกิา 
ในศตวรรษที ่19 คือ นายธนาคารทีร่่ำารวย ได้แก่ George Peabody (ค.ศ. 1795-1869) 
ซึง่มีบทบาทในการสรา้งวทิยาลัยเอกชน และโรงพยาบาลในสหรฐัอเมรกิา ถอืเป็นกา้วแรกๆ  
ที่นายทุนขนาดใหญ่ก้าวเข้ามาจัดตั้งกองทุนเพื่อสาธารณกุศล

เม่ือก้าวเข้ามาถึงศตวรรษที่ 20 มีนักอุตสาหกรรมจำานวนมากที่ประสบความ
สำาเร็จกลายเป็นเศรษฐีเงินหลายร้อยล้าน เช่น Andrew Carnegie (ค.ศ. 1835-1919)  
ซ่ึงร่ำารวยจากอุตสาหกรรมเหล็กกล้าได้บริจาคเงินก้อนแรก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี ค.ศ. 1919 สร้างมูลนิธิด้านสังคมวัฒนธรรม และบริจาคให้ต่อเนื่องในกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ รวม 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างห้องสมุดไม่ต่ำากว่า 3,000 แห่ง  
ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ในฐานะเป็นโอกาสในการศึกษาหาความรู้แก่คนทั่วไป 
ถือเป็นมูลนิธิสมัยใหม่มูลนิธิแรกๆ ที่มีเงินบริจาคจากเศรษฐีคนเดียวเป็นจำานวนเงิน 
สูงมาก และขนาดพื้นที่ดำาเนินการที่กว้างขวาง

John D. Rockefeller (ค.ศ. 1839-1939) (ธุรกิจน้ำามัน) บริจาครวมทั้งสิ้น  
530 ล้านดอลลาร ์เป็นเงินทนุค้นควา้วจัิยทางการแพทยเ์พ่ือสาธารณประโยชน ์นอกจากนัน้ 
ยงัใหค้วามสนใจกบัการชว่ยเหลือคนยากจนในภาคใตข้องสหรฐัอเมรกิาทัง้ในกลุม่คนผวิดำา 
และคนผิวขาว13 ตอนหลังขยายความสนใจด้านการแพทย์ และสาธารณสุข รวมทั้งการ
ให้ทุนการศึกษาทั้งนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ

ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่1 เม่ือเยอรมันบกุเบลเยยีม และตอนเหนอืของฝรัง่เศส  
ทำาใหเ้กดิการขาดแคลนอาหาร Herbert Hoover เศรษฐีชาวอเมรกินั ได้ระดมภาคเอกชน 
ระดมทุนจัดหาอาหารส่งไปช่วยเหลือชาวเบลเยียม เม่ือสงครามสงบลง Hoover ได้รับ 

13 Wikipedia ระบวุา่ หนงัสอื The History of the Standard Oil Company ของ Ida Tarbell 
โจมตธีรุกจิน้ำามันของ Rockefeller ทำาใหเ้ขาตอ้งการสรา้งภาพลักษณต์วัเขา และองค์กรใหดี้ขึน้ 
ด้วยการบริจาคเงินทำามูลนิธิ
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มอบหมายจากประธานาธิบดี Wilson ให้ดูแลองค์กรที่ชื่อว่า American Relief  
Administration จัดหาอาหารและถ่านหินไปช่วยเหลือยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง  
เป็นจุดเริม่ตน้ทีร่ฐับาลอเมรกินัทำางานรว่มกบัมูลนธิขิา้มชาต ิภายใตน้โยบายบางประการ
ที่เห็นพ้องต้องกัน

สว่น Ford Foundation ของ Henry Ford ผูก้อ่ตัง้บรษิทัรถยนตฟ์อรด์ และ 
บตุรชาย คือ Edsel Ford กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1936 ใหค้วามชว่ยเหลือสาธารณประโยชน ์
ในเขตมิชแิกนทีโ่รงงานตัง้อยู ่แตใ่นปี ค.ศ. 1950 กรรมการบรหิารมูลนธิไิด้กำาหนดแนวทาง 
กจิกรรมเป็น 5 สว่น ได้แก ่1) การพัฒนาเศรษฐกจิ 2) การศกึษา 3) เสรภีาพ และประชาธปิไตย  
4) พฤติกรรมศาสตร์ (human behavior) และ 5) ส่งเสริมสันติภาพในโลก (world 
peace)

ในขณะทีศ่ตวรรษที ่19 สหรฐัอเมรกิามองไปทีย่โุรปในฐานะเป็นตวัแบบในการ 
ทำามูลนธิ ิ (Witkowski and Bauerkämper 2016: 8) แตพ่อถงึตน้ศตวรรษที ่20 มูลนธิิ
เพ่ือสาธารณกุศลของสหรัฐอเมริกากลับขยายตัวเข้มแข็งกว่ามาก นอกเหนือจากเงิน
บรจิาคจำานวนมากจากมหาเศรษฐี เชน่ คารเ์นก ีและรอ็กกีเ้ฟลเลอร ์ในตอนตน้ศตวรรษ  
และฟอรด์ ในทศวรรษที ่1930 จะเหน็วา่ โครงสรา้งสงัคมสหรฐัอเมรกิาทีเ่ชือ่ในประสทิธภิาพ
ของเอกชน ประชาธปิไตย และการกระจายอำานาจ ทำาใหเ้ศรษฐตีา่งๆ ใหค้วามสำาคัญกบั
การทำาโครงการเองมากกว่าจะบริจาคให้รัฐหรือวัดไปทำา ทั้งนี้เพ่ือมูลนิธิที่ตนก่อตั้งขึ้น 
จะมีอำานาจในการผลักดันนโยบายสาธารณะทางสังคม นอกจากนั้น เงินที่บริจาคเป็น
สาธารณกุศลยังสามารถนำาไปคำานวณลดหย่อนภาษีได้14

การทำางานของมูลนิธิขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีลักษณะข้ามชาติมากขึ้น  
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ซ่ึงนอกเหนอืจากหลกัการ “มนษุยธรรม” กล่าวคือ การชว่ยเหลือ 
คนจนในประเทศกำาลังพัฒนาแล้ว ยังให้การสนับสนุนความก้าวหน้าของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปการให้เงินทุนสนับสนุนการทำาวิจัย (เช่น Rockefeller 
หรือ Ford Foundation)

สำาหรับรัฐ “สวัสดิการ” ของสหรัฐฯ จะเริ่มช้ากว่าในยุโรป คือ เริ่มต้นหลังปี  
ค.ศ. 1930 เมื่อเกิดเศรษฐกิจตกต่ำา คนถูกเลิกจ้างงานเปน็จำานวนมาก ตกอยู่ในสภาวะ
ยากจน ทำาให้รัฐต้องเข้ามาดูแลคนเหล่านี้อย่างจริงจัง

ในสหรัฐอเมริกาเอง แม้จะมีมูลนิธิขนาดใหญ่ของมหาเศรษฐี แต่การบริจาค 
จากผู้บริจาครายย่อยในปี ค.ศ. 1985 ก็มีสูงถึง 82.7% ของยอดเงินบริจาคในปีนั้น  
ในขณะที่ 5.4% มาจากมูลนิธิ 5.4% มาจากบรรษัทขนาดใหญ่ และ 6.5% มาจากการ
บริจาคจากกองมรดก (Pifer 1987: 120)

14 ดูรายละเอียดใน Anheier, Helmut K. and Toepler, Stefan (2010)
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แม้สหรฐัฯ จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมทีร่่ำารวย ปัญหาคนยากจนหรอืคนตกงาน  
ก็ยังเป็นปัญหาสำาคัญของอุตสาหกรรมทุนนิยม ทำาให้การบริจาคที่เป็นอาหารให้ผู้ยากไร้
ก็เริ่มก่อตัวขึ้นในสหรัฐอเมริกา เช่น แนวคิดเรื่อง “Food Bank” ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ  
St. Mary’s Food Bank กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1967 รบับรจิาคอาหารเหลอืใชจ้ากซปุเปอรม์ารเ์กต็  
นำาไปปรงุในโรงทานของวดั ทีเ่รยีกวา่ soup kitchens หลงัจากนัน้ หลกัการนีก้แ็พรห่ลาย 
ไปทั่ว ซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งก็เริ่มบริจาคให้องค์กร NGO ที่เป็นตัวกลาง รวบรวม
อาหารไปให้ยังโรงทานต่างๆ (Wikipedia, the free encyclopedia “Food Bank”)

หรือโครงการ “ตู้ปันสุข” ที่คนไทยรู้จักกันดี ก็ริเริ่มในสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ 
The Little Free Pantry ซ่ึงมีกฎระเบยีบวา่ “Take what you need. Give what you 
can”15 ก็ถูกนำาเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์ จึงเป็นโครงการที่สามารถ “ลอกเลียน” กันได้ 
เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยการเรียนรู้ประสบการณ์จากที่อื่นผ่านสื่อสารมวลชน

II. 07. 

จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  แ ล ะ ม่ ล นิ ธิ
ใ น เ ย อ ร มั น : 
เ ติ บ โ ต ช� ว ง กั า ร ข้ ย า ย ตั ว
ข้ อ ง ทุ น นิ ย ม  แ ล ะ พึื่� ง พิื่ ง รั ฐ
ช� ว ง เ ศ ร ษ ฐ กิั จิ ต กั ตำ า

กิจกรรมความเกี่ยวข้องระหว่างศาสนากับการบริจาคในเยอรมัน (และยุโรป) 
สามารถยอ้นกลับไปได้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่12 ซ่ึงวดัจะรบับรจิาคเงินจากผูศ้รทัธาทำากจิกรรม
เพ่ือประโยชน์ของวัด รวมทั้งสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เช่น สร้างสะพาน ถนน หรือ
สถานศึกษา (Neuhoff 2003: 13-20 อ้างใน Adloff 2016: 46)

มูลนิธิเก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน คือ Hospital Foundation Zu Wemding ใน
ศตวรรษที่ 10 ที่ปฏิบัติตามคำาสอนในพระคัมภีร์ที่เน้นความเมตตาให้ดูแลคนอดอยาก 
เจ็บป่วย ติดคุก และช่วยดูแลศพที่ไม่มีญาติ (Toepler 2016: 29)

ในศตวรรษที่ 16 เศรษฐีเยอรมันที่ร่ำารวยจากการค้า และการทำาสัมปทาน 
เหมืองแร่ในเมืองเอาส์เบิร์กได้บริจาคเงินสร้างบ้านพักสำาหรับคนจนที่เรียกชื่อตามเขาว่า 
บ้านพักของ Fugger หรือ Fuggerei สำาหรับให้คนจนเช่า โดยมอบเป็นสาธารณสมบัติ
ของเมือง และทุกวันนี้ก็ยังดำาเนินการอยู่บนหลักการเดิม คือให้คนจนเช่าในราคาถูก 
(Witkowski and Bauerkämper 2016: 3)

15 จาก Sanook: “ตู้แบ่งปัน หรือ ตู้ปันสุข คืออะไร และมีที่มาจากไหน มาหาคำาตอบกัน”
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ในศตวรรษที ่16 ในเยอรมันมีการปฏริปูศาสนา ทีเ่รยีกวา่ โปรแตสแตนต ์เนน้การ 
ประหยัดอดออม ไม่สุรุ่ยสุร่าย ทำางานหนัก ในฐานะเป็นคุณธรรมจริยธรรม ที่ให้ความ
สำาคัญกับการกระทำาใน “โลกนี้” และนิกายโปรแตสแตนต์ได้แตกย่อยเป็นหลากหลาย
นิกาย กระจายไปทั่วยุโรป

แม้ Fugger จะไม่ใช่ Protestant แต่เขาก็มีชีวิตอยู่ในช่วงที่ Martin Luther 
เริ่มสอนคำาสอนโปรแตสแตนต์ และวิพากษ์ความสุรุ่ยสุร่ายในศาสนาคาทอลิก ซึ่งน่าจะ
ส่งผลให้เศรษฐีเยอรมันให้ความสำาคัญต่อการ “บริจาค” เพ่ือประโยชน์แก่ “สาธารณะ” 
ใน “โลกนี้” มากขึ้น

ในศตวรรษที ่18 เม่ือกา้วเขา้สูท่นุนยิมเตม็ตวั ในเมืองใหญ่ๆ หลายเมือง เชน่ 
Hamburg กลุ่มชาวเมืองรวมตัวกันทำาโครงการสาธารณประโยชน์ เช่น การฝึกอบรม
แรงงานให้มีทักษะเพ่ิมขึ้น จะได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ซ่ึงพวกเขามองว่าเป็นการแก้ไขปัญหา
ความยากจนทีต่น้ตอ (Witkowski and Bauerkämper 2016: 4) นอกจากนัน้ เมืองใหญ่ๆ  
อ่ืนๆ ทีอุ่ตสาหกรรมกำาลงัเตบิโต เชน่ Berlin, Dresden และLeipzig กมี็มูลนธิดูิแลเรือ่ง
บา้นสงเคราะห ์โรงพยาบาล สถานกำาพรา้ (Witkowski and Bauerkämper 2016: 12)

โครงการสาธารณประโยชน์ที่ดำาเนินการโดยภาคประชาชน ดำาเนินมาอย่าง 
ต่อเนื่องถึงศตวรรษที่ 19 ด้วยแรงผลักดันทั้งจากกลุ่มเศรษฐีใหม่ที่ร่ำารวยมาจากการค้า  
และการอุตสาหกรรม รว่มกบัปัญญาชน โดยมีค่านยิมรว่มกนัในเรือ่งของการพ่ึงพาตนเองได้  
(self-reliance) ความสำาคัญของครอบครวั (family life) และความสำานกึตอ่ชมุชน (civic 
engagement) เพ่ือสาธารณประโยชน์ (common good) ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดขึ้นของ
ชนชั้นใหม่ (พ่อค้าและปัญญาชน) และการให้ความสำาคัญกับคุณค่าของการสร้างชุมชนที่ 
เข้มแข็งและการทำางานหนักอย่างจริงจัง คือตัวผลักดันการขับเคลื่อนองค์กรการกุศล
จำานวนมากในศตวรรษที่ 19 ในเยอรมัน (Witkowski and Bauerkämper 2016: 4)

นอกเหนอืจากภาคประชาชน ภาครฐัของเยอรมันเอง ภายใตก้ารนำาของบสิมารค์  
(ค.ศ. 1815-1898) นายกรฐัมนตรเียอรมัน ในยคุรวมชาตเิยอรมัน (ค.ศ. 1871-1890) กถ็อื
เป็นรฐัสมัยใหม่รฐัแรกๆ ทีใ่หค้วามสำาคัญกบัปัญหาความยากจน และการสรา้งรฐัสวสัดิการ  
(Wikipedia, the free encyclopedia “Otto Von Bismarck”)

องค์กรสาธารณกุศลในเยอรมันได้รับความกระทบกระเทือนจากสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ซ่ึงภาคเศรษฐกิจพังทลายลง ส่งผลกระทบต่อยอดการบริจาค ช่วงพรรคนาซี 
เรืองอำานาจปี ค.ศ. 1933 รัฐบาลเผด็จการนาซีสนับสนุนการทำางานของภาคเอกชน 
ในการทำากิจกรรมสาธารณะ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การกำากับของรัฐบาล

หลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ภาคเศรษฐกจิเยอรมันพังทลายลงอีกครัง้ แตค่่อยๆ
เริ่มฟื้นตัวจากปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา หลังจากเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ส่งผลต่อการฟื้นตัว 
ขององค์กรสาธารณกุศลในเยอรมันตะวันตก ในรูปมูลนิธิ (Stiftung) ที่เริ่มมียอดเงิน
บริจาคมากขึ้น และเริ่มมีการทำาการกุศล “ข้ามชาติ” ไปยังประเทศกำาลังพัฒนาอีกด้วย
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II. 08. 

ลั กั ษ ณ ะ ส า ธ า ร ณ กัุ ศ ล 
( P h i l a n t h r o p y ) 
ใ น อั ง กั ฤ ษ  ส ห รั ฐ อ เ ม ริ กั า 
แ ล ะ เ ย อ ร มั น

การเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่วัดคาทอลิกเป็นศูนย์กลางการให้ความสำาคัญกับ
การทำาทานเพื่อโลกหน้า มาสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สาขาต่างๆ ของนิกายโปรเตสแตนต์ 
ที่ให้ความสำาคัญกับการกระทำาใน “โลกนี้” เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการ  
“ทำาบญุ” เพ่ือหวงัผลในโลกหนา้ มาสูว่ตัถปุระสงค์เพ่ือ “สาธารณประโยชน”์ ในโลกนี ้ คือ 
การทำาประโยชน์โดยรวมแก่ทุกคน เพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการทำาบุญเฉพาะแก่คนจน
กระบวนการดังกล่าวพัฒนาควบคู่ไปกับการเติบโตของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ซ่ึงก็
เตบิโตขึน้มาจากฐานคำาสอนในนกิายโปรแตสแตนทท์ีเ่นน้เรือ่งการทำางานหนกั ในอังกฤษ
สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน (ดู Weber 1958)

1. เม่ือศาสนาโปรเตสแตนต์ให้ความสำาคัญกับ “โลกนี้” (ควบคู่กับโลกหน้า)
การดูแลคนจนก็แฝงฝังไปกับนโยบายการดูแล “โลกนี้” ด้วยการจัดการแรงงานคนจน 
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การนำาคนจนไปฝึกงานในบ้านสงเคราะห์ และหางานให้ทำา  
เพ่ือใหมี้รายได้ดูแลตนเองได้ เป็น “ประโยชน”์ ในสงัคมตอ่ไป และมีการตัง้องค์กรในการ
ชว่ยเหลือคนจน เชน่ The Society for Organizing Charity and Repressing Mendicity  
ในอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1869 ซึ่งเป็นพื้นฐานการสังคมสงเคราะห์สมัยใหม่

2. ความคิดทางศาสนาหลังการปฏิรูป ขยายเข้าสู่แวดวงทางการเมืองที่เริ่มมี
การเปลีย่นแปลงเขา้สูร่ะบอบประชาธปิไตยทีเ่นน้เรือ่งความเทา่เทยีมกนั และนโยบายการ
พัฒนาประเทศทีย่ดึหลักผลประโยชนข์องคนสว่นใหญ่ ในประเทศอังกฤษเราจึงเหน็ปรชัญา
เศรษฐกิจการเมือง เช่น หลักอรรถประโยชน์นิยมของเบนแธม และจอห์น สจ๊วต มิลล์  
หรือนโยบายสังคมนิยมแบบสหกรณ์หรือแบบ Fabian ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18-19

3. มีการเคลื่อนไหวด้านมนุษยนิยม “ข้ามชาติ” ครั้งแรกๆ ในศตวรรษที่ 18  
อันได้แก ่การเคล่ือนไหวทางสงัคมเรือ่งการเลิกทาส และเริม่เกดิกลุ่มองค์กรทีจั่ดการรณรงค์ 
ให้มีการเลิกทาสทั้งในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส

เม่ือกา้วสูย่คุสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 ในศตวรรษที ่20 ได้มีการจัดตัง้ “มูลนธิ”ิ  
ที่ทำางานข้ามชาติเพื่อส่งอาหารไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกยึดครอง ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิ 
ทีก่อ่ตัง้โดย Herbert Hoover ในสหรฐัฯ ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยในเบลเยยีม หรอื Oxfam 
ในอังกฤษ (1942) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรีซ
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4. การทำางานในรูปมูลนิธิ นอกจากต้องมีพนักงานประจำาแล้ว “อาสาสมัคร” 
(volunteers) ที่เป็น “จิตอาสา” ก็มีความสำาคัญที่ทำาให้องค์กรสามารถดำาเนินงานไปได้
ด้วยดี เช่น ร้านค้าของ Oxfam ในอังกฤษ อาศัยพนักงานขายของในร้านที่เป็นอาสา
สมัครไม่รับเงินเดือนจำานวนมาก

5. นอกจากนั้น ยังต้องสร้างองค์กรที่สามารถหารายได้มาเลี้ยงองค์กรได้ 
ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ social enterprise

6. จากศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา เม่ือทนุนยิมอุตสาหกรรมเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง  
เพ่ิมเตมิไปจากการทำามูลนธิเิพ่ือชว่ยเหลือคนยากจน ได้มีการทำามูลนธิทิางด้านการศกึษา  
และศลิปวฒันธรรมเพ่ิมมากขึน้ เชน่ National Trust Funds ของอังกฤษทีไ่ด้รบับรจิาค
ปราสาท และพ้ืนที่ป่าธรรมชาติต่างๆ เข้ามาดูแล และเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชม  
(แม้สว่นหนึง่มาจากเหตทุีว่า่เจ้าของทีดิ่นและพ้ืนทีป่่า ซ่ึงเป็นชนชัน้ขนุนางเดิมไม่มีเงินดูแล
ทรัพย์สินเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพดีอีกต่อไปได้)

ในสหรฐัอเมรกิามูลนธิคิารเ์นกไีด้รเิริม่ทำาสาธารณประโยชนด้์านสงัคมวฒันธรรม 
เช่น ห้องสมุด และคอนเสิร์ตฮอลล์ ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20

ในเยอรมัน มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (ชื่ออดีตประธานาธิบดีเยอรมัน) ก็ให้
เงินสนับสนุนด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

7. จากศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา หลายมูลนิธิขนาดใหญ่ทั้งในอังกฤษ 
สหรฐัอเมรกิา และเยอรมัน ได้ทำางานขา้มชาตมิากขึน้ ไม่วา่จะเป็นเรือ่งการชว่ยเหลอืด้าน
การทำาโครงการพัฒนา หรือการให้เงินวิจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และวัฒนธรรม

อยา่งไรกต็าม Toepler (2016) ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ มีขอ้แตกตา่งระหวา่งหลกัการ 
และกระบวนการทำางานของมูลนธิขินาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน กล่าวคือ มูลนธิิ
ในสหรัฐอเมริกาให้ความสำาคัญสูงสุดต่อการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทาง
สงัคม ในขณะทีมู่ลนธิใินเยอรมันใหค้วามสำาคัญประเด็นเดียวกนัเป็นรอง แตใ่หค้วามสำาคัญ 
กบัการไม่ทำางานซ้ำาซ้อนกบัรฐั หากแตเ่ป็นเรือ่งของการเสรมิการทำางานของรฐั เพ่ือจะได้
ใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์สูงสุด

ในยคุหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 มูลนธิขินาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาทำางานใกล้ชดิ 
กับภาครัฐมากขึ้น (Adloff 2016: 50) โดยเฉพาะความช่วยเหลือที่ให้กับต่างประเทศ  
แต่ในแง่เงินสนับสนุน มูลนิธิใหญ่ๆ ไม่จำาเป็นต้องพ่ึงพาเงินจากภาครัฐ มูลนิธิในสหรัฐอเมริกา 
ไม่เกนิ 10%16 รบัเงินจากรฐั จงึมีอิสระในการทำางาน ในขณะทีใ่นเยอรมันหลงัสงครามโลก 

16 ในสหรฐัอเมรกิาในชว่ง ค.ศ.1960s มูลนธิหิลายแหง่มีกจิกรรมสาธารณประโยชนท์ีเ่สรมิเพ่ิมเตมิ
จากกิจกรรมภาครัฐ เช่น มูลนิธิ Annenberg ให้เงินสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะ ในขณะท่ีภาครัฐ 
ไม่มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะในโรงเรียนของรัฐ เพราะขาดแคลนงบประมาณ
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ครั้งที่ 2 (จาก ค.ศ. 1960) มูลนิธิด้านวัฒนธรรมในเยอรมันรับเงินสนับสนุนจากรัฐ
มากกวา่ 90% แตจ่าก ค.ศ. 1990 เป็นตน้มา เม่ือเศรษฐกจิเขม้แขง็มากขึน้ มูลนธิใิหม่ๆ  
ขนาดเล็กถงึกลางในเยอรมันเกดิเพ่ิมขึน้ และพ่ึงพาเงินทีร่ณรงค์หามาเองจากภาคประชาชน 
มากกว่าที่จะพึ่งพิงจากภาครัฐ เช่น ในยุค 1960 (Adloff 2016: 51)

Toepler (2016) มีมุมมองว่า มูลนิธิทั้งในสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน มีทั้ง
ส่วนเหมือนและส่วนต่าง (มากกว่าที่จะเป็นคู่ตรงข้าม) ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่มีความผันแปรอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในขณะที่
เยอรมันมีมุมมองว่า มูลนิธิทำากิจกรรมเสริมจากภาครัฐ (คือ กิจกรรมประเภทเดียวกัน 
แต่ในพ้ืนท่ีที่รัฐยังเข้าไม่ถึง) มูลนิธิในสหรัฐอเมริกา ไม่คิดว่ามีความจำาเป็นว่ากิจกรรม
ของตนจะตอ้งเป็น “สว่นเสรมิ” ของภาครฐั แตเ่นน้ประเด็นการผลกัดันการเปล่ียนแปลง
นโยบายทางสังคม

แผนำภูมูิท่ิ� 1: เปรย่บเท่ยบมูิลนิำธขิองเยอรมินัำกัิบมูิลนิำธใินำสหรฐัอเมิรกิิาในำกิารใหค้วามิสำาคัญ
เก่ิ�ยวกัิบวตัถุปุระสงค ์เปา้หมิาย และหลักิกิารในำกิารทำางานำ

ลําดับความสําคัญ

Foundation in German
มูลนิธิในเยอรมัน

Less Relevant
ความสําคัญน้อย

Highly Relevant
ความสําคัญมาก

Substitution
เน้นกิจกรรมท่ีรฐัยังไมทํ่า

Redistribution
กระจายโภคทรพัย์

Complementarity
กิจกรรมเสรมิรฐั

Innovation
คิดค้นนวตักรรม

Social/Policy Change
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายทางสังคม

Preservation Pluralism
รกัษาความเปน็พหลัุกษณ์

Foundation in German
มูลนิธิในสหรัฐอเมริกา

Complementarity
กิจกรรมเสรมิรฐั

Substitution
เน้นกิจกรรมท่ีรฐัยังไมทํ่า

Innovation
คิดค้นนวตักรรม

Redistribution
กระจายโภคทรพัย์

Social/Policy Change
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

นโยบายทางสังคม

Preservation
อนุรกัษว์ฒันธรรม

Pluralism
รกัษาความเปน็พหลัุกษณ์

ที�ม�ขอ้มูล: Stefan Toepler (2016: 33) German Philanthropy in Transatlantic Perspective: Perceptions, Exchanges and Transfers since 
the Early Twentieth Century.
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• ข้อ้เสนอแนะ และบทเรยีนจิากัองักัฤษ

สำาหรบัในอังกฤษเริม่มีความคิดวา่ ถา้มีรฐัสวสัดิการแลว้ยอ่มไม่มีความจำาเป็น
ทีจ่ะตอ้งมีกจิการสาธารณกศุลโดยภาคประชาชนอีกตอ่ไป แตใ่นอีกด้านหนึง่กมี็มุมมองวา่  
บทบาทของภาคประชาชนยังมีความสำาคัญในการช่วย “เสริม” ช่องว่างบางประการไม่ว่า
จะเป็นในเชิงนโยบาย กิจกรรม หรือเชิงพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังเริ่มเกิดปรากฏการณ์ที่รัฐ 
ให้เงินสนับสนุนภาคเอกชน (outsourcing) ในการทำากิจกรรมบริการด้านสวัสดิการบางอย่าง  
(Rhodri Davies 2017: 5)

Rhodri Davies (2017: 7) ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า บทเรียนหลักจาก
ประวัติศาสตร์พัฒนาการของ philanthropy จากประเทศอังกฤษ ก็คือ

1. ความสำาคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ที่มีฐานะ และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
ให้มีพ้ืนท่ีสาธารณะ (เช่น สวนสาธารณะ ศูนย์วัฒนธรรม หอศิลป์ฯ) ให้สามารถใช้ร่วมกันได้

2. ความสำาคัญของการวจัิยเพ่ือนำามาสูก่ารดูแลภาคประชาชนในเมือง โดยเฉพาะ 
ในเมืองใหญ่ที่ผู้คนอพยพกันมาหลากหลายทิศทาง

3. ความเปราะบางในประเด็นเรื่อง “ศีลธรรม” ในการดูแลคนยากจนที่จะไม่
ทำาให้ผู้รับที่เป็นคนยากจนรู้สึกด้อยค่า

4. ไม่ควรใช้สาธารณกุศล เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการป้องกันการลุกฮือทาง
สังคมเท่านั้น แต่ต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหา

5. ปัญหาความไม่เทา่เทยีมกนัด้านโครงสรา้งอำานาจระหวา่งผูใ้หก้บัผูร้บั เม่ือผูร้บั 
กลายเป็นหนี้บุญคุณผู้ให้ จะเป็นการตอกย้ำามากกว่าสลายความไม่เท่าเทียมกัน

6. ควรมีความชัดเจนในเส้นแบ่งระหว่างบทบาทของภาครัฐ (ในการจัดการ
สวัสดิการ) กบัภาคเอกชน หรอื NGO ในการจัดการสาธารณกศุล เพ่ือป้องกนัความซ้ำาซ้อน 
ในการทำางาน

7. กจิกรรมสาธารณะสามารถมีลกัษณะ “ขา้มชาต”ิ ได้มากขึน้ จากการสือ่สาร
และการคมนาคมสมัยใหม่ ซ่ึงมีความรวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ในอดีตในอังกฤษกิจกรรม
สาธารณกุศลมักจะมีขอบเขตเฉพาะในภาคเมือง หรือชุมชนท้องถิ่น

8. ความสำาคัญของผู้นำาองค์กร มีบทบาทในการทำาให้องค์กรสาธารณกุศล
สามารถประสบความสำาเร็จและยั่งยืนได้

• กัารอธบิายเชงิจิติวทิยา

George Herbert Mead (1930) นกัสงัคมวทิยาอเมรกิา เคยกล่าววา่ มนษุย์
มักใหค้วามสำาคัญตอ่ความคิดของผูอ่ื้นทีมี่ตอ่ตวัเขา ดังนัน้ การบรจิาคเงิน “เพ่ือสว่นรวม”  
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เขา “ดูดี” ในสายตาผู้อ่ืน อันเป็น “ธรรมชาติ” ของมนุษย์ที่แคร์ 
ตอ่ความรูส้กึของผูอ่ื้น (อ้างใน Adloff 2016: 46) เป็นการอธบิายแนว “จิตวทิยาสงัคม” 
ที่อ้าง “ธรรมชาติ” ของมนุษย์
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แตน่อกเหนอืจากทฤษฎเีรือ่ง “ธรรมชาต”ิ ของมนษุย ์ทฤษฎเีรือ่ง “โครงสรา้ง”17  
ทางสังคม ก็เป็นประเด็นสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการบริจาค

• กัารอธบิายเชงิโคิรงสรา้ง

1. Adloff (2016: 47-48) กล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกา นักวิชาการอเมริกันในยุค 1960s  
เช่น Lipset มักให้ความสำาคัญกับ “ลักษณะเฉพาะแบบอเมริกัน” (American Creed)  
ตามท่ี Tocqueville เคยนำาร่องเอาไว้ประกอบไปด้วยความเช่ือในเร่ืองเสรีภาพความเสมอภาค  
ความเป็นปัจเจก ความเป็นพหลุกัษณ ์และเสรนียิม (laissez-faire) เนือ่งจากอเมรกิาไม่มี
โครงสร้างแบบ Feudal หรือระบบขุนนาง ดังนั้น ระบบการสร้างสาธารณกุศล (philan-
thropy) โดยภาคประชาชนทีช่ว่ยเหลือกนัเอง จึงเป็นการสะทอ้นคุณค่าแหง่ความเสมอภาค  
ฯลฯ อันเป็นลักษณะเฉพาะแบบอเมรกินั โดยเฉพาะแนวความคิดทีต่อ้งผลกัดันเปล่ียนแปลง 
สังคมผ่านนโยบายต่างๆ

2. Schofer และ Fourcade-Gourinchas (2001 อ้างใน Adloff 2016: 48) 
จำาแนกรปูแบบโครงสรา้งรฐัออกเป็น (1) รฐัรวมศนูยท์ีร่ะบบราชการเขม้แขง็ เชน่ ฝรัง่เศส 
และเยอรมัน และ (2) รัฐที่มีการกระจายอำานาจ เช่น สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และตั้ง
ขอ้สงัเกตวา่ รฐัรวมศนูยจ์ะมีกจิกรรมอาสาสมัครจากภาคประชาชนนอ้ยกวา่ (เพราะระบบ
ราชการของรัฐที่เข้มแข็งลงมือจัดการกิจการสาธารณประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ เอง)

ในขณะที่ข้อเสนอข้างต้นฟังดูมีน้ำาหนัก แต่รัฐเยอรมันที่มีลักษณะที่รวมศูนย์ 
ในปลายศตวรรษ 19 (ภายใต ้“รฐัเขม้แขง็” ของบสิมารค์) กลบัมีเศรษฐใีหม่จำานวนมาก 
ซ่ึงบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ ดังนั้นจึงไม่จำาเป็นเสมอไปว่าจะไม่มีกิจกรรมอาสา
สมัคร หรือมูลนิธิที่ทำางานเพื่อสาธารณประโยชน์ภายใต้รัฐรวมศูนย์ ทั้งนี้รัฐรวมศูนย์ของ
บิสมาร์คเองยังป็นรัฐสมัยใหม่รัฐแรกที่เริ่มจัดทำานโยบายรัฐสวัสดิการ

17 Kieran Healy (2000) เรือ่งการบรจิาคเลือดระหวา่งคนใน Luxembourg กบัฝรัง่เศส ในปี ค.ศ. 
1990 (14% เปรยีบเทยีบกบั 44%) ซ่ึงทัง้นีไ้ม่ได้แปลว่าคนใน Luxembourg มีจิตใจกศุลนอ้ย
กว่าคนฝรัง่เศส หากแตใ่น Luxembourg มีการประชาสมัพันธน์อ้ยกวา่ ในขณะทีฝ่รัง่เศสมีการ
รณรงค์ผ่านองค์กรต่างๆ อย่างเข้มแข็งมากกว่า

 นอกจากนั้นยังมีตัวเลขที่แสดงว่าคนในอเมริกันที่มีบทบาทในการอาสาสมัครในสังคม (civic 
engagement) มักเป็นบุคคลที่มักนิยมไปวัดอย่างสม่ำาเสมออาทิตย์ละ 1 ครั้ง
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II. 09. 

โ ล กั า ภิ วั ต น ์
แ ล ะ สิ� ง แ ว ด ล้ อ ม นิ ย ม : 
ตั ว อ ย� า ง  “ จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ ” 
ร่ ปั แ บ บ ใ ห ม�

ดังได้กล่าวไปแล้วว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านการมีทาสในปลายศตวรรษที่ 18  
ถูกระบุว่าเป็นการเคลื่อนไหวข้ามชาติรุ่นแรกๆ ที่ให้ความสำาคัญด้านสิทธิมนุษยชน  
เป็นรูปแบบของประชาสังคมที่มีการจัดตั้งหรือเป็น Non-Governmental Organization 
รุ่นแรกๆ ที่รณรงค์ประเด็นสาธารณะ เรื่อง สิทธิมนุษยชน

ก้าวมาถึงศตวรรษที่ 20 ได้เกิดประเด็นการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิสตรี เช่น 
การเคล่ือนไหวในสหรฐัฯ ในทศวรรษที ่1970 สทิธเิด็ก เชน่ การเคลือ่นไหวเรือ่งสทิธเิด็ก
ใน ค.ศ. 1989 (Convention on the Right of the Child)18

สำาหรับประเด็นเรื่องสภาวะแวดล้อมของโลกได้กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่
สำาคัญในปี ค.ศ. 1987 โดยที่ได้มีการศึกษาสภาวะแวดล้อมของโลก The Brundtland 
Report ทีมี่ชือ่วา่ “Our Common Future” ทีน่ำาเสนอแนวทางการพัฒนา “อยา่งยัง่ยนื” 
ว่าเป็นการใช้สอยทรัพยากรอย่างระมัดระวัง ในเบื้องต้นความกังวลในสภาพสิ่งแวดล้อม
มักพุ่งประเด็นไปทีก่ารลดลงของความหลากหลายทางชวีภาพ และการอนรุกัษพ้ื์นทีป่่าไม้  
และพ้ืนที่สีเขียว แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ให้ความสำาคัญกับ “สิทธิ” ของชนกลุ่มน้อยที่เป็น 
ชนพื้นเมือง โดยสามารถอยู่ทำากินในพื้นที่ป่าได้

เพ่ิมเตมิไปจากนัน้กเ็ป็นปัญหาด้านมลภาวะ (pollution) ไม่วา่จะเป็นในอากาศ 
ในน้ำา หรือบนพื้นดิน ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ขยะอุตสาหกรรม และขยะเกษตรกรรมเท่านั้น 
แตย่งัรวมถงึขยะในบา้น ซ่ึงมีเพ่ิมมากขึน้ๆ และประเด็นเรือ่งขยะในบา้น จึงเป็นประเด็นที่
กลายเป็นประเด็นของ “ทกุคน” ทีจ่ะตอ้งรว่มกนัจัดการ รวมทัง้การ “ประหยดัพลังงาน” 
เช่น ปิดไฟ ปิดน้ำา หลังการใช้ทุกครั้ง

ในปลายทศวรรษที่ 1960 นักปรัชญาชาวนอร์เวย์ชื่อ Arne Naess ได้พัฒนา 
ความคิดปรัชญาระบบนิเวศน์ ที่ปฏิเสธความคิดว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง 
อันเป็นความคิดทีแ่ยกมนษุยอ์อกจากสิง่แวดลอ้ม ในทางตรงกนัขา้ม เขาใหค้วามสำาคัญตอ่ 
“ความเสมอภาคในปรมิณฑลของสิง่มีชวีติ” (Biospherical Egalitarianism) คือ การให ้
 

18 อันที่จริงการเคล่ือนไหวเรื่องสิทธิสตรีมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 (เรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้ง) 
และการเคล่ือนไหวเรื่องสิทธิเด็กก็มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ที่กล่าวถึง การกระทำารุนแรง 
ต่อเด็ก และการใช้แรงงานเด็ก แต่โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับสตรีและเด็ก เช่น บ้านพักฉุกเฉิน 
เป็นประเด็นที่สำาคัญมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
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ความสำาคัญอยา่งเทา่เทยีมตอ่สิง่มีชวีติทกุสิง่ทีจ่ะมีชวีติ และเจรญิเตบิโต ในปี ค.ศ. 1973  
ก็มีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  
(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora-CITES)

สำาหรับตัวอย่าง องค์กร NGO ที่ทำางานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า เช่น World 
Wildlife Funds (WWF) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1961 โดยมีสำานักงานใหญ่อยู่ในประเทศ
อังกฤษ และมีสาขาหลายสาขาทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย 

II. 10. 

โ ล กั ส มั ย ใ ห ม� 
แ ล ะ อิ ท ธิ พื่ ล
ข้ อ ง ส่� อ ม ว ล ช น

สื่อมวลชนสมัยใหม่ เช่น โทรทัศน์ที่นำาเสนอข่าวในรูปแบบทั้งภาพและเสียง  
มีอิทธิพลกระตุ้นความรู้สึกเห็นใจผู้ประสบภัยในข่าว และทำาให้เกิดการบริจาคเงิน 
เพื่อการกุศล

ในเยอรมันตะวันตกการช่วยเหลือด้านอาหารในช่วงสงคราม Biafra (ค.ศ. 
1967-1970) ในไนจีเรียเกิดจากการเห็นภาพผู้ประสบภัยในไนจีเรียจากสื่อโทรทัศน์  
(Hannig 2016) การตัง้มูลนธิชิว่ยเหลอืเด็กผูห้ญิงยากไรใ้นเคนยาใหไ้ด้รบัการศกึษา มาจาก 
คนเยอรมันที่ไปท่องเที่ยวในเคนยาได้เห็นความอยุติธรรมด้านการศึกษาของผู้หญิง  
(Berman 2016) เป็นการ “ระดมทุน” จากประชาชนจำานวนมากให้ช่วยกันบริจาคเงิน

องค์กรที่เรียกร้อง “สันติภาพสีเขียว” เช่น Green Peace ซ่ึงก่อตัวขึ้นใน 
ปลายปี ค.ศ. 1969 ในสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา โดยเป็นการรวมตวักนัของนกักจิกรรม
ต่อต้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์นอกชายฝั่งอลาสก้า นักเคลื่อนไหวรณรงค์ล่องเรือ 
เพ่ือไปประท้วงยังหมู่เกาะที่จะมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ แม้เรือจะเดินทางไม่ถึง 
จุดหมาย เนื่องจากภาพอากาศไม่เป็นใจ แต่เรื่องราวการเคลื่อนไหวดังกล่าว ได้รับการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อสารมวลชน ทำาให้กิจกรรมการเคล่ือนไหวดังกล่าวเป็นที่ 
รับรู้โดยทั่วไป

เมื่อรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1972 ภายใต้ชื่อ 
Green Peace ได้มีการรณรงค์รบัเงินบรจิาคจากสาธารณชน ประเมินวา่ในปี ค.ศ. 1994 
มีสมาชกิจำานวน 6 ล้านคน เงินทีไ่ด้รบัจากการบรจิาค 100 ลา้นดอลลารส์หรฐั (Wapner 
1996: 47) ปัจจุบัน (2563) กรีนพีซมีรายได้จากเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนทางการเงิน 
รายบุคคลทั่วไป ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2.8 ล้านรายท่ัวโลก รวมทั้งเงินอุดหนุนจากองค์กร
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การกุศลต่างๆ แต่ไม่รับเงินช่วยเหลือจากธุรกิจหรือรัฐบาลใด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  
“กรีนพีซ”)

ปัจจุบนั Green Peace หนัมารณรงค์ด้านสิง่แวดล้อมมากขึน้ และยงัรณรงค์
รับเงินบริจาครายย่อย19

II. 11. 

กั า ร ท บ ท ว น บ ริ บ ท
สั ง คิ ม ไ ท ย กั� อ น ทุ น นิ ย ม
อุ ต ส า ห กั ร ร ม ส มั ย ใ ห ม�

• โคิรงสรา้งสังคิมที�วดัและพุื่ทธศาสนามีคิวามสำาคัิญ

ระบบการปกครองทั้งแบบบิดรอุปถัมภ์ (paternalistic) เช่น ในสมัยสุโขทัย 
และเทวราชา เชน่ในสมัยอยธุยามีความสำาคัญในการจัดโครงสรา้งสงัคมไทยแบบเป็นลำาดับ
ชัน้ลดหล่ันกนัลงไป โดยมี “ผูน้อ้ย” อยูใ่ตอุ้ปถัมภ์ของ “ผูใ้หญ่” ถกูรือ้ฟ้ืนนำามาใชใ้นสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (ดูเช่น อคิน รพีพัฒน์ (2518) สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
พ.ศ. 2325-2416)

นักวิชาการ และนักเดินทางตะวันตก ซ่ึงศึกษาสังคมไทยในอดีต มักจะให้
ความสำาคัญตอ่บทบาทพุทธศาสนาในการกำาหนดโครงสรา้งสงัคมไทย บางคนถงึกบัเรยีก 
สังคมไทยว่าเป็น “The Kingdom of the Yellow Robe” (Ernest Young, 1982) 
(first published 1898)

ชาวต่างประเทศ20 เขียนถึงคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ว่า “…ปรกติใจความ
ของพระธรรมเทศนานั้นแนะนำาให้คนทำาบุญ จึงทั่วพระราชอาณาจักรนั้นมีคนใจบุญ
มากมาย…” (อ้างใน วริยา ศิวะศริยานนท์ และทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ 2523: 118)

แม้พุทธศาสนาจะเน้นคำาสอนเรื่องการ “หลุดพ้น” แต่ก็มีกิจกรรมหลายอย่าง
ที่เกี่ยวพันกับ “โลกนี้”

การอุทศิทีดิ่นและแรงงานใหว้ดั (เขา้วดั) เป็นสว่นหนึง่ของการปกครองสมัยกอ่น 
มีพบปรากฏตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาและตลอดมาในสมัยอยุธยา (อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล 
2528: 35-45) สะท้อนให้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร

19 Florini (2000: 214-219) อธิบายว่า ช่วงรณรงค์ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ที่มีการเผชิญหน้ากับ 
เจ้าหน้าที่รัฐอย่างรุนแรง ทำาให้ผู้สนับสนุนบางรายไม่ค่อยเห็นด้วย

20 เชอวารเิอรเ์ดอฟอรบ์งั ประชมุพงศาวดาร ภาคที ่80: จดหมายเหตฟุอรบ์งั แปลโดย ดำารสัดำารง 
เทวกุล (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2516), หน้า 188
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“หน้าท่ีของข้าพระโยมสงฆเ์ลกวดั คือ เป็นหน่วยผลิตเพ่ือเล้ียงวดั
โดยขา้พระจะทำาไร่ไถนา เพาะปลกูบนทีด่นิของวัด และนำาผลผลติ
น้ันถวายวัดและสงฆ์ นอกจากน้ียังมีหน้าท่ีรับใช้กิจการวัดต่างๆ 
ตามท่ีสงฆใ์นวดัสัง่ เชน่ ดูแลรกัษาทำาความสะอาดวดั เป็นเวรยาม 
เฝ้าวัด ปรนนิบัติรับใช้พระจนถึงช่วยก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดด้วย 
บางครัง้เมือ่เกิดศกึสงครามข้าพระก็มหีน้าท่ีต้องออกรบชว่ยป้องกัน
ราชสีมาด้วย” (อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล 2528: 47)

ดังนัน้ วดัและพระสงฆ์จึงมีบทบาทสำาคัญเป็นอยา่งมากในสงัคมไทยในกจิกรรม
ใน “โลกนี้”

แตใ่นอีกด้านหนึง่ วดัและพระสงฆก์ถ็อืเป็น “ตวักลาง” หรอื “เนือ้นาบญุ” ให้
พุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถทำาบุญทำาทานบริจาคให้กับวัดและพระ โดยวัดและพระก็จะ
บรจิาคใหก้บัคนยากจนตอ่ไป สว่นผูบ้รจิาคกส็ามารถ “ได้บญุ” สัง่สมไวไ้ปใน “โลกหนา้”

1. การทำาบุญทำาทานในฐานะเป็นการช่วยเหล่อคุนจนใน “ชาตินี�” และการ “ได้บุญ” 

สั�งสมไปใน “ชาติหน้า”

การทำาทาน ถือเป็นคำาสอนสำาคัญทางศาสนาพุทธประการหนึง่ และการใสบ่าตร
พระซ่ึงพุทธศาสนิกชน (ที่ดี) (ควร) ทำาเป็นประจำาทุกวัน ก็คือเป็นภาคปฏิบัติที่ประชาชน
คนธรรมดาซึมซับในชีวิตประจำาวันตั้งแต่เล็กจนโต พระสงฆ์ถือเป็น “เนื้อนาบุญ” ให้
พุทธศาสนิกชนทำาบุญส่งถึงญาติในปรภพ ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ควรทำาทาน
เพื่อช่วยเหลือคนยากจนในโลกนี้ด้วย

การกอ่ตัง้โรงทานในฐานะเป็น “มหากศุล” ใหก้บัผูย้ากไร ้ถกูกลา่วถงึเป็นสว่น
สำาคัญในคำาสอนของพุทธศาสนา เช่น ในคำาสอนเรื่องทศพิธบารมี ก็พูดถึงการบำาเพ็ญ
บารมี 10 ประการ หนึ่งในนั้น คือการให้ทานในสมัยพระเวสสันดร

“จุดประสงค์ในการให้ทานของพระองค์ ก็คือ เพ่ือมุ่งหวังสัมมา
สัมโพธิญาณ ไม่หวังเพ่ือพระองค์อย่างเดียว แต่หวังเพ่ือความ 
สงบสุขแก่สัตว์โลกด้วยการให้ทานถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความดี เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตในพุทธศาสนา”  
(วรินทร ทวีโชติชัยกุล 2560: 2)
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มีคำาสอนใน “อังคุตตรนิกาย”21 ท่ีให้ความสำาคัญกับการให้ทานไว้ 5 ประการ คือ
1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก
2. บัณฑิตย่อมคบหาผู้ให้ทาน
3. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป
4. ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากฆราวาสธรรม
5. ผู้ให้ทานเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
(อ้างใน วรินทร ทวีโชติชัยกุล 2560: 2)

วรินทร (2560: 4-5) กล่าวว่า การให้ทานโดยการตั้งโรงทานมีปรากฏตั้งแต่ 
สมัยพุทธกาลในชมพูทวีป

“โรงทานท่ีต้ังโดยกษัตริย์ก็จะต้ังตามมุมเมืองท่ีอยู่ในการปกครอง
ของตน เช่น ต้ังท่ีหัวเมือง 4 มุมเมือง หรือต้ังโรงทานหัวเมือง 
6 มุมเมือง แต่ถ้าเป็นเศรษฐีก็จะต้ังโรงทานท่ีหน้าบ้านตน หรือท่ี
ท่ีออกทำามาค้าขาย ท้ังน้ีก็เพ่ือผู้ยากไร้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีอาหาร 
ท่ีอยู ่ ให้สามารถมาขอรบัแจกทานได้ตลอดเวลา…”(วรนิทร ทวโีชติ
ชัยกุล 2560: 5)

คำาสอนเหล่านี้ก็ถูกรับเข้ามาในสังคมไทยเช่นกัน

ในรชักาลที ่2 ซ่ึงทรงฝกัใฝท่างศาสนามีการสรา้งโรงทาน ซึง่ถอืเป็นภาคปฏบิตัิ
ของการ “ทำาทาน” ในระดับชนชั้นปกครอง

“ทรงสรา้งข้ึนไวใ้ห้มเีจา้พนักงานจดัอาหาร และสำารบัคาวหวานเล้ียง
พระสงฆ์สามเณร และข้าราชการท่ีมานอนประจำาซองในพระบรม
มหาราชวังกับท้ังบริจาคพระราชทรัพย์แจกคนชราพิการ และมี 
พระธรรมเทศนา และสอนหนังสือวิชาการต่างๆ โดยพระบรมราช 
ประสงค์จะให้เป็นหิตานุหิต ประโยชน์แก่ชนท้ังหลายท้ังปวงในอิธโลก22  
และปรโลกนั้นด้วย” (อ้างใน “การศึกษาไทยในอดีต” ออนไลน์)

21 เป็นคัมภีรล์ำาดับที ่4 ในหมวดพระสตุตนัตปิฎก หมายถงึ หมวดของพระสตูรทีพ่ระสงัคีตกิาจารย ์
รวบรวม และจดลำาดับเข้าไว้ด้วย ตามหัวข้อธรรมะ

 อังคุตตรนกิายได้มีการวเิคราะหจ์ดัแบง่ประเภทของบคุคลในแตล่ะสงัคม ตลอดจนถงึพฤตกิรรม
ทางสังคม และตามลักษณะจิตของบุคคล นับเป็นคัมภีร์ที่มีการรวบรวมข้อธรรมะในรูปบทสรุป 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพุทธธรรมในแง่มุมต่างๆ กัน (ท่ีมาข้อมูล สำานักหอสมุด 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ “อังคุตตรนกิาย” ระบบออนไลน ์http://library.cmu.ac.th/digital_col-
lection/digitalheritage/show.php?RecID=569)

22 อิธโลก หมายถงึโลกนี ้ (แหลง่ขอ้มูลออนไลน:์ https://dictionary.sanook.com/search/อิธโลก) 
ปรโลก หมายถึง โลกหน้า, ชีวิตหลังความตาย, โลกหลังความตาย (แหล่งข้อมูลออนไลน์: 
sanook dictionary https://dictionary.sanook.com/search/ปรโลก)
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ในสมัยรชักาลที ่2 ในปี พ.ศ. 2363 ได้เกดิอหวิาตกโรคระบาดประมาณวา่มีถงึ  
30,000 คน “ซากศพทบัถมเป็นกองทางวดัไม่สามารถเผาได้หมด จนพระสงฆต์อ้งหนอีอก 
จากวัดชาวบ้านต้องหนีออกจากบ้าน…” จึงทรงให้ประกอบพิธี “อาพาธพินาศ” มีการ 
ยิงปืนใหญ่รอบพระนคร อัญเชิญพระแก้วมรกตออกแห่ โปรดให้ “พระบรมวงศานุวงศ์
ขนุนางหยดุงาน เพ่ือรกัษาศลี ทำาบญุทำาทาน” “นอกจากนี ้ได้โปรดใหต้ัง้โรงทาน ณ รมิประต ู
ศรีสุนทร พระราชทานอาหารเลี้ยงราษฎรที่มีความปรารถนามารับพระราชทาน”23

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีอหิวาตกโรคขึ้นอีก ก็พบว่า มีการ “ตั้งโรงทานขึ้นที่ข้าง
พระบรมมหาราชวงัสำาหรบัแจกอาหารและน้ำาสะอาดใหป้ระชาชนได้ด่ืมกนิ…” (การประปา
ส่วนภูมิภาค: “ประวัติ กปภ.”)

จะเห็นว่า ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ การทำาทานที่อิงกับคำาสอนทางพุทธศาสนา
ยังมีความแนบแน่นกับระบบการปกครอง เม่ือบ้านเมืองมีเหตุเภทภัย พระมหากษัตริย์  
จะเนน้ใชคุ้ณานภุาพของพุทธศาสนาในการปัดเป่าเหตรุา้ยบำาเพ็ญศลีบำาเพ็ญทาน เพ่ือสรา้ง
ความ “บรสิทุธิ”์ แหง่กายและใจ ตามหลักคำาสอนทางพุทธศาสนา ในขณะเดียวกนั กถ็อื
เป็นการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ให้มีอาหารรับประทานในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปกครองด้วย “ทานบารมี” ใน “โลกนี้” อีกด้วย

2. การลดลงของอำานาจวัด

การเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 มีการเผาวัดขนาดใหญ่ไปเป็นจำานวนมาก 
ค.ศ. 1788 (พ.ศ. 2331) พระทีมี่ชวีติในชว่งทีอ่ยธุยาเสยีแกพ่ม่า (พ.ศ. 2310) กล่าววา่  
พระอยู่ในความลำาบากยากจนมาก เพราะผลจากสงคราม เม่ือขึ้นครองราชย์ในปี  
พ.ศ. 2325 รัชกาลที่ 1 พยายามปรับปรุงคณะสงฆ์ (Reynolds 1973: 37-38) รวมทั้ง
การรือ้ฟ้ืน และเผยแพรก่ฎปฏบิตัทิัง้ของสงฆ์ และฆราวาสใหเ้ครง่ครดัขึน้ แตส่ถาบนัสงฆ์
ก็มิได้เข้มแข็ง และมีอิทธิพลทางโลกมากเท่ากับสมัยอยุธยา

Craig J. Reynolds (1973) วเิคราะหว์า่ ตัง้แตส่มัยรชักาลที ่1 ทรงพยายาม
กระชับศาสนจักรให้อยู่ภายใต้ปกครองกำากับของอาณาจักรให้มากขึ้น เช่น กวดขันเรื่อง
ธรรมวินัย เพราะ “พระที่ดี” ย่อมเป็นเครื่องสะท้อนความชอบธรรมของอาณาจักรที่ดี 
(Reynolds 1973: 273) และความพยายามเหล่านีไ้ด้ดำาเนนิมาอยา่งตอ่เนือ่ง จนถงึรชักาลที ่ 
4 และ 5 ทำาใหใ้นแง่โครงสรา้ง “อำานาจ” สถาบนัสงฆ์จึงมี “อำานาจ” ลดลง24 ในขณะที ่
พระถูกปรับให้เคร่งครัดเรื่องธรรมวินัย และจำากัดให้อยู่ในโลกแห่งศาสนจักรมากขึ้น

23 “เศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 2” ใน เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ ร.1-ร.5
24 ในสมัยรชักาลที ่4 (พ.ศ.2367-2394) เนือ่งจากทรงเคยผนวชเป็นพระอยูน่านในสมัยรชักาลที ่3 

จึงทรงมีความเขา้ใจในคำาสอน และวตัรปฏิบตัใินพุทธศาสนาอยา่งลึกซ้ึง รวมทัง้ทรงกอ่ตัง้นกิาย
ธรรมยตุอัินถอืเป็นนกิายทีมี่วตัรปฏบิตัทิีเ่ครง่ครดั รวมทัง้จัดระเบยีบการปกครองสงฆ์ใหเ้ครง่ครดั
ใกลเ้คียงกบัระเบียบราชการ ในขณะเดียวกนั กใ็หค้วามสำาคัญกบัการศกึษาของสงฆ ์เม่ือรชักาล
ที่ 5 เสด็จกลับจากต่างประเทศ พ.ศ.2440 ได้มีการจัดระเบียบสงฆ์ให้ขยายไปครอบคลุมสงฆ์
ในต่างจังหวัดให้มากขึ้น (Reynolds 1973: 235) (เช่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำาเภอ ฯลฯ)
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สมัยตน้รตันโกสนิทร ์แม้ยงัมีการมอบ “เลกวดั” ใหก้บัวดั แตก่มี็แนวโนม้ลดลง  
ในสมัยรชักาลที ่1 “ทรงบรจิาคทรพัยเ์ป็นเงินถงึ 95 ชัง่ 11 ตำาลึง (7,644 บาท) เพ่ือซ้ือ
ชายฉกรรจ์ 66 คน สำามะโนครวั 224 คน แลว้สกัแขนขวา ถวายเป็นขา้พระเป็นสทิธิข์าด
แกว่ดัพระเชตพุน” (อุทศิ จงึนพินธส์กลุ 2528: 78) ปี พ.ศ. 2327 ถวายวดัพระพุทธบาท 
600 ครัวเรือน (อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล 2528: 47) แต่เม่ือถึงรัชกาลที่ 5 จำานวนเลกวัด 
กล็ดนอ้ยลง เชน่ วดัราชบพิตร เหลือ 40 คน “และในปี พ.ศ. 2442 กห็นหีายไปหมด” 
(อ้างใน อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล 2528: 79)

อุทิศ (2528:77) วิเคราะห์ว่า ระบบศักดินาที่ใช้ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  
(ทีพ่ยายามจะรือ้ฟ้ืนขึน้มาจากโครงสรา้งสงัคมทางการเมืองแบบอยธุยา) เริม่อ่อนพลงัลง
จากปี พ.ศ. 2398 เป็นตน้มา อันเนือ่งจากในปีนัน้เป็นปีทีไ่ทยลงนามในสนธสิญัญาเบาวร์งิ 
กับประเทศอังกฤษ เปิดประเทศเข้าสู่ระบบ “การค้าเสรี” ทำาให้ต้องมีการปรับโครงสร้าง
สังคมการเมืองและเศรษฐกิจให้มีความ “สมัยใหม่” มากขึ้น จึงต้องปรับ/ยกเลิกระบบ
ไพร่-ทาส การเกณฑ์แรงงานต่างๆ

อุทศิ จึงนพินธส์กลุ (2528) มองวา่ สมัยรชักาลที ่5 เป็นชว่งเวลาสำาคัญทีเ่ริม่
ก้าวเข้าสู่ความเป็น “สมัยใหม่” และความเป็น “ทุนนิยม” ในรัชกาลที่ 5 มีการยกเลิก
ระบบไพร ่ทาส ดังนัน้ ขา้ราชการจึงมิได้คุมกำาลังคน เชน่ในสมัยอยธุยา หรอืรตันโกสนิทร ์ 
แตท่รงปฏริปูระบบราชการเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขา้ราชการสงักดักระทรวง ทบวง กรม  
ไม่สามารถหารายได้เอง (เช่น ในระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยก่อน) แต่ต้องคอยรับเงิน
เดือนจาก “หลวง” เท่านั้น

ระบบวัดก็เช่นกัน ที่มีการปฏิรูปยกเลิกระบบเลกวัด ไม่มีการพระราชทานคน 
ใหเ้ป็นขา้วดัอีกตอ่ไป แตเ่ปลีย่นระบบมาเป็นการใหเ้งินอุดหนนุแกว่ดัแทน อันทีจ่รงิ ตัง้แต่
สมัยรัชกาลที่ 1 นอกจากการมอบข้าวัดให้กับวัด ก็มีการพระราชทานเงินอุดหนุนเพ่ือ
ซ่อมแซมปฏสิงัขรณ ์เจดีย ์ อุโบสถ และศาสนสถานตา่งๆ อยูเ่นอืงๆ สำาหรบั “วดัหลวง” 
ก็ได้รับเงินอุดหนุนรายปี เม่ือมาถึงรัชกาลที่ 3 เริ่มปรารภว่า เงินอุดหนุนวัดเริ่มเป็น
เงินก้อนโตมากขึ้นๆ แต่ก็ยังทรงยินดีทำา ถึงแม้จะทรงเริ่มตระหนักถึงการเป็นภาระต่อ 
งบประมาณ

มาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 นอกเหนือจากการบริจาคเงินให้วัด ทรงเริ่มแนะนำาวัด 
ใหท้ำาประโยชนจ์ากทีดิ่นของวดั เชน่ สรา้งตกึแถวใหเ้ชา่ เพ่ือวดัจะได้มีรายได้เป็นของตวัเอง  
แบ่งเบาภาระงบประมาณ

ในสมัยรชักาลที ่5 กรงุเทพฯ เริม่ขยายตวัเป็น “เมือง” ในแบบตะวนัตกมากขึน้  
มีการตดัถนนสายใหม่ๆ รวมทัง้มีบรษิทัตา่งประเทศ รวมทัง้พ่อค้าจีน ตัง้หา้งรา้นขายของ
ตามเส้นทางถนนมากขึน้ ดงันั้นที่ดนิของวดัทีอ่ยูใ่จกลางเมอืง จงึเป็นแหลง่ทีม่ศีักยภาพ
ทางการค้าที่น่าดึงดูดใจ แต่เนื่องจากพระจับต้องเงินไม่ได้ จึงมีการตั้งมรรคทายก และ
กรรมการวดัมาดูแลเงิน และภายหลังกรรมการศาสนากถ็กูมอบหมายใหม้าชว่ยสอดสอ่ง
การเงินของวัดไม่ให้รั่วไหล
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สำาหรบัภาคประชาชนคนธรรมดา นอกเหนอืจากการทำาบญุตกับาตร ทอดกฐนิ 
ทอดผ้าป่า ตามแบบเดิมชาวบ้านที่มีฐานะดีหน่อยก็เริ่มนิยมบริจาคที่ดินสร้างวัด25

อยา่งไรกต็าม การบรจิาคเงิน หรอืทีดิ่น เม่ือบรจิาคแลว้กเ็ป็นสทิธขิองวดั มิได้
มีการตั้งเป็น Trusts หรือกองทุน เช่น ในอังกฤษ และยังมิได้มีการระบุวัตถุประสงค์ 
ให้ชัดเจนว่าจะนำาเงิน หรือท่ีดินไปทำาอะไรบ้าง แต่มักจะอยู่ในดุลยพินิจของวัด ท้ังน้ี เพราะการ 
ทำาบญุใหว้ดัยงัเป็นการหวงัผลในโลกหนา้ แตเ่นือ่งจาก “พระสงฆ์ไม่สามารถเขา้มายุง่เกีย่ว 
ด้วยเรือ่งการเงิน เพราะพระวนิยัหา้มไว”้26 (อุทศิ จึงนพินธส์กลุ 2528: 149) จึงมีฆราวาส
ซึ่งเป็นกรรมการวัดเข้ามาทำาหน้าที่ดูแลเงิน และที่ดินบริจาค ซึ่งมักจะเป็น “ธุรกิจ” เช่น  
ใหเ้ชา่ทีดิ่น หารายได้มาบำารงุวดั (อุทศิ จึงนพินธส์กลุ 2528: 150) เงินและทีดิ่นบรจิาคจึงถกู 
บริหารในรูปธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของวัด27มากกว่าเป็น “สาธารณประโยชน์” เช่น ในตะวันตก

3. บทบาทวัด ในการศึกษาสมัยใหม่

ในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีจุดเปล่ียนสำาคัญในบทบาทของวัดให้สร้างประโยชน์
ทางการศึกษา:-

“การเร่งรัดการศึกษาของชาติทำาให้พระองค์ทรงมอบหมายให้วัด
ต่างๆ แบกรับภาระการศึกษา เป็นผลให้วัดส่วนใหญ่ท่ีมีโรงเรียน
ต้ังอยู่ต้องนำาเอาเงินผลประโยชน์ของวัดมาใช้จ่ายกับการสร้าง
โรงเรียน…” (อุทิศ จึงนิพนธ์สกุล 2528: 282)

Craig J. Reynolds (1973) ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ เม่ือเจ้าฟ้ามงกฎุ (ซ่ึงจะขึน้ครองราชย ์
เป็นรชักาลที ่4 ในเวลาตอ่มา) ยงัทรงผนวชอยู ่ เป็นชว่งเวลาทีอิ่ทธพิลความรูแ้บบตะวนัตก 
เริม่เผยแพรเ่ขา้มาในสงัคมไทย (ควบคู่กบัการขยายตวัทางการค้า) เจ้าฟ้ามงกฎุกท็รงเริม่
สนพระทัยศึกษาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ แบบตะวันตก และปฏิรูป
พุทธศาสนาให้เคร่งครัด “ทางธรรม” ขึ้น โดยการก่อตั้งนิกายธรรมยุติ

เขายังวิเคราะห์บทบาทของสมเด็จเจ้าฟ้าวชิรญาณ28 (ประสูติ พ.ศ. 2403)  
พระโอรสพระองค์หนึง่ของรชักาลที ่4 ซ่ึงทรงผนวช และสบืสานตอ่นกิายธรรมยตุ ิตอ่จาก 

25 เช่น วัดคณิกาผล พ.ศ. 2376 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3
26 ซึ่งเป็นความเคร่งครัดในพระวินัยจากสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา
27 สมัยรัชกาลที่ 5 มีกระทรวงธรรมการ เข้ามาช่วยดูแลควบคุมการเงินบ้าง
28 Reynolds (1973: 139) ตั้งข้อสังเกตว่า ตั้งแต่ชันษา 12 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าวชิรญาณทรงศึกษา 

ภาษาอังกฤษภายใตก้ารสอนของ Francis George Patterson ซ่ึงไม่รูภ้าษาไทย ซ่ึงหมายความ
ว่านักเรียนของเขา ต้องตั้งใจเล่าเรียนอย่างจริงจัง จึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่ถูกต้อง 
ในภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากภาษา Patterson ยังสอนประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
เกี่ยวกับยุโรป รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศในยุโรป และระบบการปกครองต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นระบบกษัตริย์ หรือระบบประชาธิปไตย (อ้างใน Reynolds 1973: 140)
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รัชกาลที่ 4 โดย Craig J. Reynolds กล่าวว่า ในตอนชันษา 17 ปี29 ยังไม่ได้ทรงคิด
ที่จะผนวช เพราะในสายตาคน (ชั้นสูง) ทั่วไป พระมิได้มีบทบาทอะไรมากนักในสังคม 
นอกจาก “กนิ นอน และเกียจครา้น” (Monks were lazy. They ate and then went 
to sleep) (อ้างใน Reynolds 1973: 145) ถึงแม้พระจะเป็นผู้ทำาคุณความดี แต่ก็เพื่อ
เฉพาะความหลุดพ้นของตนมากกว่าจะเป็นการทำาประโยชน์แก่สังคม

เม่ือทรงผนวชในรชักาลที ่5 พระองค์จึงทรงคิดในทางตรงกนัขา้มวา่จรงิๆ แล้ว 
พระสามารถทำาประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างมากในการให้การอบรมสั่งสอนและการ
ศกึษาแกป่ระชาชนเป็นตวัเชือ่มโยง หรอืสือ่กลางระหวา่งรฐักบัประชาชน ทรงมีความเหน็
ว่า ในอดีตพระและวัดเคยเป็นพลังสำาคัญแก่อาณาจักร (อ้างใน Reynolds 1973: 145) 
ดงันั้น จึงควรรื้อฟื้น “พลัง” เช่นนี้ให้กลับมา ดังนั้น จงึทรงให้ความสำาคญักับการศึกษา
ของสงฆ์ เช่น สนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพราะสงฆ์ที่มีความรู้ จึงจะมีศักยภาพ 
ในการเป็นบุคลากรสำาคัญในการสอนในโรงเรียนฆราวาสภายใต้ระบบการศึกษาสมัยใหม่ 
ที่รัฐกำาลังจะจัดการให้มีขึ้น วัดและพระจึงมีบทบาทสำาคัญในการวางพ้ืนฐานระบบการ
ศึกษาสมัยใหม่

อยา่งไรกต็าม ในอีกด้านหนึง่ นกิายธรรมยตุซ่ึิงถกูทำาใหเ้ครง่ครดัมากขึน้ จะเนน้ 
เรื่อง “วินัย” เพ่ือการหลุดพ้น จึงมิได้เน้นการสงเคราะห์ในรูปมูลนิธิสมัยใหม่ ภารกิจ
ของวดัและพระใน “โลกนี”้ จึงเนน้เฉพาะการใหก้ารศกึษา แตท่ัง้พระและวดักย็งัมีบทบาท
ในชีวิตประจำาวัน ซ่ึงชาวบ้านยังคงใส่บาตร ทอดกฐิน ผ้าป่า เสริมสร้างให้ประชาชนมี
จิตใจ “กุศล” เป็นพื้นฐานการดำารงชีวิตแบบฆราวาส

• กัารปัฏิิร่ปัสังคิมส่�คิวาม “สมัยใหม�” และ “เปั็นตะวันตกั” และม่ลนิธิเพ่ื่� อ
สาธารณปัระโยชนร์ุ�นแรกั ๆ : หมอสอนศาสนาฝรั�ง ชนชั�นส่ง และ “ปัระชาคิม” จินี

ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ 
และสงัคมอยา่งมีนยัสำาคัญ ซ่ึงนำาโดยภาครฐั อันเนือ่งมาจากผลกระทบของความตอ้งการ
ก้าวให้ทันตะวันตก

แม้สงฆ์ไทยจะมีข้อจำากัดทางการเงิน ไม่สามารถทำาพันธกิจสังคมสงเคราะห์ 
สมัยใหม่ แต่หมอสอนศาสนาตะวันตกได้ริเริ่มพันธกิจการทำา “การกุศล” ด้วยการ
สงเคราะหส์มัยใหม่หลายกจิกรรม เป็นตวัอยา่งรปูแบบการทำาบญุเพ่ือกจิกรรมใน “โลกนี”้

หมอสอนศาสนาตา่งชาต ิหรอืมิชชนันาร ี (Missionary) (คำาจำากดัความแปลวา่ 
“ผูท้ีมี่หนา้ทีป่ฏบิตัพัินธกจิ”) ไม่วา่จะเป็นโปรเตสแตนต ์หรอืคาทอลิก มักจะเป็นกลุ่มคน

29 เม่ือชันษา 17 ปี เจ้าฟ้าวชิรญาณได้พบกับ Dr.Peter Gowan ซ่ึงเป็นแพทย์ชาวสก็อตประจำา 
ราชสำานกัในสมัยรชักาลที ่5 นบัถอืนกิาย puritan และเป็นคนทีมี่นสิยัประหยดัมัธยสัถ ์และใหคุ้ณค่า 
ความสำาคัญตอ่ความประหยดัมัธยสัถ ์ ซ่ึงมีอิทธพิลตอ่กรอบคิดของเจา้ฟ้าวชริญาณเป็นอยา่งมาก 
ที่เวลาต่อมาทรงต้องการปฏิรูปสงฆ์ไทยให้มีความเคร่งครัด (Reynolds 1973: 144)
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ทีมี่ความประสงค์จะ “ทำาประโยชน”์ ใหกั้บผูอ่ื้นในโลกนี ้และยงัเป็นการสนองตอบภารกจิ
ศาสนา เป็นการอุทิศถวายแก่พระเจ้า

นอกเหนือจากการสอนศาสนา หมอสอนศาสนา มักจะนิยมก่อตั้งโรงพยาบาล 
เช่น โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในจังหวัดเชียงใหม่ (ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2431) ถึงแม้ 
โรงพยาบาลจะเก็บค่ารักษาพยาบาล จึงอาจมองในแง่หนึ่งว่าเป็นธุรกิจ แต่หากพิจารณา 
ในช่วงสมัยที่โรงพยาบาลเริ่มก่อตั้งขึ้น อันเป็นช่วงเวลาที่สาธารณสุขไทย เพ่ิมเริ่มต้นขึ้น 
และโรงพยาบาลกย็งัมีไม่มากนกั กถ็อืวา่เป็นกจิกรรมทีเ่ป็น “สาธารณประโยชน”์ และการ
เก็บค่ารักษาพยาบาล ก็ทำาให้สามารถเลี้ยงตนเองได้

ในสว่นราชวงศ ์การสรา้งโรงพยาบาลศริริาช รเิริม่ใน พ.ศ. 2443 สรา้งเพ่ือเป็น 
พระกุศล ต่อเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ซ่ึงสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังเยาว์วัย โดยรัชกาลที่ 5  
“ให้ร้ือโรงเรือนและเคร่ืองใช้ต่างๆ ในงานพระเมรุนำาไปสร้างโรงพยาบาล…” และ “พระราชทาน 
ทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์แก่โรงพยาบาลอีกด้วย” 
(อ้างอิงข้อมูล ระบบออนไลน์ “ประวัติโรงพยาบาลศิริราช”) และได้มอบโรงพยาบาลให้
ส่วนราชการดำาเนินการต่อ

นอกจากนั้น ก็มีการก่อตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามใน พ.ศ. 2436 
หรอืสภากาชาดเพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภัยพิบตั ิโดยสมเด็จพระศรพัีชรนิทร ์พระบรมราชนิ ี 
ซึ่งตามแบบอย่างการจัดองค์กรแบบตะวันตกเพื่อสาธารณกุศล (philanthropy) โดยเน้น
การใช้แรงงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นข้าราชการและภรรยาข้าราชการ

การขยายตัวทางการค้า ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานและทำาให้มีแรงงาน
ชาวจีนจำานวนมากอพยพเข้ามาทำางานในประเทศไทย เม่ือมีจำานวนมากขึ้นชุมชนจีน 
เหล่านี้ได้ริเริ่มการกระทำากิจกรรม “สาธารณประโยชน์” ในรูป “อาสาสมัคร” และ/หรือ
สมาคม เพ่ือชมุชนของตนเอง ในประเทศไทย เชน่ ในปลายสมัยรชักาลที ่5 ในปี พ.ศ. 2452  
มีการจัดตั้งสมาคมป่อเต็กตึ๊ง “เริ่มจากพ่อค้าชาวจีนในกรุงเทพฯ 12 คน มีประสงค์จะ
ทำาสาธารณประโยชน์ในการเก็บศพไร้ญาติของแรงงานชาวจีน ไปฝังที่ป่าช้าทุ่งวัดดอน 
ถนนเจริญกรุง” (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”) จากนั้นก็ขยายกิจการ  
ช่วยสาธารณภัยต่างๆ และตั้งเป็นมูลนิธิในเวลาต่อมาปี พ.ศ. 248030 

30 มีการจัดต้ังโรงพยาบาลหัวเฉียว (พ.ศ. 2483) และในท่ีสุด พ.ศ. 2524 ได้ก่อต้ังเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี “มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง” สืบค้นเม่ือ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)  
ซ่ึงจะเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในการทำากิจกรรมทางสังคม คือ โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย 
มากกว่าท่ีจะเป็นเร่ือง “ทำาบุญ” ในลักษณะกว้างๆ

 “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ก่อกำาเนิดมากจาก “วิทยาลัยหัวเฉียว” ซ่ึงมีรากฐานเติบโตมา
จากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยก่อต้ังโดยมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง โดยเปิดสอนหลักสูตรพยาบาล ในระดับปริญญาตรี 
เป็นหลักสูตรแรก ก่อนท่ีจะได้รับการยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ในปัจจุบัน

 ในปี พ.ศ. 2533 ในวาระท่ีมูลนิธิป่อเต็กต๊ึงมีวาระครบรอบ 80 ปี จึงได้ระดมทุนจากชาวไทยเช้ือสายจีน 
เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง เม่ือได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัย จึงเร่ิม
ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลท่ี 9  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” (ท่ีมาข้อมูล: วิกิพีเดีย,  
สารานุกรมเสรี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563)
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นกัวชิาการ เชน่ วลิเลียม สกนิเนอร ์(William Skinner 1957) หรอืพรรณ ีบวัเล็ก  
(2549) วิเคราะห์ถึงความสำาคัญของการรวมตัวกันทำากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกันในบรรดา 
กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลด้วยกันในดินแดนใหม่ที่พวกเขายังไม่คุ้นเคย การก่อตั้งสมาคม 
ป่อเต็กตึ๊ง31 โดยชาวจีนโพ้นทะเล จึงมีความเกี่ยวพันกับการเป็นผู้อพยพ “แปลกหน้า”  
เข้ามาใหม่ในประเทศไทยท่ีจำาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์กันในรูป “ประชาคม” เพ่ือช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในดินแดนใหม่32

II. 12.

ศ า ส น า  ชุ ม ช น 
ส า ธ า ร ณ ปั ร ะ โ ย ช น์ : 
เ ปั รี ย บ เ ที ย บ สั ง คิ ม ต ะ วั น ต กั
กัั บ สั ง คิ ม ไ ท ย

นกัวชิาการตะวนัตกบางคน เชน่ Ayal (1963) มองวา่ พุทธศาสนาในประเทศไทย  
มักเน้นเร่ืองการ “หลีกเล่ียง” การกระทำากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นบาป เพ่ือจะให้เกิดการ “หลุดพ้น”  
และถงึแม้จะมีคำาสอนใหท้ำาบญุทำากุศล กมั็กเป็นกจิกรรมระหว่างบคุคล (ปัจเจก) ตอ่บคุคล 
ด้วยความ “เมตตา กรณุา” มากกวา่จะเป็นในลักษณะเพ่ือ “ประโยชนแ์กส่าธารณะ” และ
เนือ่งจากพระสงฆมี์บทบาทเป็นคนกลาง หรอื “เนือ้นาบญุ” คนจึงมักนยิมทำาบญุกบัพระสงฆ์ 
เพื่อให้ได้ผลบุญส่งไปในชาติหน้ามากกว่าที่จะทำาบุญเพื่อประโยชน์ในโลกนี้33

31 ฮ่ัวเค้ียวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊งฮ่ัวเค้ียว หมายถึง ชาวจีนโพ้นทะเล ป่อเต็ก หมายถึง สนองพระคุณ  
เซี่ยง หมายถึง ทำาบุญกุศล และตึ๊ง หมายถึง ศาลา หรือองค์กร

32 อีกมูลนิธิหนึ่งที่สำาคัญ คือ มูลนิธิร่วมกตัญญู พึ่งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ใน พ.ศ. 2513 คำาว่า  
หง่ีเต็กตั้งในภาษาจีนของชื่อมูลนิธิสามารถแปลได้ว่า “กตัญญู คุณธรรม ยุติธรรม” (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี “มูลนิธิร่วมกตัญญู”) ได้ให้ความสำาคัญกับ “คุณธรรม” และ “ยุติธรรม” อันถือ
เป็นคุณค่าของสงัคมประชาธปิไตยสมัยใหม่ สอดรบักบัชว่งเวลาทีจ่ดทะเบยีนมูลนธิ ิ อันเป็นชว่ง
เวลาก่อนการเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษาเพ่ือประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2514 สะท้อน
ให้เห็น “บรรยากาศ” ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองในทศวรรษนั้น ที่เน้น “ยุติธรรม” 
ควบคู่กับ “กตัญญู” และ “คุณธรรม”

33 เขายังมีความเห็นว่า การบริจาคให้วัดเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการสะสมทุนทางภาคธุรกิจ และ
อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบทุนนิยม

 เขาอ้างมุมมองของ Weber ว่า การปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์จากศตวรรษที่ 16 
เป็นต้นมาในยุโรป ให้ความสำาคัญกับกิจกรรมใน “โลกนี้” นั่นคือ การกระทำาทุกอย่างท่ีเป็น 
สมัมาทฐิิ การทำางานหนกัไม่สรุุย่สรุา่ยฟุ่มเฟือย ถอืเป็นการกระทำาทีอุ่ทศิตอ่พระผูเ้ป็นเจา้ ดังนัน้
จากศตวรรษที ่16 เป็นตน้มา ประเทศในยโุรปจงึเกดิชนชัน้ผูป้ระกอบการทีท่ำางานหนกั มัธยสัถ์
อดออม อันทำาให้ยุโรปเกิดกระบวนการสะสมทุน และพัฒนาเข้าสู่ระบบทุนนิยม

 อยา่งไรกต็าม ในความเหน็ของผูเ้ขยีนบทความนี ้ชนชัน้ผูป้ระกอบการไทยได้พัฒนาเตบิโตอยา่ง
ต่อเนื่อง ตรงกันข้ามกับความเห็นของ Ayal ในปี ค.ศ. 1963 ดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่มิใช่ระบบปิดที่พึ่งพิงเฉพาะ “การสะสม” เงินทุนภายในประเทศ หากแต่เป็น
ระบบเปิดที่มีการลงทุนจากต่างประเทศในลักษณะการร่วมทุนด้วย)
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มิใช ่Ayal (1963) เทา่นัน้ ทีส่รา้งลักษณะ “พิเศษ” ในการอธบิายสงัคมไทยในชว่ง 
หลังสงครามโลกครัง้ที ่2 นกัมานษุยวทิยาอเมรกินัท่ีมีชือ่เสยีง คือ Embree (1950) กเ็คย
อธิบายสังคมไทยว่าเป็นสังคมแบบ “โครงสร้างหลวม” ซึ่งต่างคนต่างอยู่ และปราศจาก 
ซ่ึงการรว่มมือกนั และตอกย้ำาด้วยงานศกึษา อยา่งเชน่ Phillips (1965) Thai Peasant 
Personality ที่มองว่าคนไทยไม่ถูกกำากับด้วยระเบียบแบบแผน หากแต่ทำาอะไรตามใจ
ตนเอง (มากกว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ)

แตง่านศกึษาหลังจากนัน้ เริม่ปฏเิสธกรอบคิดเรือ่งโครงสรา้งหลวม เชน่ Jack M. 
Potter (1976) ซ่ึงศกึษาสงัคมชนบทในเชยีงใหม่ มองวา่ คนไทยมีการทำางานเพ่ือสว่นรวม  
เช่น มีกลุ่มแลกเปล่ียนแรงงาน เพ่ือช่วยกันในกิจกรรมการเกษตร เช่น การเกี่ยวข้าว 
นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มเหมืองฝาย ซึ่งครอบครัวผู้ได้รับประโยชน์จากน้ำาเหมืองฝาย  
จะชว่ยกนัสง่แรงงานไปทำาการซอ่มแซมเหมืองฝายในแตล่ะปี โดยจะมีหวัหนา้เหมืองฝาย  
และล่ามเหมืองเป็นผู้ดูแลเหมืองฝาย (โดยได้ค่าตอบแทนรายปีเป็นข้าว ที่บริจาคโดย
สมาชิกผู้ใช้น้ำาเหมือง)

หากพิจารณาความเบื้องต้น จะเห็นว่า ในชุมชนเกษตรกรรมโดยจริงแล้ว ก็มี 
ความร่วมมือกันทำา “ประโยชน์ส่วนร่วมของกลุ่ม” ในแง่ของประโยชน์ของทุกครัวเรือน 
ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม (เหมืองฝาย) นั้น34

Potter (1976) ยงัค้นพบกลุม่ฌาปนกจิศพ คือ การรวมกลุม่บรจิาคเงินชว่ยค่า
ทำาศพแก่สมาชิกทุกคนในชุมชน กลุ่มแม่บ้านที่ร่วมมือกันทำากับข้าวให้วัด หรือทำากับข้าว
ในเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ ในลักษณะของการ “ช่วยงาน” ดังนั้น จริงๆ แล้วก็คือ 
ชาวบ้านในชนบทไทยในภาคเหนือก็มีการรวมตัวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือร่วมกันทำา 
“สาธารณประโยชน์” ให้กับชุมชน

Tambiah (1970: 57) ซ่ึงศึกษาอิทธิพลพุทธศาสนาในระดับชนบท มองว่า  
แม้พุทธศาสนาในระดับปรัชญามักจะถูกมองเป็นเรื่องการปลีกวิเวก เพ่ือความหลุดพ้น
ของพระสงฆ์ แตใ่นระดับชาวบา้นในชนบท พวกเขาได้สรา้งความสมัพันธก์บัวดั ด้วยการ
ทำาบุญตักบาตร การนิมนต์พระมาร่วมให้พรในพิธีกรรมต่างๆ ในชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย 
การส่งลูกชายไปบวช และเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศาสนา (แม้จะเพียงชั่วคราว) การทอด
กฐิน ผ้าป่า การจัดงานสนุกสนานในวัด หรือ “งานวัด” ทั้งหมดนี้ ทำาให้วัดเป็นพื้นที่ให้
ชาวบ้าน มี “กิจกรรมสาธารณะ” ร่วมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วัดยังคงมีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางแห่งศรัทธา

34 ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ อาจมองได้ว่า กลุ่มเหมืองฝายเป็น “club goods” คือ สร้าง
ประโยชน์เฉพาะกลุ่มที่เป็นสมาชิกเหมืองฝายมากกว่า public goods คือ ประโยชน์สาธารณะ
ที่ทุกคนเข้าถึงได้
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แม้คนในชมุชนชนบทจะอพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองอยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตแ่ผนพัฒนา
เศรษฐกจิ ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2504) เป็นตน้มา พวกเขากย็งัพยายามสรา้ง และรกัษาเครอืขา่ย 
ความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเช่นที่เคยทำามาในชนบท

ตัวอย่าง เช่น กรณีศึกษาแรงงานอพยพจากภาคอีสานที่เข้ามาหางานทำา 
ในกรงุเทพฯ ของโฆษติ ป้ันเป่ียมรษัฎ์ และคณะ (2526) พบวา่ ผูอ้พยพจากชนบทมากอ่น 
มีจิตใจชว่ยเหลือดูแลแรงงานหนา้ใหม่ทีเ่พ่ิงยา้ยเขา้มาในกรงุเทพฯ ด้วยการหาบา้นใหเ้ชา่  
หางานให้ทำา

ซ่ึงในกรณีเช่นนี้ ก็ไม่ต่างจากแรงงานอพยพชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทย 
ในสมัยรชักาลที ่5 ทีค่อยชว่ยเหลอืดูแลกนัและกนั แตท่ีต่า่งกนักคื็อ แรงงานอีสานเหลา่นี ้
มิได้ร่ำารวยพอทีจ่ะขยบัขยายฐานะเป็น “ชนชัน้พ่อค้า” เชน่ ชาวจีนโพ้นทะเลสมัยรชักาลที ่5  
ดังนัน้ ความ “ชว่ยเหลือซ่ึงกันและกนั” ของพวกเขาจึงมีขอบเขตจำากดัไม่สามารถพัฒนา
เป็นการบรจิาคเงินจำานวนมากจนกอ่ตัง้เป็นมูลนธิไิด้ รวมทัง้การรวมตวักนักเ็ป็นเครอืขา่ย
แบบไม่เป็นทางการมากกว่าจะจัดเป็นสมาคม หรือประชาคมแบบเป็นทางการ

II. 13. 

ปั ร ะ ช า สั ง คิ ม 
N G O  คิ น ชั� น กั ล า ง 
แ ล ะ คิ ว า ม ข้ั ด แ ย้ ง
ใ น สั ง คิ ม เ ปั ลี� ย น ผ� า น

คำาวา่ “ประชาสงัคม” (civil society) เป็นกรอบคิดในสงัคมตะวนัตก ทีห่มายถงึ  
การทีภ่าคพลเมือง (เชน่ นายทนุและชา่งหตัถกรรมในเมืองจากศตวรรษที ่16 เป็นตน้มา) 
มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายการบริหารเมืองของตน ดังนั้น “ประชาสังคม” จึงมัก 
เกดิขึน้สอดคล้องกบัการเตบิโตขึน้สูก่ารเป็นสงัคมเมืองแบบทนุนยิม และเป็นประชาธปิไตย
ในยุโรป

ในทางกลับกัน ในสังคมประเทศกำาลังพัฒนาที่ถูกมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตย 
จึงมองว่า ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย หรือไม่มีภาคประชาสังคม

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ (Thak Chaloemtiarana 2007) มองว่า หลังการปฏิวัติ 
ยดึอำานาจจากจอมพล ป. พิบลูสงคราม โดยจอมพลสฤษฎ์ิ ธนะรชัต ์ภายในปี พ.ศ. 2500 
จอมพลสฤษด์ิ ได้กระชบัรากฐานระบบบดิรอุปถมัภ์ อันทำาให ้“รฐั” มีความเขม้แขง็ และ 
“ภาคประชาชน” มคีวามอ่อนแอประชาชนมีแต่จะต้องรอคอย “การอปุถัมภ”์ จากภาครัฐ  



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0Khon Thai 4.0

130 ทบทวนแนวคิด
จติสาธารณะกับสังคมไทย

คนไทย
ใจดี

ระบบราชการของรัฐ ทำาให้รฐัเข้ามาสถาปนาอำานาจเหนือชุมชน เช่น การตั้งกำานันผู้ใหญ่
บ้านที่ขึ้นตรงต่อปลัดอำาเภอและนายอำาเภอ ทำาให้ชุมชนอ่อนพลังลงในการที่จะแก้ไข
ปัญหา35 ด้วยตนเอง

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่รัฐ มองชาวบ้านว่ายังไม่มีส่วนร่วมในการ
ทำากิจกรรมส่วนรวม ชาวบ้านถูกมองว่า มีลักษณะที่ “passive” (เฉื่อยชา) มากกว่า 
“active” (กระตือรือร้น) กล่าวคือ ยังเป็น “ข้า-ไพร่” ไม่ใช่ “ประชาชนที่กระตือรือร้น” 
(active citizen)

กรอบคิดเรือ่ง “คู่ตรงขา้ม” ระหวา่งภาครฐัและภาคประชาชน ได้รบัการตอกย้ำา 
มากขึ้น และกลายเป็นพ้ืนฐานการอธิบายความขัดแย้งในสังคมไทยที่มีการปะทุขึ้น 
ในชว่ง พ.ศ. 2516-2519 เม่ือกระบวนการสหพันธน์สิตินกัศกึษาแหง่ประเทศไทยได้มีการ
เคล่ือนไหวเรยีกรอ้งอำานาจในการปกครองใหก้บั “ภาคประชาชน” ในขณะทีภ่าครฐักลับยิง่
สถาปนาอำานาจให้เข้มแข็งมากขึ้น ผ่านการปฏิวัติรัฐประหารสลบักบัการเลือกตั้งในระบบ
ประชาธิปไตย (ดู ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์ 2539)

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลา 8 ปี ภายใต้รัฐบาลหลายสมัยของพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์ (จาก พ.ศ. 2523-2531) แม้จะถูกกล่าวหาว่าเป็น “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” 
(เพราะแม้จะมีระบบรฐัสภา แตน่ายกรฐัมนตรไีม่ได้มาจากการเลือกตัง้โดยตรง) กลบัเป็น 
ช่วงเวลาที่เริ่มผ่อนปรนทางการเมือง เช่น ประกาศ 66/2523 ให้กลุ่มคนที่หนีเข้าป่า  
“กลับมาช่วยพัฒนาชาติไทย” และวางรากฐานการเติบโตของ NGO (องค์กรพัฒนา
เอกชน) จากปลายทศวรรษ 2520 ซ่ึงเติบโตต่อเน่ืองในทศวรรษ 2530-2540 ทำาให้
มีการเคลื่อนไหวทั้งในภาคชนบท (เช่น เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 
2538 หรือ สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535) และในเมือง 
(เช่น เครือข่ายสลัม 4 ภาคก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541)

การเตบิโตของ NGO เหล่านี ้ ถือเป็นจดุเปลีย่นทางการเมืองทีส่ำาคัญ เป็นฐาน 
ทีท่ำาใหเ้กดิความเป็นไปได้ของการจัดตัง้สมัชชาคนจนในปลายปี พ.ศ. 2538 ซ่ึงเป็นการ
เคล่ือนไหว “บนท้องถนน” เพ่ือเรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขปัญหารูปธรรมของคนจนกลุ่ม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถูกขับไล่ออกจากที่ดินทำากินในเขตป่า การไม่มีเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินทำากิน การได้ค่าชดเชยที่ไม่เป็นธรรมในกรณีถูกเวนคืนที่ดินเพ่ือใช้ทำาโครงการ
ขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อน โดยภาครัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เริ่มมีการเกิดขึ้นของ 
“ประชาธิปไตย” ในระดับรากหญ้า และการเรียกร้องจากภาคประชาชนที่ต้องการที่จะเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น

35 หรือเช่น ระบบ “ชลประทาน” นักวิชาการบางคนก็มองว่า การดำาเนินการของกรมชลประทาน  
ซ่ึงเข้ามาแทนที่ระบบเหมืองฝายที่เคยดำาเนินการโดยชุมชน ทำาให้ชุมชนกลายเป็นต้องรอคอย
ความช่วยเหลือจากรัฐ แทนท่ีจะเป็นผู้ริเริ่มกระทำาการเองเช่นในอดีต น้ำากลายเป็น “ทรัพยากร
ทีอ่ยูภ่ายใตก้รรมสทิธิข์องรฐั” (ดู ชศูกัด์ิ วทิยาภัค 2543: 181) ในขณะทีใ่นมุมมองของภาครฐั  
มองว่า “ชุมชน” ไม่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม และเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไปกระตุ้น
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
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การเติบโตของ NGO ในประเทศกำาลังพัฒนา ซ่ึงมีการเคลื่อนไหวในการทำา
กจิกรรมพัฒนาสงัคมในด้านตา่งๆ และกระตุน้ใหป้ระชาชน (เชน่ ในชนบท) มีการรวมตวักนั  
ซ่ึงเติบโตอย่างมากในประเทศกำาลังพัฒนาในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ทำาให้ NGO  
กถ็กูเรยีกวา่เป็น “ภาคประชาสงัคม” (ดู เชน่ Florini 2000) ซึง่เป็นประชาสงัคมในแบบ
ที่มีการจัดการแบบองค์กร

นอกเหนอืไปจากนัน้ การรวมตวักนัของพลเมืองในลกัษณะชัว่ครัง้ชัว่คราวแบบ
เฉพาะกจิ เพ่ือแสดงความคิดเหน็ ไม่วา่จะเป็นทางการเมือง ทางสงัคม หรอืทางเศรษฐกจิ 
ก็ถือเป็น “ภาคประชาสังคม” ในความหมายของ “ภาคพลเมือง” ที่ตื่นตัว ตามตัวแบบ
คลาสสกิ (เชน่ ในยโุรปในศตวรรษที ่16) ตวัอยา่ง การรวมตวัทางการเมืองของคนชัน้กลาง 
ใน พ.ศ. 2535 ทีจ่ะกล่าวถงึตอ่ไป กถ็อืได้วา่เป็นรปูแบบ “ภาคประชาสงัคม” รปูแบบหนึง่ 
ของ active citizen หรือ “ประชาชนผู้มีความตื่นตัว และกระตือรือร้น”

• คินชั�นกัลางในบทบาท active citizen

หลงัจากคณะ รสช. (คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต)ิ ปฏิวตั ิยดึอำานาจจากรฐับาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่  
ซ่ึงระบวุา่ นายกรฐัมนตรไีม่จำาเป็นตอ้งมาจากการเลือกตัง้ ซ่ึงหลงัจัดใหมี้การเลอืกตัง้ในปี 
พ.ศ. 2535 พรรคการเมืองบางพรรคเสนอ พลเอกสจิุนดา คราประยรู ซ่ึงเป็นหน่ึงในคณะ
รสช. เป็นนายกรฐัมนตร ีแตป่ระชาชนได้มีการเคลือ่นไหวปฏเิสธ ไม่ยอมรบัพลเอกสจิุนดา 
คราประยูร ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ให้เป็นนายกรัฐมนตรี

สังศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร (2536) วิเคราะห์ว่า กระแสการ 
ตอ่ตา้นพลเอกสจุนิดา นา่จะเป็นกระแส “คนชัน้กลาง” ซ่ึงแตกตา่งจากการชมุนมุชว่ง พ.ศ.  
2516-2519 ซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวของนิสิตนักศึกษา ท้ังน้ีเพราะผู้ชุมนุมในปี พ.ศ. 2535  
“รว่มชมุนมุโดยรถสว่นตวัและมีโทรศพัทมื์อถอืมาด้วย” (สงัศติ พิรยิะรงัสรรค์ และผาสกุ 
พงษ์ไพจิตร 2536: 10) และหนังสือพิมพ์ก็เรียกผู้ชุมนุมเหล่านี้ว่า “ม็อบมือถือ” และมี
การสำารวจ พบว่า 45.5% ของผู้ชุมนุม (จากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน) มรีายไดร้ะหว่าง 
10,000-50,000 บาทต่อเดือน และ 52% จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

“ม็อบมือถอื” เหลา่นี ้แสดงใหเ้หน็วา่ “ชนชัน้กลาง” ได้กอ่ตวัขึน้มาอยา่งเงียบๆ  
พร้อมกับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา สังศิตและผาสุก 
มองว่า “…ความสนใจของชนชั้นกลางไทยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับสากล การประกอบ
อาชีพของพวกเขาจะต้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศค่อนข้างสูงในเรื่องของการลงทุน  
การศึกษา เทคโนโลยี และแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ทำาให้ชนชั้นกลาง
ชืน่ชมการลงทนุจากตา่งประเทศ และยอมรบัวฒันธรรมมาจากตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
วิถีชีวิต และแบบแผนการบริโภค” (สังศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร 2536:  
17)
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สังศิต และผาสุก (2536: 21-22) สรุปความเห็นของนักวิชาการ 3 ท่าน  
ตอ่ “ชนชัน้กลาง” กบั “ประชาธปิไตยไทย” กล่าวคือ นธิ ิเอียวศรวีงศ ์เอนก เหล่าธรรมทศัน ์ 
และสมเกียรติ วันทะนะ

ในขณะที่นิธิ “ไม่เชื่อม่ันว่า ชนชั้นกลางจะผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่
ความเป็นประชาธปิไตย และความมีเสรภีาพได้” (เพราะ นธิใินขณะนัน้เชือ่วา่ ชนชัน้กลาง 
ต้องพ่ึงพาทหารในการทำาธุรกิจ) เอนก กลับมองว่า “พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจจะเป็นตัว 
ผลกัดันใหช้นชัน้กลางมีแนวคิดทีเ่ป็นประชาธปิไตย…” เอนก เชือ่วา่ “ชนชัน้กลางทีน่ำาโดย
นักธุรกิจขนาดใหญ่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เพราะเป็น
ระบอบเดียวที่สามารถค้ำาจุนระบบทุนนิยมในระยะหัวเล้ียวหัวต่อได้” ในขณะที่สมเกียรติ 
มองว่า “แม้ว่านักธุรกิจในระดับท้องถ่ินจะผูกมิตรกับทหาร แต่ระยะยาวแล้วพวกเขา 
ก็มีเหตุผลที่สนับสนุนประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการ” และสมเกียรติยังยกตัวเลข 
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาจังหวดัทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2533 วา่ 61.6% ของผูไ้ด้รบัเลือกตัง้ 
มีอาชีพ “นักธุรกิจและพ่อค้า” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เอนก และสมเกียรติ เชื่อว่า  
การเติบโตของ “คนชั้นกลาง” เป็นสัญญาณขับเคลื่อนเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย

อยา่งไรกต็าม คำาวา่ “ชนชัน้กลาง” ทีน่ธิ ิ เอนก และสมเกยีรตใิช ้ค่อนขา้งก้ำากึง่
ระหว่าง “นายทุน” กับ “พ่อค้า” ในขณะที่ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ นิยาม “ชนชั้นกลาง”  
ตามการวิเคราะห์แบบนีโอมาร์กซิสม์ว่า “ชนชั้นกลาง” “ประกอบด้วย คนงานคอปกขาว 
หรือคนงานที่ไม่ต้องใช้แรงงาน และผู้ผลิตขนาดเล็กในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่” (อ้างใน 
สงัศติ พิรยิะรงัสรรค์ และผาสกุ พงษไ์พจิตร 2536: 15) “คนกลุ่มนีจ้ะอยูร่ะหวา่งนายทนุ  
ผู้ใช้แรงงาน และชาวนา” ซ่ึงผู้เขียนบทความนี้ มีความเห็นว่า คำานิยามของปรีชา  
เป็นคำานยิามทีจ่ำาแนก “คนชัน้กลาง” ได้ชดัเจนออกจาก “นายทนุ” กบั “พ่อค้า” ซ่ึงนา่จะ 
มีฐานะทางเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างออกไป36 ซ่ึงนายทุน 
กับพ่อค้านั้นน่าจะเรียกว่าเป็น “นักธุรกิจขนาดใหญ่” มากกว่า

• กัารปัฏิิรป่ักัารปักัคิรองส�วนท้องถิุ�น และกัารเติบโตข้องปัระชาสังคิม

นอกจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง การกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นก็ได้ถูก 
ดำาเนนิการอยา่งจรงิจงัมากขึน้ กอ่ใหเ้กดิภาคประชาชนในชนบท ซ่ึงไม่ใชเ่ป็นเพียง NGO 
แต่เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาทำากิจกรรมของตนเอง

การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นจาก พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา37 ได้จัดสรร 
งบประมาณในทอ้งถ่ินมากขึน้ กระตุน้ใหป้ระชาชนในชนบทสนใจการปฏบิตังิานขององค์กร 

36 แม้คนชั้นกลาง (ที่ไม่ใช่ “นายทุน” กับ “พ่อค้า”) จะเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังมีคนอีกไม่น้อยในประเทศ 
ของเราที่จัดอยู่ในกลุ่มยากจน และ “เกือบจน” เป็นภาวะความเหลื่อมล้ำาทางโครงสร้างชนชั้น
ระหว่างคนชั้นกลาง (ในเมืองเป็นส่วนใหญ่) กับความยากจน (ในชนบทเป็นส่วนใหญ่)

37 พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537
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เชน่ อบต. หรอืเทศบาลตำาบลมากขึน้ ประชาชนมีบทบาทในการจัดงานเทศกาลของตำาบล 
(สงกรานต ์ลอยกระทง บญุบัง้ไฟฯ) ด้วยความรูส้กึวา่เป็นงาน “ของตน” และของสว่นรวม  
คือ “ชุมชนของเรา” มากขึ้น (ดูเช่น Walker 2012)

ดังนัน้ จึงเหน็วา่ ทศวรรษ 2530 ประกอบด้วย การเปลีย่นแปลงทางการเมือง 
ตัง้แตก่ารเคลือ่นไหวเรยีกรอ้งประชาธปิไตยของคนชัน้กลาง พ.ศ. 253538 และการปฏิรปู
การปกครองส่วนท้องถิ่น จาก พ.ศ. 2537 ได้ส่งผลกระทบอย่างสำาคัญ ทำาให้ประชาชน 
ให้ความสนใจกับปัญหาของชาติ และชุมชน รวมทั้งการให้ความสำาคัญกับกิจกรรม  
“ส่วนรวม” หรือ “สาธารณะ” ของชาติและชุมชนมากขึ้น

จะเห็นว่า ในการพัฒนาประเทศไทยจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) 
เป็นตน้มา แม้นกัวชิาการด้านรฐัศาสตร ์เชน่ ทกัษ ์เฉลมิเตยีรณ (Chaloemtiarana 2007)  
จะมองว่า “ไม่เป็นประชาธิปไตย” แต่ “คุณค่าแบบประชาธิปไตยภาคพลเมือง” (civic 
virtue) แบบตะวันตก ได้ค่อยๆ ทยอยถูกถ่ายทอดเข้าสู่สังคมไทยทีละเล็กทีละน้อย  
ไม่ว่าจะผ่านแนวนโยบายภาครัฐเอง (เช่น นโยบาย “การมีส่วนร่วม”) ผ่านสื่อมวลชน 
หรือผ่านตำาราเรียนทางรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่เน้น/ให้ความสำาคัญกับความ  
“เท่าเทียม” และผลประโยชน์ “ส่วนรวม”

ผู้เขียนเคยทบทวนมุมมองที่แตกต่างกันต่อกรอบคิด “ประชาสังคม” ของ 
นกัคิดไทย เป็น 3 แนวทาง คือ (1) ประชาสงัคมในฐานะเป็นพลงัประชาชนในการตอ่รอง
กับรัฐ (ทฤษฎีความขัดแย้ง) (2) ประชาสังคมในความหมาย “พลังสามัคคี-สมานฉันท์” 
(3) “ประชาสังคม” ในความหมาย “พลังชุมชน” เช่น ความเห็นของ อ.ประเวศ วะสี39

แน่นอนว่าในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ก็มีความขัดแย้งและการปะทุและการเผชิญ
หนา้ของกลุ่มทีมี่ความขดัแยง้ทางสงัคม ตอ่เนือ่งมาจากทศวรรษ 2510 ถงึ 2550 ในความ 
คิดเห็นที่แตกต่างกันเรื่อง “ประชาธิปไตย” และความเป็น “ประชาสังคม” (ดูเช่น ผาสุก 
พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์ 2539, และ เช่น อภิชาต สถิตนิรมัย และคณะ 2556)  
ซ่ึงความขัดแย้งทางการเมืองเหล่านี้ก็อาจมองได้ว่าเป็น “ปรากฏการณ์” อย่างหนึ่งของ 
ประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่าง และคนชั้นกลางที่เติบโตเพ่ิมขึ้น  
รวมทั้งชนบทที่มีความตื่นตัว และเคลื่อนไหวต่อปัญหาในระดับชาติเพิ่มมากขึ้น

38 จากปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา หลงัเหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง เศรษฐกจิของประเทศไทยยงัคง 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เม่ือถึงทศวรรษ 2550 รายได้เฉล่ียต่อหัวต่อปีของคนไทยอยู่ที่ 278,832 
บาท (สำานกังานสถติแิหง่ชาต ิ2554) ซ่ึงเป็นรายได้เฉลีย่ทีเ่พ่ิมขึน้ ในอีกด้านหนึง่จำานวนสดัสว่น
คนจนกล็ดลง ตามตวัเลขของสำานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ (2554) 
คือ 8.766 ลา้นคน คิดเป็นคนจนเมือง 2.715 ล้านคน คนจนในชนบท 6.052 ล้านคน อยา่งไร
ก็ตาม ยังไม่รวมคนที่อยู่ในสภาวะ “เกือบจน” ในชนบทอีก 1,109,164 ครัวเรือน (สำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 2549: 50) ซึ่งถ้าเฉลี่ยครัวเรือนละ 3.8 คน จะคิดเป็น 4,214,823 คน

39 ที่กล่าวถึง “ความเป็นชุมชน เป็นอิสระ เป็น voluntary คนมารวมตัวกันมีคุณค่า ที่เรียกว่า 
จิตวิญญาณเกิดขึ้น พยายามทำาเพ่ือส่วนรวม ลดความเห็นแก่ตัวลง ซ่ึงเป็นธรรมะอย่างสูง”  
(จามะรี เชียงทอง 2543: 33-37)
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II. 14. 

จิ า กั กั า ร  “ ทำ า ท า น ” 
ม า ส่�  “ สิ ท ธิ ” 
ที� จิ ะ ไ ด้ รั บ กั า ร ด่ แ ล จิ า กั รั ฐ

ในอดีตคำาสอนทางศาสนา มักจะเนน้การทำาทาน หรอืการบรจิาคใหก้บั “ผูอ่ื้น”  
เป็นระบบ “ศีลธรรม” ที่ทำาให้เรารู้สึกสงสารเห็นใจผู้อ่ืนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเรา  
แม้จะยังไม่ได้มีคำาพูด หรือกรอบคิดหรูหรา เช่น คำาว่า “สาธารณประโยชน์” ในโลกนี้  
แต่เพื่อหวังผล หรือสั่งสมบุญไปยังโลกหน้า

เม่ือสังคมพัฒนาเข้าสู่สังคมประชาธิปไตย การช่วยเหลือผู้อ่ืนมิใช่เป็นเรื่อง
ความ “สงสาร” ทีส่ะทอ้นออกมาด้วยการทำาทานเทา่นัน้ แตก่ลายเป็นประเด็นเรือ่ง “สทิธ”ิ  
ที่ประชาชนจะต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐ

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์ (2527) มองว่า การสงเคราะห์
แบบ “โรงทาน” ในอดีต (เช่น สมัยพระบรมไตรโลกนาถที่มีการ “จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือช่วยเหลือคนกำาพร้า อนาถา และยากจน เป็นจำานวนสิบชั่งต่อปี”) (อ้างใน วันทนีย์  
วาสิกะสิน 2553: 15) เปล่ียนมาเป็นระบบสังคมสงเคราะห์แบบใหม่ หลังเปล่ียนแปลง
การปกครอง ดังปรากฏในเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์

“ราษฎรท่ีเกิดมา ย่อมจะได้รับประกันจากรัฐบาลว่า ต้ังแต่เกิดมา 
จนกระท่ังสิ้นชีพ ซึ่งในระหว่างน้ันจะเป็นเด็ก เจ็บป่วย หรือพิการ  
หรือชรา ทำางานไม่ได้ก็ดี ราษฎรจะได้มีอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม สถานท่ีอยู่  
ฯลฯ ปัจจัยแห่งการดำารงชีพ” (อ้างจาก ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ
สมภพ มานะรังสรรค์ 2527: 598)

ภายใต้แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมยุคนี้ ได้มีการตั้งกรมประชาสงเคราะห์
ในปี พ.ศ. 2483 มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน เพ่ือเป็นการสร้างค่านิยม 
โดยทางอ้อมว่า ทุกคนต้องทำางานอันเป็นกรอบคิดการสังคมสงเคราะห์ที่ขอยืมมาจาก
ตะวันตก และมีการออกพระราชบัญญัติการจัดหางานสำาหรับผู้ว่างงาน ฯลฯ

นกัวชิาการ เชน่ จิราลกัษณ ์จงสถติม่ัน (2538: 18-19 อ้างใน วนัทนยี ์วาสกิะสนิ  
2553: 14-15) จำาแนกว่า “ในระดับชาวบ้าน คนไทยมีวัฒนธรรมของการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน…”  
แตใ่นระดับชนชัน้ปกครองเป็นระบบอุปถัมภ์ระหวา่งมูลนายกบัไพร ่ซึง่ “ปลกูฝงัความคิด
เรื่องความไม่เท่าเทียมกันในชาติกำาเนิด…”
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โครงสรา้งเชน่นี ้แม้เม่ือปรบัเขา้สูร่ะบบสงัคมสงเคราะหส์มัยใหม่ทีจั่ดการโดยรฐั 
คนไทยกย็งั “รูส้กึเป็นพระคุณ เม่ือได้รบัความชว่ยเหลอืจากนกัสงัคมสงเคราะห ์แทนทีจ่ะ
รับรู้ว่าเป็นสิทธิที่พลเมืองควรได้รับจากรัฐบาล” (อ้างใน วันทนีย์ วาสิกะสิน 2553: 15)

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่ พ.ศ. 2516-2519 
ทำาให้คนไทยมีความตื่นตัวเรื่อง “สิทธิ” และความ “เท่าเทียม” กันมากขึ้น 

จะเหน็วา่ ใน พ.ศ. 2533 เม่ือมีการจัดทำาพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคมฉบบัใหม่  
รัฐได้เน้นประเด็นเรื่อง“สิทธิ” ของผู้ทำางาน ให้ได้รับการรักษาพยาบาล และเงินทดแทน
เม่ือถกูเลกิจ้าง นายไสว พราหมณ ีอธบิดีกรมประชาสงเคราะห ์ในขณะนัน้เสนอมุมมอง
การทำางานของภาครัฐแบบ “ใหม่” ว่า

“เป็นการพลิกภาพล้าหลังของการย่ำาเท้าอยู่กับท่ี แจกผ้าห่มหน้าหนาว  
แ ล้ ว เ ก็บกวาด ผู้ ด้ อย โอกาส เหมื อนขยะสั งคม เ ข้ า ไ ว้ ใน 
สถานสงเคราะห์มาเป็นความกระตือรอืรน้บนพ้ืนฐานการมองปัญหา
อย่างเป็นระบบครบวงจรมากข้ึน (กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 
2536: อ้างใน วันทนีย์ วาสิกะสิน 2553: 21)

นำามาสู่การออกกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม40 และสวัสดิการสังคม41  
ในเวลาต่อมา

• ภาคิเอกัชนและกัารบรจิิาคิเงนิหลัง พื่.ศ.2500

หลังแผนพัฒนาเศรษฐกจิฉบบัที ่1 จากปี พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา ประเทศไทย
เริ่มพัฒนาเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น และควบคู่กันก็คือ การขยายตัวของ 
ภาคเมือง การขยายตัวของชนชั้นกรรมาชีพ ชนชั้นกลาง รวมทั้งนายทุนนักธุรกิจ

การเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยเขา้สูค่วามเป็นสงัคมเมืองมากขึน้ ทำาใหมี้ความ
จำาเป็นต้องมีการสร้างใหม่ สถาบันที่จะสามารถดูแล ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความยากจน 
ปัญหาความขาดแคลน ซ่ึงไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่เป็นเรื่องปัญหาการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และการรักษาพยาบาล นอกจากนั้นยังรวมถึงการช่วยเหลือประชาชน 
เมื่อต้องประสบภัยพิบัติที่คาดไม่ถึงต่างๆ อีกด้วย เช่น อุทกภัย วาตภัย รวมทั้งภัยแล้ง

40 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
41 เช่น ค่าครองชีพผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2535) คนพิการ (พ.ศ. 2550) และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

(พ.ศ. 2560) ผู้ถือบัตรสวัสดิการมีจำานวน 14 ล้านคน
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เราได้เห็นหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ นักธุรกิจ รวมทั้งประชาชน 
คนธรรมดาทั่วไป มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งที่
เป็นครั้งคราวแบบเฉพาะกิจ รวมทั้งในรูปของการก่อตั้งเป็นมูลนิธิเพ่ือจะได้ดำาเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใคร่ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

ใน พ.ศ. 2505 เกิดวาตภัยคร้ังใหญ่ท่ีแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้สถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต “ประกาศโฆษณาเชิญชวนผู้มี 
จิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยทรงรับเงินและสิ่งของ 
ด้วยพระองค์…” ใชเ้วลา 1 เดือน ได้รบัเงินบรจิาค 11 ลา้นบาทเศษ และสิง่ของประมาณ 
5 ล้านบาท เม่ือชว่ยเหลือประชาชนผูป้ระสบภัยแล้ว ยงัเหลือเงินอีก 3 ลา้นบาท จึงทรงจัด
ตัง้เป็นมูลนธิริาชประชานเุคราะห์42 “เพ่ือหาดอกผลสำาหรบัสงคราะหเ์ด็กทีค่รอบครวัประสบ
วาตภัยภาคใต ้ขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูประการหนึง่ สงเคราะหช์ว่ยเหลือราษฎรผูป้ระสบภัย 
กรณีต่างๆ ทั่วประเทศอีกประการหนึ่ง (อ้างอิงข้อมูล: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ประวัติความเป็นมา”)

ก่อนหน้านั้นใน พ.ศ. 2498 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดตั้งทุนการศึกษาขึ้นและพระราชทานนามว่า ทุนอานันทมหิดล เพ่ือเป็นพระบรม 
ราชานุสรณ์ในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช (ร.8) ต่อมาปี พ.ศ. 2502 เปลี่ยนสถานภาพ
มาเป็น “มูลนิธิอานันทมหิดล” โดยมีวัตถุประสงค์ส่งนักเรียนเรียนดีที่สำาเร็จการศึกษา
ปรญิญาตรใีนสาขาตา่งๆ ไปเรยีนตอ่ตา่งประเทศ เพ่ือกลบัมาพัฒนาความรูภ้ายในประเทศ
ต่อไป แม้จะมิได้มีข้อผูกมัดว่าต้องกลับมารับราชการ

ในปี พ.ศ. 2518 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย  
เพื่อดูแลช่วยเหลือทหารผ่านศึก และในปี พ.ศ. 2531 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อตั้งมูลนิธ ิ
ชัยพัฒนา ดูแลโครงการในพระราชดำาริที่ไม่ซ้ำาซ้อนกับการทำางานของภาครัฐ

ในปี พ.ศ. 2513 คุณวิโรจน์ โชติรุ่งเรือง และคณะได้ดำาเนินรอยตามมูลนิธิ 
ป่อเตก็ตึง๊ กอ่ตัง้มูลนธิริว่มกตญัญ ู(หง่ีเตก็ตึง้ แปลวา่ กตญัญ ูคุณธรรม ยตุธิรรม) รว่มกนั 
ดูแลคนยากจนในชมุชนชาวจีนในกรงุเทพฯ และขยายดูแลคนยากจนทัว่ไปทีต่ายแลว้ไม่มี
เงินซื้อโลงศพ ในปี พ.ศ. 2517 ได้ขยายงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ ด้วย

พระสงฆท์ีมี่ชือ่เสยีง ซ่ึงได้รบัเงินบรจิาคจากผูศ้รทัธาจำานวนมาก เชน่ หลวงพ่อ
คูณ ปรสิทุโธ วดับา้นไร ่จ.นครราชสมีา ซ่ึงดังขนาดวงดนตรคีาราบาวนำาชือ่หลวงพ่อคูณ
ไปแตง่เป็นเพลงในปี พ.ศ.2537 ได้เริม่นำาเงินบรจิาคมอบกลบัคืนสูส่งัคม ไม่วา่จะเป็นการ
บำารุงสิ่งก่อสร้างของวัด บริจาคแก่หน่วยงานราชการ รวมทั้งบริจาคแก่โรงเรียนและ 
โรงพยาบาล43 มีขา่ววา่จาก พ.ศ.2513 ถึงจนกระทัง่ทีท่า่นมรณภาพได้เงินชว่ยเหลือสงัคม 

42 ก่อตั้ง พ.ศ. 2506
43 เช่น สร้างโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาล

บำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ, โรงพยาบาลลำาสนธิ จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลละ 15 ล้านบาท 
สร้างอาคารโรงเรียนพระญาณวิทยาคม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 12 ล้านบาท
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ร่วม 6,000 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูล: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “เปิดสมุดบริจาค ‘หลวงพ่อคูณ’  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ช่วยเหลือสังคมกว่า 6,000 ล้าน”)

นอกจากบรจิาคสรา้งโรงเรยีนและโรงพยาบาล พระสงฆท์ีมี่การศกึษาสมัยใหม่ 
มากขึน้ เริม่ใหค้วามสำาคัญกบัการสงเคราะหส์มัยใหม่ แม้จะยงัมีขนาดเลก็ (เม่ือเทยีบกบั 
บทบาทสถาบันวัดในตะวันตก) แต่ก็เป็นส่วนเล็กๆ ที่สำาคัญ เช่น สำานักสงฆ์ถ้ำากระบอก  
(อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี) ดำาเนินการบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 
2513)44 หรอืวดัพระบาทน้ำาพุทีร่บัดูแลรกัษาผูป่้วยโรคเอดส ์ในปี พ.ศ. 2535 และภายหลัง 
ตั้งเป็นมูลนิธิธรรมรักษ์45 จะสังเกตได้ว่า ช่วงเวลาที่วัดเริ่มโครงการสาธารณกุศลเช่นนี้
เป็นเวลาที่ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคเอดส์ ยังไม่ค่อยได้รับการดูแล จึงถือว่าวัดมี
บทบาทสำาคัญในการบุกเบิกการดูแลปัญหาเหล่านี้

อันท่ีจรงิในปี พ.ศ. 2535 ในประกาศกระทรวงการคลงัวา่ด้วยภาษเีงินได้ และ
ภาษมูีลค่าเพ่ิม (ฉบบัที ่2) เรือ่งกำาหนดองค์การสาธารณกศุล สถานพยาบาล และสถาน
ศึกษา ฯลฯ (เพ่ือยกเว้นภาษี) ได้มีการระบุช่ือมูลนิธิท่ีจะได้รับการยกเว้นภาษีถึง 985 มูลนิธิ

หลังปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา ธรุกจิขนาดใหญ่เริม่บรจิาคเพ่ือสาธารณประโยชน์
ในรปูมูลนธิมิากขึน้ เชน่ โครงการ ปตท.ปลกูป่า ดำาเนนิการ พ.ศ. 2537-2545 ตัง้เป้าหมาย 
ไว ้1 ลา้นไร่46 และ พ.ศ. 2556 กอ่ตัง้สถาบนัปลูกป่าปตท. ตัง้เป้าหมายปลูกป่าเพ่ิมอีก  
1 ล้านไร ่ โครงการไทยเบฟ รวมใจตา้นภัยหนาว (ปีที ่21 รเิริม่ พ.ศ. 2543 แจกผา้หม่ 
ตา้นภัยหนาวปีละ 200,000 ผนื (ปัจจบุนัทำาจากขวดพลาสตกิ 38 ขวด จะได้ผา้หม่ 1 ผนื)  
สหพัฒน์แอดมิชชั่น (ติวเข้ามหาวิทยาลัยฟรี) เริ่มป ีพ.ศ. 2543 โครงการทรูปลูกปญัญา
เริ่ม พ.ศ. 2550

แม้มูลนิธิใหญ่ๆ ที่ริเริ่มโดยภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ยังไม่ได้เกิดขึ้นมากนัก หรือ
ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากนัก แต่สื่อมวลชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัศน์  
ได้มีบทบาทในการเป็นสื่อกลางนำาเสนอเรื่องราวผู้ประสบภัย/ยากจน/ขาดแคลน ต่างๆ  
ต่อภาคสาธารณะ พร้อมท้ังนำาเสนอเลขบัญชีการรับบริจาค ให้สาธารณชนคนรายเล็กรายน้อย 
สามารถร่วมบริจาคได้ ซ่ึงการบริจาคเหล่านี้มีเกิดขึ้นเป็นจำานวนมากเพ่ิมเติมไปจากนั้น
ระบบ e-Banking ในปัจจุบันยิ่งทำาให้การบริจาคทำาได้อย่างทันที เม่ือเจอกับเหตุการณ์
ที่กระทบกับความรู้สึก

44 ได้รบัรางวลัแมกไซไซ สาขาบรกิารสาธารณะในปี พ.ศ. 2518 (ประวตัผิูก้อ่ตัง้สำานกัสงฆ์ถ้ำากระบอก  
ออนไลน์)

45 มูลนธินิีเ้คยเกดิวกิฤตทิางการเงินในปี พ.ศ. 2540 (วกิฤตติม้ยำากุง้) และอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2549 
ปัจจุบนัได้รบัเงินอุดหนนุจากรฐับาลไทยเดือนละ 100,000 บาท และได้รบัการสนบัสนนุยา และ
อาสาสมัครบางส่วนจากต่างประเทศ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี “วัดพระบาทน้ำาพุ)

46 สนองตอบเป็นส่วนหน่ึงของโครงการปลูกป่า 5 ล้านไร่ของรัฐบาล ในวโรกาสรัชกาลท่ี 9 ครองราชย์ 
ครบ 50 ปี และตามพระดำารขิองสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง
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สำาหรับประชาชนรายเล็กรายน้อย ซ่ึงเป็นคนชั้นกลาง ก็เริ่มบริจาคเงินช่วย
การกุศลมากขึ้น แต่การบริจาคมักมีลักษณะ “เฉพาะกิจ” มากกว่าจะเป็นลักษณะถาวร 
เชน่ การบรจิาคผา่นโทรทศันช์ว่ยเหลอืคนชรายากจนทีอ่ยูต่ามลำาพังคนเดียว หรอืบรจิาค 
ช่วยเหลือเด็ก “กตัญญู” ยากจนที่ต้องเรียนและทำางานหาเงินเลี้ยงดูตายายที่ชรา หรือ
แม่ที่พิการ

บางครัง้ “คนดัง” ทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัในสงัคม หรอืเป็น “social icon” กมี็บทบาท
สำาคัญในการระดมเงินบริจาค

ในปี พ.ศ. 2562 บณิฑ ์บรรลอืฤทธิ ์และเอกพันธ ์บรรลอืฤทธิ ์ (ซ่ึงเคยทำางาน
อาสาสมัครใหก้บัมูลนธิริว่มกตญัญมูาเป็นเวลานาน) ขอรบับรจิาคจากสาธารณะเพ่ือนำาเงิน 
ไปชว่ยเหลอืน้ำาทว่มทีจั่งหวดัอุบลราชธาน ีได้รบัเงินบรจิาคทีโ่อนเขา้บญัช ี400 กวา่ลา้นบาท  
ซ่ึงทั้งคู่แจกเป็นเงินสดให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน ที่เหลือมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ  
ในรูปเครื่องมือการแพทย์47

ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย “ตูน บอด้ีสแลม” (อาทิวราห์ คงมาลัย) วิ่งมาราธอน 
จากภาคใต้จรดเหนือ เพ่ือหาเงินจากสาธารณะให้ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลต่างๆ ได้เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า ภารกิจ “จิตสาธารณะ” ของบิณฑ์ เอกพันธ์ และตูน ถูกนำาเสนอ
ผ่านสื่อโทรทัศน์และออนไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมาย เฉพาะกิจ ที่ชัดเจน อันทำาให้ผู้บริจาค 
ก็มีความชัดเจนว่าตนกำาลังบริจาคเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ในภายหลังตูน บอด้ีสแลม  
ตั้งมูลนิธิอย่างถาวร ชื่อมูลนิธิ “ก้าวคนละก้าว”48 เพ่ือ “เปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในลักษณะ
ขององค์กรเพื่อการช่วยเหลือที่ยั่งยืน”

ปัจจุบันเริ่มมีการจัดทำาธุรกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) เช่น ดอยคำา 
ที่ขายอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบของโครงการหลวง49

47 (เดลินิวส์ ออนไลน์ “บิณฑ์ แถลงทำาด้วยใจ-โปร่งใส ใช้ 422 ล้านช่วยน้ำาท่วม”)
48 ทีม่าขอ้มูล “Thai PBS ออนไลน”์ “ตนู บอด้ีสแลม” มอบเงินบรจิาคโครงการ “กา้วคนละกา้ว” 

ให้ 11 โรงพยาบาล” และมูลนิธิก้าวคนละก้าว “ยอดบริจาคเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์สำาหรับบุคลากร
ทางการแพทย์เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19

49 ป๊ัมน้ำามันบางจากเคยพยายามทำารา้นเลมอน ฟารม์ ขายผลิตผลการเกษตรทีร่บัซ้ือจากเกษตรกร
โดยตรง ปัจจุบันมีการทำาร้านอาหารอินทรีย์
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II. 15.

โ คิ วิ ด - 1 9  แ ล ะ จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ : 
ตั ว อ ย� า ง วั ต ถุุ ปั ร ะ ส ง คิ์ ที� ชั ด เ จิ น
แ ล ะ กั า ร มี อ ง คิ์ กั ร ที� มี กั า ร จิั ด ตั� ง

ในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา  
รัฐบาลได้มีการประกาศภาวการณ์ฉุกเฉินในปลายเดือนมีนาคม ปิดสถานบันเทิง  
ห้างสรรพสินค้า ร้านทำาผม สถานออกกำาลังกาย ร้านอาหาร (แบบน่ังกิน) ฯลฯ ซ่ึงส่งผลกระทบ 
ให้ประชาชนจำานวนมากตกงาน เราได้เห็นการบริจาคถุงอาหาร และเงินสดโดยภาค
ประชาชนจำานวนมากให้ประชาชนที่เดือดร้อน วัดเองก็จัดทำาโรงทานบริจาคอาหารให้กับ
ประชาชน จนกระทัง่ปรากฏการณ ์“ตูปั้นสขุ”50 ในเดือนพฤษภาคม ทีค่นบรจิาคสิง่เลก็ๆ
น้อยๆ ที่ตนมีให้กับผู้อื่น

กลุ่มจิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องกล่าวถึง (แม้จะมีการกล่าวถึงกันมากแล้ว)  
กคื็อ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมู่บา้น) ซึง่เป็นอาสาสมัครจัดตัง้โดยกระทรวง
สาธารณสุขตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 2520 และถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำาคัญส่วนหนึ่งในการ
ขับเคล่ือนระบบสาธารณสุขมูลฐาน ตามคำาแนะนำาขององค์การอนามัยโลกที่ประเทศไทย
นำาไปบรรจุในแผนพัฒนาชนบทยากจนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 อาสาสมัครเหล่านี้ 
ไม่ได้เงินในตอนแรก ในภายหลังได้รบัเงินเดือน เดือนละ 600 บาท และเพ่ิมเป็น 1,000 บาท  
เมื่อ พ.ศ. 256251

แม้จะเป็นกลุ่ม “อาสาสมัคร” ที ่ “จดัตัง้” โดยรฐับาล และทำางานตาม “คำาสัง่”  
ของรฐับาล แตห่ากปราศจาก “จติสาธารณะ” และ “อาสา” ทีจ่ะทำาเพ่ือสว่นรวม กจิกรรม
ที่พวกเขา “ลงแรง” อย่างขยันขันแข็งคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ซ่ึงเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำาให้เห็นว่า แม้ “จิตสาธารณะ” มักจะเชื่อมโยงกับ 
ภาค “ประชาสงัคม” ซึง่มักจะแยกตา่งหากจากภาครฐั แตก่มิ็ได้หมายความวา่จะทำางาน
ร่วมกับภาครัฐไม่ได้ ในภารกิจที่แต่ละฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นภารกิจเพ่ือส่วนรวม 
หรือสาธารณะ

50 ขอ้มูลบางแหลง่ระบวุา่ เกดิขึน้ครัง้แรกในสหรฐัอเมรกิา ทีเ่ยาวชนผวิขาวคนหนึง่ตัง้ขอ้สงัเกตวา่  
ย่านชนผิวดำามักไม่ค่อยมีร้านสะดวกซ้ือไปเปิด เธอจึงอยากชวนคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยกัน มาช่วยกัน 
บริจาคเล็กๆ น้อยๆ (จาก Sanook: “ตู้แบ่งปัน หรือตู้ปันสุขคืออะไร และมีท่ีมาจากไหน  
มาหาคำาตอบกัน”)

51 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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สำาหรบัวดั เม่ือเกดิสถานการณโ์ควดิ-19 วดัได้ปรบับทบาทเขา้หาชมุชนมากขึน้
ด้วยการตัง้โรงทาน บรจิาคอาหารแกผู่ไ้ด้รบัผลกระทบทางเศรษฐกจิ ทัง้นีเ้ป็นไปตามแนว
พระดำาริของสมเด็จพระสังฆราช52 ที่มีพระประสงค์ให้วัดมีศักยภาพทางด้าน (การระดม) 
ทุนทรัพย์ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน

ในอีกด้านหนึง่กมี็ การ “บรจิาค” จากภาคธรุกจิขนาดใหญ่เพ่ือชว่ยเหลือสงัคม
ในสถานการณ์โควิด-19 ในระดับ 10 ล้าน ถึง 100 ล้านขึ้นไป53 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงิน 
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์54

สถานการณ์โควิด-19 แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยมีศักยภาพในการที่สร้าง  
“จิตสาธารณะ” และ active citizen คือ ประชาชนทีล่กุขึน้มา “กระทำาการ” ได้ในทกุระดับ 
และทกุภาคสว่นของสงัคมไทย ซ่ึงวางอยูบ่นฐานทัง้ของ (1) พุทธศาสนา (2) ประชาสงัคม
ที่เห็นแก่ส่วนรวม (3) สื่อสารมวลชนรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นท่ี ในการสร้าง “ตัวแบบ”  
หรอื “ตวัอยา่ง” ของกจิกรรม “จิตสาธารณะ” ตา่งๆ โดยไม่ตอ้ง “รอการอุปถมัภ์” หรอื 
“เรียกร้องสิทธิ” จากภาครัฐเท่านั้น เช่น การที่ประชาชนแจกจ่ายข้าวกล่อง หรือการทำา 
ตู้ปันสุข ให้กับประชาชนด้วยกันเอง

• จิติสาธารณะในสังคิมไทยสมัยใหม�

คำาว่า “จิตสาธารณะ” (Public Mind) มักจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการทำาบุญ 
และสาธารณกุศล (philanthropy) และคาบเกี่ยวกับ “ประชาสังคม” (civil society)  
ในสงัคมประชาธปิไตยสมัยใหม่ เพราะเป็นจิตใจทีเ่หน็แกป่ระโยชนส์าธารณะ ภายใตส้งัคม
ที่มีความเท่าเทียมกัน

คำาจำากัดความของ “philanthropy” สมัยใหม่ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรัก 
ในมนษุยชาต ิแตห่มายรวมถงึ “การใหเ้วลา หรอืสิง่ของเพ่ือกจิกรรมสาธารณะ” (Lester 
Salamon อ้างใน Witkowski and Bauerkämper 2016: 2) หรือ “การให้ทรัพย์สิน 
ความชำานาญ และเวลา” เพื่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ (Anheier and List 
2005: 196)

52 ตามหนงัสอืท่ี สสร.146/2563 เรือ่ง ประทานพระดำารใิหว้ดัจัดตัง้โรงทานชว่ยเหลอืผูป้ระสบความ
ยากลำาบากในสถานการณ์โรคระบาด ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำานักงานเลขานุการสมเด็จ 
พระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

53 ดู ฐานธุรกิจ (2563) “ส่อง 11 “มหาเศรษฐี” ทีมไทยแลนด์ โชว์ไอเดียแก้วิกฤติโควิด” [ระบบ
ออนไลน]์ แหลง่ทีม่า https://www.thansettakij.com/content/433017 (5 พฤษภาคม 2563)

54 แม้ Sciortino (2020) ตั้งข้อสังเกตว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ มักไม่ค่อยบริจาคเงินทำากิจกรรม
สาธารณะ ส่วนใหญ่จะบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
พระอุปถัมภ์ต่างๆ จะเป็นตัวกลางในการทำากิจกรรมสาธารณกุศล แต่สถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-19 ทำาให้เราเห็นการบริจาคโดยธุรกิจขนาดใหญ่โดยตรงสู่สถาบันทางการแพทย์ โดยที่ 
ในอดีตบางองค์กร เช่น ปตท. ก็เคยทำาโครงการปลูกต้นไม้ หรือ TRUE ก็เคยทำาโครงการ
ปลูกปัญญาธรรม (อุดหนุนสามเณรเด็ก) โครงการเหล่านี้แม้จะไม่ได้เปล่ียนแปลงสังคมตามที่  
Sciortino (2020) กล่าว แต่ก็ช่วย “กระจาย” โภคทรัพย์ให้ “สาธารณะ” ได้ในระดับหนึ่ง
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ในขณะทีค่ำาสอนทางพุทธศาสนาทีใ่หค้วามสำาคัญตอ่การบรจิาค เป็นโครงสรา้ง
พ้ืนฐานความเอ้ืออาทรตอ่กนัในสงัคมไทย (ดูเชน่ Sciortino 2020 และกฤตยิาพร 2563) 
แต่เพิ่มเติมไปจากคำาสอนทางพุทธศาสนา อีกด้านหนึ่งก็คือความคิดแบบตะวันตก เรื่อง 
“ความเทา่เทยีม” ซ่ึงทำาใหเ้ราตอ้งดูแล “ความยตุธิรรมใหก้บัผูอ่ื้น” ในฐานะเป็น civic virtue  
หรือคุณธรรมในภาคประชาชน เป็นพ้ืนฐานทาง “ศีลธรรม” ที่ต้องเติบโตควบคู่ไปกับ 
ความเสมอภาคในปรมิณฑลทางการเมืองซ่ึงค่อยๆ พัฒนาขึน้มาอยา่งตอ่เนือ่งในสงัคมไทย  
ซ่ึงพัฒนาจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมชนบท มาเป็นสังคมเมืองมากขึ้น มีการเติบโต
ของกลุ่มนักศึกษา และคนชั้นกลาง (เช่น ที่สะท้อนจากเหตุการณ์ชุมนุม พ.ศ. 2516 
และ 2535) ซึ่งรับค่านิยมทางสังคมเมืองแบบ “ประชาธิปไตย” จากตะวันตกมากขึ้นๆ

ในสังคมไทยปัจจุบัน เรามักได้ยินคำาว่า “จิตอาสา” ที่หมายความถึง  
การลงแรงกายอาสาสมัคร (volunteering) ร่วมทำากิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์

ส่วนคำาว่า “จิตสาธารณะ” (Public Mind) นั้น เป็นคำาที่มีความหมาย
ที่ทั้งกว้างกว่า และทั้งลึกซ้ึงกว่า ซ่ึงมิใช่เป็นเพียงแค่อาสาสมัครลงแรงทำากิจกรรม 
เพ่ือสาธารณประโยชน์ต่างๆ หรือเพียงแค่บริจาคเงินเพ่ือสาธารณกุศล แต่เป็นการรวม 
“ระบบศีลธรรม” เข้ากับ “ประชาสังคม” รวมความรักเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์เข้ากับ 
ความเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกัน

ตารางท่� 1: พัื้ฒนำากิารองคป์ระกิอบจำติสาธารณะภูายในำปัจำเจำกิในำไทย
สังคมเกษตรกรรมสมัยก่อนทุนนิยม (พ้�นฐานความสำาคัญทางศาสนา)

พ้�นฐานความคิดจติสาธารณะ กิจกรรม

ศ�สน�: จติใจกศุล ชว่ยเหลือผู้ตกทกุขไ์ด้ย�ก 
เพื�อผลบุญใน “โลกหน้�”

บรจิ�ค ทำ�ท�น ใหว้ดั/พระ ในฐ�นะเปน็ “เนื�อน�บุญ” 
ส่งต่อใหผู้้ย�กไร้

สังคมอตุสาหกรรมทุนนิยมสมัยใหม่ (พ้�นฐานประชิาธปิไตยเสรนิ่ยม)

พ้�นฐานความคิดจติสาธารณะ กิจกรรม

ประช�สังคม: คว�มเสมอภ�ค และคว�มเท่�เทียมกัน 
ใน “โลกนี�”

• บรจิ�คใหผู้้ประสบภัย และผู้ย�กไร ้โดยตรงเฉพ�ะกิจ
• บ�งครั�งบรจิ�คผ่�นบุคคลที�มชีื�อเสียง ผ่�นสื�อมวลชน

• ก�รทำ�มูลนิธโิดยบรษัิทธรุกิจขน�ดใหญ่

จากทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ปัญหาการเคล่ือนไหวทางสังคมการเมือง 
แตกตัวไปมากขึ้น เพ่ิมเติมไปจากประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันและความยากจน เช่น 
ประเด็นเรือ่งความเทา่เทยีมกนัระหวา่งหญิงชาย (รวมทัง้เพศทางเลอืก เชน่ LGBT) ปัญหา
เรื่องสิ่งแวดล้อม และการเคล่ือนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การรณรงค์ของ NGO และ
สาธารณชนทัว่ไป ใหป้ระชาชนสนใจและตระหนกัในปัญหาสิง่แวดล้อมใหม้ากขึน้ ซึง่เรยีกวา่  
เป็นขบวนการเคล่ือนไหวสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) (ดู ไชยรัตน์  
เจริญสินโอฬาร 2542: 83-99)
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ปัญหาตา่งๆ ในโลกสมัยใหม่ เป็นปัญหาในระดับ “ชวีติประจำาวนั” แตใ่นขณะ
เดียวกัน ก็เกี่ยวพันกับค่านิยมและอุดมการณ์ที่กว้างกว่าระดับบุคคล เป็นพ้ืนฐานความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชน แม้กระทั่งระดับชาติหรือโลก อันเป็นประเด็นใหม่ที่ต้อง 
ถกเถยีงกนั ทัง้น้ีเพราะพ้ืนทีส่าธารณะมิใชเ่ป็นพ้ืนที ่ “สมานฉนัท”์ เทา่นัน้ แตบ่อ่ยครัง้ยงั
เป็นพื้นที่แห่งการขัดแย้งถกเถียง เมื่อเกิดแนวความคิดใหม่ๆ ที่ผู้คนยังไม่คุ้นเคย

การตดัสนิใจกระทำาการอะไรบางอยา่ง เริม่จากการตัง้คำาถามกบัประเด็นปัญหา
บางอย่างในชีวิตประจำาวัน ซึ่งเกี่ยวพันกับอุดมการณ์ความเชื่อบางอย่างเพื่อสาธารณะ

เชน่ ถา้ผวัทำารา้ยรา่งกายเมีย เราควรจะเขา้ไปยุง่หรอืไม่? เป็นเรือ่งในครอบครวั
ของเขา เราไม่ควรไปยุ่ง หรือเป็นเรื่องของ “สิทธิสตรี” ที่ผู้หญิงซ่ึงอ่อนแอกว่าเป็นฝ่าย 
ถูกกระทำา และเราควรปกป้องสิทธิสตรีด้วยการแจ้งตำารวจ?

หากถนนเข้าหมู่บ้านของเรามีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ เราควรแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง หรือทำาเฉยๆ โดยเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น? (เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เค้าก็มาซ่อมเอง)

กินขนมเสร็จแล้ว เราก็โยนบรรจุภัณฑ์ทิ้งไป หรือควรนำาไปทิ้งถังขยะให้เป็นที่
เป็นทาง เพื่อช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม?

แม้ระดับบคุคลจะรวมตวักนัเพ่ือแกปั้ญหาด้วยการจดัทำา “ประชาคม” หรอืการ
จัดองค์กรแบบ NGO แตใ่นระดับ “นกัการเมือง” ซึง่ตอ้งเป็นผูมี้ “จิตอาสา” มาทำางาน
ใหส้ว่นรวม หรอืทำางานให ้“สาธารณะ” ยิง่ตอ้งมี “จิตสาธารณะ” ในทกุระดับปฏบิตักิาร  
สะท้อนในนโยบาย และอุดมการณเ์พ่ือประโยชนส์ว่นรวม รวมทัง้พัฒนาการสูร่ฐัสวสัดิการ

ตารางท่� 2: ตัวอย่างพืื้�นำท่�แหง่กิารถุกิเถุ่ยง และบรรทัดฐานำ “จำติสาธารณะ” “ท่�ควรเปน็ำ” 
ของปัจำเจำกิทั�งท่�เปน็ำประช่าช่นำและนัำกิกิารเมิอืงในำสังคมิสมิยัใหมิ ่(เพิื้�มิเติมิจำากิปัญหา

ความิยากิจำนำ)
ระดับผู้กระทำาการ พฤติกรรม ตัวอย่างค่านิยม/อดุมการณ์ สถานท่�

บุคคล • ไมส่่งเสียงดังรบกวนผู้อื�น
• รูจ้กัก�รเข�้แถวรอคิว

เกรงใจ “สิทธ”ิ ส่วนบุคคล
ของผู้อื�น

บ�้น/ร�้นค้�/โรงภ�พยนตร ์
ฯลฯ

ระหว�่งบุคคล แจง้คว�มตำ�รวจเมื�อเหน็
ผัวทำ�ร�้ยเมยี “สิทธ”ิ สตรี • ข�้งบ�้น

• สถ�นที�ชมุชน

ชมุชน แจง้เจ�้หน้�ที�ซีอ่มถนน สมบติั “ส่วนรวม” ชมุชน

ช�ติ/โลก เก็บขยะ ไมทิ่�งขยะ
ในที�ส�ธ�รณะ

สิ�งแวดล้อมที�ดีเปน็ของ
ส่วนรวม เชน่ ก�รรณรงค์
ของกลุ่ม Trash Hero55

• บ�้น/ข�้งบ�้น/ชมุชน 
• สถ�นที�ท่องเที�ยว และ

สวนส�ธ�รณะอื�นๆ

นักก�รเมอืง? ยิ�งต้องมจีติส�ธ�รณะ และต้องมจีติส�ธ�รณะในทกุระดับกระทำ�ก�ร เพื�อนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนด
นโยบ�ยเพื�อส�ธ�รณะ รวมทั�งรฐั “สวสัดิก�ร”

55 Trash Hero ประเทศไทย กอ่ตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2556 มีอาสาสมัคร 4,810 คน ชว่ยเกบ็ขยะตาม
ชายหาด
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II. 16. 

ส รุ ปั

1. โดยสรุป เราจะเห็นวิวัฒนาการของพ้ืนฐานความคิดเรื่องจิตสาธารณะใน
ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เม่ือยังเป็นสังคมเกษตรกรรม ว่าเริ่มต้นจากพ้ืนฐานเรื่องการ 
ทำาทาน หรอืการบรจิาคเพ่ือชว่ยเหลือผูต้กทกุขไ์ด้ยาก เพ่ือหวงัผลใน “โลกหนา้” โดยเป็น 
การบริจาคกว้างๆ ให้กับวัด

การปฏริปูศาสนานกิายโปรเตสแตนตท์ีแ่ตกเป็นสาขาตา่งๆ ล้วนใหค้วามสำาคัญ
กบักจิกรรมใน “โลกนี”้ ทีเ่นน้วา่ การกระทำาดีทกุอยา่งเป็นการกระทำาเพ่ืออุทศิแกพ่ระเจา้
ได้เปล่ียนผู้บริจาคที่เป็นโปรเตสแตนต์ให้ความสำาคัญกับการระบุวัตถุประสงค์ช่วยเหลือ 
คนยากจนในโลกนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะให้พอมีกินมีใช้ แต่มีการทำามูลนิธิ เช่น ด้านการศึกษา 
มีการบริจาคเงินให้กับโรงเรียน รวมทั้ง “โรงเรียนวันอาทิตย์” สำาหรับเด็กยากจน

การเปล่ียนแปลงทางศาสนาเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการเติบโตของภาค
ประชาสังคมในเมืองของกลุ่มพ่อค้าช่างฝีมือที่เรียกร้อง “สิทธิ” ในการปกครองตนเอง  
ทีเ่ป็นฐานท่ีมาของคำาวา่ “civil society” ในยโุรปในศตวรรษที ่16 อันเป็นฐานการกอ่ตวั
ของระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา

เบื้องต้นของการเรียกร้อง “สิทธิ” (rights) ต่างๆ ก็คือความต้องการสิทธิ 
ที่เท่าเทียม (equal rights) กับชนชั้นศักดินา แต่ในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนา “สำานึก
ความเป็นพลเมือง” (civic virtue) ที่มองว่าทุกคนในเมืองเป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวพันกัน 
(ไม่ว่าจะเป็นเครอืญาต ิเพ่ือน หรอืเพ่ือนบา้น) ดังนัน้จึงมีประโยชนร์ว่มกนัทีจ่ะรกัษาความ
เป็นปึกแผ่นที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (De Lue 1997:242)

2. กอ่นการเปลีย่นแปลงเขา้สูส่งัคมทนุนยิมอุตสาหกรรม คำาสอนทางการเมือง
กบัศาสนาได้ถกูผสมผสานเขา้ด้วยกนั เชน่ การพูดถงึ “ความเทา่เทยีมกนั” ในความเป็น
มนุษย์ รวมทั้ง “การเห็นแก่ผู้อื่น” (altruism) (ซึ่งเดิมแฝงฝังอยู่ในคำาสอนทางศาสนา)

3. นกัการเมืองจากศตวรรษที ่18 ในยโุรป (เม่ือยโุรปกา้วสูส่งัคมอุตสาหกรรม 
เป็นต้นมา) พูดถึงผลประโยชน์ของประชาชน และการวางนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
(เช่น สำานักอรรถประโยชน์นิยม) หรือต้องพูดถึงการกระจายความเป็นธรรมทางสังคม 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา (เช่น Fabian Society) อันนำาไปสู่การวางนโยบาย “สิทธิ” ด้าน 
“สวสัดิการ” โดยรฐั จากปลายศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษที ่20 เชน่ ในเยอรมัน และ 
ในอังกฤษ รวมทั้งในสหรัฐฯ ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำา ค.ศ. 1930

4. ในระดับโลก นอกเหนือจากการช่วยเหลือคนจน มุมมองแบบ humanitarianism  
ทีน่ำามาสูภ่ารกจิ “สาธารณะ” ทีมี่ระดับ “ขา้มชาต”ิ มากขึน้ กคื็อการเคล่ือนไหวตอ่ตา้นการ
ค้าทาสจากทวีปอาฟริกาไปยังทวีปอเมริกา เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1775 ซึ่งมีการเคลื่อนไหว
ทัง้ในสหรฐัอเมรกิา อังกฤษ และฝรัง่เศส ซ่ึงถอืเป็นกจิกรรมสาธารณะภายใตอุ้ดมการณ์
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แหง่ความเทา่เทยีมกนั และการเหน็แกผู่อ่ื้น อันเป็นกรอบศลีธรรม แหง่การเหน็อกเหน็ใจ 
ซ่ึงนกัวชิาการหลายคนเหน็วา่เป็นการทำางานแบบ NGO ขา้มชาตใินรุน่แรกๆ หลงัจากนัน้ 
ศตวรรษที่ 20 ก็เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของ NGO ข้ามชาติมากขึ้น เช่น การส่งอาหาร 
ช่วยเหลือประเทศที่ถูกยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 มูลนิธิใหญ่ๆ เช่น  
ร็อกกี้เฟลเลอร์ และฟอร์ด ก็เริ่มทำางานข้ามชาติมากขึ้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และมนุษยธรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

ปัจจุบัน องค์กรพัฒนาเอกชนข้ามชาติ มีหลากหลายมากขึ้น เช่น ซ่ึงมิใช่แค่
การสงเคราะหค์นยากจน แตเ่ป็นประเด็น “สาธารณะ” มากขึน้ เชน่ ประเด็นเรือ่งสทิธสิตร ี
สทิธเิด็ก สทิธมินษุยชน องค์กรทีเ่กีย่วกบัการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่56 ประเด็นเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เช่น Climate Action Network) การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 
หายาก57 (เชน่ World Wildlife Funds) ฯลฯ หรอืมูลนธิทิีช่ว่ยพัฒนาวคัซีนทางการแพทย ์
เช่น Bill and Melinda Gates

5. ในขณะที่หลายองค์กรใช้การจัดการองค์กรใช้เจ้าหน้าที่ประจำาหลายองค์กร
ก็เน้นการทำางานร่วมกับชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัคร กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ องค์กรมี 
คณะกรรมการที่กำาหนดนโยบายทำางาน กำาหนดหาเงินสนับสนุนองค์กร (fund-raising)  
มีเจ้าหน้าที่ประจำาที่ทำางานขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องได้รับการ
สนับสนุนจากสาธารณชน

หลายองค์กรในปัจจุบนั เนน้การหารายได้เขา้องค์กรในรปูแบบการทำาวสิาหกจิ 
เช่น ขายของ ขายอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่เรียกว่าเป็น ธุรกิจเพ่ือ
สังคม (social enterprise) เช่น Oxfam ให้เงินอุดหนุน และช่วยขายสินค้าที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม (เพ่ิมเตมิไปจากแค่ทีเ่คยขายสนิค้ามือสอง) หรอืกจิการใหม่ๆ เชน่ Elvis 
and Kresse ในอังกฤษ ขายกระเป๋าที่ทำาจากสายฉีดน้ำาดับเพลิงเก่าทิ้งแล้วโดยบริจาค
กำาไร 50% ให้องค์การการกุศลที่สนับสนุนหน่วยดับเพลงต่างๆ (Villeneuve-Smith 
and Chung 2013: 19)

1. เปรียบเทียบกับสังคมเกษตรกรรมไทย เราก็มีพ้ืนฐานทางพุทธศาสนา 
เรื่อง การทำาทาน

2. แม้การ “ปฏริปู” ศาสนาของไทย จากรชักาลที ่1-5 มิได้เนน้เรือ่ง “โลกนี”้  
เช่น นิกายโปรแตสแตนท์ในยุโรป แต่สังคมไทยจากรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ก็ได้ถูก 
ขับเคลื่อนมาสู่ความเป็นสมัยใหม่ โดยส่วนหนึ่งมาจากแรงผลักดันจากต่างชาติ เช่น  
การเปิดประเทศค้าขายภายใตส้นธสิญัญาเบาวร์งิ และการกา้วเขา้มาของมิชชนันารตีา่งชาต ิ

56 องค์กรที่เกี่ยวกับ การต่อต้าน Corruption (เช่น กระจายข้อมูล สร้างประชาสังคมต่อต้าน 
คอร์รัปชั่น) (Galtung 2000: 26)

57 เนื่องจาก แม้สัตว์จะพูดไม่ได้ ก็มีความเท่าเทียมกับมนุษย์ใน “ปริมณฑลของสิ่งมีชีวิต”  
(Biospherical Egalirianism) (ดู Adams 2001: 164) (และ จามะร ีเชยีงทอง 2549: 97-116)
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จำานวนมาก ซ่ึงได้นำามาเป็นตน้แบบของการจัดองค์กรแบบสาธารณกศุล เชน่ โรงพยาบาล 
และสถานศึกษา

3. จากแผนพัฒนาเศรษฐกจิ ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2504) เป็นตน้มา ไทยเริม่เปลีย่น 
เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม ภายใต้การผลักดันจากภาครัฐ คนชั้นกลาง และชนชั้นนายทุน 
ค่อยๆ เติบโตอย่างต่อเนื่องมาปรากฏชัดเจนใน พ.ศ. 2530 ซ่ึงกลุ่มคนเหล่านี้เริ่ม
ต้องการมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น และก่อตัวเป็นภาคประชาสังคม เกิดข้อถกเถียง
เรื่องรูปแบบและอุดมการณ์ทางการเมือง

4. ในอีกด้านหนึง่ คนไทยเริม่สนใจการบรจิาครวมทัง้การทำากจิกรรมเพ่ือสงัคม
มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่งหลงั พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา มีการจดทะเบยีนมูลนธิใินประเทศไทย 
มากกว่า 900 มูลนิธิ มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป และได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจาก
ล้วนต้องการทำากิจกรรมเพื่อ “สาธารณประโยชน์”

ในอีกดา้นหนึ่ง ก็เริ่มเกิดกิจการที่เปน็ social enterprise เช่น บริษัทดอยคำา 
บรษิทัเลมอนฟารม์ นอกจากนัน้กเ็ริม่มีความสนใจรณรงค์ปัญหาขยะ อันกำาลงัเป็นปัญหา
สาธารณะ เชน่ กลุม่ Trash Hero ซ่ึงเป็นการรวมตวักนัอยา่งหลวมๆ ของภาคประชาชน 
เพื่อจัดทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์

5. แม้รฐับาลจะพัฒนานโยบายด้านสวสัดิการอยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แต ่พ.ศ. 2533 
เป็นต้นมา เพ่ือดูแลแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เม่ือไทยเริ่มเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่ (NICs) แตป่ระเทศไทยกย็งัมีคนยากจน อีกเป็นจำานวนไม่ต่ำากวา่ 8.7 ล้านคน 
ที่อยู่ใต้เส้นระดับความยากจน ทั้งในชนบทและในเมือง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2554) จากการ
สำารวจของสำานกังานสถติแิหง่ชาต ิ (อ้างใน จามะร ี เชยีงทอง 2557: 47) รวมทัง้คนชรา 
และคนพิการที่สมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

หากจะถามว่าสังคมไทยเรียนรู้อะไรได้จากตะวันตก คำาตอบคือ เราจะเห็น 
บทเรยีนของการเปลีย่นแปลงจากสงัคมเกษตรกรรมมาเป็นสงัคมอุตสาหกรรม วา่สถาบนั 
ที่เคยช่วยสงเคราะห์คนยากจนด้วยการ “ทำาทาน” ต้องเปล่ียนและปรับการทำางาน 
ขับเคล่ือนท่ีสอดรับกับสังคมที่เปล่ียนแปลงไปให้มากขึ้น การทำางานขับเคล่ือนที่สอดรับ
กบัสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไปใหม้ากขึน้ สงัคมตะวนัตกได้อาศยัการขบัเคลือ่นด้านทนุทรพัย์
จากกองทนุทีบ่รจิาคเพ่ือสาธารณกศุล สรา้งสถานศกึษาทัง้แก ่ เด็กยากจน และทัง้ในการ
สร้างปัญญาชน เช่น “มหาวิทยาลัย” เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้กับสังคม 
เพื่อจะได้ก้าวต่อไป

รัฐ “ชาติสมัยใหม่” ก็สร้างระบบราชการและนโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่
เพียงแค่สร้างความจำาเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ต้องเน้นการกระจายรายได้ และลด
ความเหลื่อมล้ำา

ดังนั้น ในสังคมที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรม ทั้งภาคสาธารณกุศลของเอกชน  
และสวัสดิการ และโครงการพัฒนาของภาครัฐ ต่างต้องร่วมกันในการขับเคล่ือนสังคม  
เช่นที่ Toepler (2016) เคยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิเอกชน  
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และรัฐในเยอรมนั ว่าเอกชนพยายามดวู่าจะทำาโครงการใดเพิ่มเติมไดใ้นพื้นที่ที่รัฐยังดแูล
ไม่ทั่วถึง

เม่ือสังคมมีความม่ังค่ังขึ้น เช่น ในสหรัฐฯ หรือประเทศยุโรปตะวันตก เช่น 
อังกฤษหรือเยอรมัน เราเห็นองค์กรสาธารณะที่ให้เงินอุดหนุน ด้านศิลปวัฒนธรรม  
รวมทั้งเงินวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจ และวิทยาการ ในขณะ
เดียวกัน แม้สหรัฐฯที่ร่ำารวยก็ยังมีปัญหาความเหล่ือมล้ำาภายในประเทศ ซึ่งยังต้องการ 
“สงเคราะห์” เช่น ในรูปแบบตู้ปันสุข หรือ Soup Kitchen ขององค์กรศาสนาต่างๆ

คำาว่าจิตสาธารณะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำาทานเพ่ือหวังผลบุญกุศลไปใน 
ชาติหน้า เช่น ในยุคก่อนทุนนิยม หรือเป็นประเด็นเรื่องสิทธิที่เท่าเทียมกันในรูปแบบ 
ประชาสังคมที่ปลุกเร้าให้คนทำากิจกรรม “จิตอาสา” เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในยุคทุนนิยม
ตอนตน้ แตย่คุทนุนยิมตอนปลายอันเป็นยคุโลกาภิวตันใ์นปัจจุบนัมีประเด็นปัญหาใหม่ๆ
เกิดขึ้นมากมาย เช่น ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อเพ่ือนมนุษย์ทุกคน 
ในโลกใบเดียวกัน และต้องการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
ให้มากขึ้น

II. 17. 

ปัั จิ ฉิิ ม บ ท : 
บ ท เ รี ย น เ ชิ ง กั ร อ บ คิิ ด
จิ า กั นั กั คิิ ด ศ ต ว ร ร ษ ที�  1 9 
( ช� ว ง ที� ต ะ วั น ต กั เ ปั ลี� ย น เ ข้้ า ส่�
คิ ว า ม เ ปั็ น อุ ต ส า ห กั ร ร ม )

Roberto Romani (2003) ตั้งข้อสังเกตว่า มีความคิด 2 กระแส ที่กล่าวถึง 
“คุณลักษณะนสิยัประจำาชาต”ิ หรอื (national characters) ของคนอเมรกินักบัคนฝรัง่เศส 
นักคิดทั้ง 2 นี้ก็คือ Tocqueville และ Durkheim (ซึ่งอันที่จริงเป็นคนฝรั่งเศสทั้งคู่)

สำาหรบั Tocqueville (ในกลางศตวรรษที ่19) อธบิาย คนอเมรกินัวา่ มีความ
เป็นอิสระ มีความใจกวา้ง มีจิตวญิญาณในการทำาเพ่ือสาธารณะอยา่งแทจ้รงิ อันเนือ่งจาก
เป็นประเทศสรา้งใหม่ทีป่ระชาชนทีเ่ป็นอิสระชนทยอยบกุเบกิทีดิ่นทำากนิ แล้วรว่มกนัสรา้ง
ชมุชนท่ีชว่ยเหลือเกือ้กูลกนั อยา่งมีความเทา่เทยีม โดยอาศยัความมี “จติอาสา” มารวม 
กันเป็นสมาคม และที่เป็นเช่นนี้ได้ เพราะคนอเมริกันไม่เคยตกอยู่ในแอกของระบอบ
ขนุนาง ซึง่มักจะเตม็ไปด้วยการกดขีข่ม่เหงใหป้ระชาชนตอ้งยอมจำานน (อ้างใน Romani 
2003: 239)
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ในขณะที่ Tocqueville เน้นจิตวิญญาณอันเป็นอิสระของคนอเมริกัน ในอีก 
ด้านหนึง่ Durkheim (ในปลายศตวรรษที ่19/ตน้ศตวรรษที ่20) กล่าวถงึการเปล่ียนแปลง
เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส ซ่ึงเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ที่ต่างคนต่างอยู่นั้น  
วา่จะตอ้งมีการสรา้ง collective conscience หรอืระบบศลีธรรมรว่มกนั เพ่ือผนกึผสาน 
ไม่ให้สังคมแตกกระจายไป สำาหรับ Durkheim สิ่งที่สังคมขนาดใหญ่ต้องการ คือ  
discipline หรือวินัย (participation) (Romani 2003: 294)

ทัง้นีเ้ม่ือพูดถงึ “วนิยั” มิได้หมายถงึการขูบ่งัคับใหท้กุคนกระทำาการใหเ้หมือนกนั  
แต่เป็น “วินัย” ในการควบคุมตนเอง ที่ทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีร่วมกัน หรือเป็น  
collective conscience ที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ผ่านระบบการศึกษา และระบบ
กฎหมายภายใตส้งัคมทีเ่ชือ่ม่ันในหลักการประชาธปิไตย (Romani 2003: 284) กลา่วอีก
นยัหนึง่กคื็อ ตรงกนัขา้มกบั Tocqueville ซ่ึงเนน้ความเป็นอิสระเสร ีของสงัคมอเมรกินั 
Durkheim เหน็วา่ เราสามารถสรา้ง “วนิยั” ซ่ึงเป็นการควบคุมภายในตวัตนของเราเอง 
ให้มีระบบศีลธรรม (collective conscience) ซ่ึงจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ภายใต้ 
ความเชือ่ในความเทา่เทยีมแบบประชาธปิไตย โดยมีกฎหมายและการศกึษา เป็นตวัควบคุม 
กำาหนดกรอบในการสร้างวินัย58

Durkheim มองวา่ มนษุยท์ีอ่ยูต่า่งหากจากกนั มักจะถกูครอบงำาจากความรูส้กึ 
หยิง่ผยองในตนเองและความเหน็แกต่วั (egoistic passion) ดังนัน้ สงัคมตอ้งกลอ่มเกลา
ใหพ้วกเขาสรา้งกรอบศลีธรรมด้วยตนเอง และอยูร่ว่มกนัเป็นสงัคม (social aggregation  
in morality) (อ้างใน Romani 2003: 289)

นักคิดอังกฤษอีกคนคือ Herbert Spencer ในศตวรรษที่ 19 อธิบาย
การเปล่ียนแปลงสังคมมาสู่สังคมอุตสาหกรรม (industrial society) ว่าเป็นรูปแบบ 
“ววิฒันาการ” ทีม่าจากสงัคม “ทหาร” (militant society) (อ้างใน Romani 2003: 246) 
Spencer มองว่า สังคมในอดีต “แบบทหาร” ทำาให้มนุษย์เป็นผู้ยอมจำานนและไม่กล้า
เรียกร้อง (passive acceptance and expectancy) และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จากปัจเจก (lack of individual initiative) ในขณะที่สังคมอุตสาหกรรมปัจเจกสามารถ
ตระหนักได้ถึงเสรีภาพ รวมทั้งเคารพต่อสิทธิของผู้อ่ืน รวมทั้งมีความตระหนักถึงสิทธิ
มนุษยชาติ (…respect for the claims of others ; and human sentiments.) 
สงัคมอุตสาหกรรมมิได้เนน้เฉพาะการเตบิโตทางเศรษฐกจิเทา่นัน้ แตต่อ้งใหค้วามสำาคัญ
กบัการรว่มมือกนัทางสงัคม ซ่ึงตอ้งเป็นไปโดยสมัครใจ ผา่นโครงสรา้งของความสมัพันธ์
แบบประชาสังคม ที่มีข้อตกลงร่วมกัน (…social cooperation, which is voluntary 
and structured through contract relations) (อ้างใน Romani 2003: 246)

58 นักทฤษฎีรุ่นใหม่ เช่น Foucault จะอธิบายว่าวินัยเป็น “สิ่งสร้าง” อันทำาให้มนุษย์อยู่ใต้กำากับ
ของสังคม (ดูเช่น มิแช็ล ฟูโกต์ (2547) ร่างกายใต้บงการ)

 ประเด็นทีว่า่ มนษุย ์มี “ความดีงาม” และ “ศลีธรรม” โดย “ธรรมชาต”ิ จรงิหรอืไม่ เป็นประเด็น
ทีส่ามารถโตเ้ถยีงกนัได้มาตลอดและไม่รูจ้บ (ดูเชน่ ขอ้ถกเถยีงของ Kant ใน โยสไตน ์กอรเ์ดอร ์ 
(2542) โลกของโซฟี)
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ในหนังสือเรื่อง Political Institutions ที่เขียนในปี พ.ศ. 1882 Spencer  
ถึงกับกล่าวอย่างโรแมนติกว่า เม่ือสังคมลดความก้าวร้าวลง (น่าจะหมายถึงการเปล่ียน
จากสังคมทหารไปเป็นสังคมสังคมอุตสาหกรรม) จิตใจแห่งการเป็นกุศลก็จะงอกงาม 
และความรูส้กึนบัถอื และความรกัซ่ึงกนัและกนักจ็ะแผก่ระจายทัว่ไปในความสมัพันธท์าง
สังคม59 (อ้างใน Romani 2003: 246)

ในอีกด้านหนึ่งนักคิด Benjamin Kidd (1894: 297-301) ให้ความสำาคัญ
กับ “altruistic feeling” หรือการเห็นแก่ผู้อ่ืนมากกว่า ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นตัวจักรที่ทำาให้
ประชาธิปไตยในอังกฤษ สามารถดำาเนินไปได้ (อ้างใน Romani 2003: 204)

ในขณะที่แนวคิดแบบ “ลักษณะประจำาชาติ” (แบบ Tocqueville) หรือ 
“วิวัฒนาการ” สังคม (แบบ Spencer) อาจมีลักษณะจำาเพาะในการพรรณนาอธิบาย 
สภาพที่เป็นอยู่ในสังคมอเมริกัน หรือสังคมอังกฤษในมุมมองของเขา ในช่วงเวลาเฉพาะ
ช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ ในอีกด้านหนึ่ง แนวความคิด “ศีลธรรมร่วม” ในแบบ  
Durkheim อาจมองได้ว่า เป็นความพยายามสร้างบรรทัดฐานสังคมที่ “ควรเป็น” 
(มากกว่าที่ “เป็นจริง”?)60

สังคมแต่ละสังคมล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบของวัฒนธรรมและชุดความคิด
ที่แฝงฝัง (embedded) ให้เหมาะสมกับรูปแบบสังคมในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ในชว่งชวีติของ Durkheim (1858-1917) “เป็นชว่งของสงัคมทีมี่ความขดัแยง้
มากมาย และผูค้นตา่งกมี็ความเป็นปัจเจกชนนยิมสงูมาก จน Durkheim กลวัวา่จะนำาไป
สูก่ารลม่สลายของสงัคม เขากเ็ลยพยายามหาวธิกีารทีว่า่จะทำาใหค้นในสงัคมอยูร่ว่มกนัได้  
ด้วยการแสวงหาความเป็นเอกภาพของสังคม…” (อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2551: 38)

การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม นอกจาก
เป็นเรื่องของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทางการผลิต ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  
จากศูนย์กลางที่เป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใน “โลกหน้า” (sacred) มาสู่การให้ความสำาคัญกับ  
“โลกนี้” (secular)

การเปล่ียนแปลงวิธีคิดนำามาสู่รูปแบบการจัดการสถาบันต่างๆ (institutional 
management) ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงส่วนอ่ืนๆ ของสังคม กล่าวคือ ใน
สงัคมเกษตรกรรม “การทำาบญุทำาทาน” เป็นการกระจายความม่ังค่ังภายในสงัคม แตใ่น
สงัคมทนุนิยมอุตสาหกรรมมีการจัดการในรปูแบบ “มูลนธิ”ิ ทีเ่ปิดพ้ืนทีใ่หภ้าคประชาชนที ่
หลากหลายเขา้มาชว่ย “จัดการ” ไม่เพียงแค่การกระจายความม่ังค่ังแตย่งั “จัดการ” “แกไ้ข”  
ปัญหาที่เกิดจากสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม (เช่น ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม) 

59 While aggressive decreases, philanthropy grows, and feelings of respect and love 
pervade domestic relations.

60 ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์มักต้องสร้างชุด “ความจริง” ทางสังคม และกระบวนการ 
“สรา้ง” ชดุความจรงิขึน้มา Foucault เรยีกวา่เป็น “วาทกรรม” โดยนำาเสนอเพ่ิมเตมิวา่ วาทกรรม 
มักเกี่ยวพันกับ “อำานาจ” ด้วย (ดู อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2551: 40)
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กลา่วคือ ภาคประชาชนเขา้มามีสว่นรว่มในการจัดการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ โดยไม่ตอ้งคอย
แต่เพียงการจัดการโดยภาครัฐ

แตถ่งึแม้สงัคมจะมีการจัดการเชงิโครงสรา้ง เชน่ การจัดการสถาบนัตา่งๆ ให้
เหมาะสมกบัโครงสรา้งสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป แตใ่นมุมมองของ Durkheim “collective 
conscience” หรอืจิตสำานกึรว่มของคนในสงัคมกถ็อืเป็น “psychic life” หรอืจติวญิญาณ
ของสังคม (อ้างใน อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2551: 36) ดังนั้น มนุษย์จึงต้องสร้างระบบ 
ศลีธรรมในฐานะเป็น “จิตสำานกึรว่ม” เพราะ “ศลีธรรมจะเปรยีบเสมือนปทสัถานของสงัคม 
ที่ยึดโยงให้คนอยู่ร่วมกันได้” (อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2551: 44)

ในขณะที่ระบบ “ศีลธรรม” ในสังคมเกษตรกรรมมีฐานความเชื่ออยู่ใน  
“โลกหน้า” การเปล่ียนแปลงมาสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรมมิได้หมายความว่า “ศีลธรรม”  
จะหมดไป หากแต่มีการ “ปรับ” ความเชื่อในโลกหน้าเข้ากับความเป็นธรรมและกระจาย
ความม่ังค่ังในโลกนี ้ซึง่เชน่ที ่Chesterman (1979) มองวา่เป็นการปรบัศาสนา การเมือง 
และมนุษยนิยม เข้าด้วยกัน 
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บ ร ร ณ า นุ กั ร ม

กรุงเทพธรุกจิ (2562) “เผยโฉม 10 ชาต ิ‘ใจบุญ’”ใน หนังสอ่พัมิพัก์รงุเทพัธุ์รุกจิ ฉบับวันที ่23 ตลุาคม 
2562.

กฤติยาพร วงษา (2563) (ร่าง) รายงานวิจัย สู่ประชาสังคุมไทย 4.0. เสนอ แผนงานคนไทย 4.0.
กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (2536) “ชีวิตใหม่สตรีชนบท: ชีวิตใหม่ของกรมประชาสงเคราะห์”, มติชน 

3 สิงหาคม: 9.
กอรเ์ดอร,์ โยสไตน์ (สายพิณ ศพุทุธมงคล แปล) (สุมาล ีบำรงุสขุ บก.)((2542) โลกของโซฟู.ี กรุงเทพฯ: 

สำนักพิมพ์คบไฟ.
โฆษติ ปั�นเปี�ยมรษัฎ ์และคณะ (2526) การอพัยพัและคุวามยากจนในชนบทไทย. กรงุเทพฯ: สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
จามะร ีเชยีงทอง (2543) ววิฒันาการของประชาสงัคุมในประเทศไทย. กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัเพ่ือการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI).
จามะรี เชียงทอง (2549) สังคุมวิทยาการพััฒนา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
จามะรี เชียงทอง (2557) ชนบทไทย: จากอดีตสู่อนาคุต. หนังสือชุด สู่อนาคตไทย. เชียงใหม่:  

แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PPSI).

จิราลักษณ์ จงสถิตม่ัน (2531) “สังคมสงเคราะห์แบบไทย: ทางเลือกใหม่ของศาสตร์ทางสังคม 
สงเคราะห์”. (อัดสำเนา).

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์ (บก.) (2527) ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พั.ศ. 
2484. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชศูกัด์ิ วทิยาภคั (2543) “ชุมชนกับการจัดการทรพัยากรน้ำในภาคเหนอื” ใน อานนัท ์กาญจนพันธุ ์(บก.
พัลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพัยากร สถานการณ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ชูชัย ศุภวงศ์ และยุวดี คาดการณ์ไกล (บก.) (2543) ประชาสังคุม: ทรรศนะนักคุิดในสังคุมไทย. 
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542) วาทกรรมการพััฒนา: อำนาจ คุวามรู้ คุวามจริง เอกลักษณ์และ
คุวามเป็นอ่�น. กรุงเทพฯ: โครงการหนังสือเล่มอันดับที่ 16 ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา 
มหาวิทยาลัยเกริก.

นวพร เรืองสกุล (2553) จิตอาสา ภารกิจเพั่�อสังคุม. นครปฐม: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล.

นวลศรี พงศ์ภัทรวัต (2542) บทบาทผู้นำชาวจีนฮกเกี�ยนในเกาะภูเก็ต ระหว่าง พั.ศ.2396-2475. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ศิลปะศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ไทย) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์ (2539) เศรษฐกิจการเม่องไทยสมัยกรุงเทพัฯ. เชียงใหม่: สำนัก
พิมพ์ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์).

พรรณี บัวเล็ก (2549) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โคุรงการระบบกงสี: กำเนิดและวิถีชีวิตของชนชั�น
แรงงานรับจ้างในประเทศไทย ในช่วงปลายคุริสต์ศตวรรษที� 18 ถึง คุริสต์ศตวรรษที� 
19. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ฟูโกต์, มิแช็ล (ทองกร โภคธรรม แปล) (นพพร ประชากุล บก.) (2547) ร่างกายใต้บงการ: ปฐมบท
แห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คบไฟ.

วรินทร ทวีโชติชัยกุล (2560) รูปแบบโรงทานตามแนวพัระพัุทธุ์ศาสนาในสังคุมไทย. ดุษฎีนิพนธ์ 
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย.
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วริยา ศิวะศริยานนท์ และทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ (2523) บุคุลิกภาพัและลักษณะนิสัยของคุนไทยใน
ทรรศนะของชาวตะวันตก สมัยอยุธุ์ยา พั.ศ.2475. เอกสารวิจัยหมายเลข 5 สถาบันไทย
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

วันทนีย์ วาสิกะสิน (2553) คุวามรู้ทั�วไปเกี�ยวกับสวัสดิการสังคุมและสังคุมสงเคุราะห์. กรุงเทพฯ: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สกินเนอร์, จี. วิลเลียม (2548) สังคุมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคุราะห์ (Chinese  
Society in Thailand: An Analytical History). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย. 
(แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ)

สังศิต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร (2536) ชนชั�นกลางบนกระแสประชาธุ์ิปไตยไทย. 
กรุงเทพฯ: ศนูยศ์กึษาเศรษฐศาสตร์การเมอืง คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เอแบรท.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549) การศึกษาภาวะคุวามยากจนของคุรัวเร่อนเกษตรกร. 
กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จากรายงานการศึกษาภาวะความยากจนของ
เกษตรกร โดยโครงการสหวิชาบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) คุวามยากจนและการกระจายรายได้ (ตารางที่ 4.1: 
สดัสว่นคนจนและจำนวนคนจน เม่ือวดัดา้นรายจา่ยเพ่ือการอปุโภคบรโิภค จำแนกตามกลุ่ม
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III. 

ความหลากหลาย
และการเปลี่ยนแปลง
การบริจาคเพื่อการกุศล
ในประเทศไทย
Diversity and Change in 
Charitable Giving in Thailand

เขียน
โรซาเลีย ชอร์ติโน1

บรรณาธิการ
อานันท์ กาญจนพัันธุ์ุ์

แปล
เพั็ญ สุวรรณรัตน์2

III. 01.

บ ท นำ า

ไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีน้ำาใจ จากจารีตของการให้ที่ดำารงอยู่มาอย่างช้า
นานแล้ว โดยทั่วไปมักจะอธิบายกันว่าฝังรากลึกอยู่ในพุทธศาสนาแบบเถรวาท ในฐานะ
เป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ หลายปีมาแล้วดัชนีระดับโลกของมูลนิธิช่วยเหลือ 
การกศุล (Charities Aid Foundation: CAF) ในเรือ่งของการบรจิาค (World Giving Index)  
ซ่ึงวัดการบริจาคทั่วโลกด้วยตัวชี้วัดสามตัว ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือคนแปลกหน้า  

1 ดร.โรซาเลีย ชอร์ติโน ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล

2 แปลมาจากบทความภาษาอังกฤษ เรื่อง “Diversity & Change in Charitable Giving in 
Thailand”
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การบริจาคเงินเพ่ือสาธารณประโยชน์ และการสละเวลาเพ่ือเป็นอาสาสมัคร ได้จัดประเทศไทย 
ใหอ้ยูใ่น 20 ลำาดับแรก และอยูใ่นกลุ่ม 10 ประเทศตน้ๆ ทีมี่การบรจิาคเงินสงูสดุ อยา่งไร
กต็าม เม่ือปีทีแ่ลว้ประเทศไทยได้ตกจากลำาดับที ่16 ลงไปอยูใ่นลำาดับที ่62 ในภาพรวม 
และตกจากลำาดับที ่5 ไปอยูล่ำาดับที ่22 ในเรือ่งของการบรจิาคเงิน ผลตกต่ำาทีส่ดุเทา่ทีเ่คย
ได้รบัมาครัง้นีส้บืเนือ่งมาจากสดัสว่นของผูบ้รจิาคเงินในชว่งเดือนกอ่นทีจ่ะมีการสมัภาษณ์
ลดลงจากร้อยละ 68 ลงไปอยู่ที่ร้อยละ 53 (CAF, 2018) แม้ตัวชี้วัดอืน่ๆ จะลดลงด้วย
กต็าม แตส่ำาหรบัไทยแล้ว “การชว่ยเหลือคนแปลกหนา้” กดี็ และโดยเฉพาะเรือ่งการอาสา
สมัครก็ดี มักจะมีนัยความสำาคัญน้อยมากมาอย่างต่อเนื่อง จากดัชนีดังกล่าว นาตาลี 
พหลโยธนิ จึงสรปุวา่ สำาหรบัคนไทยแล้วเวลาถอืเป็นของ (สนิค้า) หายาก และนยิมเลือก
ที่จะบริจาคเพ่ือการกุศลมากกว่า เพราะสะดวกและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ตามมา (Natalie 
Phaholyothin, 2017:189) สว่นเมียนมากเ็ป็นอีกประเทศหนึง่ทีป่ระชากรสว่นใหญ่นบัถอื 
พุทธศาสนาแบบเถรวาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกลดลำาดับลงเช่นกัน  
จากลำาดับที่ 1 ลงมาเป็นที่ 9 ขณะที่อินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ที่สุด 
ในโลกและในภูมิภาคกลับถกูจัดใหอ้ยูใ่นลำาดับแรกสดุของดัชนเีป็นครัง้แรก (CAF, 2018: 
ตารางที่ 1)

ตารางท่� 1 ประเทศท่�ถุกูิจำดัอยู่ในำ 20 ลำาดับแรกิของดัช่น่ำระดับโลกิในำเรื�องของกิารบรจิำาค
ป ีพื้.ศ. 2561 ซึ่่�งแสดงคะแนำนำและกิารมิส่่วนำรว่มิในำพื้ฤติกิรรมิกิารบรจิำาค

ประเทศ
ลำาดับดัชิน่

การให้ในระดับโลก
ของมูลนิธิ

ชิว่ยเหล้อการกศุล

รอ้ยละของ
การให้ในระดับโลก

ของมูลนิธิ
ชิว่ยเหล้อการกศุล

รอ้ยละของ
การชิว่ยคน
แปลกหน้า

รอ้ยละของ
การบรจิาคเงนิ

รอ้ยละของ
การสละเวลา

อนิโดนีเซียี 1 59 46 78 53

ออสเตรเลีย 2 59 65 71 40

นิวซีแีลนด์ 3 58 66 68 40

สหรฐัอเมรกิ� 4 58 72 61 39

ไอรแ์ลนด์ 5 56 64 64 40

องักฤษ 6 55 63 68 33

สิงคโปร์ 7 54 67 58 39

เคนย� 8 54 72 46 45

เมยีนม� 9 54 40 88 34

บ�หเ์รน 10 53 74 53 33

เนเธอรแ์ลนด์ 11 51 52 66 37

สหรฐัอ�หรบัเอมเิรตส์ 12 51 68 62 23

นอรเ์วย์ 13 50 54 65 32

ส�ธ�รณรฐัเฮติ 14 49 62 54 31

แคน�ด� 15 49 57 56 33



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0Khon Thai 4.0

159 ทบทวนแนวคิด
จติสาธารณะกับสังคมไทย

คนไทย
ใจดี

ตารางท่� 1 (ต่อ)

ประเทศ
ลำาดับดัชิน่

การให้ในระดับโลก
ของมูลนิธิ

ชิว่ยเหล้อการกศุล

รอ้ยละของ
การให้ในระดับโลก

ของมูลนิธิ
ชิว่ยเหล้อการกศุล

รอ้ยละของ
การชิว่ยคน
แปลกหน้า

รอ้ยละของ
การบรจิาคเงนิ

รอ้ยละของ
การสละเวลา

ไนจเีรยี 16 48 71 36 37

ไอซีแ์ลนด์ 17 48 50 65 27

มอลต� 18 47 53 64 25

ลิเบอเรยี 19 47 80 14 47

เซียีรร์�ลีโอน 20 47 80 23 37
ที�ม�: CAF (2018: 11)

    
ข้อสังเกตเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการบริจาคเพ่ือการกุศลในประเทศ 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตน้ัน้สอ่นยัวา่ การบรจิาคมีโยงใยมากกวา่เพียงเรือ่งความเชือ่ทาง
ศาสนาเทา่นัน้ เริม่แรกทเีดียว การลดลำาดับลงอยา่งรวดเรว็ของไทย (และเมียนมา) และการ
เพ่ิมลำาดับขึน้ของอินโดนเีซียในระดับโลก คงจะไม่ได้เกดิจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็
ในระดับของความศรัทธา เนื่องจากระยะเวลาสั้นเกินไปที่จะมีผลใดๆ ต่อความเชื่อที่ฝัง
รากลึกเช่นนั้น ขณะเดียวกัน ความหลากหลายของประเทศที่ถูกจัดไว้ใน 20 ลำาดับต้นๆ 
ตามตารางที่ 1 นั้นสื่อให้เห็นว่า ความหลากหลายของจารีตบนพ้ืนฐานของศรัทธาและ
การบรจิาคสามัญทางโลกนา่จะถกูหล่อหลอมด้วยบรบิทเฉพาะของชาตอิยา่งเด่นชดั ขอ้มูล
เชน่นีเ้รง่ใหต้อ้งมองอยา่งใกล้ชดิ ไม่ใชดู่เฉพาะตวัขบัเคลือ่นการบรจิาคเทา่นัน้ แตย่งัตอ้ง 
ดูสภาวะแวดล้อมด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เอ้ือหรือขัดขวาง 
ตัวขับเคล่ือนดังกล่าวด้วย รายงานของดัชนีระดับโลกด้านการบริจาคในปี พ.ศ. 2561  
นัน้กไ็ด้แสดงใหเ้หน็ถงึความจรงิบางอยา่งอยูบ่า้งแล้ว กรณทีีค่นไทยถกูลดทอนแรงจงูใจ
ในการบรจิาคลงไป ภายใตเ้ง่ือนไขเชงิบรบิทตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นการปราบปรามการทจุรติ
ด้านการบริหารการเงินของวัดต่างๆ ในพุทธศาสนา และการเข้มงวดมากขึ้นในการ
บริจาคให้กับพระสงฆ์ เป็นต้น (CAF, 2018; Ferquenst, 2017; 2017) ยิ่งไปกว่านั้น  
ในรายงานฉบับเดียวกันนี้ก็ยังให้ข้อสังเกตอีกด้วยว่า สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ย่ำาแย่ลง 
ได้ส่งผลให้เกิดการบริจาคเงินลดลง ทั้งนี้ทั้งนั้นสะท้อนให้เห็นได้จากภาพรวมรายงาน 
การบริจาคเงินด้านการกุศลของจำานวนผู้คนลดลงในขณะที่จำานวนของผู้คนที่รายงาน
การช่วยเหลือคนแปลกหน้าและการเป็นอาสาสมัครกลับสูงขึ้นถึง 2 ปีติดต่อกัน (CAF, 
2017; 2018)

บทความนี้จะนำาข้อคิดที่แย้มพรายออกมาจากการเปรียบเทียบระดับโลก 
ช่วยสอบค้นการบริจาคเพ่ือการกุศล ซ่ึงรวมทั้งเงิน สิ่งของทดแทน และการให้เวลากับ 
การอาสาสมัครเพ่ือผูอ่ื้นในไทย ด้วยการเชือ่มโยงมุมมองสว่นบคุคลกบัปัจจัยเชงิโครงสรา้ง
และบริบท นอกจากนั้น ก็จะตรวจสอบวิธีการของคนแต่ละกลุ่มในสังคมว่าถูกผลักดัน
ด้วยศาสนาและความเชื่อและวัฒนธรรมอย่างไร รวมทั้ง การปฏิสัมพันธ์ของแรงผลักดัน 
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ดังกล่าวกบัโครงสรา้งทางสงัคมอ่ืนๆ เชน่ เพศและชนชัน้ วา่มีผลตอ่การบรจิาคทีแ่ตกตา่ง
กันอย่างไร นอกจากอทิธิพลหลักของพุทธศาสนาแบบเถรวาทโดยเฉพาะแล้ว บทความนี้
ยังต้องการแสดงให้เห็นว่าจารีตทางศาสนาและทางจิตวิญญาณอ่ืนๆ ก็มีส่วนหล่อหลอม
คุณค่าและการปฏิบัติในการบริจาคของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง 
จุดยืนของประเทศ ในด้านการให้ความสำาคัญต่อการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน์  
อีกทัง้ บทความนีจ้ะอภิปรายถกเถยีงถงึรปูแบบตา่งๆ ของการบรจิาค ทัง้จากปัจเจกบคุคล 
องค์กรทางธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำาไร ตลอดจนการตรวจสอบผลกระทบของ 
การจัดการทางสังคมและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง ด้วยความพยายามทั้งหลาย 
ทีก่ล่าวมา บทความนีจ้ะเปิดเผยใหเ้หน็ถงึความขดักนัระหวา่งการกศุลทีมุ่่งบรรเทาความ
ทุกข์ยากเฉพาะหน้า กับการให้ทุนเพ่ือสังคม (สาธารณประโยชน์) ที่มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้แก่บุคคลที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในมุมมองเชิงกลยุทธ์แล้ว ก็คงจะช่วยเสนอแนะ 
แนวทางในการจัดการกับรากเหง้าของปัญหาทางสังคมอยู่บ้าง3 ในการสาวลึกลงไปใน
ประเด็นต่างๆ นั้น บทความนี้จะอ้างอิงผลการศึกษาต่างๆ ตลอดจนข้อสังเกตส่วนตัว
ของผู้เขียนในขณะที่ทำางานในฐานะที่เป็นผู้ให้ทุนเพ่ือสังคม (สาธารณประโยชน์) และ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาค4 

III. 02.

กั า ร พึื่� ง พื่ า อ า ศั ย กัั น
แ ล ะ กั า ร แ ล กั เ ปั ลี� ย น
ต อ บ แ ท น กัั น ช� ว ย ห ล� อ ห ล อ ม
คิ ว า ม เ ม ต ต า กั รุ ณ า

วัฒนธรรมหลักของไทยนั้นส่งเสริมการบริจาคของบุคคลและแสดงความ 
ห่วงใยผู้อ่ืน งานศึกษาการให้ความช่วยเหลือเพ่ือสังคม (สาธารณประโยชน์) ในช่วงแรก
มักอ้างอิงถงึหมู่บา้นทีมี่การตัง้หม้อน้ำาไวห้นา้บา้นสำาหรบัผูก้ระหายน้ำาทีเ่ดินผา่นไปผา่นมา  
และยังมีการให้อาหารและที่พักแก่คนเดินทาง แม้กระทั่งคนแปลกหน้า (APPC, 2001) 
งานศึกษาอ่ืนๆ ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เช่นกันว่า คนไทยตระหนักรู้ด้านสังคมในเรื่องความ

3 ตวัอยา่งง่ายๆ ได้แก ่“ความแตกตา่งระหวา่งการสง่ยาแกป้วดใหผู้ป่้วยมาลาเรยี ซ่ึงเป็นการกศุล  
กับการให้ความรู้ประชาชนในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ หรือการสนับสนุนทีมวิจัยทางการแพทย์
เพื่อหาวิธีรักษามาลาเรียซึ่งเป็นการให้ทุนเพื่อสังคม” 

4 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2536 ถงึ 2558 ผูเ้ขยีนเป็นเจ้าหนา้ทีโ่ครงการในสำานกังานจาการต์า และมะนลิา
ของมูลนิธิฟอร์ด และเป็นผู้อำานวยการภูมิภาคของสำานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิ 
ร็อกกี้เฟลเลอร์ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายสาธารณสุข ออสเอด (AusAID) และผู้อำานวยการภูมิภาค
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใตแ้ละเอเชยีตะวนัออกที ่ศนูยว์จัิยนานาชาตเิพ่ือการพัฒนา (IDRC) ประจำา
ประเทศสิงคโปร์
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พ่ึงพาอาศัยกัน แทนที่จะพ่ึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจากการปกป้องทางสังคม
อย่างเป็นทางการนั้นยังคงไม่เคยเพียงพอ ในทำานองเดียวกันลูกต้องพ่ึงพาพ่อแม่ในช่วง
เจรญิวยั ด้วยความคาดหวงัวา่พ่อแม่คงจะตอ้งพ่ึงพาลกูๆ เม่ือตนอายมุากขึน้ นอกเหนอื
ไปจากครอบครัวเดี่ยวแล้ว สมาชิกของครอบครัวที่ยากจนกว่ามักต้องพึ่งพาและคาดหวัง
ความเอื้ออาทรจากญาติที่มีฐานะดีกว่า (Tayler, 1997) 

ในฐานะสังคมที่มีลำาดับชั้นและมีการแบ่งความม่ังค่ังให้แยกห่างออกจากกัน
อยา่งกวา้งขวางมากในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมา ค่าสมัประสทิธิจ์นี ี (Gini coefficient) ของ
ไทยจึงมีความผันผวนประมาณ 0.453 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับของความไม่เท่าเทียมกัน
นั้นสูงและคงที่5 การพ่ึงพาอาศัยกันมักยึดติดอยู่ภายใต้โครงสร้างในรูปแบบของความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และลูกน้อง บุคคลที่มีฐานะและตำาแหน่งสูงกว่าถือว่ามีความ
รับผิดชอบทางศีลธรรมในการดูแลความเป็นอยู่ของคนที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า ซ่ึงพวกเขา
กต็อ้งแลกมาด้วยความกตญัญรููคุ้ณ ความภักดี และ/หรอืการรบัใช ้ขณะทีผู่อุ้ปถมัภ์กถ็กู
คาดหวังว่าจะต้องมีทั้งความเมตตาและน้ำาใจ 

เขาต้องคอยปกป้อง เป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจ ช่วยเหลือ ช่วยปกปิดความ 
ผิดพลาดของลูกน้องและตอบแทนพวกเขาอย่างเต็มท่ี เขาควรช่วยดูแล
กิจส่วนตัวให้ ต้ังแต่ค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
หรืองานศพ การช่วยเหลือเหล่าน้ียังอาจขยายออกไปให้สมาชิกคนอ่ืนๆ 
ในครอบครัวของลูกน้องด้วย เขาควรเป็นคนท่ีพร้อมจะให้อภัย มีน้ำาใจ
ท้ังเร่ืองของเวลาและความพยายามท่ีจะให้ความช่วยเหลือ…เขาควรเป็น
คนมีน้ำาใจ (Tayler, 1997: 29). 
เจา้นายควรรูจ้กัให้อภัยลูกน้องท่ีทำาความผิดพลาดอยา่งใหญห่ลวง 
ครก็ูควรมีเมตตาในเรือ่งเวลาและพยายามชว่ยเหลือนักเรยีน ขณะท่ี 
คนรวยควรมีน้ำาใจในเรื่องการให้ค่าตอบแทนพิเศษเล็กๆ น้อยๆ 
แก่ลูกจา้งและบรจิาคให้ขอทานบ้าง (Holmes & Suchada Tang-
tongtavy, 1995: 31).

ในการสนองตอบพันธะทางสังคมดังกล่าว ผู้อุปถัมภ์จะสะสมบุญคุณหรือ
พระคุณ ซ่ึงมีนัยคร่าวๆ เสมือนการติดหนี้บุญคุณและถือกันว่าเป็นเรื่องดีงาม บุคคล
ใดก็ดีสามารถให้การช่วยเหลือหรือมีเมตตา ผู้ได้รับประโยชน์จะสำานึกถึงทั้งบุญคุณและ
พันธะ (Sanit Smuckarn, 1985: 169) ความเชือ่เหลา่นีช้ว่ยพัฒนาใหเ้กดิเครอืขา่ยของ
การสนับสนุนช่วยเหลือกันบนพ้ืนฐานของการจัดสรรผลประโยชน์และน้ำาใจ ทั้งในแง่ของ  
การบริจาคเงินและสิ่งของ ซ่ึงมักตอบแทนกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามมา  

5 http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/pdf.pdf
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(และไม่จำาเป็นตอ้งเทา่กนัเสมอไป) ในหว่งโซ่ของการใหน้ัน้ ผูใ้หต้อ้งแสดงน้ำาใจเพ่ือจัดวาง
ใหผู้ร้บัตกอยูใ่นสถานะทีรู่ส้กึสำานกึถึงความเมตตาทีไ่ด้รบัและพันธะทีจ่ะตอ้งตอบแทนกลบั 
จนอาจถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำาใจกับความกตัญญูรู้คุณ (Suntari Komin, 
1990; Mulder 1996; Titaya Suvanajata, 1976) 

งานเขยีนจำานวนมากกล่าวถงึการแลกเปลีย่นตา่งตอบแทนกนัและกนั ตลอดจน
ระดับของบญุคุณวา่ขึน้อยูก่บัการสรา้งความตอ่เนือ่งของสำานกึในความกตญัญ ูและระดับ
สายสมัพันธข์องการแลกเปล่ียนนัน้ เพอรส์นัส ์ เสนอแนะใหม้องวา่เป็นความตอ่เนือ่งของ
พฤติกรรมในความสัมพันธ์ทำานองคล้ายกับสายใย แต่มีพลวัตต่างกัน นับตั้งแต่บุญคุณ
ด้วยความรักใคร่ผูกพัน หรือการแสดงความเมตตาโดยไม่หวังผลใดๆ ไปจนถึงการใช้ 
บญุคุณเป็นเครือ่งมือ หรอืกระทำาการเพ่ือหวงัใหผู้ร้บัตอบแทนในลักษณะทีผู่ใ้หไ้ด้ประโยชน ์
การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างสองแบบนี้ และอาจมีการผสมผสานรูปแบบที่ 
ตรงข้ามกับทั้งสองแบบนี้อยู่บ้าง (Persons, 2016)

ดังนั้น น่าเชื่อได้ว่าวัฒนธรรมของการให้ในไทยนั้นมักจะวนเวียนอยู่รอบๆ  
แนวความคิดคู่นี้ ระหว่างพันธะและการแลกเปล่ียนตอบแทนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ไม่ว่าจะตีความกันไปในทางหนึ่งทางใดก็ตาม วัฒนธรรมเช่นนี้ถือเป็นกลไกในการสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหลาย ทั้งนี้ เพราะไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะสายสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนต่างสถานภาพทางสังคมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองวัฒนธรรมดังกล่าวจึงส่งผล
ต่อทั้งการวางกรอบและการสร้างความชอบธรรมให้กับระเบียบและโครงสร้างของสังคม
ลำาดับชั้นนั่นเอง

III. 03. 

กั า ร ทำ า บุ ญ
เ ปั็ น ตั ว ข้ั บ เ คิ ล่� อ น
กั า ร บ ริ จิ า คิ
ใ น พุื่ ท ธ ศ า ส น า แ บ บ เ ถุ ร ว า ท

ความเชื่อทางสังคมวัฒนธรรมมักจะมีทั้งอิทธิพลและได้รับอิทธิพลจากความ
เชื่อทางจิตวิญญาณและศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ของไทยมักแสดงออกทางศาสนาตาม
แนวทางของพุทธศาสนาแบบเถรวาท ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ด้วยการผสม
กลมกลืนกับศาสนาพราหมณ์และการนับถือผี และยังมีนัยความสำาคัญต่อการยกระดับ
ใหข้ยายออกไปนอกปรมิณฑลของมนษุยอี์กด้วย ในทำานองเดียวกนั พุทธศาสนากเ็หมือน
กับศาสนาหลักอ่ืนๆ ที่คาดหวังให้ความเมตตาหรือการให้นั้นเป็นบารมีอย่างหนึ่งใน 
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พุทธศาสนาที่ควรปฏิบัติ โดยละทิ้งความเห็นแก่ตัวและไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่าจะ
เป็นการยกยอ่งสรรเสรญิหรอืความพึงพอใจในตวัเองกต็าม6 ดังทีมั่กเลา่ขานกนัไวใ้นชาดก
เรื่องพระเวสสันดร ซ่ึงเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าโคตม ก่อนจะทรงกลับชาติ 
มาเกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ ด้วยการทรงบำาเพ็ญทานบารมีอยา่งสมบรูณเ์ตม็เป่ียม การให ้
จึงถือเป็นการละท้ิงความโลภ ความยึดม่ันถือม่ัน และอัตตา (Cone and Gombrich, 2011) 

อย่างไรก็ตาม การนำาข้อปฏิบัติของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำาวันเริ่มจะเต็มอิ่ม 
ไปด้วยคุณค่าหลักทางวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพันธะและการแลกเปล่ียนตอบแทน แตก่อ็าจ 
ปรบัตวัไปบ้างตามฐานคิดทีจ่บัตอ้งไม่ได้มากขึน้ ตามธรรมเนยีมแลว้ ชมุชนทอ้งถิน่มักจะ
สรา้งอยูร่อบๆ วดั เพ่ือใหมี้บทบาทเป็นศนูยก์ลางทางจิตใจและสงัคมด้วยความใจบญุของ
ผูศ้รทัธา การบรจิาคทำาใหว้ดัสามารถดำาเนนิการได้และมีกจิกรรมทางด้านศาสนา รวมถงึ 
การดำารงอยู่ของพระสงฆ์และแม่ชี ขณะที่บางส่วนจะกลับคืนสู่ชุมชนหลังได้รับการศึกษา 
เล่าเรียน บริการสาธารณสุขและบริการทางสังคมอ่ืนๆ ตลอดจนความช่วยเหลือด้าน 
การเงินใหแ้กก่ลุ่มทีด้่อยโอกาส (APPC, 2001) เม่ือเวลาผา่นไป กระบวนการกลายเป็นเมือง
และการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการเชิงพ้ืนที่  
แตไ่ม่สง่ผลกระทบใดๆ ตอ่คตด้ิานการแลกเปลีย่นตอบแทน ในฐานะทีเ่ป็นแกนกลางของ
ความสมัพันธร์ะหวา่งวดัและชมุชน จนถงึทกุวนันี ้คณะสงฆต์อ้งอาศยัความใจบญุสนุทาน 
ของฆราวาสในการทำานุบำารุงรักษาและรับหน้าที่ตามศาสนา ขณะที่ฆราวาสก็คาดหวังว่า
จะได้รบัการเตมิเตม็ทางจิตวญิญาณ และในบางครัง้กอ็าจจะเป็นความชว่ยเหลือทางด้าน
สังคมและเศรษฐกิจด้วย (Swearer, 2010) 

การพ่ึงพาอาศัยกันที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์นี้ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า เม่ือมี 
การทำาบุญโดยเฉพาะประเภทที่เป็นการถวายทานหรือทำาบุญด้วยการบริจาค ผู้ศรัทธา
จะสามารถเข้าถึงพลังทางจิตวิญญาณที่เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นสงฆ์ เนื่องจาก
ว่าการยึดถือปฏิบัติของสงฆ์ในพระธรรมคำาสอน ประกอบกับบารมีจะเสริมให้พระบางรูป 
ได้รับพลังจิตและพลังในด้านการรักษา (Swearer, 2010) ผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 2490 โดยนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ (Benedict, 1952; 
Keyes, 1983; Klausner, 1964; Chansamone Saiyasak, 2006; Terwiel, 1975) 
ได้บันทึกและอธิบายถึงการได้มาของผลรับทางจิตวิญญาณจากการแลกเปล่ียนตอบแทน
ที่เชื่อมโยงกับการตีความหมายตามนิยามทางวัฒนธรรมแบบผสมผสานของการสอน 
ในแก่นแกนของคำาสอน เรื่องกรรม วัฏสงสาร และบุญ 

6  https://www.learnreligions.com/charity-in-buddhism-449556
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การแลกเปล่ียนตอบแทนซึ่งกันและกันก่อตัวข้ึนมาจากความ
สมัพันธ์ระหวา่งผู้ให้และผู้รบั ตามพิธีทำาบุญต่างๆ ฆราวาสจะถวาย
ปจัจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์ ขณะที่พลงัทางธรรมของ
คณะสงฆ์ก็ส่งให้ได้รับผลบุญทางใจตอบแทน ซึ่งจะช่วยเสริมดุลย์
ระหวา่งบุญและกรรมของผู้บรจิาค จนมผีลดีต่อสถานะการเกิดใหม ่
ในวัฏสงสาร การถวายใดๆ ให้กับคณะสงฆ์ในทุกๆ พิธีกรรมก็
จะเป็นไปในทำานองเดียวกันน้ี ท้ังน้ี ยังรวมถึงการถวายท่ีมักทำา
กันเสมอๆ และไม่เป็นทางการ เช่น การตักบาตรตอนเช้าให้แก่ 
พระภิกษุท่ีออกมาบิณฑบาต ไปจนถึงการทอดกฐินและเครื่อง 
สงัฆทานอ่ืนๆ แก่คณะสงฆ ์เมือ่สิน้ฤดูฝนหลังวนัพระจนัทรเ์ต็มดวง 
ในเดือนตุลาคม (Swearer, 2010: 19)

การทำาบุญในภาษาไทยนั้นมีนัยว่า ผู้ศรัทธาจะสะสมความดีและกรรมดีสำาหรับ
ตนเองและญาติผู้ใหญ่ เพื่อลดการทำาบาปและกรรมชั่วด้วย การกระทำาเช่นนี้พวกเขาหวัง
วา่จะสง่ผลดีตอ่ชวีติในปัจจบุนั รวมถงึวฏัสงสารในชาตหินา้ ในปัจจุบนัชาวไทยพุทธได้รบั 
ความสขุจากการให ้การศกึษาเม่ือเรว็ๆ นี ้ของสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ (NIDA) 
ชี้ว่า การให้ โดยเฉพาะที่เป็นสิ่งของหรือเงินทอง (แทนการอาสาสมัคร) นำาพาให้ระดับ
ความสุขสูงกว่าการไม่ได้ให้อะไรเลย และการทำาบุญทางศาสนายังเสริมให้ระดับความสุข
นัน้สงูยิง่ขึน้ ชาวพุทธทีท่ำาบญุในทางศาสนาอยา่งสม่ำาเสมอ โดยเฉพาะการถวายสงัฆทาน
นั้นจะได้รับความสุขระดับสูงสุด เนื่องจากเชื่อกันว่าการกระทำาเช่นนั้นได้บุญมาก (Piriya 
Pholphirul, 2014; Amornrat, Apinunmahakul, 2014). 

การทำาบญุในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่และสว่นเพ่ิมเตมิในการปฏบิตัติามศาสนานัน้  
นอกเหนือจากจะได้ความสุขแล้ว ยังนำามาซ่ึงความสงบสุขและม่ังค่ังให้แก่ผู้ศรัทธาและ
ครอบครวั ไม่วา่จะเป็นการชว่ยใหก้า้วขา้มอุปสรรคหรอืโชครา้ยตา่งๆ เชน่ อุบตัเิหต ุและ
โรครา้ย และยงัเสรมิชะตากรรมใหดี้ขึน้หลังเสยีชวีติ จนอาจนำาพาใหบ้รรลุนพิพาน ซ่ึงเป็น 
เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาและการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร

การให้สิ่งของ การบูชา และการบริจาคเงินทองน้ัน ล้วนหวังผล
ตอบแทนแตกต่างกันไป ต้ังแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าและจำาเป็น  
ไปจนถึงความรูส้กึในชวีติ ความเป็นอยูท่ี่ดีหรอืจนกระท่ังการบรรลุ
ทางจิตวิญญาณในที่สุด (Swearer, 2010: 22).
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III. 04. 

คิ ว า ม ห ล า กั ห ล า ย
ข้ อ ง กั า ร ทำ า บุ ญ
ใ น พุื่ ท ธ ศ า ส น า

คุณค่าที่ผูกโยงกับความเอ้ืออาทรในพุทธศาสนาแบบเถรวาทของไทยนั้น 
สามารถแปลความได้ถงึการทำาบญุอยา่งมากมาย สามารถจัดแบง่ออกได้ 5 ประเภทหลกั 
(สรุปจาก Chansamone Saiyasak, 2006: 6-11) ดังนี้

1. การสนับสนุนข้าวของและเงินทองโดยตรง ให้เป็นอาหารและเครื่องนุ่งห่ม
ของพระสงฆ์และการทำานุบำารุงรักษาและสร้างวัด

2. การอุปสมบทของผูช้าย เนือ่งจากผูห้ญิงในไทยถกูหา้มไม่ใหบ้วช จึงสามารถ
รับบุญทางอ้อมเมื่อลูกชายหรือหลานชายบวชเท่านั้น

3. การถอืศลีหา้ขอ้ของพุทธศาสนา ได้แก ่หา้มฆา่สตัว ์หา้มลกัทรพัย ์หา้มประพฤต ิ
ผดิในกาม หา้มพูดเทจ็ และหา้มด่ืมสรุา และการบำาเพ็ญบญุในวนัสำาคัญทางพุทธศาสนา 
ตลอดจนปฏิบัติตามพิธีกรรมหรือพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

4. การบำาเพ็ญกิจต่างๆ ต่อหน้าพระภิกษุ หรือในพิธีกรรมทางศาสนา 
5. การดูแลชว่ยเหลือบดิามารดา ผูส้งูอาย ุและการใหท้าน เชน่ การสงเคราะห์

คนยากจน คนพิการ และเด็กกำาพร้า 

การทำาบุญทำาทานทัง้หลายเหล่านี ้ถอืวา่เป็นเรือ่งเฉพาะตวั และกอ่เกดิประโยชน์
และความสุขเฉพาะกับตัวผู้ทำาบุญคนนั้นๆ แทมไบย่า ได้กล่าวว่า “ในแง่ของหลักธรรม 
คำาสอนแล้ว ความต้องการหลุดพ้นเป็นการแสวงหาเฉพาะของปัจเจกบุคคลเท่านั้น”  
(Tambiah, 1970: 54) หลังจากได้บุญเพ่ือตัวเองแล้ว ผู้ทำาบุญคนนั้นสามารถอุทิศ
อานิสงส์ของบุญนั้นบางส่วนให้กับบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ผู้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้  
ในเวลาเดียวกนั ตามความเป็นจรงิแล้ว การทำาบญุมักรว่มกบัหนว่ยทางสงัคมขนาดใหญ่  
ตั้งแต่ครอบครัวและครัวเรือนขยายไปจนถึงวงศาคณาญาติ และคนทั้งหมู่บ้านด้วย  
(Tambiah, 1970; Chansamone Saiyasak ,2006) 

แต่ละคนจะจัดลำาดับความสำาคัญของวิธีการให้อย่างไรนั้น ยึดโยงอยู่กับบริบท 
ของการใหน้ัน้ๆ ในงานวจิยัของ แทมไปยา่ ในทศวรรษ 2500 นัน้ เขาได้ถามชาวบา้นในพ้ืนที่
สว่นใหญ่ท่ีเป็นชนบทและมีความยากไรใ้นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย เพ่ือจดัลำาดับ
ความสำาคัญของวธิกีารทำาบญุตา่งๆ ชาวบา้นจดัใหก้ารทำาบญุเพ่ือสรา้งวดัเป็นการบรจิาค
ที่ได้บุญสูงสุด ในมุมมองของชาวบ้าน การนั่งสมาธินั้นจะได้บุญน้อยที่สุด มุมมองเช่นนี้
ยังขัดแย้งกับพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ที่ยกให้การบูชาด้วยการทำาสมาธิเป็นปฏิบัติบูชา 
ขัน้สงูกวา่การทำาบญุด้วยสิง่ของหรอือามิสบชูา (Tambiah, 1970; Apinya Feungfusakul,  
2020) 
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ในพ้ืนที่วัฒนธรรมลูกผสมของภาคอีสานแถบชายแดนลาวและกัมพูชา  
การทำาบญุนัน้จะใหค้วามสำาคัญกบัพิธรีวมหมู่ ชมุชนทอ้งถิน่มักจะยดึธรรมเนยีมปฏบิตัติาม
รอบปีของปฏทินิ ด้วยพิธรีวมหมู่สบิสองครัง้ ทีมี่ทัง้ตน้กำาเนดิจากพุทธศาสนาและจากยคุ
กอ่นพุทธศาสนา ซ่ึงเรยีกวา่ประเพณฮีีตสบิสอง7 วงรอบของพิธกีรรมนัน้อิงอยูก่บัฤดูกาล
ด้านการเกษตรและจัดเป็นศนูยก์ลางด้านจิตวญิญาณของชมุชนทีเ่นน้การอยูร่ว่มกนัอยา่ง
กลมเกลียวระหวา่งชาวบา้นและการพ่ึงพาอาศยักนัระหวา่งฆราวาสและคณะสงฆ ์พิธกีรรม
เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้รับปัจจัยสิ่งของที่จำาเป็นต่างๆ ทั้งอาหาร ที่พักอาศัย และจีวร  
จากการทำาบญุของชมุชนและงานอาสา ในเวลาเดียวกนั พิธตีา่งๆ นัน้ก ็“จะเสรมิชอ่งทาง 
ให้สะสมบุญ” สำาหรับผู้ศรัทธา จากการเข้าร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ ที่ต้องใช้ทั้งเวลาและ 
เงินทองอยา่งมากมาย ทัง้นีเ้พราะถือวา่ “การทำาบญุเป็นสญัลกัษณข์องทัง้ของการอุทศิตน 
บำาเพ็ญเพียรและจริงจังต่อศรัทธา (Dipti Visuddhangkoon, 2015: 4, 9) 

การทอดกฐนิถอืเป็นประเพณสีำาคัญทีส่ดุของพิธทีำาบญุรวมกลุ่มทัง้หลาย จดัขึน้
ปีละครัง้ในภาคตา่งๆ ของไทยในชว่งหนึง่เดือนหลังประเพณเีขา้พรรษา ในฐานะพิธปิีดทา้ย 
รอบของการทำาบุญ แต่ละครั้งก็จะจัดกันหลายวัน ประกอบด้วยการถวายผ้าพระกฐิน
และสังฆทานแด่พระสงฆ์ โดยมีการติดธนบัตรบนต้นกฐินเพ่ือทำานุบำารุงวัดเป็นหลัก  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าภาพการทอดกฐินนั้นถือว่าได้บุญมาก

เจ้าภาพพระกฐิน หรือประธานของพิธีจะได้ท้ังบุญและเกียรติ  
จากความมีน้ำาใจไทยทานต่อพระสงฆ์และถือเป็นการแสดงและ
สร้างบารมี ซึ่งเสมือนกับการได้รับความน่าเชื่อถือ ว่ากันว่า 
เจ้าภาพพระกฐินจากในเขตเมืองจะได้รับความไว้ใจ หรืออยู่ในใจ
ของชาวบ้าน เมื่อมีการถวายพระกฐินให้กับพระสงฆ์ในหมู่บ้าน…
(Gray, 1991: 46) 

ความน่าเชื่อถือที่ได้รับนี้มีคุณค่าทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่ 
เจ้าภาพตา่งถิน่เองกใ็หค้วามสนใจ ความคิดดังกลา่วสะทอ้นคตติามประเพณขีองเจ้าภาพ
ในแง่จิตวิญญาณ เพราะสอดคล้องกับอุดมคติแบบอนัตตา การไม่แสดงตนช่วยเพ่ิมบุญ  
แต่การให้ความสำาคัญกับวัดที่อยู่ต่างจังหวัดยังถือว่าศักด์ิสิทธิ์กว่าวัดในเมืองด้วย  
จากความยึดโยงใกล้ชิดอยู่กับความเป็นวัดในอุดมคติ (Swearer, 2010) อย่างไรก็ตาม 
อาจสังเกตได้ว่าการทอดกฐินจะเน้นเหตุผลเชิงปฏิบัติมากกว่าพิธีรวมกลุ่ม การทอดกฐิน 
มักจะเป็นการแสดงออกทางการเมืองด้านวัฒนธรรม โดยที่นักการเมืองและวงการธุรกิจ
ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชนจ์ากการสนบัสนนุของชมุชนด้วยการเป็นเจ้าภาพ ยกตวัอยา่ง
งานศึกษาชิ้นหนึ่งได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับธนาคารพาณิชย์ที่มีสายความสัมพันธ์อย่างดีกับ 

7  สำาหรับคำาบรรยายละเอียดเกี่ยวกับ 12 พิธีให้ดู Dipti Visuddhangkoon 2015
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ชาวบ้าน สามารถขยายตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ด้วยการเป็นเจ้าภาพกฐิน  
(Gray, 1991) เม่ือไม่นานมานี ้ยงัมีขอ้สงัเกตวา่ ผูห้ญิงในทอ้งถิน่ทีมี่สามีเป็นคนตา่งชาต ิ
และอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือระหว่างสองประเทศมักลงทุนในพิธีเช่นนี้อย่างมาก  
เพ่ือบ่งบอกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นอีกด้วย 
(Patcharin Lapanun, 2019)

โดยทัว่ไปแล้ว มิตด้ิานบคุคลและสงัคมของการทำาบญุมักจะได้รบัผลกระทบจาก
ตวักำาหนดทางสงัคมบางอยา่ง เชน่ เพศ ฐานะทางเศรษฐกจิ สงัคม และชาตพัินธุ ์ ซ่ึงยงั
ส่งผลให้การปฏิบัติแตกต่างกันไปได้ เริ่มต้นจากเรื่องของเพศก่อน การจัดความสัมพันธ์
ทางสงัคมทีมี่คตแิบบชายเป็นใหญ่รองรบัอยู ่ มักจะมอบความไวใ้จกบัผูช้ายใหมี้บทบาทนำา
ในงานบญุตา่งๆ ขณะทีผู่ห้ญิงถูกจัดวางใหมี้เพียงบทบาทสนบัสนนุเทา่นัน้ ในกรณทีีไ่ม่ได้
ถกูกนัออกจากภารกจิเสยีทัง้หมด ผูห้ญิงจะได้รบัมอบหมายใหจั้ดเตรยีมและตกับาตรแก่
พระสงฆ์ประจำาวัน และทำาหน้าที่ในครัวเรือนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีบางส่วน เพื่อชดเชย
ให้กับการถูกห้ามไม่ให้บวช ซ่ึงเป็นช่องทางที่จะทำาบุญให้ตนเองและบิดามารดา ผู้หญิง
จึงถูกคาดหวังให้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ด้วยการช่วยเหลือครอบครัว ทั้งๆ ที่อาจ
จะไม่ได้อาศยัอยูด้่วยกนัแล้วกต็าม คตชิาวบา้นทัว่ไปมักถอืวา่ผูห้ญิงตอ้งการบญุมากกวา่ 
เน่ืองจากอยูใ่นสถานะของเพศรอง ถงึแม้ “พระพุทธเจา้จะทรงรบัรองแลว้วา่ทัง้ผูช้ายและ
ผูห้ญิงไม่มีความแตกตา่งทางจิตวิญญาณ”8 ด้วยเหตนุีเ้อง ผูห้ญิงจึงถกูคาดหวงัใหแ้สดง
ความศรัทธาและการให้มากกว่า (Kirsch, 1972)

คนยากจนก็จำาต้องทำาบุญอย่างมาก เนื่องจากฐานะที่ต่ำาต้อยในโลกน้ีบ่งชี้ว่า
พวกเขาตกอยู่ในลำาดับต่ำาด้านจิตวิญญาณด้วยเช่นเดียวกัน นัยที่ตามมาก็คือพวกเขา
ตอ้งทำากศุลเพ่ิมขึน้อยา่งมากเพ่ือยกลำาดับขึน้ การอธบิายความอยากทำาบญุของคนอีสาน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จึงเห็นว่าเป็นเรื่องของความมุ่งมาดปรารถนาที่จะลด
ความทุกข์ยากจากการเกษตร และยกฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ต่ำาต้อยของตนให้สูงขึ้น  
(Keyes, 1983) โดยทั่วไปแล้ว งานศึกษาที่ผ่านมาชี้ว่า สัดส่วนของคนยากจนที่ทำาบุญ
มากกว่าคนร่ำารวย เพราะความพยายามที่จะยกสถานะในวัฏสงสารและหลุดพ้นจาก 
ชะตากรรมเชน่เดิมในชาตหินา้ (Pfanner and Ingersoll, 1962) ถงึแม้วา่คำาอธบิายตามนี ้
จะมีลักษณะเจาะจงเฉพาะวฒันธรรม แตแ่บบแผนเชน่นีก้ไ็ม่ใชเ่รือ่งผดิปกต ิเนือ่งจากวา่ใน 
ประเทศอ่ืนๆ กไ็ม่สามารถใชค้วามม่ังค่ังมาทำานายการบรจิาคได้เชน่เดียวกนั (Sciortino, 
2017) อย่างไรก็ตาม สำาหรับคนทั่วไปถือว่ามูลค่าของทุนทรัพย์ที่ให้ไปในการทำาบุญนั้น
สมบูรณ์ในตัวเองแล้ว และไม่ใช่เรื่องสัดส่วนของมูลค่าทุนทรัพย์เพ่ือดึงดูดความสนใจ 
เนื่องจากความม่ังค่ังเป็น “สัญญาณของบุญที่ทำาไปแล้ว ผลบุญที่ได้รับ และปัจจัยที่จะ
ทำาบญุได้อีก” (Pfanner and Ingersoll, 1962: 356) นยัดังกลา่วหมายความวา่ ขณะที ่

8 https://www.chiangmaicitylife.com/citynews/features/white-robes-saffron-dreams-a-
look-at-gender-inequality-in-thai-buddhism/. และ https://www.chiangmaicitylife.com/
citylife-articles/breaking-through-buddhism/
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คนจนทำาบุญเพ่ือยกสถานภาพตนเองนั้น ก็คาดหมายกันว่า คนรวยคงจะไม่ใช่ทำาบุญ 
เพียงเพ่ือคงไว้และยกระดับสถานภาพทางสังคมเท่าน้ัน แต่เพ่ือยืนยันต่อสายตาของคน 
ในสังคมว่าฐานะที่มีอภิสิทธิ์ของพวกเขานั้นมองเห็นได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

การทำาบุญยังก่อรูปขึ้นมาจากชาติพันธุ์ด้วย การทำาบุญรวมหมู่อย่างมีชีวิตชีวา
ของคนอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่ามีความเด่นชัดและแตกต่างกว่าชุมชนใน
ภาคอ่ืนๆ ของไทย ในชุมชนไทยจีนทั่วประเทศที่มีลักษณะผสมผสานของพุทธศาสนา 
แบบไทย รวมทั้ง เถรวาท มหายานและศาสนาขงจ้ือนั้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็
มีวิธีการทำาบุญลักษณะเฉพาะตัวด้วย ถึงแม้ว่าจะมีแบบแผนคล้ายคลึงกับชุมชนชาวไทย
พุทธทั่วไปอยู่บ้าง แต่จะเน้นกุศลทาน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา แทนการตักบาตร  
จากหลักธรรมของศาสนาขงจ้ือที่สอนให้เน้นความภักดีและกตัญญูต่อญาติพ่ีน้อง 
ยงัสง่ผลใหเ้นน้ความเป็นปึกแผน่ของครอบครวัและการใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงินกบั
บดิามารดา รวมทัง้ วงศาคณาญาตใินแซ่ตระกลูด้วย (Basham, 2001; Morita, 2019; 
Apinya Feungfusakul, 2020) 

การศึกษาวัดจีนในจังหวัดภูเก็ต (Kataoka, 2012) แสดงให้เห็นว่าการทำาบุญ
ของชุมชนชาวจีนที่นั่นมีผลกว้างขวางกว่าและครอบคลุมทั้งกิจกรรมทางศาสนาและ
กจิกรรมเชงิพิธกีรรม เชน่ การเขา้ไปไหวเ้จา้และทำาบญุใหก้บัวดัจีน การสนบัสนนุการสวด
มหายานตามพระสูตรจีนในภาษาฮกเกี้ยน (พิธีส่งเก้ง) รวมถึงการสวดมนต์แบบเถรวาท
ในภาษาบาล ีและการถวายทานแด่พระสงฆ์ การทำากจิกรรมด้านการชว่ยเหลือสงัคม เชน่ 
การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิและสมาคมต่างๆ ตามบ้านเกิด (ฮกเกี้ยน ไหหลำา เป็นต้น)  
รวมท้ัง โรงเรยีนจีนและโรงพยาบาล ตลอดไปจนถงึองค์กรการกศุลในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เช่น สภากาชาดไทย ตามที่มีผู้เขียนผลการศึกษาไว้ได้ชี้ว่า กรณีของไทยนั้นที่จริงแล้ว  
วัดจีนไม่ถือว่าเป็นสถานที่ทางศาสนาอย่างเป็นทางการ และอยู่ภายใต้การกำากับของ
กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนาและโดยทั่วไปแล้ว 
เจา้หน้าทีว่ดัเป็นฆราวาส ผลทีต่ามมาหนนุเสรมินยัใหม้องได้วา่ การทำาบญุไม่จำาเป็นตอ้ง
รวมศนูยอ์ยูท่ีว่ดัและพระสงฆ์ทีอิ่งอยูก่บัคณะสงฆ์ แตย่งัทำาบญุได้ด้วยการอาสาสมัครและ
การบรจิาคใหก้บัเหตผุลอ่ืนๆ นอกจากศาสนา ในบรบิทเชน่นีเ้อง การบรจิาคจึงไม่จำาเป็น
ต้องเป็นแบบนิรนามอีกต่อไป แต่จะประกาศรายชื่อผู้บริจาคตามจำานวนที่ได้บริจาคและ
ตดิรปูผูบ้รจิาครายใหญ่ไวต้ามทีต่า่งๆ ในพ้ืนทีข่ององค์กรทีไ่ด้รบับรจิาค เทา่กบัสรา้งแรง
กดดันทางสงัคมใหค้นม่ังมีตอ้งบรจิาคกนัอยา่งยกใหญ่ จนการยกยอ่งสรรเสรญิผูบ้รจิาค
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัทิีส่ามารถพบเหน็ได้ทัว่ไปในชมุชนจีนตามภาคตา่งๆ ของไทย
ด้วย สว่นในกรงุเทพมหานครนัน้ได้มีการตัง้ขอ้สงัเกตไวห้ลายสบิปีมาแล้ววา่ “การบรจิาค
เงินเพ่ือการกุศลช่วยให้ผู้บริจาคได้รับการยกย่องสรรเสริญจากสาธารณชน ไมตรีจิตจาก
ชมุชน และชือ่เสยีง” ในทำานองเดียวกนั อาจถอืได้วา่การบรจิาคเพ่ือการกศุลเป็นเสน้ทาง
สร้างชื่อเสียงทางสังคม (Coughlin, 1960: 57)
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III. 05. 

กั า ร ทำ า บุ ญ
ต า ม ปั ร ะ เ พื่ ณี
ข้ อ ง ศ า ส น า อ่� น 

คติและพฤติกรรมในการทำาบุญเป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะขยายวงออกไปอย่าง
กว้างขวางมากกว่าพุทธศาสนา จากความหมายด้ังเดิมในบริบทแรกเริ่ม นอกเหนือจาก 
คำาสอนเฉพาะเจาะจงแล้ว จารีตทางศาสนาต่างๆ ที่หลากหลายนั้น ล้วนมีพ้ืนฐาน 
ร่วมกันอยู่ในเรื่องการทำาบุญ ตามสำานวนไทยที่มีนัยถึงพิธีสร้างบุญและกิจกรรมต่างๆ  
ทางศาสนาโดยทัว่ไป (Joll, 2014; Keyes, 1983) ดังตวัอยา่งการศกึษาตา่งๆ ทัง้ศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ในไทยนั้น ล้วนเน้นนัยสำาคัญของการ
ทำาบุญข้ามพรมแดนทางศาสนาและวัฒนธรรม จนกลายเป็นลักษณะเด่นของกิจกรรมใน
ครสิตศ์าสนาไปแลว้ (Cohen, 1994; Hughes, 1984) แม้มุมมองเรือ่งชวีติหลงัความตาย 
อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่ชาวไทยคริสต์ต่างแสวงหาสภาวะที่ดีขึ้น ทั้งในชีวิตน้ีและ 
หลังจากนัน้ ในฐานะอานสิงสจ์ากการทำาบญุและการยดึม่ันในหลกัธรรมคำาสอนของศาสนา 
ถงึแม้มิชชนันารอีาจจะยงัไม่เหน็ชอบมากนกักบัการปรบัศาสนาครสิตใ์หค้ล้อยตามทอ้งถิน่ 
แตห่ลกัทัว่ๆ ไปเรือ่งผลกรรมของแตล่ะบคุคลเรยีกรอ้งใหต้อ้งหม่ันทำากศุลกรรม เพ่ือได้รบั 
อานิสงส์ตอบแทนน้ัน ก็ได้ฝังรากลึกอยู่ในหมู่ผู้มีศรัทธาท้ังหลายไปแล้ว กุศลกรรมท้ังหลายน้ัน 
มักจะมุ่งไปในการช่วยเหลือคนอ่ืน มากกว่าการเน้นกิจทางศาสนา เพียงเพ่ือตอบสนอง
ทางใจเท่านั้น แต่กระนั้น ฮิวจ์ได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นน้ีว่า “เหตุผลทั้งสองอย่างของ
การทำาบญุพบได้ทัง้ในครสิตศ์าสนกิชนและพุทธศาสนกิชน ความแตกตา่งระหวา่งสองกลุ่ม
อยู่ที่ระดับมากน้อย หาใช่ประเภทของกุศลกรรมไม่” (Hughes, 1984: 30)

การทำาบุญยังพบได้ทั่วไปในกลุ่มชาวไทยมุสลิมและชุมชนไทยที่พูดภาษามลายู 
ในภาคใตข้องไทย แม้กลุม่ทีย่ดึถอืความเชือ่ด้ังเดิมบางกลุ่มจะมุ่งชำาระกจิในศาสนามุสลิม 
ให้บริสุทธิ์และปลอดจากความเชื่อนอกศาสนาต่างๆ แต่ผู้เลื่อมใสส่วนใหญ่ยังถือว่า 
การทำาบญุนัน้เป็นสว่นหนึง่ของศรทัธาและจารตีของตน ผูใ้หข้อ้มูลคนหนึง่ในงานวจัิยของ
โจลล์ ให้ทัศนะเกี่ยวกับการทำาบุญของคนมุสลิมในภาคใต้ของไทยไว้ดังนี้ 

คุณรู้ไหม การทำาบุญเป็นกิจทางศาสนาอย่างหน่ึงของคนไทย  
ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวมุสลิม เราต้องทำาบุญ ถ้าเราทำาด้วย
จติใจ เราเชือ่วา่ทุกอยา่งก็จะดีสำาหรบัเรา ไมว่า่เราจะเป็นชาวมสุลิม
หรือชาวพุทธ (Joll, 2012: 85)
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กระบวนการผสมผสานด้านวัฒนธรรมและภาษาเข้าด้วยกันในช่วงร้อยปี 
ที่ผ่านมา ยึดโยงการทำาบุญให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของถ้อยคำาในภาษามลายูและอิสลาม  
ในกรณนีี ้การทำาบุญกอ่รา่งสรา้งขึน้มาตามประเพณอีาดัต (Adat Temenggong) เดิมของ
ชาวมลาย ูและการสกัการะบชูาตามค่านยิมทัว่ไป (amal ‘ibadat) ในฐานะทีเ่ป็นแนวทาง
เพื่อเป้าหมายของชีวิตที่ด ีการตาย และชีวิตหลังตาย จนถึงวันที่พระเจ้าทรงตัดสิน และ
เพ่ือคุณประโยชนแ์กญ่าตแิละเพ่ือนทีล่ว่งลับไปแลว้ ในภาคใตข้องไทยมีรปูแบบการทำาบญุ
หลายรปูแบบ รวมถงึคำาทีใ่ชเ้รยีกขานกห็ลากหลายและมีตน้กำาเนดิจากทัง้ภาษาสนัสกฤต 
ไทย มลายู และอาหรับเอง (ตารางที่ 2 และ 3) รูปแบบหลากหลายเหล่านี้ล้วนมีคติ 
รว่มกนัตรงที ่การทำาบญุเพ่ือปลดปล่อยใดๆ นัน้จะตอ้งกระทำามากกวา่คำาสอนทีมี่อยูแ่ล้ว
ในศาสนา ในส่วนของการให้กุศลทาน (ซะกาต ในภาษาอาหรับ: ةاكز [zaˈkaːh]) หรือ  
การให้ผู้อ่ืนโดยสมัครใจของชาวมุสลิมและคนท่ีไม่ใช่ชาวมุสลิม (อาจไม่ใช่คนท่ีตนติดหน้ี) น้ัน  
ถือว่าเป็นการกระทำาเกินกว่าข้อกำาหนด ในกรณีเช่นนี้ผู้ให้ก็จะได้บุญด้วย (Joll, 2012; 
McCleary, 2007) ชาวมลายูมุสลิมในภาคใต้ของไทยยังให้กุศลทานอีกหลายอย่าง  
ทั้งโดยสมัครใจและตามข้อบัญญัติในศาสนาอิสลาม พร้อมๆ ไปกับการอาสาสมัคร  
การทำาบุญ และการบริจาคต่างๆ อีกด้วย

ตารางท่� 2 คำาเก่ิ�ยวกัิบกิารทำาบุญในำภูาษาไทยและภูาษามิลายูปัตตาน่ำ
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษามลายูปัตตาน่

Merit บุญ ผลบุญ
Pahala, bajuke

Merit-making ทำ�บุญ
Prayer (salat) ละม�ด Semaye

Reading the Qur’ an อ�่นอลักรุอ�น Baco kure
Acts of charity ทำ�ท�น Sedekoh

Fasting ถือศีลอด Poso
Pilgrimage แสวงบุญ, ทำ�ฮจัญ,์ ไปเมกกะ Wa’ haj, wa’ haj, gi Mekkoh

ที�ม�: Joll (2012: 85)

ตารางท่� 3 คำาในำภูาษาไทยและภูาษามิลายูปัตตาน่ำสำาหรบังานำเล่�ยงทางสังคมิและงานำบุญ
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษามลายูปัตตาน่

Feat ทำ�บุญ กินบุญ Wa’ make

Circumcision feast ทำ�บุญ เข�้สุนัต Make pulot

Hair-cutting, and naming feast อ�กีเก�ะฮ์ Make pulot, aqiqoh

Wedding feast ง�นเลี�ยง Walimah, make pulot

Funeral feast ทำ�บุญสำ�หรบัผู้เสียชวีติ Wa’ arwoh, wa’ ngatek

Mawlid feast ทำ�บุญเม�ลิด ง�นเม�ลิด Wa’ mawlid

Housewarming feast ขึ�นบ�้นใหม่ Naik rumoh baru
ที�ม�: Joll (2012: 85)
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IV. 06. 

กั า ร ใ ห้ ข้ อ ง ช า ว มุ ส ลิ ม
อ ย่� ร ะ ห ว� า ง ห น้ า ที�
กัั บ คิ ว า ม ส ม า น ฉัิ น ท์

ชาวมุสลิมเป็นประชากรชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สี่จังหวัดทางใต้สุดของ
ประเทศไทย มีจารตีม่ันคงในการใหบ้นฐานของคำาสอนในศาสนาอิสลาม คัมภีรอั์ลกรุอาน 
เน้นความสำาคัญของการมีน้ำาใจโอบอ้อมอารี เพราะ “แสดงถึงพระเมตตาของพระเจ้า 
และการคุ้มครองของพระองค์ไม่อาจได้มาจากการสวดภาวนาเท่านั้น แต่จะได้มาพร้อม
กับการให้ด้วย” (Hasan, 2006: 2) ผู้ศรัทธาจึงต้องสำานึกถึงพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า 
ด้วยการให้ ซ่ึงถือเป็นการชำาระล้างรายได้ส่วนเกินให้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งแสดงความเป็น 
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันกับสมาชิกในชุมชนมุสลิมที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

อาจกลา่วอยา่งกวา้งๆ ได้วา่ ศาสนาอิสลามแยกแยะระหวา่งการใหต้ามพันธะ
ทางศาสนาและการให้เพ่ือการกุศลโดยสมัครใจ ในประเภทแรกนั้น ชาวมุสลิมมีพันธะ 
ในการช่วยเหลือญาติยากจนและจ่ายภาษีความร่ำารวยเพ่ือการกุศล (ซะกาต) เพ่ือดูแล 
คนยากจนและผู้มีความจำาเป็น จากการตีความหลักความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม  
โดยนิกายซุนนีที่เป็นนิกายหลักในไทย ถือว่าชาวมุสลิมที่มีสติสัมปชัญญะและเป็นผู้ใหญ่ 
ทุกคนที่ร่ำารวยกว่าขั้นต่ำาที่กำาหนดไว้ (นิศอบ) ต้องจ่ายซะกาตประมาณร้อยละ 2.5 ของ
เงินออม เพ่ือให้ความช่วยเหลือคนจนและผู้ตกทุกข์ได้ยาก9 ตามหลักแล้ว ภาษีที่นำามา 
จัดสรรใหม่นีค้วรเกบ็และบรหิารโดยรฐัอิสลาม แตห่ากไม่มีทางเลือกเชน่นัน้ อาจเกดิการ
ก่อตัวของทางเลือกใหม่ขึ้น ในช่วงหลังประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
มุสลิม เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้จัดตั้งองค์กรกึ่งรัฐและพัฒนาองค์กรให้ทุนทาง
สังคมอิสระขึ้นมา เพ่ือมุ่งเน้นการบริหารจัดการซะกาตโดยเฉพาะ ในการสนับสนุนด้าน
สาธารณกุศลอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาและธำารงความยุติธรรมทาง
สังคม แต่ยังไม่มีการดำาเนินการในลักษณะดังกล่าวในกรณีของไทย ซ่ึงไม่มีระบบบริหาร
ซะกาตระดับชาติ ทั้งการจัดเก็บและการจัดสรรเงินบริจาคของบุคคลยังคงดำารงอยู่อย่าง
ไม่เป็นทางการและยึดโครงสร้างตามจารีตเดิม

โดยทั่วไปแล้ว ชาวมุสลิมในไทยคำานวณซะกาตที่จะบริจาคด้วยตนเองและ
จัดสรรใหก้บัคนในครอบครวั หรอืครอบครวัอ่ืนทีต่อ้งการความชว่ยเหลือโดยตรง ในวาระ

9 ผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาตมี 8 ประเภท ได้แก่ คนยากจน คนประสบความยากลำาบาก ผู้ที่ทำาหน้าที่ 
จัดการซะกาต “ผู้ที่ต้องการการเยียวยาทางใจ” หรือคนที่โน้มเอียงหรือเพ่ิงเปล่ียนมานับถือ
อิสลาม ผูท้ีต่ดิอยูใ่นพันธนาการ (ทาสและเชลย) ผูมี้หนีส้นิพ้นล้นตวั ผูเ้ดินตามทางของอัลลอฮฺ 
และคนอยู่ระหว่างเดินทาง (Sindima, 2017)
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โอกาสของวันสุดท้ายของการถือศีลอดหรือรอมฎอน การไว้วางใจสุเหร่าหรือสถานศึกษา
ศาสนาในชมุชนเป็นผูแ้ทนในการจัดสรรซะกาตอาจพบเหน็ได้ แตน่อ้ยมาก และยงัมีอยูบ่า้ง 
ที่บริจาคให้กับองค์กรทางศาสนาอิสลาม ซ่ึงกรณีเด่นชัดที่สุดในกรุงเทพมหานครก็คือ
ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการอิสลามประจำากรงุเทพมหานคร 
และมูลนธิเิพ่ือศนูยก์ลางอิสลามแหง่ประเทศไทย (Sitisan, 2010) การศกึษาเทา่ทีผ่า่นมา 
เกี่ยวกับการบริหารซะกาตสรุปว่า มีคนจำานวนน้อยที่จ่ายซะกาตอย่างเป็นทางการ  
และสถาบันที่มีความสามารถในการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นยิ่งมีน้อยมาก 
(ไลลา หริ่มเพ็ง, 2561) ดังจะได้เห็นกันต่อไป ลักษณะอย่างหลังนี้มักพบเห็นในองค์การ
ทางศาสนาอ่ืนๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังน่าสังเกตว่าความพยายามในการรวมศูนย์ของ
สำานักจุฬาราชมนตรีและสำานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะ
เป็นผู้มีอำานาจสูงสุดของชาวมุสลิมในไทยในการตั้งกองทุนเพ่ือการกุศลและซะกาตนั้น 
ไม่ประสบผลสำาเร็จในการสะสมทุนตามคาด เนื่องจากผู้นำาทางศาสนาที่อยู่ในระดับการ
บริหารต่ำานั้นมักจะนิยมดูแลช่วยเหลือแก่ผู้ขัดสนในชุมชนของตนเองโดยตรงมากกว่า 
(Surin Pitsuwan, 1988)

ในขณะที่ บทบาทของสุเหร่าและสถาบันการศึกษาศาสนากลับมีมากกว่าใน
การบริจาคโดยสมัครใจ เนื่องจากเป็นสถาบันหลักในการรับบริจาคและบริหารจัดการ
เงิน สิ่งของทดแทนเงิน หรือกองทุนเพ่ือใช้ดอกผล และกองทุนเพ่ือการกุศล (วะกัฟ)  
ซ่ึงสมาชิกในชุมชนที่ร่ำารวยบริจาคให้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่อุมมะฮ์10 โดยส่วนใหญ่แล้ว 
วะกฟัมักเกีย่วขอ้งกบัการบรจิาคทีดิ่น อาคาร หรอืทรพัยส์นิทีค่งทนถาวร เพ่ือวัตถปุระสงค์
เฉพาะกจิทางศาสนาหรอืการกศุล กรณแีรก จะใชว้ะกฟัในการจัดตัง้ ดูแลรกัษาและดำาเนนิ
การสถาบันศาสนา รวมถึงสุเหร่าและโรงเรียนอิสลามและสุสาน กรณีที่สอง มุ่งเน้นการ 
ใหท้นุเพ่ือบรกิารสาธารณะในพ้ืนทีท่กุขย์าก ตัง้แตด้่านการศกึษา ด้านสาธารณสขุ จนถงึ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Sindima, 2017)

โดยปกติการมอบที่ดินสำาหรับสร้างสุเหร่าและสุสานมุสลิมในไทยจะเป็นวะกัฟ 
และอาจจะถอืกนัเชน่นีม้าหลายรอ้ยปีแล้ว สเุหรา่และปอเนาะ รวมทัง้สถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ  
ยังได้รับที่ดินเพื่อช่วยสร้างรายได้สำาหรับการดูแลรักษาและขยับขยายต่อไป ขณะเดียวกัน 
ในสี่จังหวัดภาคใต้ วะกัฟมักจะอยู่ในรูปของที่ดินเปล่า บ้าน อาคารที่พักอาศัย สวนยาง
และสวนมะพร้าว ตามธรรมเนียมแล้วการถ่ายโอนนั้นจะตั้งอยู่บนฐานของความไว้วางใจ  

10 “อุมมะฮ์” (ummah) หรือ “ประชาคมโลกของชนมุสลิม” (worldwide community of Islam 
(http://oknation.nationtv.tv/blog/shukur/2007/09/19/)
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โดยมีอิหม่าม11 เป็นผูร้บัมอบแทนสถาบนัตา่งๆ อยา่งไม่เป็นทางการ ในบางครัง้การขาด
เอกสารหลักฐานเช่นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับทายาทของผู้ให้และบุคคลที่สาม 
ซึ่งรวมถึงภาครัฐด้วย (Preeda Prapertchob, 1991) 

การจดัการดูแลวะกฟันัน้มักมีความแตกตา่งและหลากหลาย จนกอ่ใหเ้กดิความ
ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ตรงกันข้ามกับความเข้าใจทั่วๆ ไป ชุมชนมุสลิมในไทยน้ันหาได้
กลมกลืนกัน โดยชาวมลายูมุสลิมอยู่ในภาคใต้ ชาวจามมุสลิม ชาวไทยมุสลิม และชาว
อินเดียสว่นใหญ่อยูใ่นภาคกลาง ขณะทีช่าวจีนฮ่อ ชาวปากสีถาน และชาวอัฟกนัสว่นใหญ่
อยู่ในภาคเหนือ อีกทั้ง ชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ในไทยก็มีจำานวนน้อยมาก 

นอกจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์แล้ว ชาวมุสลิมนิกายซุนนีส่วนใหญ่ยัง 
แตกตา่งกนัในระดับของสำานกัคิด ในปัจจุบนันกิายซนุนมีี 4 สำานกั ได้แก ่ชาฟีอี ฮะนะฟี 
ฮันบะลี และมาลีกี โดยสำานักย่อยเหล่านี้ยึดถือแนวคำาสอนที่แตกต่างกันในการจัดการ
กองทุนที่ดิน ทรัพย์สิน และการเงิน รวมไปถึงขอบข่ายและผู้ได้รับประโยชน์ (Brown, 
2014) ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมหรือหลักธรรมคำาสอนต่างๆ ยังมี
รายละเอียดอีกมากเกินกว่าที่จะพูดถึงได้ในที่นี้ แต่อาจสรุปได้ว่าชุมชนชาวมุสลิมในไทย 
นั้นก็เหมือนกับท่ีอ่ืนๆ ในโลกที่ “กองทุนวะกัฟเป็นกระบวนการเตรียมการล่วงหน้า 
และบริหารจัดการอนาคต หมายถึง อนาคตภายภาคหน้าของผู้บริจาควะกัฟและอนาคต
ทางโลกสำาหรับผู้รับประโยชน์” (Raissouni, 2001)

III. 07.

ศ รั ท ธ า ข้ั บ เ คิ ล่� อ น
กั า ร บ ริ จิ า คิ ข้ อ ง บุ คิ คิ ล
เ พ่ื่� อ เ ห ตุ ผ ล ท า ง ศ า ส น า

ความซับซ้อนในการบริจาคทางศาสนาและวัฒนธรรมนั้นได้ส่งผลให้เกิดทุน
ทรัพย์ทางการเงินอย่างมหาศาล รวมทั้งแบบแผนเฉพาะของการบริจาคด้วย สำานักงาน
สถติแิหง่ชาตไิด้แสดงดัชนบีง่ชีถ้งึปรมิาณของผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้ จากรายงานการสำารวจภาวะ
เศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนประจำาปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2559 ซ่ึงรวบรวมขอ้มูล

11 “อิหม่าม” หรือ “โต๊ะอิหม่าม” มาจากคำาอาหรับว่า อิมาม (อาหรับ: مامإ) แปลว่าผู้นำา มีหน้า
ที่สอนและปฏิบัติการละหมาดแก่สัปบุรุษ เพ่ือมุ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัด เป็นผู้มี
ความรู้และมีคุณธรรม (แพร ศิริศักด์ิดำาเกิง (2552). ทักษะวัฒนธรรม (PDF). กรุงเทพฯ:  
ศนูยม์านษุยวทิยาสรินิธร. p. 141.) ทำาหนา้ทีเ่ป็นประธานของกจิตา่งๆ อาท ิการเกดิ การสมรส 
และการตาย รวมทั้งการรังสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่มสัยิดและชุมชน (ประพนธ์ เรืองณรงค์. 
เรื่องเล่าจากปัตตานี. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2548, หน้า 17)



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0Khon Thai 4.0

174 ทบทวนแนวคิด
จติสาธารณะกับสังคมไทย

คนไทย
ใจด่

การบรจิาคไวใ้นค่าใชจ่้ายรายครวัเรอืน สถาบนัวจัิยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยได้นำามาใช้
คาดการณ์ โดยชี้ว่าจำานวนรวมทั้งหมดที่ครัวเรือนบริจาคได้เพ่ิมจาก 65,980 ล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 88,416 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 หรือประมาณร้อยละ 0.6 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ซึ่งสูงกว่า
งบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ในปีเดียวกัน ที่มีเพียง 
10,379 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.4 ของ GDP (Ada Chirapaisarnkul, 2019)

รปูท่� 1 จำำานำวนำเงนิำบรจิำาครวมิทั�งหมิดของครวัเรอืนำในำประเทศไทยป ีพื้.ศ. 2554-2559
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ป ีพ.ศ.

ที�ม�: สถ�บนัวจิยัเพื�อก�รพัฒน�ประเทศไทย (TDRI) (คำ�นวณจ�กแบบสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมครวัเรอืนของสำ�นักง�นสถิติแหง่ช�ติ 
ต�มที�แสดงในภ�พของก�รนำ�เสนอ Ada Chirapaisarnkul, 2019)

สำาหรบัการบรจิาคนัน้ คนบรจิาคสามารถเลอืกผูร้บัประโยชนไ์ด้อยา่งกวา้งขวาง 
นอกจากบรจิาคใหก้บับคุคลแลว้ ยงัสามารถเลือกบรจิาคใหก้บัสถาบนัเฉพาะด้านการกศุล
และด้านการให้ทุนทางสังคม ตามที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศส่วนใหญ่ เช่น องค์การ
หรือสถานสาธารณกุศล องค์กรระหว่างประเทศและในประเทศที่ไม่แสวงหากำาไร 
(Non-for-Profit Organizations: NPO) หรือองค์กรประชาสังคม (Civil Society 
Organizations: CSO) ธรุกจิเพ่ือสงัคมและมูลนธิ ิหรอืจะเลอืกใหค้วามชว่ยเหลอืแกอ่งค์กร
ทีมี่เฉพาะในไทย เชน่ มูลนธิแิละโครงการในพระราชปูถมัภ์ (ไพบลูย ์วฒันศริธิรรม, 2561) 
อย่างไรก็ตาม ทางเลือกต่างๆ อาจไม่ได้รับการพิจารณาในทำานองเดียวกัน โดยทั่วไป
ศรัทธามักจะเป็นพลังขับเคลื่อนพ้ืนฐานของการบริจาค (Amornrat Apinunmahakul, 
2014) แตก่ส็ามารถคาดเดาได้เชน่เดียวกนั จากสว่นทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้คือ การบรจิาค
มักจะเลือกให้ความสำาคัญอย่างชัดเจนกับเหตุผลและสถาบันทางศาสนา ในกรณีที่ไม่ได้
ช่วยเหลือญาติหรือเส้นสายทางสังคม

ข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติได้สะท้อนเร่ืองน้ีไว้อย่างชัดเจน ท้ังน้ี ต้องยอมรับ
ตรงนี้เสียก่อนว่าคนส่วนมากไม่ได้บริจาค แต่ในบรรดาครัวเรือนที่บริจาคส่วนใหญ่มักมี
เป้าประสงค์ทางศาสนาตามนกิายตา่งๆ และเรือ่งนีก้ค็งทีม่าตลอดทกุปี จนถงึการตพิีมพ์
ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนครั้งล่าสุด (NSO, 2018) มนสิการ 
กาญจนะจิตรา ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 39,513 ครัวเรือน จากการสำารวจของสำานักงาน
สถติแิหง่ชาตใินปี พ.ศ. 2554 เกีย่วกบักจิกรรมการทำาบญุในชว่งหนึง่เดือนกอ่นการสำารวจ 
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ชี้ให้เห็นถึงการที่คนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93 บริจาคเงินเพ่ือกิจกรรมทางด้านศาสนา  
ส่วนการบริจาคอีกสองรูปแบบ ได้แก่ การให้เงินหรือสิ่งของกับคนนอกครัวเรือน และ 
การบริจาคให้กับองค์กรการกุศลจัดอยู่ในลำาดับที่ต่ำากว่ามาก ครัวเรือนในกลุ่มตัวอย่าง
เพียงรอ้ยละ 20.2 บรจิาคเพราะความสมัพันธส์ว่นตวั สว่นใหญ่อาจจะใหก้บับดิามารดา บตุร
หรือญาติคนอื่นๆ ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน และส่วนหนึ่งของจำานวนที่บริจาคจะก่อให้เกิด 
การใชจ่้ายทางเศรษฐกจิ การบรจิาคในรปูแบบทีเ่ป็นทางการทีส่ดุ นัน่คือ การบรจิาคใหก้บั 
การกุศล มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำาไร กลับปฏิบัติกันน้อยที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ 
17.8 ของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง (Manasigan Kanchanachitra, 2014: 5)

ในแง่จำานวนเงินทีแ่ตล่ะครวัเรอืนบรจิาค นบัวา่นา่สนใจมากทีค่นมักจะใหค้วาม
สำาคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัว ดังได้กล่าวไว้แล้ว ตามธรรมเนียมคนไทยมักจะให้ความ
ช่วยเหลือแก่ญาติพ่ีน้องที่ด้อยโอกาสกว่า โดยช่วยเหลือทางการเงินสำาหรับค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานแต่งงาน งานศพ และงานสำาคัญอ่ืนๆ ในชีวิตของเพ่ือนและผู้ร่วมงาน  
(Natalie Phaholyothin, 2017) ดังทีไ่ด้แสดงไวใ้นตารางที ่4 จากกลุ่มตวัอยา่งเดียวกนัของ
สำานกังานสถติแิหง่ชาตใินปี พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้กล่าวไวแ้ล้วขา้งตน้ ปรมิาณเงินบรจิาคใหก้บั 
บคุคลอ่ืนสงูกวา่การใหก้บัสถาบนัหรอืเป้าประสงค์ทางศาสนา (ในตารางที ่4 คือ การทำาบญุ)  
และการบรจิาคใหก้บัสถาบนัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัศาสนาอยูท่ี ่737 บาท 250 บาท และ 25 บาท 
ต่อเดือนต่อครัวเรือนตามลำาดับ (Manasigan Kanchanachitra, 2014: 6) รูปแบบน้ี 
ยังคงปรากฏเช่นเดียวกันในผลการสำารวจครั้งล่าสุดของสำานักงานสถิติแห่งชาติ 
ในปี พ.ศ. 2561 และตรงตามความนิยมทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในการใหก้บัคนรูจ้กัแทนทีจ่ะใหกั้บองค์กร ยกเวน้สถาบนัทางศาสนา (Sciortino, 2017) 
อย่างไรก็ตาม ยังควรระมัดระวังในการตีความข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากจำานวนที่ให้กับ
บคุคลอ่ืนอาจรวมค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ นอกเหนอืจากการบรจิาคจรงิๆ เชน่ การใหเ้งินชว่ยเหลือ 
บิดามารดาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของตนเอง เป็นต้น 

ตารางท่� 4 จำำานำวนำเงนิำเฉล่�ยท่�ใหกั้ิบกิารบรจิำาคแต่ละประเภูทของ ในำป ีพื้.ศ. 2554 
(หน่ำวย: บาท)

ส่งเงนิ/โอนเงนิ ทำาบุญ บรจิาคเพ้�อการกศุล

ครวัเรอ้น
ทั�งหมด

เฉพาะครวัเรอ้น
ท่�ส่งเงนิออก

ครวัเรอ้น
ทั�งหมด

เฉพาะครวัเรอ้น
ท่�ส่งเงนิออก

ครวัเรอ้น
ทั�งหมด

เฉพาะครวัเรอ้น
ท่�ส่งเงนิออก

737 3,650 250 269 25 139

n = 39,513 n = 8,922 n = 39,513 n = 36,848 n = 39,513 n = 8,674
ที�ม�: ก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมครวัเรอืน สำ�นักง�นสถิติแหง่ช�ติ (Manasigan Kanchanachitra, 2014: 6) 

การศึกษาเดียวกันของ มนสิการ กาญจนะจิตรา ยังตั้งข้อสังเกตไว้อีกด้วยว่า  
ลักษณะแตกต่างกันของครัวเรือนจะมีผลต่อการบริจาคและเพ่ิมรูปแบบการบริจาคให้ 
แตกต่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวขนาดใหญ่มักมีสัดส่วนการบริจาคมากกว่า
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ครอบครัวขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ยังมีกรณีที่น่าสนใจอยู่อีก เช่น ในกรณีครัวเรือน 
ที่ต้องดูแลเด็กจำานวนมาก หรือครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวอายุมากก็จะบริจาคเงิน 
แก่บคุคลอืน่จำานวนน้อยลง แต่กลบับริจาคดว้ยเหตุผลทางศาสนาและองคก์รทางศาสนา
มากขึ้น ส่วนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้หญิงนั้นมีสัดส่วนการบริจาคน้อยกว่า 
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชาย ขณะที่ครัวเรือนในชนบทบริจาคให้เหตุผลทาง
ศาสนามากกว่าครัวเรือนกลุ่มเดียวกันในสังคมเมือง (Manasigan Kanchanachitra, 
2014) (สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ้างอิงตารางที่ 5) 

ตารางท่� 5 ลักิษณะครวัเรอืนำแยกิตามิประเภูทกิารบรจิำาค

ลักษณะครวัเรอ้น รวม
ส่งเงนิ/โอนเงนิ ทำาบุญ การกศุล

ทำา ไม่ทำา ทำา ไม่ทำา ทำา ไม่ทำา

จำ�นวนเฉลี�ยของสม�ชกิครวัเรอืน (คน) 3.16 2.79 3.26 3.21 2.57 3.21 3.15

อ�ยุเฉลี�ยของหวัหน้�ครวัเรอืน (ป)ี 52.2 46.4 54.4 53.1 48.0 53.2 52.7

เพื้ศของหวัหน้ำาครวัเรอืนำ (%)

ช�ย 66.3 73.5 64.4 66.3 65.9 65.5 66.4

หญิง 33.8 36.5 45.6 33.7 34.1 34.5 33.6

ถิุ�นำท่�อยู่อาศัย (%)

เมอืง 36.2 49.6 32.8 35.0 52.6 38.3 35.7

ชนบท 63.8 50.4 67.2 65.0 47.4 61.7 64.3

ร�ยได้เฉลี�ยต่อครวัเรอืน 
(บ�ท/เดือน) 8,448 11,423 7,802 8,428 8,713 11,423 7,802

สถุานำภูาพื้กิารสมิรส
ของหวัหน้ำาครวัเรอืนำ (%)

โสด 8.2 11.3 7.4 7.2 20.9 7.8 8.3

แต่งง�น 69.1 75.8 67.4 70.1 55.3 69.8 69.0

หย่�ร�้ง 22.7 12.9 25.2 22.6 23.4 22.4 22.7

ระดับกิารศ่กิษา (%)

ประถมศึกษ� 63.8 46.2 68.2 64.7 51.3 57.8 65.1

มธัยมศึกษ� 21.6 32.7 18.8 21.2 27.0 23.4 21.2

อดุมศึกษ� 8.7 17.2 6.6 8.7 9.6 13.4 7.7

อื�นๆ 5.9 3.9 6.4 5.4 12.1 5.4 6.0

จำ�นวนเฉลี�ยของเด็ก
อ�ยุตำ�กว�่ 15 ป ี(คน) 0.65 0.46 0.70 0.66 0.46 0.62 0.65

จำ�นวนเฉลี�ยของผู้สูงอ�ยุ 60 ปี
และม�กกว�่นั�น (คน) 0.51 0.25 0.60 0.54 0.41 0.55 0.52

จำ�นวนครวัเรอืนในก�รสำ�รวจ 39,513 8,922 30,591 36,848 2,665 8,674 30,839
ที�ม�: ก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมครวัเรอืน สำ�นักง�นสถิติแหง่ช�ติ (Manasigan Kanchanachitra, 2014: 6) 
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การสำารวจของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปี พ.ศ. 2555 ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกสถาบัน 
ทางศาสนาใหร้บัการบรจิาคเป็นค่านยิมสว่นตวั (ใน Chhina, Petersik, and Evans, 2014)  
วัดและสถาบันทางศาสนาต่างๆ มักจะเป็นผู้รับการบริจาคบ่อยครั้งที่สุด ในฐานะเป็น
องคก์รการกุศลที่น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงในประสิทธิภาพดา้นการกุศล (ตามตารางที่ 6) 
หากนำาขอ้สรปุของบทความดังกลา่ว (Chhina, Petersik, and Evans, 2014: 91) มาปรบั  
อาจกล่าวได้ว่า

1. การบรจิาคเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมไทยอยา่งชดัเจน (และในสว่นนีผู้เ้ขยีน
เพ่ิมเตมิวา่ ฝงัลกึอยูใ่นหลักการของการแลกเปล่ียนตอบแทนกนั) และเชือ่มโยงกบัความ
เชื่อทางศาสนาในเรื่องของการทำาบุญ

2. การบรจิาคเพ่ือการกศุลมักเป็นเรือ่งเฉพาะกจิ ขึน้อยูก่บัการบรจิาคของแตล่ะ
บุคคลและได้รับแรงจูงใจส่วนใหญ่จากความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องส่วนตัว

3. การบริจาคเพ่ือการกุศลส่วนใหญ่มักจะให้เพราะเหตุผลทางศาสนา (มักจะ
นอ้ยกวา่สำาหรบัองค์กรตา่งๆ) ตามมาด้วยโครงการหลวง มูลนธิ ิหรอืองค์กรการกศุลทีมี่ 
ชื่อเสียงต่างๆ 

อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำาคัญและควรตั้งข้อสังเกตไว้ ได้แก่ การบริจาคของ
บุคคลนั้นเป็นเรื่องของนิสัยและความไว้วางใจ เม่ือผู้บริจาครายบุคคลตัดสินใจบริจาค 
มักจะไม่ใส่ใจตั้งคำาถามกับความรับผิดชอบของผู้รับบริจาค ดังจะเห็นได้จากการอธิบาย
ความที่ตามมาเกี่ยวกับสถาบันการกุศลและการให้ทุนทางสังคมหลักๆ ที่ดำาเนินงานอยู่
ในไทย องค์กรส่วนใหญ่มักจะไม่ตีพิมพ์เผยแพร่รายงานบัญชีการเงิน ขณะที่สาธารณชน
ท่ัวไปก็มักจะไม่รู้ว่ากองทุนมีขนาดเท่าใด และที่มากไปกว่านั้นก็คือ ยิ่งรู้น้อยลงไปอีก 
เกี่ยวกับการใช้ทุนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการการใช้ทุนนั้น

ตารางท่� 6 รายละเอย่ดกิารบรจิำาคทางสังคมิในำประเทศไทย (หน่ำวย: รอ้ยละ)
ผู้รบัประโยช่นำบ์อ่ยครั�งท่�สุด

วดั/สถ�บนัท�งศ�สน� 93.3
สถ�บนัก�รศึกษ� 83.4

โรงพย�บ�ลและองคก์รด้�นสุขภ�พ 74.7
องคก์รชมุชน 65.2

โครงก�รภ�ยใต้พระบรมร�ชปูถัมภ ์ 49.6
องคก์ิรกิารกิศุลท่�ได้รบัความิไวว้างใจำมิากิท่�สุด

วดั/สถ�บนัท�งศ�สน� 47.9
โครงก�รภ�ยใต้พระบรมร�ชปูถัมภ ์ 23.3

สถ�บนัก�รศึกษ� 15.8
โรงพย�บ�ลและองคก์รด้�นสุขภ�พ 15.6

องคก์รชชุมน  4.3
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ตารางท่� 6 (ต่อ)
องคก์ิรกิารกิศุลท่�มิป่ระสิทธภิูาพื้มิากิท่�สุด

วดั/สถ�บนัท�งศ�สน� 31.6
โครงก�รภ�ยใต้พระร�ชปูถัมภ์ 20.4

สถ�บนัก�รศึกษ� 20.4
โรงพย�บ�ลและองคก์รด้�นสุขภ�พ 14.2

องคก์รชมุชน 8.5
ที�ม�: มห�วทิย�ลัยอสัสัมชญั: ผลของโครงก�รสำ�รวจคว�มคิดเหน็และพฤติกรรมของประช�ชนเกี�ยวกับก�รบรจิ�คท�งสังคม กลุ่มตัวอย่�งประช�ชน

ในพื�นที�กรงุเทพมห�น�ครและปรมิณฑล เชยีงใหม ่ขอนแก่น ชลบุรแีละสงขล� ป ีพ.ศ. 2555

III. 08.

ส ถุ า บั น ท า ง ศ า ส น า
ภ า ย ใ ต้ จิุ ด ส น ใ จิ

ความนยิมชมชอบอยา่งแพรห่ลายของสถาบนัทางศาสนา ในฐานะผูร้บัประโยชน์
จากการบรจิาคของบคุคล ไม่ได้สะทอ้นออกมาใหเ้หน็ในขอ้มูลทีแ่ม่นยำาเกีย่วกบักองทนุของ
องค์กร และยิง่เป็นขอ้มูลเกีย่วกบัมูลค่ารวมของการบรจิาค ทัง้ทีเ่ป็นเงินและสิง่ของยิง่นอ้ย 
ลงไปอีก สำาหรับวัดในพุทธศาสนามีข้อมูลตัวเลขเพียงบางตัว สำาหรับเดือนกันยายน  
พ.ศ. 2561 นบัจำานวนได้มากกวา่ 41,000 วดั ขณะทีมี่จำานวนพระสงฆป์ระมาณ 335,000 รปู  
(USDOS, 2019: 4) จากการประมาณการ วดัได้รบัเงินบรจิาคประมาณ 100-120 พันล้าน 
บาทต่อปี ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งแต่ละวัดได้รับเงินบริจาคเฉลี่ย 3.2 ล้านบาท และถูกนำา
ไปใชส้ำาหรบักจิทางศาสนาและสงัคมจำานวน 2.8 ลา้นบาท ซ่ึงสอ่นยัถงึเงินหมุนเวยีนและ
การสะสมทุนขนาดมหึมา (TDRI, 2017; Kemasingki and Songmuang, 2018)12 

จากข้อมูลข้างต้น โดยทั่วไปการบริจาคมักมาจากบุคคลมากกว่าจากสถาบัน 
ในไทยก็เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงต่างจากใน
สหรัฐอเมริกา มูลนิธิของครอบครัวและองค์กร ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงจูงใจในการบริจาค
จากคำาสอนทางศาสนาก็ไม่ได้จัดความสำาคัญให้กับเป้าประสงค์ทางศาสนาเท่านั้น  
ในกลุ่มยกเวน้กมี็มูลนธิพุิทธรกัษาของครอบครวัเจียรวนนทแ์ละกลุม่บรษิทัดีท ีทีเ่กีย่วขอ้ง
ในไทย ซึ่งเน้นเรื่องศาสนาอย่างชัดเจน และให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนพุทธศาสนา วัด  
และสำานกันางช ี (Thai Giving, 2017) และครอบครวันานาทีมี่เชือ้สายอินเดีย ซึง่มีมูลนธิ ิ
ต่วน สุวรรณศาสน์ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานและอนุรักษ์ศิลปะอิสลาม  
กองทุนวะกัฟของมูลนิธิต่วนฯ ก็สนับสนุนทางการเงินแก่สุเหร่าและโรงเรียนอิสลาม  
ส่วนกองทุนซะกาตของมูลนิธิต่วนฯ จะให้ความช่วยเหลือเด็กกำาพร้าและผู้ประสบภัย

12  อ้างอิง https://www.bltbangkok.com/CoverStory/มหากาพย์เงินทอนวัดเงินทำาบุญไปไหน
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ธรรมชาติและเหยื่อจากความขัดแย้งในภาคใต้ของไทย (Mukem, 2018)
ทนุของรฐับาลกถ็อืเป็นแหล่งสนบัสนนุอีกแหลง่หนึง่ วดัทีจ่ดทะเบยีนสามารถขอ

งบประมาณจากรัฐบาลผ่านสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ
ภายใตก้ารบงัคับบญัชาขึน้ตรงตอ่นายกรฐัมนตรแีละไม่สงักดักระทรวงใด ทำาหนา้ทีจั่ดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ซ่อมแซมหรือบำารุงวัด กิจกรรมทางการศึกษา หรือกิจอ่ืนๆ เพ่ือการ 
เผยแพรพุ่ทธศาสนา และมีการคาดการณก์นัวา่วดัยงัได้รบัเงินสมทบอีก 3.4 พันลา้นบาท
ต่อปีจากงบประมาณของรัฐ เพื่อการซ่อมแซมวัด (TDRI, 2017)

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้
รับมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำานวน 4.9 พันล้านบาท สำาหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
พุทธศาสนา โดยที ่1.9 พันล้านบาทนำาไปใชส้นบัสนนุโครงการพัฒนาด้านการสรา้งเสรมิ 
อำานาจและทรพัยากรมนษุย ์1.6 พันล้านบาทถูกจัดสรรเพ่ือใชใ้นการบรหิารจัดการบคุลากร  
1.2 พนัลา้นบาทเพือ่โครงการดา้นการศึกษา รวมถึงการสอนธรรมและการทำาบัญชีให้กบั
พระสงฆ์และสามเณร และ 256 ล้านบาทสำาหรับการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และโครงการพัฒนาต่างๆ (USDS, 2018)

นอกจากนี ้ทนุจากรฐับาลยงัใหก้บักลุม่ตา่งๆ ทางศาสนา 5 ศาสนาทีท่างการ
ยอมรับ (นอกเหนือจากพุทธศาสนาแล้ว ก็มีศาสนาอิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ และ
ครสิตศ์าสนา) แตใ่นปรมิาณทีน่อ้ยมาก หากจดทะเบยีนกบักรมการศาสนาแล้วกส็ามารถ
รบัประโยชนจ์ากรฐั รวมถงึสามารถเขา้ถงึเงินสนบัสนนุจากรฐั ได้รบัการยกเวน้ภาษทีีดิ่น
และภาษรีายได้ และการจัดสรรวซ่ีาพิเศษสำาหรบัเจ้าหนา้ทีต่า่งชาตขิององค์กรทีจ่ดทะเบยีน 
ข้อมูลทางการรายงานถึงการจดทะเบียนสุเหร่า 3,679 แห่ง ใน 67 จังหวัด (จาก 76 
จังหวดั) โดยสเุหรา่ 3,121 แหง่ ตัง้อยูใ่น 14 จงัหวดัภาคใต ้มีวดัซกิข ์16 แหง่ ซึง่มีเพียง  
10 แหง่ทีย่งัทำากจิกรรมอยู ่และมีองค์กรแม่ขา่ยในครสิตศ์าสนา 5 องค์กร13 ครอบคลมุ
โบสถ์กว่า 5,000 แห่ง (USDS, 2010) 

สำาหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 การบรหิารงบประมาณ 410 ล้านบาท 
เพ่ือสำาหรบัรเิริม่กจิกรรมทีไ่ม่เก่ียวกบัพุทธศาสนาถกูโอนจากกรมการศาสนาไปยงักระทรวง
มหาดไทย โดยที่ 333 ล้านบาท ใช้สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์สำาหรับพัฒนาศาสนา 
ศลิปะ และวฒันธรรม และ 18 ล้านบาทจดัสรรไวเ้พ่ือการบำารงุรกัษาและซ่อมแซมสถานที ่
ทางศาสนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา สำาหรับชุมชนชาวมุสลิมนั้น รัฐบาลจัดสรร 
งบประมาณสำาหรบัค่าใชจ้า่ยประจำาปีของจุฬาราชมนตร ีสถาบนัการศกึษาอิสลาม การสรา้ง 
สุเหร่าและการเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ (USDS, 2018) ในทำานองเดียวกัน สำาหรับศาสนาอ่ืน 
การสนบัสนนุของรฐัจะอยูใ่นรปูของค่าใชจ่้ายเพ่ือซอ่มแซมและการสรา้งอาคารทางศาสนา
และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ 

13 องค์กรเหล่านีป้ระกอบด้วย สภาคาทอลกิกรงุเทพ สภาครสิตจกัรแหง่ประเทศไทย (โปรเตสแตนส)์ 
ครสิตจักรอีแวนเจลคิอลแหง่ประเทศไทย (โปรแตสแตนต)์ สหครสิตจักรแบบ๊ตสิตใ์นประเทศไทย 
(แบปทิสต์) คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
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อย่างไรก็ตาม ทุนทรัพย์ในองค์กรทางศาสนายังคงมาจากการบริจาคของ
ชุมชนเป็นหลัก แต่ทรัพย์สินที่ก่อรายได้และเงินที่รับจากการให้บริการทางสังคมกำาลัง
มีสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์  
ซึง่มีวฒันธรรมอันยาวนานในการใหบ้รกิารด้านการศกึษาและด้านสาธารณสขุ และสว่นใหญ่ 
จะคิดค่าบรกิารจากผูม้ารบับรกิาร ถึงแม้วา่จะเป็นราคาทีไ่ด้รบัการอุดหนนุแลว้กต็าม เชน่  
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2 แห่ง และโรงเรียนคาทอลิกสำาหรับทุกชั้นปี 10 แห่งที่เปิดรับ 
ประชาชนทัว่ไป (USDS, 2018) และยงัมีเครอืขา่ยโรงพยาบาลอยา่งกวา้งขวาง ทัง้สำาหรบั
การรักษาทั่วไปและเฉพาะทางต่างๆ ที่คริสต์ศาสนิกชนหลากหลายกลุ่มเป็นผู้บริหาร  
ตัวอย่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลมิชชั่น  
โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน และโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เปน็ต้น รายได้จากกิจกรรม
เหลา่นีถ้อืได้วา่เป็นการแสวงหากำาไร ซ่ึงอาจขดักบักฎของรฐับาลในแง่สถานะของการเป็น
มูลนธิ ิและหากพบวา่ไม่ได้นำากลบัไปใชล้งทนุทางสงัคม กจ็ำาเป็นจะตอ้งจัดการแยกองค์กร
ออกมาต่างหาก (จะกล่าวถึงต่อไป) 

ปัจจุบันเริ่มมีการตั้งคำาถามเกี่ยวกับวิธีการระดมเงินทุนและใช้การบริจาคจาก
บุคคล รวมถึงกองทุนจากภาครัฐและรายรับที่ได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อผู้คนตระหนักถึง
ความสำาคัญและความหลากหลายของทนุทรพัยท์ีส่ถาบนัทางศาสนาบรหิารมากขึน้ องค์กร
ทางศาสนาไม่ได้มีระบบบรหิารเงินและการจดัการทีโ่ปรง่ใสเสมอไป แม้วา่จะได้รบัความไว้
วางใจจากผู้บริจาครายบุคคลอย่างกว้างขวางก็ตาม การวิจัยของสถาบันเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ในปี พ.ศ. 2555 รายงานว่า วัดส่วนใหญ่มีระบบที่ไม่เหมาะสม
สำาหรบัการจดัการเงินและทรพัยส์นิจำานวนมาก การบรหิารการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางบญัชแีละมีเพียงสว่นนอ้ยทีป่ฏิบตัติามกฎเกณฑข์องสำานกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ 
(ตามตาราง 8 TDRI, 2017) วดัเพ่ิงถกูกำาหนดใหต้อ้งพิมพ์เผยแพรร่ายงานการเงินในปี 
พ.ศ. 2558 ขณะทีก่ารดำาเนนิการและการกำากบัดูแลยงัอ่อนอยู ่เสน้แบง่ระหวา่งงบประมาณ
ของวัดและทรัพย์สินส่วนตัวที่พระสงฆ์ได้รับในช่วงที่บวชอยู่ก็ยังคลุมเครือ (Ferquest, 
2017; 2018) สำาหรับการบริจาคนั้นก็ยังไม่มีการควบคุมข้อมูลของผู้บริจาคอย่างรัดกุม
เพียงพอ สง่ผลใหข้อ้มูลในระบบภาษไีทยรัว่ไหล เนือ่งจากผูบ้รจิาคสามารถนำามาเงินบรจิาค 
ใหก้บัสถาบนัทางศาสนามาลดหยอ่นภาษ ีหลังจากเกดิกรณฉีาวโฉเ่กีย่วกบัคดีการฉอ้โกง
และการยักยอกเงิน จึงมีเสียงเรียกร้องให้ควบคุมทั้งวัดและสำานักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติมากขึ้น ล่าสุดตำารวจได้สอบสวนเจ้าหน้าที่สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และวัด กรณีฉ้อโกงเงินอุดหนุนของรัฐ จนนำาไปสู่การจับกุมพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง 5 รูป
อย่างครึกโครมในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256114 และต่อมาก็ได้จับกุมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ
และบุคลากรทางศาสนาเพ่ิมเติมอีกจนถึงปัจจุบัน และมีความพยายามที่ยังโต้แย้งกัน 
อยูใ่นการแกไ้ขพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์ เพ่ือมอบใหพ้ระมหากษตัรยิท์รงมีพระราชอำานาจ

14 https://en.wikipedia.org/wiki/2017–2018_Thai_temple_fraud_investigations
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ในการแตง่ตัง้และถอดถอนกรรมการ 20 รปูของมหาเถรสมาคม แทนทีจ่ะเป็นอำานาจของ 
คณะกรรมการมหาเถรสมาคมเอง (USDS, 2018)

ตารางท่� 7 วธิก่ิารกิารบรหิารกิารเงนิำของวดั
วธิก่ารบรหิารการเงนิ รอ้ยละ

บนัทึกร�ยรบัและร�ยจ�่ยประจำ�วนั 74.3

จดัทำ�ร�ยง�นร�ยรบัประจำ�เดือน 25.6

ติดต�มและสอบสวนก�รบญัช ี 59.8

มรีะบบที�ใชใ้นก�รตัดสินใจเกี�ยวกับก�รลงทนุในบรเิวณวดั 36.0

จดัทำ�ร�ยง�นต�มกฎของสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แหง่ช�ติ 3.7
ที�ม�: TDRI (2017)

ดังทีเ่คยกลา่วไวแ้ล้ว ในทำานองเดียวกนั มีสเุหรา่และสถาบนัของศาสนาอิสลาม
เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีความสามารถในการบริหารเงินบริจาคและกองทุนซะกัตอย่างมี
ประสทิธภิาพ แม้ว่าสเุหรา่สว่นใหญ่จะมีกฎเกณฑอ์ยูแ่ลว้ แตแ่ทบจะไม่เคยรายงานสถานะ
ทางการเงินให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัดและสำานักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหง่ประเทศไทยตามทีก่ฎหมายกำาหนด (Preeda Prapertchob, 1991; Sitisan, 
2010; ไลลา หริ่มเพ็ง, 2561) จึงไม่มีทางรู้ได้เลยว่าการบริจาคและซะกัตมาจากไหน 
และไม่รูด้้วยวา่ถกูนำาไปใชอ้ยา่งไร เนือ่งจากสถาบนัสว่นใหญ่จะรวมทนุทรพัยท์ัง้หมดเขา้ไว้
ด้วยกนั โดยไม่แยกบญัช ีซึง่ทำาใหย้ากลำาบากในการตดิตามหาแหลง่ทีม่า รวมถงึการนำา
ไปใช ้ จึงมีความวติกกงัวลกนัทัว่ไปตอ่ทนุทรพัยท์ีไ่ด้สะสมไว ้ ซ่ึงอาจจะไม่ได้ถกูนำาไปใชต้าม
วตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไวเ้สมอไป หรอืไม่ได้เบกิจ่ายในทนัท ีและเม่ือทนุทรพัยอ์ยูใ่นรปูแบบของ
ทรพัยส์นิ เชน่ กรณขีองวะกฟั ซ่ึงมักจะยงัคงถกูเกบ็ไวโ้ดยไรป้ระโยชนใ์ดๆ อยา่งยาวนาน 
จึงมีการหารือกัน เพ่ือเสนอให้ผ่านกฎหมายกองทุนซะกัต ซ่ึงจะวางแนวทางสำาหรับการ 
จัดต้ังสำานักงานบริหารกองทุนซะกัต โดยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพ่ือติดตามประเมินผล 
กิจกรรมขององค์กรการกุศลของชาวมุสลิม และการบริหารกองทุนด้วยการแยกบัญชี 
ออกมาต่างหาก แต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง (Dorloh, 2015; ไลลา หริ่มเพ็ง, 2561)

นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของนิกายย่อยๆ ใน
สถาบนัศาสนา ในทำานองวา่ ขณะทีน่กิายเหล่านัน้จำานวนมากได้ทำาประโยชนใ์หส้งัคมทัว่ไป 
แต่ก็มีแนวโน้มที่จะใช้ทุนทรัพย์เพื่อสร้างความเจริญให้กับคณะนิกายของตน หรือชักชวน 
ให้เปล่ียนมานับถือศาสนาของตน กลุ่มต่างๆ ในคริสต์ศาสนามีประเพณีมาช้านานแล้ว  
ในการเผยแพรค่วามเชือ่ของตนผา่นกจิกรรมทางการศกึษาและสาธารณสขุ ในประเทศไทย
การชว่ยเหลือวดัสว่นใหญ่จะเกีย่วขอ้งกบัชมุชนชาวพุทธ และทนุทรพัยข์องสเุหรา่กเ็นน้ให้
กับชุมชนชาวมุสลิม (Preeda Prapertchob, 1991) ศาสนาอิสลามมีทางเลือกในการ
ทำาประโยชน์ให้สังคมได้หลายทาง แต่กองทุนซะกัตถือเป็นทางเลือกที่จำาเพาะอย่างยิ่ง 
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เนือ่งจากบคุคลทัว่ไปเขา้ใจวา่ตอ้งนำาไปชว่ยเหลอืเฉพาะชาวมุสลิมเทา่นัน้ ตามทีไ่ด้กำาหนด
ไว้ในข้อบัญญัติของอิสลาม (Sciortino, 2017) รัฐบาลไทยจึงมักตั้งข้อสงสัยกับกองทุน 
ซะกัตและการบริจาคประเภทอ่ืนๆ ที่ให้กับสถาบันทางศาสนาของอิสลาม ว่าอาจถูกนำา
ไปใช้สนับสนุนการก่อความไม่สงบในภาคใต้และเป้าประสงค์ต่างๆ ของศาสนาอิสลาม 
ในต่างประเทศ แต่ที่ยังพูดถึงกันน้อยมากนั้นก็คือความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการนำา
กองทนุไปใชผ้ดิวตัถปุระสงค์ เพ่ือสนบัสนนุการเคล่ือนไหวในพุทธศาสนาของกลุม่สดุโตง่ 
ที่เชื่อมโยงกับศรีลังกาและเมียนมา (DW, 2018; Lehr, 2019)

สาธารณชนและสื่อมวลชนเริ่มตั้งคำาถามกับประเด็นร้อนต่างๆ กันมากขึ้น
เรื่อยๆ ถึงจุดหมายปลายทางแท้จริงของกองทุน และคำาถามว่าควรนำากองทุนมาใช้เพ่ือ
เป้าประสงค์ทางศาสนาเทา่นัน้ หรอืควรมีเป้าหมายทางสงัคมด้วย และถา้จะใชร้ว่มกนัเพ่ือ
ทัง้สองเป้าหมาย ควรแบง่สดัสว่นกนัอยา่งไร ในแวดวงของพุทธศาสนกิชนกมี็การวพิากษ์
วิจารณ์บทบาททางสังคมของวัดว่าหดหายลงไป แต่ทุนทรัพย์กลับเพิ่มมากขึ้น 

วดัเคยเป็นหัวใจของชมุชนไทย เคยเป็นโรงเรยีนให้เด็กๆ โรงแรม
ให้กับนักเดินทาง พ้ืนท่ีสำาหรับจัดงานของชุมชน และพระสงฆ์ 
ทำาหน้าท่ีเป็นท้ังท่ีปรึกษาและผู้ไกล่เกล่ียไปจนกระท่ังผู้เยียวยา  
เด็กหนุ่มสาวจะมางานเท่ียวงานวดั เพ่ือมาจบีกันและตกหลุมรกักัน  
ส่วนคนแก่ก็จะรวมตัวกันท่ีวัดเพ่ือสังสรรค์และช่วยเหลือกัน วัดจึงเป็น 
เสมือนจิตวิญญาณของหมู่บ้าน ปัจจุบันมองไปทางไหนวัดมีแต่
ความวา่งเปล่ามากข้ึน แต่มกัจะร่ำารวยกวา่ท่ีเคยเป็น ขณะน้ีวดัไมไ่ด้ 
มบีทบาททางสงัคมในชมุชนท่ีวดัต้ังอยูอี่กต่อไป แต่กลับกลายเป็น
เครือ่งประดับท่ีดูน่าประทับใจ ท่ีผู้เชือ่ถือและศรทัธาให้ทุนสนับสนุน 
(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล ใน Kemasingki and Songmuang, 2018)

บางคนตั้งข้อสงสัยว่าเงินทำาบุญจะมีประโยชน์มากกว่าหรือไม่ หากนำาไปใช้
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม แทนทีจ่ะ “สรา้งพระพทุธรูปองคใ์หญ่ๆ  วดัทีใ่หญโ่ต  
และเจดีย์ที่สูงขึ้น” (Pravit Rojanaphruk, 2018) ตลอดจนการตั้งข้อกังขากับความ
เป็นพุทธพาณิชย์ จากกรณีของการเตรียมถังสังฆทานสีเหลืองที่เต็มไปด้วยสินค้ายี่ห้อ
ตา่งๆ ไวข้ายในรา้นซูเปอรม์ารเ์กต็ ไปจนถึงความรูส้กึได้บญุแบบสำาเรจ็รปูทนัท ีและการ
ให้คุณค่ากับผู้บริจาคที่ร่ำารวย ในที่สุดได้กลายเป็นเรื่องที่สาธารณชนพยายามหลีกเลี่ยง 
(Fernquest, 2015) การเคล่ือนไหวและวัดของลัทธิธรรมกายที่ตั้งในจังหวัดปทุมธานี  
น่าจะเป็นวัดที่ร่ำารวยที่สุดวัดหนึ่งในราชอาณาจักร แต่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการ 
โตเ้ถยีงโจษจนักนั เนือ่งจากการแสดงความม่ังค่ังร่ำารวย และ “การสรา้งศาสนาใหข้ยาย
ออกไปสู่มวลชลแบบเสรีนิยมใหม่ ด้วยการทำาให้ศาสนากลายเป็นสินค้า (ในระดับโลก)” 
ตามต้นแบบการเผยแพร่ศาสนาของโบสถ์คริสต์อีแวนเจลิคคอลขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บางคน
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ยงัโตอี้กด้วยวา่ นอกจากขอ้พิจารณาเชงิศลีธรรมแลว้ ยงัมีนยัเชงิการเมืองเกีย่วขอ้งด้วย  
(ดูเพิ่มเติม Taylor, 2017; 2018; รูปที่ 2)

รปูท่� 2 มิหาธรรมิกิายเจำด่ยท่์�รายล้อมิด้วยพื้ระพุื้ทธรปูทองคำาล้านำองคข์องวดัพื้ระธรรมิกิาย

ที�ม�: Pixabay (ใน Taylor, 2017)

ภายใตจ้ารตีของพุทธศาสนาไทยเองก็มีสายธารของมุมมองทางเลอืกทีแ่ตกตา่ง 
จากคำาสอนหลักมาอย่างยาวนานอยู่แล้ว ด้วยการมุ่งเน้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม 
พร้อมๆ กับถอยห่างจากการแสดงออกทางศาสนาในโลก และหันมาคาดหวังให้วัดอุทิศ
กองทุนและแรงงานของพระสงฆ์ เพ่ือสนองความจำาเป็นในชีวิตประจำาวันของฆราวาส  
ในชว่งทศวรรษที ่2500 และ 2510 ได้เริม่มีการจัดตัง้โครงการอบรมพระสงฆใ์นด้านการ
พัฒนาชมุชนและสวสัดิการสงัคม เชน่ โครงการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของพระสงฆใ์นการ
พัฒนาชุมชน ที่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาให้การสนับสนุน และทุกวันนี้พระสงฆ์เองก็ได้ 
ริเริ่มงานทั้งในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการบำาบัดผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
บริการด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาชุมชน แนวทางเช่นนี้จะเน้นความเชื่อมโยง
ระหว่างความเปล่ียนแปลง “ภายนอก” เชิงสังคมและเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยน 
“ภายใน” ของตัวบุคคล (Swearer, 2010: 145-150) ดังนั้น การบริจาคจึงถูกนำาไปใช้
เพื่อสนับสนุนทางสังคม แทนกิจกรรมด้านศาสนา ขณะที่ “พิธีทำาบุญตามประเพณีเริ่มมี
นัยสำาคัญสอดคล้องกับปฏิบัติการอย่างเหมาะสมและในเชิงสังคมมากขึ้น”
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แทนท่ีจะบริจาคให้กับวัด ซึ่งมักเป็นสิ่งของเหมือนๆ กัน จนเกิน 
ความต้องการและการใชป้ระโยชน์ หลวงพ่อนาน15 ได้ปรบัพิธีกรรม 
ต่างๆ เพื่อประโยชน์และสวัสดิการของท้ังหมู่บ้าน ยกตัวอย่าง
เช่น เงินท่ีถวายให้แก่วัดสามัคคีในพิธีทอดผ้าป่าในช่วงปลายฤดู
เก็บเก่ียวได้ถูกนำามาต้ังเป็นกองทุนสว่นรวมของท้ังหมูบ้่าน เพ่ือใช ้
สนับสนุนกองทุนข้าว (Swearer, 2010: 150)

เม่ือไม่นานมานี้ การเคลื่อนไหวของคณะสันติอโศกมีเป้าหมายที่จะรื้อฟ้ืน
อุดมคติแบบพระวัดป่า ในการใช้วิถีชีวิตเรียบง่ายและการอยู่อย่างพอเพียงในเขตเมือง
ของกรุงเทพมหานครและชุมชนแบบพอเพียงต่างๆ ในประเทศ ถึงแม้จะเกิดข้อโต้แย้ง
จากการไม่เคารพกฎของมหาเถรสมาคมและการเข้าร่วมทางการเมือง คณะสันติอโศก 
กลับเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นกลุ่มทางพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสองรองจาก  
(และขัดแย้งกับ) คณะพระธรรมกาย นอกเหนือจากกิจการในวัดแล้ว การเคลื่อนไหวนี้ยัง
ดำาเนนิธรุกจิเพ่ือสงัคม ซ่ึงนำารายได้ไปใชเ้ป็นเงินทนุในการเคล่ือนไหวตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น
รา้นขายสนิค้ามือสองทีมี่รายได้ประมาณ 600,000-800,000 บาทตอ่เดือน ตลาดชาวนา 
และร้านอาหารอินเดียที่เลี้ยงอาหารผู้ที่ขาดแคลน (Whitaker, 2019)

ความตึงเครียดในทำานองเดียวกันนี้ ก็ได้ปรากฏให้เห็นในการจัดลำาดับความ
สำาคญัเพื่อใช้กองทุน สำาหรับเพื่อศาสนา เปา้หมายทางสังคม หรือแรงกดดนัเชิงพาณิชย์ 
ในศาสนาอ่ืนๆ ด้วยเชน่กนั อยา่งไรกต็าม ดังได้กลา่วไวแ้ล้ว ทัง้องค์กรดูแลผลประโยชน์
ของศาสนามุสลิมและครสิตศ์าสนา และตวัผูบ้รจิาคเอง ตา่งกเ็นน้ถงึ “ความเป็นมนษุย”์ 
เป็นหลักในการระดมทุนและการใช้เงินบริจาค ในภาคส่วนที่นิยมกันก็คือ การศึกษาและ 
สาธารณสขุ แตอ่งค์กรทางศาสนาตา่งค่อยๆ เริม่ตืน่ตวัมากขึน้ในกจิกรรมด้านการพัฒนา  
ตัง้แตก่ารพัฒนาชมุชนไปจนถงึการปกป้องผูค้นกลุม่ตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นผูอ้พยพ หรอืผูล้ี้ภัย  
ณ จุดตัดนี้เอง ที่กลุ่มศาสนากับกลุ่มทางโลกต่างๆ สนใจร่วมกันในการดูแลสวัสดิการ
ของผู้คน

15  นาน สุทธสีโล หรือ พระครูพิพิธประชานาถ
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III. 09.

ม่ ล นิ ธิ โ คิ ร ง กั า ร ห ล ว ง
แ ล ะ กั า ร ส� ง เ ส ริ ม กั า ร พัื่ ฒ น า 

ลักษณะโดดเด่นของภาคทุนเพ่ือสังคมและการกุศลในไทย คือ มูลนิธิโครงการหลวง 
และโครงการพัฒนาตา่งๆ ผลสำารวจของมหาวทิยาลยัอัสสมัชญัได้เปิดเผยวา่ (ตามตาราง
ที่ 6) ถัดจากสถาบันทางศาสนา สถาบันอันดับรองลงมาที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นผู้รับ
บรจิาคทีมี่ประสทิธใินมุมมองของผูบ้รจิาค กคื็อ มูลนธิโิครงการหลวง จัดตัง้โดยพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ ซ่ึงมีชื่อเสียงในการนำาเสนอโครงการและตระหนัก
ถงึกลุ่มคนทีต่อ้งการความชว่ยเหลือมากทีส่ดุในสงัคม และกอ่ตัง้ขึน้มาค่อนขา้งนานแล้ว  
เม่ือเทยีบกบัองค์กรไม่แสวงหากำาไรอ่ืนๆ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี  
(พ.ศ. 2489-2559) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ริเริ่มโครงการ โดยให้กรมประมง 
นำาปลานิลจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย มาขยายพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2494 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2495 โครงการหลวงได้เริ่มเน้นการพัฒนาชนบทและการสร้างถนนเป็นครั้งแรก ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2496 ทรงเสนอโครงการชลประทาน โดยการสรา้งอ่างเกบ็น้ำาเขาเตา่ในอำาเภอ
หัวหิน16 ในปี พ.ศ. 2512 ได้ทรงวางแนวทางให้ครอบคลุมมากขึ้น เมื่อมูลนิธิโครงการ
หลวงทำาหนา้ทีเ่ป็นรม่ใหก้บัโครงการนำารอ่งสว่นพระองค์ เพ่ือการกศุลและการวจิยัตา่งๆ 
ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ด้อยโอกาสของภาคเหนือ (Bhumibol Adulyadej HM., 1987) 
ในช่วงเวลานั้นไทยยังเป็นประเทศยากจนและอยู่ท่ามกลางความไมส่งบในภมูภิาค โดยมี
เป้าหมายเพ่ือขจดัความยากจนและป้องกนัการขยายตวัของการกอ่การรา้ย โดยเฉพาะใน
พื้นที่ห่างไกล (Natalie Pahonyolthin, 2017)

ปัจจุบัน มูลนิธิและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำาริมีอยู่มากมาย รวมถึง
องค์กรไม่แสวงหากำาไรที่อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทยนับเป็นองค์กร
ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและได้รับเงินบริจาคมากที่สุด โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ ทรงเป็นอุปนายกิาผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทย กจิกรรม
ของสภากาชาดไทยกระจายอยูท่ัว่ประเทศ แตย่งัเนน้หนกัในภาคเหนอืและภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นภาคที่ด้อยโอกาสที่สุดในประเทศ บางมูลนิธิ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา  
ซ่ึงเป็นที่รู้จักอย่างดี ยังมีกิจกรรมในประเทศเพ่ือนบ้านและที่อ่ืนๆ ตามเว็บไซต์ของ
สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำาริ 
(สำานกังาน กปร.) โครงการอันเนือ่งจากพระราชดำารเิกีย่วขอ้งกบัเรือ่งของการพัฒนาตาม
แนวความคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

16 http://www.rdpb.go.th/en/Projects/background-of-the-royal-development-projects-c50
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ด้านการพัฒนา มีการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริขึ้น 6 แห่ง 
ใน 6 จังหวัด (รูปที่ 3) เพ่ือทำาการวิจัยปัญหาด้านการพัฒนาและเสนอวิธีแก้ไขที่มี
ประสิทธิภาพ การนำาหลักการเกี่ยวกับความพอเพียง การพ่ึงตนเอง และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมาเป็นแกนหลักของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระดำารัสแก่ชาวไทย และหลักปรัชญานี้เองได้นำามา
ใช้กับโครงการตามพระราชดำาริกว่า 4,000 โครงการที่ “เน้นปัญหาในชนบทไทยทุกด้าน 
ตั้งแต่การแนะนำาพืชการเกษตรไปจนถึงเรื่องการรักษาน้ำาและดิน แก้มลิงและการรักษา
ป่าไม้”17

รปูท่� 3 ศูนำยศ่์กิษากิารพัื้ฒนำาอนัำเนืำ�องมิาจำากิพื้ระราช่ดำาร ิสำานัำกิงานำ กิปร.

จ�กภ�คเหนือถึงภ�คใต้

• ศูนยศึ์กษ�ก�รพัฒน�หว้ยฮอ่งไคร ้จ.เชยีงใหม่

• ศูนยศึ์กษ�ก�รพัฒน�ภพู�น จ.สกลนคร

• ศูนยศึ์กษ�ก�รพัฒน�เข�หนิซีอ้น จ.ฉะเชงิเทร�

• ศูนยศึ์กษ�ก�รพัฒน�หว้ยทร�ย จ.เพชรบุรี

• ศูนยศึ์กษ�ก�รพัฒน�อ�่วคุ้งกระเบน จ.จนัทบุรี

• ศูนยศึ์กษ�ก�รพัฒน�พิกลุทอง จ.นร�ธวิ�ส

ที�ม�: RDPB

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้งหลายเหล่านี้สามารถแยกประเภท
ตามภาคการพัฒนาหลักในการสร้างงาน เช่น เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 
ความปลอดภัยในอาชีพ ทรัพยากรน้ำา โครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งและการสื่อสาร 
สวสัดิการสงัคม และหมวดทัว่ไปอ่ืนๆ และยงัสามารถจัดแยกยอ่ยออกเป็นอีก 4 แผนงาน 
ได้แก่

1. โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ทรงทดลองศึกษาเป็นการ
ส่วนพระองค์ ทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน โดยกระทำาตามคำาแนะนำาของ
ผู้เชี่ยวชาญและทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

17  https://www.thaimain.com/eng/monarchy/project.html
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2. โครงการหลวง พระองค์ทรงตั้งพระทัยเจาะจงการพัฒนาและการบำารุง
รกัษาทรพัยากรน้ำาในพ้ืนทีต่น้น้ำา โดยเฉพาะในบรเิวณป่าเขาในภาคเหนอืของประเทศไทย  
มีเป้าหมายเพ่ือป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำาท่วมในพ้ืนที่ลุ่ม 
ในชว่งแล้ง ยิง่ไปกวา่นัน้ เนือ่งจากพ้ืนทีส่ว่นใหญ่มีชาวเขาอาศยัอยู ่พระองค์จึงทรงสง่เสรมิ
ชวีติความเป็นอยูข่องคนกลุ่มนีใ้หดี้ขึน้ โดยการชกัชวนใหเ้ลกิปลกูฝิน่ ทำาลายป่า ทำาไรแ่บบ
โค่นและเผา และเลิกค้าไม้เถ่ือน ขนสนิค้าและอาวธุผดิกฎหมาย พระเมตตาของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงยิ่งใหญ่จนชาวเขาให้ฉายาพระองค์ว่า “พ่อหลวง” และ  
“แม่หลวง” และเรียกโครงการที่ทั้งสองพระองค์ริเริ่มว่า “โครงการหลวง”

3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานคำาแนะนำาและแนวทางพระราชดำาริให้แก่ภาคเอกชน
ในการดำาเนินการด้านการเงิน เทคนิคและบุคลากร โดยมีมาตรการการติดตามผลงาน
ที่ต่อเนื่อง

4. โครงการทีท่รงวางแผนพัฒนาและทรงแนะนำาใหร้ฐับาลรว่มดำาเนนิการตาม
แนวพระราชดำาร ิโดยพระองค์เสด็จฯ รว่มทรงงานกบัหนว่ยงานของรฐับาล ตำารวจและทหาร
ในการศึกษาและดำาเนินการด้านงานพัฒนา โครงการเหล่านี้ปัจจุบันเรียกว่า “โครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ” ซ่ึงกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย เน้นด้านการพัฒนา  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มากกว่า 5 ปี โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริจำานวนมาก 
เป็นงานด้านเทคนิค ในลักษณะของการศึกษาค้นคว้าทดลองหรือการวิจัย

แหล่งที่มาของทุนทรัพย์สำาหรับมูลนิธิและโครงการเหล่านี้มีหลากหลาย 
นอกจากพระราชทรพัยส์ว่นพระองค์ สำานกัทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์และความรว่มมือ 
กับรัฐบาลไทยแล้ว ส่วนใหญ่มาจากบริษัทและครอบครัวร่ำารวยที่สมทบทุนอย่างต่อเนื่อง 
เพราะชือ่เสยีงขององค์กรทีร่บัทนุและการยกยอ่งทีไ่ด้มาพรอ้มกบัการบรจิาคใหก้บัองค์กร
เหล่านี้ รวมถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย (Woraphat 
Arthayukti, 2006; Perkins, Mantle, & Sungthong 2010) การได้รบัยกเวน้ภาษจีาก
เงนิบริจาคให้แกม่ลูนิธิในพระบรมราชปูถัมภก์ม็สี่วนดงึดดูความสนใจของผูค้นและบริษทั
ที่ร่ำารวยเหล่านี้เช่นเดียวกัน มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์จัดอยู่ในกลุ่มองค์กรไม่แสวงหา
กำาไรที่กระทรวงการคลังกำาหนดให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล และอนุญาตให้นำา
เงินบรจิาคไปลดหยอ่นภาษไีด้เตม็จำานวน สว่นมูลนธิแิละสมาคมสว่นใหญ่ไม่มีสถานะเป็น
องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ด้วยเหตุนี้เอง จึงไม่ได้รับ
ประโยชน์ทางด้านการเงิน

แม้จะไม่พบขอ้มูลของจำานวนการบรจิาคทีไ่ด้รบัทัง้หมด แตค่าดวา่อยูใ่นระดับสงู  
และการบริจาคมักจะมีขนาดใหญ่เม่ือเทียบกับสถาบันทางศาสนา ขณะที่ความถี่ของ
การรับบริจาคจากรายบุคคลนั้นน้อยกว่าอย่างชัดเจน ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่ามูลนิธิ 
ในพระราชปูถมัภ์และโครงการหลวงยงัมีสดัสว่นในการได้รบัเงินบรจิาคนอ้ย และหา่งไกล 
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จากสถาบันทางศาสนามาก อีกทั้ง จำานวนผู้บริจาคก็ไม่บ่อยเท่ากับการให้กับสถาบัน
ทางการศึกษา สถาบันด้านสาธารณสุขและองค์กรชุมชน อัตราส่วนตามสถิตินี้ชี้ให้เห็น
ความจริงอย่างหนึ่งว่า การระดมทุนโดยตรงจากประชาชนทั่วไปดำาเนินไปอย่างเงียบๆ 
และรัฐบาลจะให้ความสำาคัญกับการสร้างแรงจูงใจให้บริจาคในด้านสาธารณสุขและ 
สถานศึกษา มากกว่าด้านการพัฒนา 

นอกจากน้ี ยังมีแหล่งสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้กล่าวถึงในการศึกษา เช่น ความร่วมมือ 
กับองค์กรระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาต ิ(United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) ทีร่ว่มมือกบัมูลนธิิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่กอ่ตัง้ขึน้โดยสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี 
ในปี พ.ศ. 2512 เพ่ือขจัดปัญหาการปลูกฝิ่น ด้วยการพัฒนาสภาวะความเป็นอยู่ของ
กลุ่มชาตพัินธุต์า่งๆ ในจงัหวัดเชยีงราย บางโครงการยงัดำาเนนิการในเชงิธรุกจิเพ่ือสงัคม 

หรือหน่วยงานย่อยๆ เชิงพาณิชย์ทำาหน้าที่จัดหาทุนให้กับมูลนิธิ เช่น ร้านกาแฟดอยตุง
ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงที่ขายกาแฟและพืชทดแทนฝิ่นทั่วประเทศ 

โครงการหลวงมีกองทนุเขม้แขง็และยงัปรากฏใหเ้หน็อยูท่ัว่ประเทศอยา่งชดัเจน  
จึงมักจะบดบังงานขององค์กรไม่แสวงหากำาไรอ่ืนๆ และอาจมีส่วนจำากัดการเติบโต
ของภาคการให้ทุนทางสังคมในประเทศ นอกเหนือจากนี้ ความม่ังค่ังที่ค่อนข้างสูง 
อันสบืเนือ่งมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในศตวรรษนีย้งัไม่ได้ถกูดึงมาใชเ้พ่ือเป้าหมาย
ด้านกองทุนทางสังคม โดยเฉพาะในรูปแบบเชิงสถาบันมากนัก

III. 10.

คิ ว า ม ริ เ ริ� ม ข้ อ ง คิ ร อ บ คิ รั ว
แ ล ะ อ ง คิ์ กั ร ธุ ร กิั จิ
คิ ร อ ง บ ท บ า ท ห ลั กั
ใ น ภ า คิ กั า ร ใ ห้ ทุ น เ พ่ื่� อ สั ง คิ ม

ความโดดเด่นของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นดำารงอยู่เคียงข้างกับการ 
ริเริ่มของครอบครัวและบริษัทต่างๆ ที่อาจไม่ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรในการให้ทุนอิสระ
เสมอไป มูลนธิใินสหรฐัอเมรกิาได้สง่เสรมิตน้แบบของมูลนธิทิีมี่กองทนุเพ่ือการใหท้นุและ
ทำางานในภูมิภาคนี ้ โดยเฉพาะมูลนธิฟิอรด์ทีพ่ยายามกระตุน้งานด้านการใหท้นุเพ่ือสงัคม
ระดับท้องถิ่นในมุมมองของตน แต่ผู้ม่ังค่ังร่ำารวยก็ยังไม่ได้รับแนวความคิดริเริ่มเช่นนี้ 
อย่างเต็มท่ีนัก การให้ทุนเพ่ือสังคมน้ันจะเน้นให้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาทางสังคม เพ่ือก่อ 
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง แทนที่จะใช้แนวทางของการบริจาคเพ่ือการกุศล  
เพื่อเยียวยาสภาวะของผู้คนด้อยโอกาส และขจัดความทุกข์ยากนั้น แต่สาธารณชนทั่วไป
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มักจะไม่เข้าใจแนวทางดังกล่าว และผู้ให้ทุนในท้องถิ่นก็แทบจะไม่ได้นำาแนวทางนี้ไป 
ดำาเนินการเลย

โครงการท่ีรบัทุน ซึง่มเีป้าหมายเพ่ือสงัคมต่างๆ น้ัน มกัจะไมค่่อย
ลงทุนในการสรา้งผลยัง่ยนืระยะยาวให้กับผู้รบัประโยชน์ แต่จะชว่ย
ในเรื่องท่ีได้ผลทันทีหรือผลระยะสั้น การให้เช่นน้ันถือเป็นเพียง 
การกุศล เพราะความผูกพันของผู้ให้จะจบลง หลังจากการให้ไปแล้ว  
(Natalie Phaholyothin, 2017: 190) 

ด้วยเหตุนี้เอง จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดในทุกวันนี้มูลนิธิเอกชนไทยจำานวน
น้อยมากท่ีบริหารตามแนวทางแบบมูลนิธิของสหรัฐอเมริกาที่ดำาเนินงานในต่างประเทศ 
เช่น กองทุนซ่ึงนำารายได้ไปใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารและโครงการ (กองทุนจึงไม่ต้อง
ระดมทนุ) วสิยัทศันเ์ชงิกลยทุธใ์นการระบคุวามทา้ทายหลักและชีท้างออกด้วยกลยทุธข์อง
การให้ทุนอย่างมีระบบ จึงมุ่งให้ทุนช่วยเหลือเท่านั้น กองทุนไม่ต้องบริหารเอง เพราะมี
เจ้าหน้าที่มืออาชีพเข้ามาดำาเนินการ และบริหารโดยคณะกรรมการอิสระ และให้อภิสิทธิ์
กับองค์กรภาคประชาสังคมเป็นผู้รับทุน (Sciortino, 2017) ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใตแ้ละประเทศอ่ืนๆ ในเอเชยีตะวนัออก กพ็บการดำาเนินงานเชน่นีไ้ด้ยากเชน่เดียวกนั 
โดยมักจะแก้ตัวด้วยเหตุผลว่าเพราะคุณค่าทางวัฒนธรรมที่คาดหวังให้ผู้ที่ร่ำารวยกว่า 
เห็นแก่ส่วนรวม และจัดความสำาคัญให้กับครอบครัวเครือญาติหรือเครือข่ายในอุปถัมภ์มาก่อน  
และมักจะเสนอข้อถกเถียงว่า ในกรณีของครอบครัวชาวจีนไทยที่ร่ำารวยนั้น จะมีคติที่
ฝังรากลึกในความภักดีต่อครอบครัว ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น “หล่อหลอมและฝังลึก
ในรูปแบบของการบริหารบริษัท ตลอดจนรูปแบบการทำาการกุศลในนามของครอบครัว 
หรอืบรษิทั” (Apinya Feungfusakul, 2020) ยิง่ไปกวา่นัน้ กจ็ะใชค้วามม่ังค่ังเพ่ือตอกย้ำา
ความชอบธรรมและสรา้งสถานภาพทางสงัคมของตน ด้วยการกระทำาเฉพาะหนา้ทีส่ามารถ
ช่วยเหลือและสงเคราะห์ แทนการมองระยะยาวและวางแนวทางที่อาจยังไม่ชัดเจนนัก 
ในการตั้งกองทุนให้กับองค์กรอิสระ (Baron, 1997; Sciortino, 2017)

นบัวา่เป็นเรือ่งนา่สนใจมากทีไ่ทยและประเทศตา่งๆ ในภูมิภาคตา่งนำาตน้แบบ
ของมูลนธิทิีมี่กองทนุเพ่ือการใหท้นุมาปรบัใช ้โดยมูลนธิทิีก่อ่ตัง้ขึน้ในชว่งทศวรรษที ่2520 
ซ่ึงได้รับทุนและเปลี่ยนให้นำาหนี้มาใช้เพ่ือการพัฒนา (debt-for-development swaps)  
ภายใตโ้ครงการทวภิาคีกบัสหรฐัอเมรกิา แคนาดา และภาคีอ่ืนๆ เชน่ มูลนธิวิเิทศพัฒนา 
(Development Cooperation Foundation: DCF) หลงัจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2544 รฐับาลไทย 
ได้นำาต้นแบบเดียวกันนี้มาใช้ เพ่ือก่อตั้งสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ (สสส.) ซ่ึงเป็นสถาบนัแนวหนา้ทีด่ำาเนนิการด้วยทนุจากรฐั กอ่ตัง้เป็นองค์กรของ
รฐัทีอิ่สระ เพ่ือความยดืหยุน่ในการใหท้นุกบัผูมี้สว่นได้สว่นเสยีทีไ่ม่ได้เป็นหนว่ยงานรฐัและ
หลีกเล่ียงความยุ่งยากแบบราชการที่ตายตัว ในปี พ.ศ. 2560 สสส. บริหารเงินเกือบ 
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4,000 ลา้นบาททีไ่ด้จากภาษทีีร่ฐัจัดเกบ็จากผูผ้ลติและนำาเขา้สรุาและยาสบูในอัตรารอ้ยละ 
2 ของภาษทีีต่อ้งชำาระ ในปีเดียวกนั สสส. มีเงินสำาหรบัใหท้นุและค่าใชจ่้ายในการบรหิาร  
3,900 ล้านบาท จนอาจกล่าวได้ว่า สสส. เป็นองค์กรให้ทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  
โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาสงัคม แม้เทยีบกบัมูลนธิขิองยโุรป ญ่ีปุ่น และสหรฐัอเมรกิา  
ทีใ่หท้นุในไทย กมี็ค่าใชจ่้ายปีละไม่เกนิแหง่ละ 5 ลา้นดอลลารส์หรฐั ถงึแม้ว่ามูลนธิลูิกผสม
แบบน้ีจะไม่ตรงกับคำานิยามเดิมของมูลนิธิเอกชน เนื่องจากใช้เงินทุนจากภาครัฐ แต่ก็
แสดงถึงการนำาเข้าต้นแบบของการบริหารและการให้ทุนมาใช้ รวมถึงกลยุทธ์การให้ทุน 
ที่ชัดเจนและมีเป้าหมายในการตั้งคำาถามกับรากเหง้าของปัญหาสุขภาพ โดยการสร้าง 
ผลกระทบจากพลังร่วมกันของการวิจัย การรณรงค์ด้านนโยบาย และความเคล่ือนไหวทางด้าน 
สงัคม (รปูที ่4) ขอบเขตและผลกระทบของ สสส. นัน้นา่สนใจ เพราะประสบความสำาเรจ็ 
ในการลงทุนเพ่ือขับเคล่ือนการเคล่ือนไหวภาคประชาสังคมที่ส่งเสริมเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม สถานภาพกึ่งอิสระและการพึ่งพา
ทุนจากรัฐก็เป็นปัญหาท้าทาย เนื่องจากเปิดช่องให้กับการแทรกแซงทางการเมืองและ
เจตนารมณ์ของข้าราชการแนวอนุรักษ์นิยม (Suladda Pongutta et. Al., 2019; และ
ดูเพิ่มเติมต่อไป)

รปูท่� 4 กิลยุทธก์ิารใหทุ้นำของสำานัำกิงานำกิองทุนำสนัำบสนุำนำกิารสรา้งเสรมิิสุขภูาพื้

บรรลเุป้าหมายอาสาสมัครในระดับสากล
และเป้าหมายด้านสุขภาพตามเป้าหมายของการพัฒนาท่ียัง่ยืนสําหรบัโรคไม่ติดต่อ

การเขา้รว่ม
ทางการเมือง

หลักฐานทาง
วทิยาศาสตร์

ขบวนการ
ทางสังคม

ยุทธศาสตรด้์านสุขภาพของไทยเพ่ือสรา้ง
ความเขม้แขง็และปรบัทิศทางใหช้มุชนสามารถ

ปอ้งกันโรคไม่ติดต่อและปอ้งกันสุขภาพ

ยุทธศาสตรด้์านสุขภาพของไทย
เพ่ือสนับสนุนการขบัเคล่ือน
เชงินโยบายและการรณรงค์

เชงิสาธารณะในวงกวา้ง

ยุทธศาสตรด้์านสุขภาพของไทยเพ่ือสนับสนุน
พันธมติรจากหลายภาคส่วนในวงกวา้ง องคก์ร
ภาคประชาสังคม และพลเมืองท่ีมีความต่ืนตัว

ยุทธศาสตรด้์านสุขภาพของไทย
เพ่ือสนับสนุนการวจิยั

เชงินโยบาย การติดตามและ
ประเมินผล การดําเนินนโยบาย

ด้านส่งเสรมิสุขภาพ

เพ่ิมการดําเนินงานจากหลายภาคส่วน

ปรบัปรงุรปูแบบการใชช้วีติ
และการปฏิบติัใหเ้ปน็ผลดีต่อสุขภาพ

ปรบัปรงุส่ิงแวดล้อม
ใหเ้ปน็ผลดีต่อสุขภาพ

ที�ม�: Suladda Pongutta et. al. (2019)

นอกเหนือจากองค์กรให้ทุนท้องถิ่นขนาดใหญ่นี้แล้ว ก็ยังมีสถาบันเอกชนที่ให้
ทนุอีกสามประเภท ซึง่เป็นเพียงองค์กรใหท้นุ เง่ือนไขทีต่า่งจาก สสส. เพราะองค์กรเหล่านี ้
เป็นทั้งผู้ให้ทุนและผู้รับทุน รวมทั้งเป็นหน่วยดำาเนินงานไปพร้อมๆ กัน ประเภทแรกนั้น 

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
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เรียกกันว่า “มูลนิธิเมตตา” จะเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวไทยจีนและเชื่อมโยงกับวัดจีน 
ดังได้กล่าวไว้แล้ว ประเภทที่สอง คือ มูลนิธิของครอบครัวที่ได้ทุนจากสมาชิกของ
ครอบครัวเดียว ซึ่งมักจะประกอบด้วยคนหลายช่วงอายุ ที่ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับธุรกิจ
ครอบครัว และประเภทที่สาม เป็นองค์กรที่เชื่อมโยงกับมูลนิธิขององค์กรธุรกิจ (ซ่ึงไม่
เกี่ยวกับครอบครัว) 

“มูลนธิเิมตตา” กลุม่นีจั้ดเป็นสถาบนัด้านการกศุลทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในไทย เริม่กอ่ตัง้ 
ขึน้มาในสมัยพุทธศตวรรษที ่24 และขยายตวัเป็นเครอืขา่ยของสมาคมทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื
ซ่ึงกนัและกนั และสวสัดิการสงัคมทีมี่จุดกำาเนดิรว่มกนัจากประเทศจนีในชว่ง พ.ศ. 2462-
2481 มูลนิธิแรกในกลุ่มนี้ คือ มูลนิธิความเมตตากรุณาชาวสยามในต่างแดน ซึ่งตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2453 และตอ่มาในปี พ.ศ. 2480 ได้จดทะเบยีนในนาม มูลนธิฮ่ัิวเค้ียวป่อเตก็
เซ่ียงตึง๊ ซ่ึงในปัจจบุนัถือวา่เป็นมูลนธิเิมตตาสงเคราะหท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ จากการมีสาขาอยูท่ัว่
ประเทศ มีทนุและทรพัยส์นิและกจิกรรมอีกมากมายนบัไม่ถว้น รวมถงึโรงพยาบาลหวัเฉยีว 
ซ่ึงเริม่จากการใหก้ารรกัษาแผนจีน และมหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิในจังหวดั
สมุทรปราการ (Formoso, 1996) คณะกรรมการของมูลนธิเิหลา่นีส้ว่นใหญ่ประกอบไปด้วย 
ตัวแทนจากชุมชนที่ร่ำารวยและรับผิดชอบดูแลด้านการเงิน (มาจากการบริจาคส่วนบุคคล 
รวมถงึการระดมทนุ) สว่นการบรหิารนัน้มอบใหเ้จา้หนา้ทีมื่ออาชพีเป็นผูด้ำาเนนิการ หากไม่ 
รวมกิจกรรมด้านศาสนาที่มีวัดจีนเป็นศูนย์กลางดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว กิจกรรมต่างๆ 
ของมูลนิธิจะประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติและการขจัดความ
ยากจน การจัดการศึกษาและการดูแลสุขภาพ แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนวัฒนธรรมและ
ศิลปะอีกด้วย กิจกรรมด้านบริการที่โด่งดังมากที่สุดของมูลนิธิ ได้แก่ การจัดเก็บศพ
จากอุบัติเหตุและภัยต่างๆ และการให้บริการจัดงานศพให้กับผู้ที่ขาดแคลน (Natalie 
Phaholyothin, 2017)

มูลนธิใินกลุ่มทีส่อง “มูลนธิคิรอบครวั” เกดิขึน้เม่ือไม่นานมานี ้สว่นใหญ่กอ่ตัง้ขึน้ 
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา เหตุผลที่ครอบครัวร่ำารวยก่อตั้งมูลนิธิขึ้นด้วยทรัพย์สินและ
ทรัพยากรมนุษย์ของครอบครัวมีหลายประการด้วยกัน แต่การศึกษาองค์กรการให้ทุน
เพ่ือสังคมของครอบครัวในเอเชีย ซ่ึงรวมทั้งไทยด้วย ชี้ว่า เหตุผลร่วมกันที่พบมากที่สุด 
ในการตัง้มูลนธิ ิ คือ “เพ่ือสรา้งความม่ันใจใหก้บัความตอ่เนือ่งของค่านยิมของครอบครวั
หรอืสรา้งมรดกความทรงจำาทีย่ัง่ยนื” ตามมาด้วยการสรา้งความเป็นปึกแผน่ของครอบครวั 
และการเพ่ิมความสามารถของรุน่หลัง แตเ่หตผุลในเชงิปฏบิตัจิรงินัน้อยูท่ีก่ารสรา้งอิทธพิล
ทางการเมืองหรือธุรกิจ การอุปถัมภ์ และการยกระดับสถานภาพในชุมชน มูลนิธิของ 
ครอบครวัเหล่านี ้กค็ลา้ยๆ กบัการบรจิาคอยา่งไม่เป็นระบบของคนร่ำารวย เพ่ือมุ่งตอบสนอง 
ความคาดหวังของส่วนรวม และในกรณีของกลุ่มพลัดถิ่นก็จะมุ่งสานความเชื่อมโยงกับ
ประเทศต้นกำาเนิด ซ่ึงมักจะเป็นประเทศจีน (Hayling et al., 2014; UBS-INSEAD, 
2012)
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เชน่เดียวกบักรณขีองมูลนธิด้ิานการกศุลของคนจีน มูลนธิขิองครอบครวัมักจะ 
ไม่ได้เป็นผูบ้รจิาคอยา่งเตม็ที ่แตจ่ะผสมผสานการใหท้นุกบัการดำาเนนิโครงการเองโดยตรง  
และยงัระดมทนุจากแหล่งอ่ืนๆ สำาหรบัโครงการของตนด้วย จึงกลายเป็นคู่แขง่กบัองค์กร
ต่างๆ ที่กลุ่มนี้ควรจะให้ทุนสนับสนุน เมื่อมูลนิธิเหล่านี้จัดสรรทุน ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ
เฉพาะกจิและมักจะใหก้บับคุคลและสถาบนัทีค่รอบครวัรูจั้กมักคุ้น บคุลากรและระบบบรหิาร 
จากธุรกิจครอบครัวมักถูกดึงให้มาช่วยลดข้ันตอนและประหยัดทุนทรัพย์ มูลนิธิบางแห่งยังใช้ 
กำาไรของบริษัท ซึ่งไม่ใช่เฉพาะความมั่งคั่งส่วนตัว เพื่อมีส่วนร่วมในการให้ทุนเพื่อสังคม

ในทวีปเอเชียน้ันคงต้องตระหนักในความจริงอย่างหน่ึงว่า  
การแยกแยะสัดส่วนระหว่างการให้ทุนเพ่ือสังคมของครอบครัว 
และบริษัท ในแง่ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) น้ันยากลำาบากมาก การให้ทุนของบุคคล
หรอืครอบครวัมกัมองกันวา่เป็น “การให้ของบรษิทั” เพราะในขณะน้ี 
จะดำาเนินการผ่านการตั้งมูลนิธิหรือกองทุนของบริษัท ทั้งๆ ที่เงิน 
ที่ไหลเข้ามูลนิธิเหล่านี้มาจากทั้งเจ้าของ นักลงทุน พนักงาน หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (UBS-INSEAD, 2012: 23)

ความพัวพันระหวา่งมูลนธิคิรอบครวักบับรษิทัครอบครวัไม่ใชเ่รือ่งนา่แปลกใจแต่
ประการใด เม่ือคำานงึถงึวา่ “ครอบครวัยงัคงเป็นจุดแขง็ในกจิกรรมเชงิธรุกจิและการใหท้นุ
เพื่อสังคม” (UBS Philanthropy Services & INSEAD, 2012: 16) ความคลุมเครือ
ระหว่างเป้าหมายของการให้ทุนเพ่ือสังคมและธุรกิจก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน เพราะ
แสดงถงึลักษณะขององค์กรใหท้นุเพ่ือสงัคมในทอ้งถิน่ของไทยในประเภททีส่าม ในทำานอง
เดียวกบัมูลนธิคิรอบครวั มูลนธิขิององค์กรธรุกิจทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัครอบครวักมี็การบรหิาร
แตกต่างกันไป ตั้งแต่การรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จนถึงขั้นแยกการดำาเนินกันระหว่างงาน
ของบริษัทกับการให้ทุนเพ่ือสังคม แต่ส่วนใหญ่ยังคงความเชื่อมโยงระหว่างชื่อเสียงทาง
ธุรกิจของบริษัท กองทุน การบริหาร และการให้ทุน ลักษณะร่วมกันอีกประการหนึ่งคือ  
การเน้นสวัสดิการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น มูลนิธิของกลุ่มสยามซีเมนต์ (เอสซีจี) ซ่ึงจัดตั้งโดยบริษัท
ปูนซีเมนตไ์ทย จำากดั เป็นมูลนธิทิีจั่ดตัง้โดยองค์กรธรุกจิทีเ่กา่แกแ่ละม่ันคงทีส่ดุแหง่หนึง่
ของประเทศและเป็นผู้ผลิตซีเมนต์กับวัสดุก่อสร้างสำาหรับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
มูลนธินิีใ้หท้นุการศกึษากวา่ 77,000 ทนุกบัเด็กและเยาวชนทีข่าดทนุทรพัยม์ากวา่ 36 ปี  
และยังมีโครงการอ่ืนๆ ที่พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมยังช่วยก่อสร้างโรงเรียนทั่วประเทศ
อีกด้วย18

18  https://www.scgfoundation.org/en/project/showcase/scholar
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หากไม่คำานงึถึงความรเิริม่หลกัๆ แล้ว คงตอ้งเนน้อีกครัง้วา่ การสรา้งรปูแบบ 
สถาบันของการให้ทุนยังคงพบเห็นได้ยาก ทั้งนี้ เพราะผู้บริจาคส่วนใหญ่ที่เป็นบริษัท 
บุคคล และครอบครัวร่ำารวยก็ดี มักดำาเนินการผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทาง
ขององค์กรธรุกจิ มากกวา่มูลนธิเิอกชน สว่นหนึง่เนือ่งมาจากสภาวะแวดล้อมเชงินโยบาย 
ยงัไม่เอ้ือ องค์กรธรุกจิทัง้หลายจึงเลือกแนวทางของความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) แทนการใหท้นุเพ่ือสงัคมตามนยัเดิม ในฐานะเป็นปฏิบตักิาร 
และแนวความคิดที่ให้ผลโดยตรงต่อครอบครัวและธุรกิจ อีกทั้ง รัฐบาลและประชาชน 
ยังเข้าใจดีกว่า (Chhina et al., 2014) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้นในไทยตั้งแต่มีการจัดตั้ง
สถาบันองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility Institute) ในช่วง
กลางทศวรรษที่ 2540 อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคมของ
โครงการหลวงต่างๆ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีธุรกิจสำาหรับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (The Network of Non-Governmental Organizations and Business 
Partnerships for Sustainable Development) เริ่มแรกความพยายามมาจากธุรกิจ
เพ่ือสังคมประกอบด้วยโครงการอาสาสมัครของพนักงานและโครงการให้บริการชุมชน  
ต่อมาจึงได้ขยายออกไปผ่านการเข้าร่วมโครงการโดยตรง การบริจาคเงิน และการบริจาคอ่ืนๆ  
(Pareena Prayukvong, and Olsen, M., 2009) อย่างไรก็ตาม มีคำาถามเกิดขึ้น
เม่ือแนวความคิดธุรกิจเพ่ือสังคมถูกผนวกเข้ากับการดำาเนินงานทางธุรกิจหลัก ทำาให้
วิตกกังวลกันไปต่างๆ นานา ถึงการฟอกเงินจำานวนมากตามมา (Suthisak Kraisorn-
suthasinee and Swierczek, 2006) นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บุคคลที่
ร่ำารวย ครอบครวั และองค์กรธรุกจิตา่งแสดงความสนใจในการลงทนุเพ่ือสรา้งผลกระทบ 
ในฐานะทีเ่ป็นแนวทางในการลงทนุยอ่ยๆ แบบใหม่ ทีเ่ปิดโอกาสใหท้นุขยายตวั เพ่ือสรา้ง
ผลกระทบทางสงัคม พรอ้มๆ ไปกบัได้ผลตอบแทนทางการเงินด้วย และยงัเกีย่วขอ้งกบั
การลงทนุในชือ่ทางธรุกจิใหม่ๆ ของวสิาหกจิเพ่ือสงัคม ในฐานะเป็นธรุกจิทีแ่สวงหากำาไร 
ในขณะเดียวกันก็ยังอ้างได้ว่าสนับสนุนเป้าหมายทางสังคมด้วย

รูปแบบของทุนที่ให้ผ่านสถาบันทั้งทางการและที่ยังไม่เป็นทางการได้ช่วย
สนบัสนนุทุนใหก้บัเป้าหมายตา่งๆ อยา่งหลากหลาย ทนุสว่นใหญ่นัน้เนน้ใหก้บัการศกึษา 
โดยเฉพาะการสรา้งอาคารเรยีนและทนุการศกึษา สว่นการดูแลรกัษาทางการแพทยอ์ยูใ่น 
ระดับรองลงมา ซ่ึงรวมถึงการสร้างอาคารโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลกลุ่มคน 
ด้อยโอกาส ผู้ให้ทุนยังสนับสนุนการพัฒนาชุมชนผ่านบริษัทธุรกิจและโครงการความ 
รับผิดชอบต่อสังคมในบริเวณรอบๆ ที่ตั้งทรัพย์สินของบริษัท และยังให้ความช่วยเหลือ 
เป็นครั้งคราวในกรณีเกิดภัยพิบัติหรืองานชุมชน การพิจารณาสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมนั้นมักจะตั้งอยู่บนเหตุผลด้านการสร้างชื่อเสียงทางธุรกิจ ส่วนการช่วยเหลือ
ด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางสังคมและเพศนั้นยังมีน้อย อย่างไรก็ตาม  
มีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่ดูจะหันมาสนใจในเป้าหมายเหล่านี้มากกว่าคนรุ่นพ่อแม่ 
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โดยท่ัวไปแล้ว กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจเพ่ือสังคม และ
การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบทางสังคมของมูลนิธิต่างๆ ในไทยส่วนใหญ่นั้น จะมุ่งเน้น
ช่วยเหลือเยียวยาความทุกข์ยากของมนุษย์และปัญหาสวัสดิการเฉพาะหน้า ไปพร้อมๆ 
กับการแทรกแซงกระบวนการทางเศรษฐกิจ แต่องค์กรเหล่านั้นมักจะหลีกเลี่ยงแนวทาง
การเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ประเด็นกบัตน้ตอของปัญหาทางสงัคม และละเวน้การรณรงค์ หรอื
เขา้ไปมีสว่นรว่มกบัการปฏริปูเชงินโยบาย ธรรมาภิบาล หรอืสนบัสนนุด้านสทิธมินษุยชน  
ข้อจำากัดดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากความกังวลที่เพ่ิมมากขึ้นต่อความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
และความขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลหรือฝ่ายอ่ืนๆ ซ่ึงอาจกระทบต่อองค์กรธุรกิจ  
ความคิดที่จะหลีกเล่ียงความเสี่ยงเช่นนี้ยังส่อนัยให้เห็นว่า องค์กรให้ทุนเพ่ือสังคมใน 
ทอ้งถิน่กเ็หมือนกบัผูบ้รจิาครายบคุคล นัน่คือ แทบจะไม่ใหท้นุกบัองค์กรภาคประชาสงัคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มักจะหลกีเลีย่งองค์กรทีมุ่่งรณรงค์ด้านนโยบาย แม้วา่ในยามนีอ้งค์กร
เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับการค่อยๆ หดหายไป
ของทุนทรัพย์ต่างๆ 

III. 11.

ร่ ปั แ บ บ กั า ร บ ริ จิ า คิ
แ บ บ ใ ห ม�
นำ า ไ ปั ส่� วิ ถีุ ใ ห ม� ห ร่ อ ไ ม� 

ภายหลงัวกิฤตทิางการเงินในปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกจิไทยเริม่ฟ้ืนตวัและเปล่ียน
สถานะจากประเทศรายได้ต่ำาถงึปานกลาง ในชว่งปี พ.ศ. 2554 ไทยได้กลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางระดับสูง องค์กรให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในไทยเริ่มถอนตัว 
ออกไป และนำาไปสูก่ารลดลงของเงินทนุชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศและการสนบัสนนุองค์กร 
ภาคประชาสงัคมในฐานะทีเ่ป็นภาคีหลกัด้านการพัฒนา สง่ผลใหอ้งค์กรภาคประชาสงัคม 
ต้องเผชิญกับความยากลำาบากในการด้ินรนเพ่ือระดมทุนจากภาคประชาชน เนื่องจาก 
ความนยิมบรจิาคใหก้บัญาต ิเป้าหมายทางศาสนา หรอืโครงการหลวงทีมี่มากกวา่ ตลอดจน 
ทัศนะเชิงลบที่มีต่อภาคประชาสังคมว่าต่อต้านภาครัฐ (ดไูดจ้ากตารางที่ 6) ขณะที่สำานัก
กองทนุสนับสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ได้เขา้มาชว่ยเตมิชอ่งวา่งนีไ้ด้บา้งในบางด้าน  
แต่ข้อเสนอเพ่ือแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส่อนัยให้เห็น
ถงึความพยายามจำากดับทบาทในการสนบัสนนุอยา่งเปิดกวา้งแกข่บวนการของภาคประชา
สังคมมีเพ่ิมมากขึ้น (Suladda Pongutta et. al., 2019) ดัชนีความยั่งยืนขององค์กร
พัฒนาเอกชนของไทยลา่สดุ (NGO Sustainability Index USAID, 2019) สรปุได้วา่ในปี 
พ.ศ. 2561 ความยัง่ยนืขององค์กรภาคประชาสงัคมลดลง ทัง้นี ้หลายองค์กรตอ้งประสบ
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กับความลำาบากในการหาแหล่งทุนภายในประเทศ ซึ่งทำาให้ตกอยู่ในสภาวะพึ่งพามากขึ้น 
และกระทบต่อโครงการต่างๆ รวมถึงการออมชอมให้มีผลกระทบต่อสังคมลดลงด้วย 

ขณะเดียวกัน สำานึกทางสังคมในกลุ่มเยาวชนเริ่มก่อตัวมากขึ้น ประกอบกับ
นวตักรรมด้านเทคโนโลยทีีข่ยายตวั อาจผลักดันใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงบางอยา่ง องค์กร
ภาคประชาสงัคมสว่นใหญ่มองเหน็คุณค่าของการขยายฐานของผูใ้หท้นุ ด้วยการระดมทนุ
จากประชาชนในวงกว้าง (crowd funding) จากฐานอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ และพยายาม
สรา้งกลุม่ “เพ่ือน” เพ่ือเขา้รว่มใหก้ารสนบัสนนุ วธิกีารเชน่นีแ้ละนวตักรรมอ่ืนๆ อาจทำาให ้
เป้าหมายด้านสังคมได้รับความนิยมมากขึ้น ช่วยเพ่ิมทัศนะแง่บวกให้กับงานขององค์กร
ภาคประชาสังคมในสายตาของประชาชนทั่วไป ตลอดจนช่วยประเมินค่าให้กับความริเริ่ม
ต่างๆ ขณะที่เปิดทางเลือกให้ระบุการบริจาคโดยตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาสังคม  
แทนการบริจาคทางศาสนาและเพ่ือการกุศลเท่านั้น องค์กรภาคประชาสังคมในไทย 
เร่ิมนำาการบริจาคผ่านวิธีการออนไลน์เพ่ือการระดมทุนบ้างแล้ว องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง 
ประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้เชื่อมต่อกับช่องทางการชำาระเงิน
ผ่านเว็บไซต์หรือแนะนำาให้ใช้ช่องทางการบริจาคเพ่ือสังคมระหว่างประเทศ เช่น โกลบัล 
กิฟวิ่ง (Global Giving) หรือช่องทางในระดับภูมิภาค เช่น กิ๊ฟว์ทูเอเชีย (Give2Asia)  
ชอ่งทางในไทย ได้แก ่เทใจดอทคอม (TaejaiDotcom) ซึง่แปลครา่วๆ ได้วา่ การใหด้้วยใจ 
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดยกลุ่มขององค์กรพัฒนาเอกชนที่รวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็น  
เชนจ์ฟิวชัน่ (ChangeFusion) มูลนธิเิพ่ือคนไทย (the Khon Thai Foundation) มูลนธิ ิ
อโชก้า (ประเทศไทย) เครือข่ายจิตอาสารุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย (Thai Young Philan-
thropists Network: TYPN) บรษิทั โอเพ่นดรมี จำากดั (Open Dreams) และหนงัสอืพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ยังเชื่อมผู้บริจาครายบุคคลกับงานขององค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น  
ชมุชน และกจิกรรมการกศุลโดยตรง จนถงึทกุวนันี ้ เทใจดอทคอม ได้รบัเงินบรจิาคกวา่ 
60 ลา้นบาท สำาหรบัโครงการ 281 แหง่ จากผูบ้รจิาคกวา่ 30,000 คน ด้วยเงินบรจิาคที่
เตบิโตจากประมาณ 400,000 บาทในปี พ.ศ. 2555 เป็น 23 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561  
(Ada Chirapaisarnkul, 2019)

ขณะทีก่ารเตบิโตเชน่นีอ้าจจะชว่ยหนนุนำาใจอยูบ่า้ง แตก่ารตอบรบัตอ่การระดม
ทนุทางออนไลนส์ว่นใหญ่ยงัค่อนขา้งต่ำา เม่ือเทยีบกบัการบรจิาคเงินสดแบบไม่เป็นทางการ 
กลุ่มคนไทยชนชัน้กลางระดับล่างยงัใชบ้ตัรเครดิตเพ่ือใชจ่้ายและบรจิาคออนไลนไ์ม่มากนกั  
แตเ่รือ่งนีก้อ็าจเปล่ียนแปลงไป เม่ือมีการใชแ้อปพลเิคชนัของธนาคารทางโทรศพัทมื์อถอื
มากขึน้ ธนาคารในประเทศหลายแหง่ได้พัฒนาแอปพลิเคชนัทีเ่อ้ือตอ่การบรจิาคใหอ้งค์กร
การกศุลทีไ่ด้รบัการยอมรบัและออกใบเสรจ็เพ่ือใชอ้้างอิงในการหกัภาษ ีจึงนา่สนใจตดิตาม
ระดับการบรจิาคเงินด้วยวธินีีใ้นอนาคต อีกคำาถามหนึง่กคื็อ นวตักรรมทางเทคโนโลยจีะ
เปล่ียนแปลงลักษณะการบรจิาคได้เพียงใด เทา่ทีเ่ป็นอยูข่ณะนี ้การศกึษาโครงการทีเ่สนอ
บนแพลตฟอร์มสำาหรับการบริจาคเผยให้เห็นว่า การบริจาคเช่นนั้นมักจะอยู่ในเรื่องของ
อารมณ์และช่วยเหลือด้านการกุศล ส่วนจะแสดงถึงการให้ทุนเพ่ือกิจกรรมการพัฒนาเชิง
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โครงสร้างหรือเชิงนโยบายนั้นหาได้ยากมาก เครือข่ายจิตอาสารุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย
ตระหนักถึงอคติข้อนี้และพยายามที่จะเสนอการบริจาคเชิงกลยุทธ์อย่างน้อยก็ในกลุม่ของ
ผู้ให้ทุนเพื่อสังคมรุ่นใหม่ 

ภาพผสมผสานเช่นนี้ยังปรากฏให้เห็นในการบริจาคเพ่ือการกุศลด้วยแรง 
ขบัเคล่ือนของดาราและ “ผูท้รงอิทธพิล” ทีเ่พ่ิมขึน้อยา่งมาก กรณโีด่งดังในกลุม่นี ้ ได้แก ่
นักร้องเพลงร็อค อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ซึ่งสร้างชื่อเสียงจากการวิ่ง
ระยะไกล 55 วนัตดิตอ่กนั จนระดมทนุได้ถึง 1.37 พันล้านบาท เพ่ือมอบใหโ้รงพยาบาล
ของรฐัในปี พ.ศ. 2560 ตัง้แตน่ัน้มากย็งัวิง่เพ่ือระดมทนุสำาหรบัโรงพยาบาลทีข่าดแคลน
ภายใต้โครงการ “ก้าวคนละก้าว” ในขณะที่การวิ่งเพื่อการกุศลเป็นที่ชื่นชมยินดีกันทั่วไป 
บริษัทต่างๆ แข่งกันเพ่ือที่จะนำาชื่อธุรกิจของบริษัทไปเกี่ยวข้องกับการวิ่งเพ่ือการกุศล 
แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนและคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของแนวทางนี้ ในการแก้ไข
ปัญหาเรื้อรังจากการขาดแคลนงบประมาณของโรงพยาบาลในประเทศ ความพยายาม 
ในการระดมทุนดังกล่าวมักจะขาดการตรวจสอบ เช่นเดียวกับในกรณีของการบริจาค
เพ่ือเป้าหมายทางศาสนา เม่ือการระดมทุนเสร็จสิ้นลง คนส่วนใหญ่มักไม่สนใจเรื่องการ 
ใชจ่้าย ซึง่เสีย่งตอ่การฉอ้ฉล ตวัอยา่งทีเ่กดิขึน้เม่ือเรว็ๆ นี ้ ได้แก ่ความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้
ในการแจกจา่ยเงินมากกวา่ 400 ล้านบาท ทีบ่ณิฑ ์บรรลือฤทธิ ์นกัแสดงและอาสาสมัคร 
มูลนิธิร่วมกตัญญู ระดมทุนเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในภาคเหนือของประเทศไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 (Bangkok Post, 2019a)

เม่ือเกดิการฉวยโอกาสหาประโยชนจ์ากการบรจิาครปูแบบใหม่เหล่านี ้จงึไม่ใช่
แค่เพียงพยายามจะเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริจาครูปแบบเดิมเท่านั้น แต่คงต้องใช้ 
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาระบบการติดตาม เพ่ือความโปร่งใสและ 
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม จากการมอง
การบริจาคเป็นเพียงเปา้หมายในตัวเอง โดยอสิระจากสภาวะแวดล้อมตามความเป็นจริง 
เชงินโยบายและเชงิการเงิน และหนัมาสนบัสนนุการบรจิาคเชงิกลยทุธ ์ ซ่ึงสรา้งผลกระทบ
ได้ยั่งยืนมากขึ้น (Natalie Phaholyothin, 2017)

III. 12.

ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ที� เ ห ม า ะ ส ม
สำ า ห รั บ กั า ร บ ริ จิ า คิ

ในกรณีของไทย การดำาเนินงานและการเติบโตของภาคองค์กรไม่แสวงหา
กำาไรนัน้แทบไม่ได้รบัความใสใ่จในเชงินโยบายแตอ่ยา่งใด จนทิง้ใหป้ระเด็นตา่งๆ ไรก้าร 
แก้ไขหรือขาดการกำากับที่ดี ขณะเดียวกัน องค์กรพัฒนาเอกชนเองก็ไม่ใยดีต่อการกำากับ



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0Khon Thai 4.0

197 ทบทวนแนวคิด
จติสาธารณะกับสังคมไทย

คนไทย
ใจดี

ดูแลกันเองและการเปิดเผยข้อมูล (WINGS, 2002) ข้อจำากัดต่างๆ ของกลไกด้าน
นิติบัญญัติและการควบคุมในสภาพที่เป็นอยู่จริงจึงลดทอนความสนใจที่จะสร้างรูปแบบ
สถาบันให้กับการบริจาคเพ่ือสังคม ขณะที่กลับไปสนับสนุนการบริจาครูปแบบเดิมเพ่ือ
ศาสนาและการกุศล มากกว่าการบริจาคในเชิงการพัฒนา

สรุปแล้ว อาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจขององค์กรไม่แสวงหากำาไรที่จะจดทะเบียน 
ยังมีจำากัด ขณะที่ผลประโยชน์ด้านภาษีสำาหรับผู้บริจาคก็มีน้อย จากมุมมองในด้านของ 
ความเป็นสถาบัน การจดทะเบียนยังให้ผลประโยชน์ที่ไม่ดึงดูดใจพอ ทั้งสำาหรับผู้บริจาค
ท่ีอยากจะตั้งมูลนิธิและองค์กรภาคประชาสังคมที่ต้องการรับทุนบริจาค ข้อจำากัดด้าน
กฎหมายจึงขดัขวางความเป็นไปได้ในการสรา้งกองทนุและดำาเนนิการในรปูแบบของมูลนธิ ิ
ที่ให้ทุนในลักษณะที่ยั่งยืน เนื่องจากมูลนิธิต้องฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น  
แต่ไม่สามารถนำาเงินต้นไปลงทุนได้ อีกทั้ง มูลนิธิส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการยกเว้นทั้งภาษี 
เงินได้และภาษีองค์กร และยังไม่สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดในฐานะองค์กร
สาธารณกุศล ภายใต้กระทรวงการคลัง เนื่องจากกระบวนการในการเริ่มต้นอย่างเป็น
ทางการนั้นยุ่งยากและเสียเวลานาน ใช้เวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนสิ้นสุดกระบวนการ
ประมาณ 3 ปี ในปี พ.ศ. 2557 มีการประมาณการว่าไทยมีองค์กรที่ไม่แสวงหากำาไร
เพียง 600 แหง่ จากทีจ่ดทะเบยีนทัง้หมด 30,000 แหง่ หรอืประมาณรอ้ยละ 2 เทา่นัน้
ที่ได้รับฐานะเป็นองค์กรสาธารณกุศลภายใต้กระทรวงการคลัง และส่วนใหญ่ก็เป็นมูลนิธิ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Anand and Hayling, 2014) ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันก็คงไม่
ต่างไปจากนี้มากนัก 

สำาหรับสมาคมหรือมูลนิธิก็ดี จะพออยู่ได้จำาเป็นต้องได้รับเว้นภาษีรายได้ของ
องค์กร ซ่ึงมาจากค่าสมาชิก ค่าลงทะเบียน เงินบริจาคหรือของขวัญ ขณะที่ต้องจ่าย 
ภาษีระหว่างร้อยละ 2-10 ของรายรับขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้ (ตารางที่ 8) นอกจากนี้  
การจดทะเบยีนและการรกัษาสถานะขององค์กรไม่แสวงหากำาไรจำาเป็นตอ้งใชท้นุและเวลา
ค่อนข้างมาก ดังนั้น องค์กรภาคประชาสังคมขนาดเล็กจึงเลือกที่จะดำาเนินการอย่างไม่
เป็นทางการ เพราะการบงัคับใชก้ฎหมายยงัมีนอ้ยเกนิไปทีจ่ะผลักดันใหผู้เ้กีย่วขอ้งจำาเป็น
ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นทางการ 

ในมุมมองของผู้บริจาค (ที่ร่ำารวย) ที่ต้องการได้รับการลดหย่อนภาษี หากไม่
บริจาคให้กับองค์กรสถานสาธารณกุศลที่มีจำานวนจำากัด โดยเฉพาะมูลนิธิในพระบรม
ราชปูถมัภ์ กมั็กเลือกทีจ่ะบรจิาคใหก้บัสถาบนัทางศาสนา โรงพยาบาลของรฐั และสถาบนั
ทางการศึกษา กองทุนของรัฐบางประเภท และกิจกรรมด้านกีฬา เพราะในกรณีเหล่านี้
เทา่นัน้ทีเ่ขาจะได้รบัลดหยอ่นถงึรอ้ยละ 100 สงูถงึรอ้ยละ 10 ของกำาไรสทุธ ิ (ได้แก ่รายได้ 
หลังหักภาษีและค่าลดหย่อนอ่ืนๆ) สำาหรับบุคคลธรรมดา และร้อยละ 2 สำาหรับองค์กร
ธุรกิจ (PWC, 2017) การบริจาคให้กับโครงการเฉพาะของรัฐบาลบางโครงการสามารถ
นำามาลดหย่อนภาษีได้ถึงร้อยละ 200 ก็มี เช่น กองทุนการศึกษา การเลี้ยงดูเด็ก ความ
ยุติธรรมสำาหรับเด็ก เยาวชนและกีฬา ในทางปฏิบัติแล้ว การบริจาคให้แก่สถาบันทาง
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ศาสนาที่จดทะเบียนจึงง่ายกว่า รองลงมา ได้แก่ การบริจาคให้แก่สถาบันการศึกษาและ
สาธารณสุขภาครัฐ ซึ่งสะท้อนความพึงพอใจของผู้บริจาคในไทยอย่างน่าสนใจ จึงน่าตั้ง
ข้อสังเกตว่า หากมีการปฏิรูปข้อบังคับทางการเงินให้หันมาสนับสนุนเป้าหมายด้านการ
พัฒนาสังคมแล้ว รูปแบบการบริจาคจะเปลี่ยนแปลงไปจากปจัจุบันหรือไม่ หรือจะเปน็ไป
ในทิศทางที่หลายคนได้ถกเถียงไว้แล้วว่าคงจะไม่แตกต่างไปมากนัก เนื่องจากแรงจูงใจ
ด้านการเงินนัน้มีนอ้ยอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะประเทศทีก่ำาหนดอัตราภาษใีหมี้ประสทิธภิาพค่อน
ข้างต่ำาและปฏิบัติตามน้อย (Hayling, Sciortino, and Upadhyay, 2014)

ตารางท่� 8 บทสรปุกิารจำดัตั�งบรษัิท กิารรายงานำ และกิฎระเบย่บด้านำภูาษ่

ประเภทองคก์ร มูลนิธิ สมาคม
องคก์รไม่แสวงกำาไร

ต่างประเทศท่�ดำาเนินงาน
ในประเทศไทย

องคก์รไม่แสวงกำาไร
ต่างประเทศท่�ตั�ง

ในประเทศไทยและ
ดำาเนินการในภมูิภาค

ก�รร�ยง�น/
หน่วยง�นกำ�กับ

สำ�นักง�น
คณะกรรมก�ร

วฒันธรรมแหง่ช�ติ
กระทรวงมห�ดไทย

คณะกรรมก�ร
ส่งเสรมิก�รจดั
สวสัดิก�รสังคม
แหง่ช�ติ (สำ�หรบั
องคก์รที�ได้รบัก�ร
รบัรองเปน็องคก์ร
ส�ธ�รณประโยชน)์

สำ�นักง�น
คณะกรรมก�ร

วฒันธรรมแหง่ช�ติ 
กระทรวงมห�ดไทย 

คณะกรรมก�ร
ส่งเสรมิก�รจดั
สวสัดิก�รสังคม
แหง่ช�ติ (สำ�หรบั
องคก์รที�ได้รบัก�ร
รบัรองเปน็องคก์ร
ส�ธ�รณประโยชน)์

กระทรวงแรงง�น
และสวสัดิก�รสังคม-

กรมก�รจดัห�
แรงง�น

กระทรวงก�ร
ต่�งประเทศ

องคก์รจดทะเบยีน
อย่�งเปน็ท�งก�ร

ใช ่ต้องได้รบัอนุญ�ต
จ�กสำ�นักง�น
คณะกรรมก�ร

วฒันธรรมแหง่ช�ติ
ก่อนที�จะจดทะเบยีน

กับกระทรวง

ใช ่ต้องได้รบัอนุญ�ต
จ�กสำ�นักง�น
คณะกรรมก�ร

วฒันธรรมแหง่ช�ติ
ก่อนที�จะจดทะเบยีน

กับกระทรวง

ใช ่ต้องร�ยง�นใหกั้บ
กรมแรงง�นทกุๆ 

6 เดือน

ทำ�เรื�องขอจดัตั�ง
สำ�นักง�นในไทยและ
รบัก�รอนุญ�ตจ�ก
สภ�องคก์รที�ได้รบั

อนุญ�ตต้องลงน�ม
ในขอ้ตกลงคว�ม

เข�้ใจ

ม�ตรฐ�นก�รบญัชี
ที�เปน็ท�งก�ร

ใช ่ต้องยื�นเอกส�ร
ก�รบญัชทีี�ได้รบั

ก�รตรวจสอบและ
ร�ยง�นประจำ�ป ี
ก�รไมท่ำ�อ�จถกู

ปรบัเปน็เงนิจำ�นวน 
20,000 บ�ท
หรอืถกูจำ�คกุ

ไม ่นอกจ�กว�่จดั
เปน็สถ�บนัก�รกศุล

ส�ธ�รณะ

ใช ่ห�กไมท่ำ�ยื�นอ�จ
ทำ�ใหเ้กิดก�รถอน

ใบอนุญ�ตและ
คว�มส�ม�รถที�จะ

ปฏิิบติัง�น 

ต�มขอ้กำ�หนดใน
ขอ้ตกลงคว�มเข�้ใจ

ที�ลงน�มไวกั้บ
กระทรวง

ก�รต่�งประเทศ 

ก�รร�ยง�น
แบบเปดิเผย ไม่ ไม่ ไม่ ไม่

สิ�งที�ต้องทำ�เกี�ยวกับ
ภ�ษีเงนิได้

ภ�ษีธรุกิจรอ้ยละ 2; 
ภ�ษีเงนิได้รอ้ยละ 10 

ของเงนิได้สุทธ;ิ 
ยกเวน้ภ�ษีบรษัิท
สำ�หรบัค่�สม�ชกิ 

ค่�ลงทะเบียนและก�ร
บรจิ�คหรอืของขวญั 
สถ�บนัส�ธ�รณกศุล

เท่�นั�นที�ได้รบัก�ร
ยกเวน้ทั�งหมดสำ�หรบั
เงนิได้และภ�ษีบรษัิท

ภ�ษีธรุกิจรอ้ยละ 2; 
ภ�ษีเงนิได้รอ้ยละ 10 

ของเงนิได้สุทธ;ิ 
ยกเวน้ภ�ษีบรษัิท
สำ�หรบัค่�สม�ชกิ 

ค่�ลงทะเบียนและก�ร
บรจิ�คหรอืของขวญั 
สถ�บนัส�ธ�รณกศุล

เท่�นั�นที�ได้รบัก�ร
ยกเวน้ทั�งหมดสำ�หรบั
เงนิได้และภ�ษีบรษัิท

ภ�ษีธรุกิจรอ้ยละ 2; 
ภ�ษีเงนิได้รอ้ยละ 10

ของเงนิได้สุทธ;ิ 
ยกเวน้ภ�ษีบรษัิท
สำ�หรบัค่�สม�ชกิ 

ค่�ลงทะเบียนและก�ร
บรจิ�คหรอืของขวญั 
สถ�บนัส�ธ�รณกศุล

เท่�นั�นที�ได้รบัก�ร
ยกเวน้ทั�งหมดสำ�หรบั
เงนิได้และภ�ษีบรษัิท

ได้รบัยกเวน้จ�ก
ขอ้กำ�หนดด้�นภ�ษี

ท้องถิ�น
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ตารางท่� 8 (ต่อ)

ประเภทองคก์ร มูลนิธิ สมาคม
องคก์รไม่แสวงกำาไร

ต่างประเทศท่�ดำาเนินงาน
ในประเทศไทย

องคก์รไม่แสวงกำาไร
ต่างประเทศท่�ตั�ง

ในประเทศไทยและ
ดำาเนินการในภมูิภาค

ส�ม�รถรบัก�ร
บรจิ�คที�ปลอดภ�ษี

เงนิที�บรจิ�คใหแ้ก่
สถ�บนัก�รกศุล

ส�ธ�รณะ ส�ม�รถ
นำ�ไปลดหย่อนภ�ษีได้

ถึงรอ้ยละ 10 ของ
ร�ยได้สุทธิ

เงนิที�บรจิ�คใหกั้บ
สถ�บนัก�รกศุล

ส�ธ�รณะ ส�ม�รถ
นำ�ไปลดหย่อนภ�ษีได้

ถึงรอ้ยละ 10 ของ
ร�ยได้สุทธิ

เงนิที�บรจิ�คใหกั้บ
สถ�บนัก�รกศุล

ส�ธ�รณะ ส�ม�รถ
นำ�ไปลดหย่อนภ�ษีได้

ถึงรอ้ยละ 10 ของ
ร�ยได้สุทธิ

ไมม่ี

กำ�กับโดย ประมวลกฎหม�ย
แพ่งและพ�ณิชย ์
พระร�ชบญัญัติ

วฒันธรรม
แหง่ช�ติ

ประมวลกฎหม�ย
แพ่งและพ�ณิชย ์
พระร�ชบญัญัติ

วฒันธรรม
แหง่ช�ติ

ระเบยีบกระทรวง
แรงง�นและ

สวสัดิก�รสังคม 
ว�่ด้วยก�รเข�้ม�
ดำ�เนินง�นของ
องคก์รเอกชน

ต่�งประเทศในไทย 
พ.ศ. 2541

ต้องปฏิิบติัต�มขอ้
กำ�หนดที�ว�งไวใ้นขอ้
ตกลงคว�มเข�้ใจที�

ลงน�มไวกั้บ
กระทรวง

ก�รต่�งประเทศ

ที�ม�: Anand, P. U. and Hayling, C. (2014)

หากจะเปลี่ยนการบริจาคของบุคคลให้มาอยู่ในรูปแบบสถาบัน และย้ายจาก
การให้เพ่ือการกุศลมาเป็นการให้ทุนเพ่ือสังคม นอกจากการแก้ไขด้านกฎหมายหรือ 
การเงินแล้ว คงจะต้องจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานไว้รองรับด้วย โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล 
อย่างเป็นระบบที่สะท้อนลักษณะการบริจาคอย่างแท้จริง เพ่ือช่วยให้การจัดสรรและการ
ใช้เงินทุน รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากจะขับเคล่ือนการบริจาคเชิงกลยุทธ์และเชิงความรับผิดชอบ 
ใหมี้ความกา้วหนา้ กย็งัจำาเป็นจะตอ้งเพ่ิมความตระหนกัรูแ้ละใหก้ารศกึษากบัสาธารณชน
ด้วย ในบทความทีเ่ขยีนไวก้อ่นหนา้นีเ้กีย่วกบัสีป่ระเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ ซ่ึงรวม
ประเทศไทยด้วย ผู้เขียนร่วมและตัวผู้เขียนเองได้เคยสรุปไว้ว่า “ประเทศทั้งหมดจะได้รับ
ประโยชน์จากการวางแนวทางการศึกษาให้แก่ผู้บริจาค ในการสร้างความก้าวหน้าให้กับ
การบริจาคเชิงกลยุทธ์ด้านการให้ทุนเพ่ือสังคม และก้าวข้ามการบริจาคเงินจุดประสงค์
เพ่ือการกศุลเทา่นัน้” (Hayling, Sciortino, and Upadhyay, 2014) ตามนยัดังกล่าวนี ้ 
ประสบการณ์ของ สสส. ก็น่าจะใช้เป็นต้นแบบได้ในการสร้างสถาบันให้กับการบริจาค  
ซ่ึงผู้บริจาคภาคเอกชนสามารถเลียนแบบได้ นอกเหนือจากนี้ ดังงานของ อนันดา 
และเฮลิงจ์ ได้เสนอแนะว่า “บริการและกลไกที่สนับสนุนผู้ให้และเอ้ือให้กับการบริจาค  
เช่น การบริการที่ปรึกษา การแลกเปล่ียนความรู้ และการวางฐานเครือข่าย (จำาเป็น
ต่อการเปิดช่องทาง) ให้ทุนทรัพย์เข้าถึงผู้ที่ต้องการมากที่สุด” (Anand and Hayling, 
2014: 78)
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III. 13.

ส รุ ปั 

จากการสำารวจวฒันธรรมการบรจิาคในไทยทีมี่อยูอ่ยา่งม่ังค่ัง โดยเนน้ทัง้ความ
หลากหลายในด้านคุณค่าของการให้และการปฏิบัติของกลุ่มต่างๆ ในสังคม ตลอดจน
ความหลากหลายของการจัดการองค์กรในด้านการบรจิาคและการระดมทนุ บทความนีย้งั
ได้อภิปรายอยา่งเฉพาะเจาะจงถงึศาสนา จิตวญิญาณ และความเชือ่ทางสงัคมวัฒนธรรม 
ซ่ึงสนับสนุนแต่ละประเพณีของการบริจาค รวมทั้ง พลวัตของความพัวพันทางศาสนา
และชาตพัินธุท์ีเ่ชือ่มโยงกบัโครงสรา้งทางสงัคมด้านอ่ืนๆ เชน่ เพศ และชนชัน้ ยงัสง่ผล
ให้การบริจาคในกลุ่มชนที่หลากหลายเหล่านั้นแตกต่างกันออกไป 

ความซับซ้อนของการบริจาคให้ทางศาสนาและวัฒนธรรมน้ีวางอยู่บนรากฐาน
ของคตใินการแลกเปลีย่นตอบแทนกนัและการทำาบญุ และยงันยิมทีจ่ะบรจิาคใหก้บับคุคล
มากกว่าให้ในเชิงสถาบัน การบริจาคให้กับองค์กรทางศาสนาหรือเป้าหมายทางศาสนา 
ยังคงเป็นแนวโน้มที่อยู่เหนือด้านอ่ืนๆ และที่ลดหล่ันกันลงมาก็จะเป็น (ส่วนใหญ่อยู่ใน 
ภาครฐั) การใหเ้พ่ือเป้าหมายด้านการศกึษาและสาธารณสขุ ภายในและระหวา่งวฒันธรรม
ของการบริจาคจึงมีความไม่ลงรอยกันนักระหว่างการให้เพ่ือเป้าหมายด้านจิตวิญญาณ 
มนุษยชน และสังคม แต่ทั้งวัฒนธรรมการปฏิบัติเก่าและใหม่มักจะเน้นการสงเคราะห์
เยยีวยาความจำาเป็นเฉพาะหนา้ และอาจแฝงความตอ้งการในบางระดับเพ่ือแสดงถงึความ
สำาเร็จส่วนตนหรือความร่วมมือกับผู้อื่นไว้ด้วย ความห่วงใยด้านการพัฒนาสังคมนั้นเป็น
พ้ืนที่งานสำาคัญของมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ ขณะที่ความริเริ่มจากศาสนา ครอบครัวและ
องค์กรธรุกจิมีเพียงสว่นนอ้ยเทา่นัน้ แตก่มี็บางแหง่กา้วหนา้ไปไกลถงึการรบัแนวทางของ
การเปล่ียนแปลงไปสู่การให้ทุนเพ่ือสังคมบ้างแล้ว ด้วยการชี้ให้เห็นถึงแก่นที่เป็นมูลเหตุ
ของปัญหาทางสงัคม แทนทีจ่ะมุ่งเฉพาะอาการของปัญหาเทา่นัน้ สมเกยีรต ิตัง้กจิวาณชิย ์
ประธานสถาบนัวจัิยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยเคยกลา่วไวว้า่ “วฒันธรรมของการบรจิาค
เพ่ือการกศุลในไทยมุ่งเนน้แตเ่รือ่งของศาสนาและการศกึษาอยา่งมาก การบรจิาคเชน่นีมั้ก
มุ่งในเรือ่งของ ‘การทำาความดี’ แทนทีจ่ะสรา้งการเปล่ียนแปลง” (Bangkok Post, 2017)

ในบริบทเช่นนี้ จึงน่าจะหยิบยกประเด็นต่างๆ ขึ้นมาตั้งคำาถามว่า ทุนทรัพย์
ด้านการเงิน (จำานวนมากพอสมควร) ทีบ่คุคลและองค์กรตา่งๆ ได้บรจิาคจะนำาไปใชด้้วย
ความรับผิดชอบ และสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้อย่างไร หากจะให้การ
บรจิาคมุ่งชว่ยในด้านการพัฒนาสงัคม อาจตอ้งปรบัการใหเ้พ่ือทำาทานเป็นการใหเ้พ่ือสงัคม
เชงิกลยทุธม์ากขึน้ การขบัเคลือ่นเชน่นีน้า่จะตอ้งใชค้วามเอ้ืออาทรของคนไทยทีน่า่ยกยอ่ง
เป็นพลงัหนึง่ในการเปลีย่นแปลงสงัคมไทย ในขณะทีแ่ตล่ะวฒันธรรมของการบรจิาคและ 
รูปแบบของการให้นั้นยังแตกต่างกันอย่างมาก 
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IV. 

Sense of 
Belonging: 
พลเมือง
กับความไม่เป็นอื่น1

ผศ.ดร.ไพัลิน

ภู่จีนาพัันธุ์ุ์2

IV. 01.

บ ท นำ า

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา “พลเมือง” กลายเป็นคำาที่ท้าทายความรู้ ความคิด
ของสงัคมไทยอยา่งมาก แม้ในอดีต การเป็นพลเมืองสำาหรบัประเทศไทยเป็นคำาทีมี่นยัยะ 
ในทางการเมืองการปกครอง เป็นเครื่องมือของรัฐในการกำาหนดบทบาทหน้าที่พลเมือง
ตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษ แตใ่นปัจจุบนัการเป็นสมาชกิของชมุชน สงัคม มีความหมาย 
มากไปกวา่เรือ่งการเมืองการปกครอง มากกวา่บทบาททีถ่กูกำาหนดโดยรฐัผา่นขอ้กำาหนด
กฎหมายต่างๆ จากหนังสือ “Assessing the Quality of Democracy: A Practical 
Guide” แปลโดยสถาบันพระปกเกล้ามีการเสนอกรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพ 
ประชาธิปไตยที่ผ่านการประยุกต์ใช้มาแล้ว 20 ประเทศว่า มี 4 กรอบแนวคิดคือ  
1. ความเป็นพลเมือง กฎหมายและสิทธิ 2. การเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนและมีสำานึก 
รบัผดิชอบ 3. ประชาสงัคมและการมีสว่นรว่มของประชาชน 4. ประชาธปิไตยทีไ่ปไกลกวา่ 
คำาว่ารัฐ (เสกสรร โรจนเมธากุล, 2556) 

1 บทความนี้ปรับมาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ในชื่อเดียวกันซ่ึงได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
แผนงานคนไทย 4.0

2 อาจารย์ประจำาสำานักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ในงานแปลเรื่อง การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย คู่มือปฏิบัติโดยสถาบัน 
พระปกเกล้า (เดวิด บีแทม, 2556, น. 32-34) มีข้อถกเถียงหนึ่งที่น่าสนใจคือ การเป็น
พลเมืองท่ียดึการเป็นพวกเดียวกนัตอ้งยดึโยงกบัความเป็นชาตหิรอืไม่ หรอืในอีกทางหนึง่
ความคิดของการสรา้งความเป็นพวกพ้องเดียวกนัผา่นความคิดเรือ่งชาต ิ ซ่ึง IDEA ได้มี
กรอบแนวคิดในการประเมินความเป็นพลเมืองไวคื้อ การใหดู้ทีค่วามเป็นคนชาตเิดียวกนั
และความเป็นพลเมืองนั้นจะสร้างข้อตกลงสาธารณะในการเป็นพลเมืองร่วมกัน โดยไม่มี
การกดีกนั และรฐัมีหนา้ทีส่ำาคัญคือ การประกนัสทิธทิีเ่ทา่เทยีมกนัของความเป็นพลเมือง
ใหก้บัทกุคนผา่นกระบวนการรฐัธรรมนญูและกฎหมาย แตถ่า้มองบรบิทในปัจจบุนัทีมี่ความ
เป็น globalization มากขึน้จะพบวา่ความเป็นพลเมืองได้ถกูยกระดับทีไ่ม่ใชแ่ค่ความเป็น
พลเมืองทีย่ดึโยงกบัชาต ิแตเ่ป็นความเป็นพลเมืองทีย่ดึโยงกบัแนวคิดเรือ่งสทิธมินษุยชน 
(Human Rights) ในระดับสากล ทีท่ำาใหค้วามเป็นมนษุยแ์ละความอยูร่อดถกูนำามาใชใ้น
การอธบิายพลเมืองทีส่ามารถสรา้งขอ้ตกลงสาธารณะรว่มกนับนพ้ืนทีท่ีมี่ความหลากหลาย
ของเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมผา่นการจัดสรรผลประโยชนส์ว่นตนมาสูผ่ลประโยชนส์าธารณะ 
จะเห็นว่าความคิดเรื่องพลเมืองไม่ทำางานภายใต้กรอบกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ในปจัจบุันความคดิเรื่องพลเมืองกับความเปน็สาธารณะทำางานบนพืน้ฐาน 
ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะมนุษย์ที่ไม่เท่าเทียมกันแม้แต่ในทางรัฐศาสตร์ 
หากมองวา่ความเทา่เทยีมปรากฏในนยิามของประชาธปิไตยแล้ว การอธบิายประชาธปิไตย
ก็ไมไ่ดถู้กจำากัดเพียงระบบและระบอบ แต่ในปจัจุบันเชื่อว่าการตัดสินใจสาธารณะร่วมกัน
ของพลเมืองคือ หนทางหนึ่งในการบรรลุประชาธิปไตย จากที่กล่าวมา สามารถสรุปได้
ว่าการเป็นพลเมืองในปัจจุบันที่ทำาบทบาทหน้าที่ต่อผลประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ได้เกิด
จากการถกูกำาหนดด้วยกฎหมายหรอืรฐั แตมี่ความรูส้กึเป็นเจา้ของเป็นสมาชกิของชมุชน
และพ้ืนที่ที่นำามาสู่ความรู้สึกของ Sense of Belonging เป็นพ้ืนฐาน ร่วมกับหลักสิทธิ
มนุษยชนจะช่วยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยได้นั่นเอง

• คิวามหมายและนิยาม

ในนิยามของ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ได้กล่าวว่า Sense of Belonging 
หมายถงึ จิตใตส้ำานกึทีรู่ส้กึวา่งานทีต่นกำาลงัทำาอยูน่ัน้ตนมีสว่นรว่มเป็นเจ้าของแม้ตนเอง
จะไม่ได้มีสว่นรบัผดิชอบหรอืมีความเป็นเจา้ของก็ตาม ในบางครัง้ Sense of Belonging 
คือ การวัดมิติการเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านวัฒนธรรม ศิลปะ และวิถีชีวิต (ระพี สาคริก, 
2556) ดังเช่น สหภาพยุโรป ได้ทำาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของประชาชน 
ในสหภาพยุโรปกับความรู้สึกเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนยุโรป เผยแพร่ในปี 
ค.ศ. 2004 โดยมีตวัชีว้ดัหนึง่ของการมี Sense of Belonging คือ การรว่มทำากจิกรรมสงัคม 
พบวา่กวา่ 77% ประชากรทีเ่ป็นสมาชกิของสหภาพยโุรปตอ้งการมีสว่นรว่มในกจิกรรมทาง 
การเมืองและสงัคมมากขึน้ และกจิกรรมสาธารณะ 3 อันดับทีส่นใจอยากเขา้รว่มมากทีส่ดุ 



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0Khon Thai 4.0

208 ทบทวนแนวคิด
จติสาธารณะกับสังคมไทย

คนไทย
ใจดี

คือ การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือกลุ่มเปราะบาง เด็กและเพ่ือนบ้าน โดยจากการ
ศึกษาพบว่าเพศหญิงคือกลุ่มที่สนับสนุนและเข้าไปทำากิจกรรมเหล่านี้มากกว่าเพศชาย 
(The European Opinion Research Group, 2004) 

หากพิจารณาจาก “Sense of Belonging” ในพจนานกุรม Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary (Sixth Edition) มีการใหค้วามหมายในองค์ประกอบของคำาตา่งๆ 
คอื “sense” หมายถึง “feeling” หมายความถึง ความรู้เกี่ยวกับการให้ความสำาคญัต่อ 
บางสิง่บางอยา่ง สว่นคำาวา่ belong หมายความถงึ รูส้กึสบายและมีความสขุในสถานทีใ่ด 
สถานท่ีหนึ่ง กับกลุ่มคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ เม่ืออธิบายในรูปประโยค “Sense of  
Belonging” จะมีความหมายใกล้เคียงกบัความสขุ (Happiness) ความสบาย (Comfort-
ableness) หรือความรู้สึกมีความสุขที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่ง 
ของกนัและกนั (พรรตัน ์แกว้จันทรท์อง, 2550, น. 10) ความรูส้กึสำานกึในการเป็นเจ้าของ 
หรอื Sense of Belonging เป็นแกน่หลกัสำาคัญของการเชือ่มโยงบคุคลกบัสงัคม ทีท่ำาให ้
เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงทางสังคมกับตัวตนของตนเอง  
การเปล่ียนแปลงทางสังคมมีผลต่อบุคลิกลักษณะ ข้อจำากัด และการปลดปล่อยตนเอง  
(Vanessa, 2011) ความคิดเรือ่ง Sense of Belonging เป็นพ้ืนฐานสำาคัญตอ่ความคิด 
รูปแบบของพฤติกรรมพลเมืองและการทำางานในรูปแบบของจิตสาธารณะ ความรู้สึกเป็น
สว่นหนึง่ของคนในการทำางานหรอืกจิการเพ่ือสงัคม จงึเป็นความคิดทีเ่ป็นรากฐานสำาคัญ
ของการสร้างพลเมือง 

ในประเทศไทยความคิดเรื่อง Sense of Belonging ความคิดเหล่านี้ถูก
นำามาใช้ในรูปแบบและวาทกรรมที่หลากหลายตามวาระโอกาสที่แตกต่างกัน ทั้งในคำาที่ 
แตกต่างหลากหลาย ได้แก่

จิตอาสา (Volunteer หรอื Volunteer Spirit) มีการใหค้วามหมายไปพรอ้มๆ 
กับจิตสาธารณะในหลายกรณี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542  
ได้ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ดังนี้ 

1. “จิต” เป็นคำานาม หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึก
2. “อาสา” เป็นคำากริยา หมายถึง เสนอตัวเข้ารับทำา

ดังนัน้ “จิตอาสา” จึงหมายถงึ จิตแหง่การใหค้วามดีงามทัง้ปวงแกเ่พ่ือนมนษุย ์
โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปิติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติ
ปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการทำากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่
หวงัผลตอบแทนและมีความสขุทีไ่ด้ชว่ยเหลือผูอ่ื้น เป็นจติทีไ่ม่นิง่ดูดายเม่ือพบเหน็ปัญหา
หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเม่ือได้ทำาความดีและเห็นน้ำาตา
เปล่ียนแปลงเป็นรอยยิม้ เป็นจิตทีเ่ป่ียมด้วย “บญุ” คือความสงบเยอืกเยน็ และพลังแหง่
ความดี อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้
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โดยพระไพศาล วสิาโลได้ใหค้วามหมายของจิตอาสาทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะของ
คนไทยวา่หมายถงึ จิตทีไ่ม่นิง่ดูดายตอ่สงัคม หรอืความทกุขย์ากของผูค้น และปรารถนา
เข้าไปช่วย ไมใ่ช่ดว้ยการให้ทาน ให้เงนิ แต่ดว้ยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วยด้วยจิตที่
เป็นสขุทีไ่ด้ชว่ยผูอ่ื้น จะเนน้วา่ ไม่ใชแ่ค่ทำาประโยชนเ์พ่ือผูอ่ื้นอยา่งเดียว แตเ่ป็นการพัฒนา 
“จิตวิญญาณ” ของตนเองด้วย (เครือข่ายจิตอาสา, 2559) 

อาสาสมัคุร (Volunteer) ในความหมายตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน 
(พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ฉบบั พ.ศ. 2542) คือ เป็นบคุคลทีเ่สนอตวัเขา้ทำางาน
ด้วยความสมัครใจ ความหมายของอาสาสมัครเกิดขึ้นควบคู่มากับจิตอาสา เพราะการที่ 
จิตอาสาจะขับเคล่ือนในสังคมได้ต้องอาศัยบทบาทของอาสาสมัครซ่ึงหมายถึง ผู้ที่มี
คุณสมบัติที่สำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเป็นผู้ที่สมัครใจและอาสาเข้ามาเพ่ือช่วยเหลือ  
เยียวยา และทำางานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์  
โดยสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ มีความต้องการในการดูแล 
ป้องกัน แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคม เป็นการกระทำาโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือ 
สิ่งอ่ืนใด ผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือ ความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงาน 
ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ (เครือข่ายจิตอาสา, 2559) 

และ จิตสาธุ์ารณะ (Public Mind หรือ Public Consciousness) หมายถึง  
จิตสำานึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  
ยดึม่ันท้ังในด้านคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนรว่มมือในการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ โดยไม่ขดั 
ต่อกฎหมาย (Themeisle, 2560) ซ่ึงความหมายของจิตสาธารณะมีความใกล้เคียงกับ
นิยามจิตอาสา แต่หากศึกษาเชื่อมโยงกับบริบทจะเห็นว่าความแตกต่างของจิตสาธารณะ
คือ บทบาทเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ สำานึกด้วยตนเองถึงสิทธิ หน้าที่ และบทบาท 
ในการทำา หรือไม่กระทำาในเรื่องอันใดที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ 

• ปัระเภทข้องอาสาสมัคิร 

แม้การใชค้ำาในการทำางานเพ่ือสาธารณะจะมีความหลากหลาย แตด้่วยแกน่ของ
ที่มาและความหมายมีความเหมือนกันอย่างแยกไม่ออก แต่ความแตกต่างของคำาเหล่านี้ 
จะไปอยู่ที่รูปแบบ วิธีการของการทำางานเพ่ือสาธารณะ ประเด็นสาธารณะ และที่มาของ
การเกิดขึ้นและการแสดงออกในทางสาธารณะของกลุ่มคนหรือของปัจเจกบุคคลมากกว่า 
รวมไปถึงการได้รับค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่จัดหามาเอง 
หรอืรฐัจัดหาให ้ ซ่ึงในประเทศไทยลักษณะและรปูแบบของการเขา้รว่มในโครงการสาธารณะ
ในรูปแบบของจิตสาธารณะหรืออาสาสมัครมีมิติใหญ่ๆ อยู่ 3 มิติ คือ 

1. มติิดา้นการทำางานอาสาสมคัุรที�จดัตั�งขึ�นโดยรัฐ ขอ้มูลจากกรมบญัชกีลาง
ในปี พ.ศ. 2560 พบวา่อาสาสมัครรฐัมีปรากฏภายใตส้ว่นงานตา่งๆ ของรฐัมีจำานวนทัง้สิน้  
8,006,330 คน (สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2560) ภารกิจและอำานาจหน้าที่ของ
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อาสาสมัครมีความแตกต่างกันไปตามภารกิจของส่วนราชการต้นสังกัดที่มอบหมายให้
อาสาสมัคร ซ่ึงภารกิจหลักที่สรุปได้คือ การเป็นผู้ช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจในพ้ืนที่
ของสว่นราชการ ประกอบไปด้วยการชว่ยเหลอืเจ้าพนกังานในการปฏบิตัภิารกจิ การเกบ็
ขอ้มูลตา่งๆ และการถา่ยทอดความรูต้า่งๆ จากการอบรมใหแ้กค่นในพ้ืนที ่และภารกจิใน
การเป็นสือ่กลางใหเ้กดิการสือ่สารระหวา่งสว่นราชการกบัประชาชนในพ้ืนที ่ (สภาขบัเคล่ือน
การปฏริปูประเทศ, 2560, น. 14) โดยทีอ่าสาสมัครของรฐัมีลกัษณะรว่มประการหนึง่คือ 
การมีจิตอาสา การมีความสมัครใจทีจ่ะเขา้มารว่มสนบัสนนุการดำาเนนิภารกจิภาครฐัซ่ึงมี 
ความครอบคลุมกว้างขวางในด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร (สภาขับเคล่ือน 
การปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน, 2560, น. 13) แต่ประเด็นสำาคัญ
ของการทำางานอาสาสมัครร่วมกับรัฐคือ การมีค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นรายวัน/รายเดือน 
หรอืไตรมาสกำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เชน่ อาสาสมัครชลประทานเดือนละ 1,200 บาท/คน  
ผู้นำาอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาสละ 500 บาท/คน หรือกลุ่มอาสาสมัครที่มีบทบาท
ทางการเมืองและช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนามาก คือ กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจำาหมู่บา้น (อสม.) อสม. เป็นการแปลแนวคิดการมีสว่นรว่มของชมุชนให้
เป็นรปูธรรม การทำางานของ อสม. จงึเนน้การเป็น “อาสาสมัคร” คือ การทำางานโดยไม่
หวังผลตอบแทน (ที่เป็นตัวเงิน) โดยคาดหวังว่าการทำางานร่วมกันจะเป็นการเรียนรู้และ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเรื่องของระบบสุขภาพ แต่ในภายหลัง อสม. กลายเป็น 
กลุม่ทีไ่ด้รบัความสนใจจากกลุม่การเมืองอยา่งมาก มีการจัดตัง้อยา่งเป็นทางการ มีความ
ถา่ยทอดกระบวนการเรยีนรู ้ตลอดจนการมีค่าตอบแทนจากรฐั รวมถงึมีการจัดสวสัดิการให ้ 
เชน่ การลดค่าโดยสารรถไฟ ทีท่ำาใหบ้ทบาทของ อสม. ในฐานะอาสาสมัครมีบทบาททบัซ้อน 
กับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น

2. อาสาสมคัุรที�เกิดขึ�นโดยคุวามสนใจสว่นบคุุคุล งานอาสาสมัครแบบทีเ่กดิ
จากความสนใจสว่นบคุคล เชน่ การทำางานอาสาสมัครรณรงค์ด้านสิง่แวดล้อมกบั Green 
Peace ซึ่งเป็นอาสาสมัครเพ่ือช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม
ให้แก่คนทั่วโลก อาสาสมัครกรีนพีซเป็นงานอาสาสมัครระยะยาวและไม่มีกำาหนดระยะ
เวลา (Green Peace Thailand, 2563) รปูแบบของงานอาสาสมัครประเภทนีจ้ะมีความ 
หลากหลาย เชื่อมโยงกับความสนใจของปัจเจกบุคคล และยืนบนพ้ืนฐานของการเป็น
พลเมืองที่พร้อมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ในเพจ Volunteer 
Spirit Network (เครือข่ายจิตอาสา, 2562) เปน็ตัวอย่างหนึ่งของการรวบรวมงานอาสา
สมัครสำาหรบับคุคลทัว่ไป โดยเรยีกกลุ่มวา่กลุม่เครอืขา่ยจิตอาสา แตก่ารทำางานของกลุม่
อาสาสมัครประเภทนี ้ มักมีรปูแบบองค์กรชดัเจน เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหากำาไร และมีระบบ 
การสอนการฝกึอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละรปูแบบกจิกรรมตา่งๆ รวมทัง้การฝกึอบรมใหแ้ก่
คนที่มาสมัครเป็นอาสาสมัครร่วมด้วย

3. อาสาสมคัุรที�เกิดขึ�นเม่�อมปีระเดน็หรือวกิฤตคุวามชอบธุ์รรมบางประการ 
ซ่ึงประเภทของอาสาสมัครนีเ้ป็นแนวทางการงานด้านจติสาธารณะทีเ่ชือ่มโยงกบัความคิด
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เรือ่ง Sense of Belonging อันเป็นตวัชีว้ดัประการหนึง่ของการเป็นพลเมือง โดยเป็นพ้ืนฐาน 
ทางความคิดที่สำาคัญต่อรูปแบบพฤติกรรมพลเมืองและจิตสาธารณะ ความรู้สึกเป็น 
ส่วนหนึ่งของคนในการทำางานหรือกิจการเพ่ือสังคม ความผูกพันที่มีต่อชุมชนที่ชุมชนมี
ความหมายทั้งในเชิงโครงสร้างและจินตนาการ ชุมชนนำามาสู่การเกิดความเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มและเป็นการกระทำาทีมี่ความปลอดภัย ซ่ึงลักษณะเฉพาะของชมุชนมีการผสมผสาน
ความหลากหลาย มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม มีการสือ่สารภายในทีดี่มีความหว่งใยตอ่กนั  
มีความเชือ่ มีลกัษณะการทำางานเป็นทมี มีการพ่ึงพาอาศยัระหวา่งกลุ่ม รว่มมือกนั มีการ
แบง่หนา้ทีข่องความเป็นผูน้ำารว่มกนั มีการพัฒนาคนวยัหนุม่สาวและตอ้งมีความเชือ่มโยง 
กับโลกภายนอก (Gardner, 1987, p.19) ภายใต้บริบทสังคมไทยปรากฏการณ์ทำางาน
หรอืกจิการเพ่ือสงัคมหลากหลายรปูแบบ และผูค้นในสงัคมมักจะใหน้ยิามความหมายแก่
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานเพ่ือสังคมที่หลากหลาย 
เช่นเดียวกัน โดยทั่วไปผู้คนในสังคมมีความคุ้นชินกับคำาว่า อาสาสมัคร จิตอาสา  
จิตสาธารณะ ในขณะเดียวกนัความคิดเรือ่ง Sense of Belonging และการเป็นพลเมือง
ในสงัคมไทยถกูนำาไปใชใ้นรปูแบบและวาทกรรมทีห่ลากหลายตามวาระโอกาสทีแ่ตกตา่งกนั  
แม้ว่างานอาสาสมัครของแต่ละบุคคล กลุ่ม องค์กรจะมีความแตกต่างหลากหลาย  
หากแต่การทำางานหรือกิจการเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้าง
และพัฒนาจิตสาธารณะ การมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการเข้าร่วมเป็น 
สว่นหนึง่ในการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทัง้ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเอง
และส่วนรวม อันเป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการสร้างความเป็นชุมชนประชาธิปไตยในสังคม 
ต่อไป

การดำาเนินโครงการ “Sense of Belonging: พลเมืองกับความไม่เป็นอ่ืน”  
จึงมีเป้าหมายในการทำาความเข้าใจต่อความคิด รูปแบบและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
จิตสาธารณะกบัการเชือ่มโยงของแนวคิดเรือ่งพลเมือง นำาไปสูก่ารลงพ้ืนทีส่ำารวจและเกบ็
ข้อมูลจากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ ที่ทำางานเพ่ือสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีการสัมภาษณ์นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญประเด็นเรื่องพลเมืองและจิตสาธารณะ 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของการรวมตัวของบุคคลในฐานะที่เป็นสมาชิกชุมชนและ
สังคม โดยเป็นการแสดงบทบาทพลเมืองในพ้ืนที่สาธารณะทั้ง online platform และ 
offline platform เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวฒันธรรม ตลอดจนการเสรมิสรา้งพัฒนาคุณภาพชวีติและศกัยภาพของคน 
ในสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังจะเห็นได้จากการทำางานของบุคคล 
กลุ่มอาสาสมัคร และองค์กรต่างๆ
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IV. 02.

แ น ว คิิ ด ท ฤ ษ ฎีี 
กั า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ กั ร ร ม
แ ล ะ ง า น วิ จิั ย
ที� เ กีั� ย ว ข้้ อ ง

การอธิบายเรื่องของจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองกับความไม่เป็นอ่ืน  
ได้นำาแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมมาอธิบายการเอาตัวตนมาเชื่อมโยง
กับการสร้างสำานึกร่วมในการกระทำาเพ่ือนำามาสู่การทำางานสาธารณะ และการนำาแนวคิด
เกี่ยวกับเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมืองมาสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ 
ที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของผู้คนและวิถีของคนในสภาวะเมืองซ่ึงนำาไปสู่การรวมกลุ่ม 
และการขับเคล่ือนของชนชั้นในเมืองที่ปะทะกับผลประโยชน์และนโยบายของรัฐ 
และท้องถิ่น ในแนวคิดสุดท้ายคือแนวคิดเรื่องพลเมืองที่เริ่มเติบโตขึ้นจากการมีส่วนร่วม 
การมีบทบาทและเป้าหมายของการทำางานจติสาธารณะของกลุม่เครอืขา่ยและคนในสงัคม
ที่ก้าวออกมาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและการปฏิบัติการทางสังคมเพ่ือบรรลุการสร้าง 
สำานึกร่วมและความเป็นเจ้าของในการรักษาคุณค่าและการพัฒนาเมืองและจังหวัด
เชียงใหม่จากการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของจิตอาสา 

• แนวคิิดและทฤษฎีีมนุษยกั์ับสังคิม

การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือสังคมถือเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ อริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญากรีกโบราณกล่าวว่า “มนุษย์โดย
ธรรมชาตแิล้วเป็นสตัวก์ารเมือง” (Man is by Nature a Political Animal) ปัจเจกบคุคล
จะไม่สามารถเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบได้หากอาศัยอยู่เพียงลำาพัง สังคมเป็นพ้ืนที่
สำาหรบัการเรยีนรูค้วามเป็นมนษุยแ์ละค้นพบตวัตนของตนเองผา่นการปฏสิมัพันธก์บัผูอ่ื้น 
ในสังคม ในทางกลับกัน โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) และนักปรัชญาสกุลความ
คิดสัญญาประชาคมหลายคนเชื่อว่า การอยู่รวมกันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
ของมนุษย์ หากแต่เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์บางประการของมนุษย์  
โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาในการดำาเนนิชวีติ เขาเสนอวา่ การเขา้มาอยูร่วมกนัเป็นสงัคม
หรือรัฐเป็นไปเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง ทำาให้ปัจเจกบุคคลตัดสินใจยอมละทิ้งสิทธิ
ตามธรรมชาติ (Natural Right) ของตน เพ่ือให้ตนเองได้รับการคุ้มครองดูแลความ
ปลอดภัยจากสังคมหรือรัฐ (ศุภชัย ศุภผล, 2557)
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ในขณะที่ เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส 
ตั้งคำาถามกับการอยู่รวมกันเป็นสังคมของปัจเจกบุคคลว่า “ทำาไมคนจึงอยู่รวมกันเป็น
สงัคม” เขาเริม่ตน้หาคำาตอบด้วยการเขยีนหนงัสอืเรือ่ง The Division of Labor in Society  
หรือ การแบ่งงานกันทำาในสังคม เพ่ือชี้ให้เห็นว่า การอยู่รวมกันของปัจเจกบุคคลเป็น
สงัคมไม่ได้เพียงรปูแบบเดียว เนือ่งจากสงัคมมีการเปลีย่นแปลงจากรปูแบบหนึง่ไปยงัอีก
รปูแบบหนึง่เป็นไปตามลำาดับขัน้ววิฒันาการ นำาไปสูก่ารอธบิายการรวมกนัเป็นสงัคมของ
ปัจเจกบุคคล 2 รูปแบบ ได้แก่ (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2551, น. 9-10) 

1. Mechanical Solidarity หรอื สงัคมบรรพกาล/ชนบท สงัคมเปรยีบเสมือน
เครือ่งจกัร ปัจเจกบคุคลเปรยีบเสมือนกลไกภายใตเ้ครือ่งจักรทีท่ำางานเป็นระบบสอดคลอ้ง
เชื่อมโยงกัน การรวมกันเป็นสังคมของปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเหมือน
หรอืคลา้ยคลงึกนัไม่วา่จะเป็นภาษา วฒันธรรม วถิชีวีติ ความคิด ความเชือ่ รวมถงึการ
มีทกัษะด้านตา่งๆ สง่ผลใหท้กุคนในสงัคมจงึสามารถทำาหนา้ทีท่ดแทนกนัได้ กลา่วได้วา่ 
ความเป็นปึกแผ่นของสังคมชนบทเกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่ความเหมือนกัน        

2. Organic Solidarity หรอื สงัคมอุตสาหกรรม สงัคมเปรยีบเสมือนรา่งกาย
ของมนุษย์ ปัจเจกบุคคลเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายที่มีบทบาทหน้าที่ 
แตกต่างกันออกไป ปัจเจกบุคคลมีความชำานาญเฉพาะด้าน การแบ่งงานกันทำาในสังคม
เป็นวิธีการขับเคลื่อนสังคมดำารงอยู่ได้ เพราะผู้คนในสังคมจำาเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกนั ดังนัน้ การรวมกนัเป็นสงัคมอุตสาหกรรมจึงเกดิขึน้บนพ้ืนฐานของความแตกตา่ง
และความเป็นปึกแผน่ไม่ได้เกดิขึน้จากความรูส้กึเหมือนกนัเชน่เดียวกบัผูค้นในสงัคมชนบท  
หากแต่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้เดอร์ไคม์มุ่งเน้นให้ความสำาคัญ 
กับสิ่งที่ก่อให้เกิดความปึกแผ่น (Solidarity) แก่สังคม หรือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผู้คนในสังคม
เข้าด้วยกัน นั่นคือ ความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกบุคคลในสังคมที่มีร่วมกันหรือที่เรียกว่า 
“สำานึกร่วม” (Collective Consciousness) อันสะท้อนผ่านศีลธรรมหรือกฎหมายที่เป็น
ที่ยอมรับและยึดถือร่วมกันของผู้คนในสังคม นำาไปสู่การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกบคุคลกบัสงัคมในหนงัสอื The Rules of Sociological Method (1895) วา่เม่ือ
ปัจเจกบคุคลมาอาศยัอยูร่วมกนัเป็นสงัคม การแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ ของปัจเจกบคุคล
ไม่ได้เป็นไปอย่างเป็นอิสระ หากแต่ถูกครอบงำาจากอำานาจของ “ข้อเท็จจริงทางสังคม” 
(Social Facts) ประกอบไปด้วย โครงสร้าง (Structures) และพลัง (Forces) (สุเทพ 
สนุทรเภสชั, 2540 : 18) อันเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปลา่ แตก่ลบัเป็นสิง่ที ่
มีอำานาจอยู่เหนือปัจเจกบุคคลและสังคม ในทัศนะของเดอร์ไคม์ข้อเท็จจริงทางสังคม 
หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ค่านิยม และความเชื่อ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีอำานาจ
กำาหนดการกระทำาของปัจเจกบุคคลและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม (อานันท์ 
กาญจนพันธุ์, 2551, น. 24-25) 
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นอกจากนี ้ในหนงัสอื Suicide (1897) เดอรไ์คม์พยายามอธบิายความสมัพันธ์
ระหวา่งการแสดงพฤตกิรรมของปัจเจกบคุคลกบัพลังทางสงัคม โดยสามารถแบง่ออกเป็น 
2 รูปแบบ ได้แก่ (วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2548) 

1. พลังยึดเหนี่ยวเชิงบูรณาการทางสังคม ในสังคมที่มีพลังยึดเหนี่ยวเชิง 
บูรณาการสูง ปัจเจกบุคคลให้ความสำาคัญกับสังคมมากกว่าตนเอง ปัจเจกบุคคลยึดโยง 
ตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จนกระทั่งสามารถเสียสละตัวเองเพ่ือส่วนรวมได้  
ขณะเดียวกนัปัจเจกมีความคาดหวงัตอ่การแสดงบทบาทของสงัคม โดยเฉพาะการใหค้วาม
ชว่ยเหลือแกปั่จเจกบคุคลเม่ือประสบปัญหาด้านตา่งๆ ในขณะที ่สงัคมมีพลงัยดึเหนีย่วเชงิ
บรูณาการค่อนขา้งต่ำา ปัจเจกบคุคลใหค้วามสำาคัญกบัตนเองมากกวา่คนรอบขา้งหรอืสงัคม 
ปัจเจกบุคคลจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เม่ือประสบปัญหาจะ
พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง กล่าวได้ว่า การแสดงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 
เกดิขึน้บนฐานของความสมัพันธร์ะหวา่งความเป็นสว่นตวั (Egoism) กบัความเป็นสว่นรวม  
(Altruism) ไม่วา่ปัจเจกบคุคลจะใหค้วามสำาคัญกบัตนเองหรอืสงัคม ปัจเจกบคุคลมีความ
คาดหวังต่อความสำาเร็จในการแก้ไขปัญหา หากตนเองหรือสังคมไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ย่อมก่อให้เกิดความผิดหวังต่อตนเอง อาจนำาไปสู่ปรากฏการฆ่าตัวตายของ
ปัจเจกบุคคลเช่นเดียวกัน และ

2. พลังยึดเหนี่ยวเชิงกำากับควบคุม การแสดงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 
เกิดขึ้นบนฐานของความ สัมพันธ์ระหว่างสภาวะที่ไร้โครงสร้างสังคม (Anomie) กับ 
สภาวะท่ีโครงสร้างเข้มแข็ง (Fatalism) ในสังคมที่มีพลังยึดเหนี่ยวเชิงกำากับควบคุมสูง 
สังคมมีความกดดันและคาดหวังต่อการแสดงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลสูง เพื่อให้เป็น
ไปตามบรรทัดฐานทางสังคมหรือสิ่งที่สังคมต้องการ ในทางกลับกัน สังคมที่เผชิญการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว พลังยึดเหนี่ยวทางสังคมจะค่อนข้างต่ำา ทำาให้สังคมตกอยู่ 
ในสภาวะไร้ระเบียบหรือเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานเดิมของสังคม การแสดงพฤติกรรม
ของปัจเจกบุคคลเป็นไปอย่างไร้จุดหมาย แม้ว่าระดับความเข้มข้นของพลังยึดเหนี่ยวเชิง
กำากบัควบคุมสงูและค่อนขา้งต่ำาทำาใหบ้รบิททางสงัคมมีความแตกตา่งกนั หากแตน่ำาไปสู ่
ปรากฏการณ์ฆ่าตัวตายของปัจเจกบุคคลเช่นเดียวกัน เน่ืองจากปัจเจกบุคคลไม่สามารถ 
แสดงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบับรบิททางสงัคม บรรทดัฐานทางสงัคม และความคาดหวัง 
ของสังคมได้ (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2551) 

จากการศึกษาของ เอมิล เดอร์ไคม์ สะท้อนให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ปัจเจกบุคคลกับสังคมผ่านมโนทัศน์เรื่อง “สำานึกร่วม” (Collective Consciousness) 
และ “ข้อเท็จจริงทางสังคม” (Social Facts) ในฐานะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวปัจเจกบุคคลให้มา 
รวมกันเป็นสังคมและทำาให้สังคมดำารงอยู่ได้ และการแสดงพฤติกรรมทางสังคมของ
ปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่ถูกกำาหนดจากสำานึกร่วมทางสังคม โดยสะท้อนผ่านการกระทำา
ต่างๆ ที่กลายเป็นภาพตัวแทนของสังคมสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมหรือเป็น 
สิ่งที่ได้รับการยอมรับเป็นแบบแผนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม 
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อย่างไรก็ตาม สำานึกร่วมทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลมากน้อยเพียงใด การนิยามความหมาย และ การให้คุณค่าต่อตัวเองและ
สังคมของแต่ละบุคคลถือเป็นเง่ือนไขสำาคัญมีอิทธิพลต่อการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่าง
ตวัตนของปัจเจกบคุคลกบัสงัคมวา่จะดำาเนนิไปในทศิทางใด ตลอดจนการสรา้งความรูส้กึ
ของปัจเจกบคุคลใหเ้อ้ือตอ่การดำารงอยูข่องสงัคม กลา่วได้วา่ ความรูส้กึของปัจเจกบคุคล
ต่อตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือแปลกแยกออกจากสังคมไม่ได้เกิดขึ้นจากพลัง
ทางสังคม หรือ แรงยึดเหนี่ยวทางสังคมเพียงอย่างเดียว หากแต่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
การนิยามตัวตนของปัจเจกบุคคลต่อสังคมหรือสิ่งที่เรียกว่า อัตลักษณ์ (Identity) ของ
ปัจเจกบุคคล 

• กัารกัลายเปัน็เม่อง สังคิมเม่อง และคินในเม่อง

การกลายเป็นเมือง (Urbanization) คือ กระบวนการของการเปลี่ยนสภาพมา
เป็นสังคมเมืองของชุมชนแห่งหนึ่ง ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่การ
พัฒนาอุตสาหกรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากการผลิตเพ่ือยังชีพไปสู่การผลิตเพ่ืออุตสาหกรรม 
ก่อให้เกิดผลผลิตส่วนเกินที่เอ้ือต่อการดำาเนินชีวิตของผู้คนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
รองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม พ้ืนทีก่ารพัฒนาอุตสาหกรรมจึงมีสถานะ
เป็น “พ้ืนที่พิเศษ” หรือที่เรียกว่า “เมือง” เป็นศูนย์กลางอำานาจทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวฒันธรรม (ไพโรจน ์คงทวศีกัด์ิ, 2548) ในลกัษณะของการเป็น “เอกนคร” 
หรอื “เมืองโตเด่ียว” กล่าวคือ การพัฒนากระจุกตวัอยูใ่นพ้ืนทีเ่มือง นำาไปสูก่ารเคลือ่นยา้ย
แรงงานจากชนบทสู่เมือง เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ และการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ตลอดจนเพ่ือแสวงหารายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนจากชนบท ดังนั้น การกลายเป็นเมืองจึงมีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นีล สเมลเช่อร์ (Neil J. Smelser) กล่าวว่า 
“ปัจจัยล่าสุดที่มีอิทธิพลต่อการกลายเป็นเมือง คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 
อุตสาหกรรม ประชากรเมืองกำาลังเพ่ิมมากขึ้น เพราะโรงงานหลายแห่งต้องการแรงงาน
จำานวนมาก และเม่ือจำานวนคนงานมากขึน้กเ็ป็นผลใหเ้กดิความตอ้งการการบรกิารทัง้ทาง 
การค้าและสว่นบคุคลเพ่ิมมากขึน้” (Sociology, 1981, p.145 อ้างถงึใน ไพโรจน ์คงทวศีกัด์ิ,  
2548, น.140-142) 

ภายใตก้ระบวนการกลายเป็นเมืองยงัมีการเกดิขึน้ของพ้ืนทีส่าธารณะที ่Michael 
Brill (1989) ได้อธิบายว่าประกอบกันด้วยพ้ืนที่ทางกายภาพที่สัมพันธ์กับชีวิตสาธารณะ 
ซ่ึงเกีย่วขอ้งกนัอยา่งแนบแนน่ บนพ้ืนทีส่าธารณะนัน้ผูค้นสามารถเขา้ถงึได้ มีการใชพ้ื้นที่
ที่หลากหลายเพราะมีกลุ่มคนที่หลากหลายใช้พ้ืนที่ร่วมกันทั้งที่แสดงออกอย่างมีส่วนร่วม 
โดยเป็นพ้ืนทีท่างสงัคมทีค่นทัง้ในระดับบคุคล กลุ่มเพ่ือน ครอบครวั ชมุชนเมืองเขา้ด้วยกนั 
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และรองรับความต้องการเพ่ือผลประโยชน์ต่อสาธารณชน ความหลากหลายของคน 
จึงนำามาสู่ความหลากหลายของผลประโยชน์ในพ้ืนที่เมือง ดังน้ัน การกลายเป็นเมือง 
ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางกายภาพของสังคมในระดับพ้ืนที่เท่านั้น 
แตค่รอบคลมุการเปลีย่นแปลงในระดับปัจเจกบคุคล หากแตก่ารพัฒนาทีมุ่่งเนน้ใหค้วาม
สำาคัญกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ความคิด ความต้องการ และความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม ก่อให้เกิดปัจเจกบุคคล
ประสบปัญหาในการดำาเนินชีวิต หากสถานการณ์ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขย่อมพัฒนา 
ไปสูปั่ญหาทางสงัคม สง่ผลกระทบทัง้ตอ่คุณภาพชวีติของปัจเจกบคุคลและสงัคม ไม่วา่เป็น 
การใชป้ระโยชนจ์ากทีดิ่นของบคุคลแตล่ะกลุม่ในสงัคม การประกอบอาชพี การอยูร่ว่มกบั 
ผู้คนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายในสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ 
ความเจรญิกา้วหนา้ทางด้านเทคโนโลยกีารสือ่สารและการคมนาคมถอืเป็นเครือ่งมือทีเ่อ้ือ
ให้กระบวนการกลายเป็นเมืองเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ดวงจนัทร ์อาภาวชัรตุม์ เจรญิเมือง (2541) ได้กล่าววา่ การจะทำาใหค้ำาจำากดัความ 
ของเมืองและการระบุว่าบริเวณใดเป็นเมืองนั้นทำาได้หลายวิธีแต่ที่ถือเป็นหลักสากล 
ในการปฏบิตัมีิอยู ่4 วธิกีาร คือ การนยิามโดยใชจ้ำานวนประชากร การนยิามโดยใชค้วาม
หนาแน่น การนิยามโดยใช้กฎหมาย การบริหาร และการนิยามโดยใช้บทบาทของเมือง  
นัน่หมายถงึ การทำาความเขา้ใจเมืองในฐานะพ้ืนทีข่องปฏสิมัพันธแ์ละความสมัพันธร์ะหวา่ง 
คนและสังคม เมืองทำาหน้าที่อะไรต่อวิถีการดำารงชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในเมืองด้วย  
ในรายงานเรื่อง กระบวนการกลายเป็นเมืองในประเทศไทย โดยสถาบันสิ่งแวดล้อม 
ที่ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่กลายเป็นเมืองในประเทศไทย พบว่า  
การเกดิขึน้ของเมืองมีปัจจยัสำาคัญคือ คน การเคลือ่นยา้ยทีอ่ยูอ่าศยัของคนทีเ่ป็นไปตาม
สภาพความเปล่ียนแปลงของสภาวะการเมือง เศรษฐกิจ มีผลต่อการกระจุกตัวของคน 
ในเมืองท่ีต้องมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับมากมาย (วรรโณบล ควรอาจ และผกามาศ  
ถิ่นพังงา, 2556)

ดังนัน้ จำานวนประชากรเมืองทีเ่พ่ิมมากขึน้ในทกุๆ ปี อาจสามารถพิจารณาได้
ว่าจำานวนคนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยในเมืองก็มีจำานวนเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย เนื่องจาก 
ปรากฏการณ์ “ความยากจนในเมือง” นั้นมักจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับ 
“ความเป็นเมือง” และ “กระบวนการกลายเป็นเมือง” ปัญหาชุมชนแออัดจึงเป็นอีกหนึ่ง
ปัญหาของคนจนในเมือง และเป็นปัญหาทีเ่กดิจากกระบวนการกลายเป็นเมืองทีเ่กนิระดับ  
ซ่ึงปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนเมืองเกิดมาจากแนวคิดของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 
กบัสงัคม และกระบวนการครอบงำาอำานาจผา่นกลไกเชงินโยบาย ดังเชน่ ในการศกึษาวจัิย 
เรือ่ง คนจนเมืองทีเ่ปล่ียนไปในสงัคมเมืองทีก่ำาลงัเปลีย่นแปลง โดย อรรถจักร ์สตัยานรุกัษ,์  
ประภาส ป่ินตบแตง่, บญุเลิศ วเิศษปรชีา, สมชาย ปรชีาศลิปะกลุ, ณฐพงศ ์ จิตรนริตัน,์  
ธนพฤกษ ์ชามะรตัน ์และธนติ โตอดิเทพย ์(2563) ใชแ้นวทางในการวเิคราะหค์วามสมัพันธ์
และความแตกต่างในความสัมพันธ์ทางสังคมที่มองผ่านอำานาจของรัฐในความพยายาม 
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ในการเปลีย่นแปลงในการสรา้งรหสั (Decoding) และความหมายใหม่ใหแ้ก ่การเป็นเมือง
ผา่นนโยบายหลักของเมืองภูมิภาคไม่วา่จะเป็น เมืองนา่อยู ่ (Healthy Cities) จนถงึเมือง
อัจฉริยะ (Smart Cities) เน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 
กระบวนการสร้างความหมายให้ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีของเมืองในการทำาให้เกิดการยอมรับของ 
คนชัน้กลางในเมืองวา่ “เมืองทีดี่กวา่” งานวจัิยนำาเสนอผา่น 2 แกน คือ หนึง่ การสงัเกต
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนจนจากแผนพฒันาของรัฐที่ล้มเหลว ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่และมกีาร
ศกึษาในลักษณะนีม้ากแลว้ในอดีต อีกแกนหนึง่คือการใชส้ถานการณแ์ละการเปลีย่นแปลง
ครัง้ใหญ่ (Disruption) เชน่ วกิฤตโิรคระบาด อันทำาใหเ้หน็ศกัยภาพของคนยากจนในการ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (Way Magazine, 2563)

อภิวฒัน ์รตันวราหะ และคณะ (2563, น.95-96) มองวา่เมืองในอนาคตจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน จนทำาให้เกิดการปะทะความเก่าและใหม่ระหว่างค่านิยม วิถีชีวิต  
และความหมายของเมือง การวจัิยนีส้งัเคราะหห์าแนวคิดพ้ืนฐานของยทุธศาสตรท์ีส่ามารถ
ใชไ้ด้ในสถานการณต์า่งๆ พบวา่ แนวคิดคตริวมหมู่ (Collectivism) จะเอ้ือตอ่การรองรบั
ภาพอนาคตที่มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความเหลื่อมล้ำา
อยา่งตอ่เนือ่ง ซ่ึงอภิวฒัน ์รตันวราหะ และคณะ ได้ใหน้ยิามของแนวคิดคตริวมหมู่ในทีน่ี ้
ว่าหมายถงึ “คุณุคุา่และคุา่นยิมที�เนน้คุวามยดึเหนี�ยว (cohesiveness) ซึ�งกันและกัน

ระหว่างปัจเจกบุคุคุลที�เป็นสมาชิกในสังคุม และให้คุวามสำาคุัญกับกลุ่มคุนโดยรวม 

ก่อนปัจเจก รวมทั�งการกระทำาร่วม (collective action) ที�คุนในกลุ่มตัดสินใจและ

ทำาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที�มุ่งยกระดับสถานะของกลุ่มในเรื�องหรือประเด็นที�มี 

เป้าหมายร่วมกัน” 

เมืองถูกอธิบายควบคู่ไปกับนิยามของชนชั้นกลางในเมือง ชนชั้นกลางถือเป็น
พัฒนาการและผลผลิตของระบบโครงสร้างทางการเมืองไทยที่เติบโตแตกต่างกับการ
กำาเนิดชนชั้นกลางในตะวันตก การก่อเกิดและพัฒนาการชนชั้นกลางไทยบางกลุ่มเกิด
และเตบิโตภายใตก้ารอุ้มชจูากภาครฐัซ่ึงแตกตา่งจากตะวนัตกทีเ่ตบิโตจากการตอ่สูด้ิ้นรน 
อยา่งยาวนาน ขอ้เสนอเกีย่วกบัลักษณะของชนชัน้กลางไทยในงานของ มัฆวาฬ สวุรรณเรอืง  
(2548) เรื่อง ชนชั้นกลางไทยและประชาสังคม พบว่า จุดกำาเนิดและพัฒนาการ  
วัฒนธรรม ระบบคิดและระบบสังคมมีผลต่อการแสดงบทบาทของชนชั้นกลางไทย 
ในขบวนการประชาสงัคม มัฆวาฬ พบวา่ปัจจยัหลกัทีมี่ผลตอ่การเคล่ือนไหวประชาสงัคม
อย่างกระตือรือร้นหรือแผ่วเบาคือชนชั้นกลางไทยนิยมสิทธิเสรีภาพ การเติบโตของชนชั้น
กลางเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแนวนโยบายของรัฐที่ทำาให้ในบางช่วงเวลาชนชั้นกลางไทย 
ถูกมิติเศรษฐกิจครอบงำา คำานึงเรื่องความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการสร้างฐานะให้
ม่ันคงจนละทิ้งอุดมการณ์ ในทางการเมืองชนชั้นกลางไทยแสดงออกและต่อสู้เพ่ือได้มา
ซ่ึงประชาธิปไตยซ่ึงยึดโยงกับการใช้พ้ืนที่ของเมือง ชนชั้นกลางไทยมีสำานึกสาธารณะที่ 
แตกตา่งกนัทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการมีสงัคมประกติ (Socialization) ทีแ่ตกตา่งกนั บทสรปุ
ของการศึกษาชี้ว่าสำานึกสาธารณะเป็นปัจจัยสำาคัญของการเคล่ือนไหวและสังคมประกิต 
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ของชนชั้นกลางมีผลต่อการก่อเกิดพัฒนาการของสำานึกสาธารณะและบทบาทของ 
ชนชั้นกลางในการขยับเคลื่อนมาสู่บทบาทของสำานึกพลเมืองในการเรียกร้อง เคล่ือนไหว
ตอ่สูป้ระเด็นสาธารณะ ชนชัน้กลางในเมืองจงึเชือ่มตอ่กบัคนจนเมืองในการขบัเคลือ่นพ้ืนที่
เมืองทีส่มดุลกบัการพัฒนาของรฐัทีม่าในรปูแบบของแนวนโยบายการพัฒนาเพ่ือเป้าหมาย
เชิงมูลค่ามากกว่าเชิงคุณค่า

จากที่กล่าวมา กระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) อีกนัยหนึ่งจึงถือ
เป็นกระบวนการพลวัตของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เมืองเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมี
วิวฒันาการและเป็นกระบวนการแบบไม่หยดุนิง่ เมืองกลายเป็นพ้ืนทีข่องความหลากหลาย 
ของประเด็นปัญหาผู้คน ชนชั้น และชุมชนเมืองภายใต้แนวทางการพัฒนาโดยรัฐ  
การรองรับการเปล่ียนแปลงของแนวนโยบาย งบประมาณและการเคล่ือนย้ายของผู้คน
จงึเปน็สิ่งที่ทา้ทายเมอืง โดยเฉพาะเมอืงขนาดใหญ ่เช่นเมอืงเชยีงใหมท่ีเ่ปน็พืน้ทีร่องรับ
นโยบายด้านเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยว การค้าขาย ดังนั้นการศึกษาเรื่องการกลาย 
เป็นเมือง การเตบิโตของเมืองเชยีงใหม่ จึงไม่อาจมองแค่ภาพของภูมิศาสตร ์ความเจรญิ 
ของเมืองและต้องศึกษาตัวตนของผู้คนในเมืองร่วมด้วย เพ่ือทำาให้เข้าใจบริบทการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มขับเคลื่อนทางสังคม ตลอดจนเป้าหมายของเมือง
ในอนาคตที่เรียงร้อยความต้องการที่หลากหลายของคนในพื้นที่

• แนวคิิดเร่�องพื่ลเม่อง (Citizenship)

ความคิดเรื่องพลเมืองถูกเอามาใช้ในการอธิบายกระบวนการสร้างอัตลักษณ์
ของรัฐและองค์กรต่างๆ และยังมีการช่วงชิงความหมายของการอธิบายในมิติของรัฐไทย  
การอธบิายเรือ่งพลเมืองถกูเชือ่มโยงกบัคุณสมบตัขิองการเป็นพลเมืองดีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และค่านยิมหลกัทีถ่กูกำาหนดขึน้ โดยเฉพาะการปฏบิตัติาม
จรยิธรรมพลเมือง (Civic Virtue) เพ่ือบรรลุอุดมการณพ์ลเมืองในแนวทางของรฐัแตล่ะรฐั  
ซ่ึงขึน้อยูก่บัประวตัศิาสตรค์วามเป็นชาต ิบรบิททางสงัคม และอิทธพิลจากความคิดตา่งๆ  
Kathleen Knight Abowitz and Jason Harnish (2006, p.653) มองวา่นยิามความหมาย 
ของพลเมืองมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ แต่ความ
เข้าใจพ้ืนฐานของนิยามพลเมืองจะมีความเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย ซ่ึงมีองค์ประกอบ  
ดังต่อไปนี้ 

1. การมีปัจเจกบคุคลมีสถานภาพจากความเป็นสมาชกิของชมุชนทางการเมือง
2. ปัจเจกบุคคลมีตัวตนทางการ
3. มีการกำาหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงส่วนรวมในชุมชนการเมือง
4. มีสิทธิและหน้าที่และมีส่วนร่วมทางการเมือง
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
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Enslin (2000) มองวา่คุณลักษณะการเป็นพลเมืองประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 
สำาคัญ 5 ประการคือ 1. การเป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชน หมายถึง การเป็นพลเมือง 
ต้องมีภาวะของการเป็นสมาชิกทางสังคม 2. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน  
3. มีความเคารพนับถือความคิดเห็นที่มีความแตกต่าง 4. มีความรู้ความเข้าใจทาง
กฎหมายและการเมือง และ 5. การมีทัศนคติที่ดีต่อการเมือง จะเห็นว่ามุมมองของ 
Enslin มีการยึดโยงลักษณะการเป็นพลเมืองในชุมชนที่เชื่อมโยงกับการเมืองและการอยู่
ร่วมกันในสังคมชุมชน เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้การเป็นพลเมืองเกิดขึ้นในพ้ืนที่ทาง
สังคม พลเมืองไม่ใช่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นมาได้เองเพียงลำาพังหรือติดตัวมาตั้งแต่กำาเนิด 
แต่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและเรียนรู้ตั้งแต่วัยเยาว์จากการเรียนรู้กล่อมเกลาจากสถาบัน 
ตัง้แตค่รอบครวั การศกึษา จนถงึสถาบนัทางสงัคมอ่ืนๆ (เอนก เหลา่ธรรมทศัน,์ 2552 
และธเนศวร์ เจริญเมือง, 2553) 

ตารางท่� 1 แบบของพื้ลเมิอืง (Kinds of Citizens) 
พลเม้องท่�ม่ความ

รบัผิดชิอบ (Personally 
Responsible Citizen)

พลเม้องท่�ม่ส่วนรว่ม
(Participatory Citizen)

พลเม้องท่�มุ่งเน้นความเป็นธรรม
ในสังคม

(Justice-Oriented Citizen)

ก�รอธบิ�ย • รบัผิดชอบต่อชมุชน
• ตั�งใจทำ�ง�นและจ�่ยภ�ษี

• ปฏิิบติัต�มกฎหม�ย
• รไีซีเคิลและบรจิ�คเลือด

• อ�ส�ที�จะทำ�ง�นที�
ชว่ยเหลือในกรณีที�เกิด

วกิฤตก�รณ์

• เปน็สม�ชกิขององคก์ร
ที�กระตือรอืรน้และมคีว�ม

มุง่มั�นตั�งใจที�จะพัฒน�
• จดัก�รชมุชนใหใ้ส่ใจต่อ

สิ�งที�เปน็ประโยชน ์เชน่ 
ก�รรกัษ�สิ�งแวดล้อม 

ก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจ
• รูว้�่รฐัมกีระบวนก�ร

ทำ�ง�นเปน็อย่�งไร
• รูว้ธิกี�รก�รทำ�ง�นอย่�ง

เชื�อมโยง 

• คิดเชงิวพิ�กษต่์อโครงสร�้งของ
สังคม นโยบ�ย และเศรษฐกิจ 

โดยพิจ�รณ�ม�กกว�่เหตุก�รณ์
ที�ผิวเผิน

• ต�มสืบค้นและนำ�เสนอประเด็นที�
ไมเ่ปน็ธรรมในสังคม

• รูเ้กี�ยวกับก�รเคลื�อนไหวท�ง
สังคม และผลกระทบเชงิระบบที�

เกิดขึ�น 

ตัวอย่�งก�รปฏิิบติั • รว่มบรจิ�คในก�รทำ�
กิจกรรมเพื�อแก้ปญัห�
คว�มอดอย�กที�เกิดขึ�น

• มส่ีวนรว่มในก�รจดั
กิจกรรมแก้ปญัห�คว�ม

อดอย�ก

• ค้นห�ส�เหตุ/ต้นตอปญัห�และ
คว�มอดอย�กเพื�อเปลี�ยนแปลง
ระบบ หรอืโครงสร�้งที�เปน็อยู่
ของสังคมที�ก่อใหเ้กิดคว�มไม่

เปน็ธรรม

แนวคิดหลัก • ในก�รแก้ปญัห�ของ
สังคม และพัฒน�สังคม

• ในก�รแก้ปญัห�และ
พัฒน�สังคม พลเมอืง
ต้องมส่ีวนรว่มและเปน็

ผู้นำ�ในก�รว�งระบบ และ
โครงสร�้งของสังคม

• ในก�รแก้ปญัห�และพัฒน�
สังคม พลเมอืงต้องตั�งคำ�ถ�มและ
เปลี�ยนระบบหรอืโครงสร�้งที�เปน็
อยู่ของสังคมที�ก่อใหเ้กิดคว�มไม่

เปน็ธรรม 
ที�ม�: Westhimer, J. and Kahne, J. Educating the “Good” Citizen: Political Choices and Pedagogical Goals อ�้งใน มูลนิธกิ�รศึกษ�เพื�อสร�้ง

พลเมอืง (ม.ป.ป.)

การศกึษาของ Joel Westheimer และ Joseph Kahne (2004) ได้กำาหนดแบบ
ของพลเมือง (Kinds of Citizens) ไว ้3 แบบ (ตารางที ่1) คือ พลเมืองทีมี่ความรบัผดิชอบ  
(Personally Responsible Citizen) พลเมืองทีมี่สว่นรว่ม (Participatory Citizen) และ
พลเมืองทีมุ่่งเนน้ความเป็นธรรมในสงัคม (Justice-Oriented Citizen) จะเหน็วา่มิตกิารมอง 
คุณลักษณะและบทบาทของพลเมืองในรัฐของนักวิชาการสามารถมองภาพใหญ่ออกเป็น  
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2 มิตหิลกัๆ คือ มิตแิรกเป็นการมองพลเมืองจากบทบาทหนา้ทีท่ีพึ่งมีพึงปฏบิตัติอ่ตนเอง 
เชือ่มโยงกบักฎหมายระเบยีบทางสงัคมทีเ่ป็นขอ้กำาหนดโดยรฐั และในอีกมิตคืิอ การมอง
ความเชือ่มโยงบทบาท หนา้ทีข่องพลเมืองกับสงัคม ชมุชน สว่นรวมทีค่นๆ หนึง่พึงมีตอ่
สงัคมแวดลอ้มในฐานะทีเ่ป็นมนษุยค์นหนึง่ซ่ึงไม่ตอ้งอาศยักฎเกณฑห์รอืขอ้บงัคับแตเ่ป็น
เรื่องของสำานึก จริยธรรมและกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 
ในสังคมนั้นๆ พลเมือง 3 แบบตามข้อเสนอของ Joel Westheimer และ Joseph 
Kahne นำาไปสูก่ารศกึษาระบบการศกึษา หอ้งเรยีนซึง่เชือ่วา่คือ แหลง่บม่เพาะพฤตกิรรม
และความคิดเรือ่งการเป็นพลเมืองในสงัคม ซึง่สามารถตอ่ยอดไปสูก่ารสรา้งสำานกึรว่มและ
ความเป็นเจ้าของทีค่นในสงัคมพรอ้มทำากจิกรรมหรอืแสดงออกความตอ้งการในการสรา้ง
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านกลไกของการทำางานจิตสาธารณะ

การเป็นพลเมืองเป็นบทบาทซึ่งจะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมแบบพลเมือง  
(Civic Virtue) เพ่ือให้บรรลุถึงการรักษาอุดมคติของการเป็นพลเมือง (Civic Ideal)  
ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ที่ใช้ในการสร้างชาติโดยเนื้อหาของจริยธรรมแบบพลเมืองขึ้นอยู่กับ 
บริบทของสังคม อย่างไรก็ตาม บทบาทของพลเมืองคือการปกป้องสถาบันต่างๆ ท่ีตอบสนอง 
อุดมคติของการพลเมือง ซ่ึงจุดเริ่มต้นของการเป็นพลเมือง (นิภาพรรณ เจนสันติกุล 
2556, น.53) คือ

1. การตระหนัก (Awareness) ในเรื่องของการเป็นเจ้าของอำานาจสูงสุด เช่น 
การให้การศึกษา การกำาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานทางสังคมผ่านกระบวนการปฏิสังสรรค์
ทางสังคม (Social Practice) ด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่เด็กในการฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝัง
อุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชนทุกระดับได้เรียนรู้และตระหนักถึงสิทธิ 
หน้าที่ของตนเอง

2. การร้อยเรียง (Cohesion) เป็นการร้อยเรียงเรื่องของการตระหนักถึง
สิทธิ หน้าท่ีของความเป็นพลเมือง เพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงบทบาทของพลเมือง 
ในรูปแบบต่างๆ ตามระบบ

3. การร่วมกัน (Inclusion) เป็นการสร้างความเชื่อร่วมกัน ในเรื่องของสิทธิ 
หน้าที่ของประชาชน เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจและพลังการขับเคล่ือนร่วมกันบนความ 
แตกตา่งของปัจเจกบคุคลทีมี่สทิธแิละเสรภีาพในลักษณะกลุ่มรว่มกนั (Collective Group)

4. การเสริมพลังอำานาจ (Empowerment) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
ทีไ่ม่ใชแ่ค่การไปใชส้ทิธเิลือกตัง้ แตต่อ้งครอบคลมุถงึสทิธใินการออกเสยีงประชามต ิสทิธิ
สมัครรับเลือกตั้ง สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง สิทธิที่จะยื่นถอดถอนบุคคลออกจาก 
ตำาแหน่งและสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามข้อจำากัดของความเป็นพลเมืองเกิดขึ้นตามบริบททางสังคม
วัฒนธรรมในแตล่ะพ้ืนที ่ เชน่ ในสงัคมทีมี่วฒันธรรมของระบบอุปถมัภ์ทีมี่อิทธพิลตอ่การ
ตัดสินใจและพฤติกรรมทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตและพัฒนาความเป็น 
พลเมือง (วชิยั ตนัศริ,ิ 2551) จิตสาธารณะจงึเป็นคุณลกัษณะสำาคัญของการเป็นพลเมือง
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ในการสะท้อนภาพของการมีความรู้ผิดรู้ชอบ มีสำานึกร่วมกับการทำาหน้าที่เพ่ือส่วนรวม
และสงัคม ตลอดจนยงัผลักดันกลไกในการสรา้งบทบาทของพลเมืองจึงเป็นได้ทัง้การเกดิ
สำานึกร่วมและการเกิดการฟูมฟักการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ยึดโยงตัวตนกับบริบททาง
สังคม จนนำามาสู่ความตระหนักสำานึกในบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่ตนเองพึงมีต่อสังคม
และสาธารณะ

• กัารทบทวนวรรณกัรรมและงานวจิิยัที�เกีั�ยวข้อ้ง

ในการศกึษานีมี้การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยจากประเด็นสำาคัญของงาน 
3 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นเกีย่วกบัพลเมือง ความสมัพันธข์องตวัตนกบัสงัคม ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเปน็เมอืงที่ส่งผลต่อลักษณะและโครงสร้างของคนเมือง
เปล่ียนไป และการเคล่ือนไหวของกลุ่มผลประโยชน์เชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาชน  
การพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับสังคมที่ปรากฎในงานของ Simmel (1950)  
นำาเสนอปฏิสัมพันธ์ของตัวตนของปัจเจกบุคคลที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตัวทางสังคม 
ในทกุระดับ ดังนัน้การทำาความเขา้ใจเรือ่งเกีย่วกบัตวัตนของปัจเจกบคุคลกบัสงัคมเป็นสิง่
ทีแ่ยกออกจากกนัไม่ได้ บางครัง้สงัคมได้สรา้งเหตกุารณบ์างอยา่งทีก่ระตุน้ใหปั้จเจกบคุคล
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพนัธ์ ความเชื่อมโยงระหว่างตัวตนกับสังคมนำามาสู่การกอ่ตัวของ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ Vanessa (2011) ศึกษาเรื่องสำานึกร่วมและการพูดถึงความเป็น
เจ้าของ (Belonging) ที่เชื่อมโยงตัวตนกับสังคมไว้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผล
ต่อปัจเจกบุคคลอย่างยิ่ง ความรู้สึกเป็นเจ้าของที่ยึดโยงตัวตนกับพ้ืนที่และสังคมเป็น 
องค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้วิถีชีวิตประจำาวันของคนเปล่ียนไปจากการมีพ้ืนที่ปัจเจกบุคคล
ไปสู่การมีวิถีชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะ ที่นำาพามาซ่ึงการกำาหนดบทบาทใหม่ในโครงสร้าง
ของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและมนุษย์ที่ผ่านวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของ
ทัง้พ้ืนทีร่ฐัและพ้ืนทีส่าธารณะทำาใหเ้กิดรปูแบบของความสมัพันธใ์นหลากหลายมิต ิในมิติ
ความสมัพนัธ์ของอำานาจกับชุมชนในงานของอานันท์ กาญจนพนัธุ์ (2544) ทำาการศึกษา
เรื่อง “มิติชุมชน: วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วย สิทธิ อำานาจ และการจัดการทรัพยากร” ได้ชี้ให้ 
เห็นถึง สำานึกร่วมทางสังคม (Collective Consciousness) ที่ส่งผลต่อรูปแบบความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน และรัฐในการจัดการทรัพยากรของผู้คนในสังคม 
ภาคเหนือของไทยว่าด้วยความคิดเรื่อง “สิทธิหน้าหมู่” หรือ “สิทธิชุมชน” คือ สิทธิของ
ส่วนรวมในการบริหารจัดการและควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรในท้องถิ่น โดยปรากฏเป็น
ลกัษณะขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งกนัของผูค้นชมุชนและเชือ่มโยงสมัพันธก์บัระบบความเชือ่
เรือ่งผหีรอืสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัความอุดมสมบรูณข์องธรรมชาต ิและสิง่ทีเ่อ้ือตอ่การ
ดำารงชีวิตของผู้คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานเหมืองฝายเพ่ือทำาเกษตรกรรม 
การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน อาทิ ป่าศักด์ิสิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรม ป่าต้นน้ำา และวัด เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ในมิติความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน และรัฐ  
ความชอบธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรให้แก่ปัจเจกบุคคลในแต่ละยุคสมัยไม่ได้เป็น
แบบแผนเดียวกนั หากแตป่รบัเปล่ียนใหส้อดคล้องกบับรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ การเมือง 
และวัฒนธรรมในสังคมแต่ละช่วงเวลา ก่อให้เกิดการผลิตความหมายและคุณค่าใหม่ 
ใหก้บัระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรของชมุชนตลอดเวลา หรอืทีเ่รยีกวา่ “การผลติใหม่”  
นำาไปสูก่ารนำาระบบการบรหิารจัดการทรพัยากร ความเชือ่ วฒันธรรมและภูมิปัญญาด้ังเดิม
ของชมุชมปรบัใชใ้นลักษณะใหม่หรอืความหมายใหม่ เพ่ือใหส้อดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคม ความตอ้งการของผูค้นในสงัคม และทีส่ำาคัญคือ การสรา้งอัตลักษณค์วามเป็น
ชมุชนและตวัตนของปัจเจกบคุคลทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนเพ่ือสรา้งความรูส้กึและสำานกึรว่มทาง
สงัคมรว่มกนัของผูค้นในชมุชน ตลอดจนการกำาหนดบทบาทหนา้ทีแ่ละความสมัพันธข์อง
ชมุชนกบักลุม่บคุคลอ่ืนๆ ในสงัคม ดังนัน้ “อัตลักษณ”์ ในมิตขิองความสมัพันธเ์ชงิอำานาจ  
ถือเป็นพลังในการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน และรัฐ  
เพ่ือสรา้งความชอบธรรมของสทิธชิมุชนบนพ้ืนฐานของความเป็นมนษุย ์ ไม่วา่จะเป็นสทิธิ
ในการดำารงอยู่ของชุมชนและอำานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน 

 ในงานศกึษาของ สนัตพิงษ ์ชา้งเผอืก และคณะ (2546) เรือ่ง “ของหนา้หมู่:  
ประวัติศาสตร์ตัวตนชุมชนกลางหุบเขาแม่แจ่ม” สะท้อนให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของ
ปัจเจกบุคคลกับชุมชนในการใช้ประโยชน์และการถือครอง “ของหน้าหมู่” 2 ประการ 
ได้แก ่ประการแรก ทีห่นา้หมู่ของครอบครวัหรอืตระกลู และประการทีส่อง ทีห่นา้หมู่ของ
หมู่บา้น สง่ผลใหก้ารเขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรทอ้งถิน่ทบัซ้อนอยูบ่นฐานความ
คิดวา่ด้วยเรือ่ง “สทิธ”ิ ไม่วา่จะเป็นสทิธกิารใช ้สทิธหินา้หมู่ สทิธขิองชมุชน และสทิธขิอง
ปัจเจกบุคคล ดังนั้น ของหน้าหมู่ไม่ได้เป็นเพียงพ้ืนที่หรือมีขอบเขตตายตัว แต่สามารถ 
ปรับเปล่ียน เลื่อนไหลหรือสร้างขึ้นใหม่ภายใต้เง่ือนไขและบริบทประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น  
ของหนา้หมู่จงึกอ่ใหเ้กดิความสมัพันธร์ะหวา่งปัจเจกบคุคลและชมุชน ทัง้ในมิตขิองความ
ขัดแย้ง การประนีประนอม การต่อรองระหว่างกัน รวมไปถึงการเข้ามาของอำานาจรัฐ 
ในการบรหิารจดัการทรพัยากร ทัง้นี ้ เง่ือนไขและบรบิททางประวตัศิาสตรว์า่ด้วยการเขา้มา 
ของรัฐและกลุ่มทุนในพ้ืนที่อำาเภอแม่แจ่มพร้อมกับอำานาจในการบริหารจัดการทรัพยากร
โดยเฉพาะที่ดนิและปา่ไม้ ส่งผลกระทบต่อสำานึกร่วมของผู้คนในชุมชนต่อ “ของหน้าหมู่” 
จากเดิมกลายเป็น “ของหลวง-ของรฐั” และ “ของใครของมัน-ของสว่นตวั” กอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ระหวา่งผูค้นในชมุชนและชมุชนกบัรฐัในการบรหิารจัดการทรพัยากรทอ้งถิน่ นำาไปสู ่
กระบวนการสร้างหรือผลิตซ้ำาของหน้าหมู่ขึ้นใหม่และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตน  
จนกระทัง่ผลักดันใหเ้กดิรวมกลุ่มของผูค้นในชมุชนไปสูก่ารเคลือ่นไหวทางสงัคม เพ่ือสรา้ง
พลังให้กับชุมชนโต้ตอบกับรัฐและนายทุน

ในขณะที ่อานภุาพ นุน่สง (2557) ได้ทำาการศกึษา ความเปล่ียนแปลงในชนบท
ภาคเหนือผา่นการจัดการสมบตัชิมุชนของ “ชมุชน” และ “หยอ่มบา้น” ชว่ง พ.ศ. 2500-
2550 ในพื้นที่อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ชุมชนไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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อยา่งสมบูรณ ์โดยเฉพาะสำานกึ ความเชือ่ และศกัยภาพในการบรหิารจัดการ “สมบตัขิอง
ชุมชน” หรือ ทรัพยากร “หน้าหมู่” เนื่องจากชุมชนเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหน่วย
ทางสงัคมท่ีเรยีกวา่ “หยอ่มบา้น” ทำาใหค้วามสมัพันธร์ะหวา่งผูค้นในชมุชนไม่ได้แนบแนน่ 
มากนัก ในทางกลับกันความสัมพันธ์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในหย่อมบ้านเดียวกันมีความ
ใกล้ชิดและแน่นแฟ้น หย่อมบ้านจึงมีพลังในการกำากับควบคุมและบริหารจัดการสมบัติ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่า แม้ว่าการบริหารจัดการทรัพยากร
ของชมุชนและหยอ่มบา้นมีความแตกตา่งกนั เม่ือผูค้นจากหลายหยอ่มบา้นมาอยูร่วมกนั
เป็นชุมชนจะสร้างระบบการจัดการสมบัติของชุมชน (Common Property) เพ่ือให้ผู้คน 
ในชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการดำาเนินชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียม ไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ และที่สำาคัญคือ สมบัติของชุมชนไม่ว่าจะเป็น
ป่าไม้ บอ่น้ำา ทีดิ่น ความเชือ่ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิน่จะทำาหนา้ทีร่อ้ยรดัความ
สัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนให้มีความใกล้ชิดและแนบแน่น  

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการสถาปนาอำานาจรัฐเหนือพ้ืนที่
ของชุมชน โดยเฉพาะการเข้ามากำากับควบคุมการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าไม้และการ 
ถือครองที่ดิน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและความหมายของสมบัติชุมชน
ต่างไปจากในอดีต กล่าวคือ “สมบัติส่วนตัว” หรือ “สมบัติของชุมชน” กลายเป็น 
“สมบตัขิองรฐั” ผูค้นในชมุชนยดึครองทีดิ่นทีเ่ป็นสมบตัชิมุชนมาเป็นสมบตัสิว่นตวัเพ่ือใช ้
เป็นปัจจัยการผลิตเชิงพาณิชย์ จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของผู้คนในชุมชน  
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ระบบความสมัพันธใ์นชมุชน ไม่วา่จะเป็นการวา่จ้างแรงงานแทนการ 
แลกเปลี่ยนแรงงานในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน นำาไปสู่การลดทอนอำานาจของ 
หย่อมบ้านและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของตน ดังนั้นการเปลี่ยน
สถานภาพของสมบตัชินุชนไปสูส่มบตัขิองปัจเจกบคุคล จึงทำาใหพ้ลังทางสงัคมทีย่ดึเหน่ียว
ผูค้นในแตล่ะหยอ่มบา้นเขา้ด้วยกันลดทอนลง และนำาไปสูก่ารลม่สลายของความเป็นชมุชน 
ในทีส่ดุ ในขณะเดียวกนั การเปล่ียนแปลงของบรบิททางสงัคมและความสมัพันธเ์ชงิอำานาจ 
ในการบริหารจัดการสมบัติของชุมชนของหย่อมบ้าน ชุมชน นายทุนและรัฐ กลายเป็น
เง่ือนไขสำาคัญทีท่ำาใหผู้ค้นในชมุชนรว่มรือ้ฟ้ืนเครอืขา่ยความสมัพันธใ์นลักษณะใหม่เพ่ือการ
จัดการสมบตัชิมุชนนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา โดย “หยอ่มบา้น” ทำาหนา้ทีเ่ป็นพ้ืนที ่
ในการสถาปนาอำานาจของผูค้นทีมี่เป้าหมายรว่มกนั และ พัฒนาเป็นเครอืขา่ยระดับชมุชน 
เพ่ือสรา้งอำานาจในการตอ่รองกบัรฐัและนายทนุ อยา่งไรกต็าม การดำาเนนิงานในลักษณะ 
เครือข่ายระดับชุมชนยังคงเป็นการขับเคล่ือนเรียกร้องของตัวแทนเพียงบางคนหรือบางกลุ่ม 
เท่าน้ัน การบริหารจัดการสมบัติชุมชนของเครือข่ายมักจะปรากฎในระยะเวลาอันส้ัน ส่งผลให้ 
การแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนดำาเนินไปอย่างล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง

แม้ว่าในการศึกษาเรื่องของอำานาจกับชุมชนจะเห็นภาพสะท้อนของการปะทะ
ระหวา่งรฐักบัประชาชนผา่นมิตกิารจัดการและครอบครองสทิธใินทรพัยากร ระบบความเชือ่  
แต่ในพ้ืนที่ทางการเมืองที่มีอำานาจของกฎหมายและการเปล่ียนแปลงของบริบททาง 
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การเมือง ปฏิสัมพันธ์ทางอำานาจของรัฐก็ผลักดันให้เกิดมิติความสัมพันธ์บนพ้ืนที่เมือง 
ในหลากหลายรปูแบบ ในการศกึษาของไพลนิ ภู่จีนาพันธุ ์และ สพิุชฌาย ์ปัญญา (2559) 
ศึกษาวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ในช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีทาง 
รฐัศาสตรท์ีน่ำาเสนอความสมัพันธข์องรฐักบัภาคประชาชนทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดิมอันเนือ่ง 
มาจากบริบททางการเมืองที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้ข้อบัญญัติของ
รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 การศกึษาวจัิยพบวา่ ปัจจัยการกระจายอำานาจภายใตร้ฐัธรรมนญู 
2540 ปัจจยัด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ ระบบสาธารณปูโภค การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ของเมืองเพ่ือตอบสนองตอ่การเพ่ิมขึน้ของจำานวนประชากรในเมือง ปัจจัยด้านการศกึษาที่
เกีย่วกบัสมาชกิและแกนนำาของกลุ่มผลประโยชน ์มีการเชือ่มโยงกบัขอ้มูลและนกัวชิาการ
เกิดการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนและแสดงออกซ่ึงมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น  
ปัจจัยด้านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่เป็นตัวกลางสำาคัญในการเรียนรู้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของกลุ่ม มีบทบาทในการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงเครือข่ายและระดมสมาชิก  
ไพลินและสุพิชฌาย์เน้นย้ำาในการศึกษาวิจัยว่าการกดทับของอำานาจจากส่วนกลางจนนำา
มาสู่ความต้องการในการกระจายอำานาจของสังคมมีผลโดยตรงต่อการก่อตัวของกลุ่ม 
ผลประโยชน์ในระดับท้องถิ่นที่จะมีความหลากหลายมากขึ้น

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อรูปแบบและความ
สัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่วิวัฒนาการมาสู่บทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกทาง
สังคม ซ่ึงธนะวัฒน์ พรหมทอง และ วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ (2560) ทำาการวิจัยเรื่อง
การศึกษาความเป็นพลเมอืง: กรณีศึกษาประชาชนในเขตพืน้ที่ตำาบลอโุมงค์ อำาเภอเมอืง 
จังหวัดลำาพูน พบว่ากระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีความสำาคัญต่อการส่งเสริมการเป็น
พลเมือง ผา่นปัจจัยทางด้านครอบครวัเป็นปัจจยัพ้ืนฐานทีส่ำาคัญในทกุๆ ด้านในการเสรมิ
สรา้งความเป็นพลเมือง ประกอบกบัระบบความเชือ่และวฒันธรรมในชมุชน ในการศกึษานี ้
ใช้วิธีการสร้างเกณฑ์ในการวัดความเป็นพลเมืองพบว่าประชาชนในชุมชนตำาบลอุโมงค์ 
มีความเป็นพลเมือง 8 ด้านเรียงจากไปหาน้อยคือ (1) มีความละอายและเกรงกลัวต่อ
ความชัว่ รองลงมา คือ (2) มีความซือ่สตัยส์จุรติ (3) มีความกลา้และเชือ่ม่ัน (4) มีการใช้
ความคิดเหน็รว่มกนัในการจดัการปัญหา ลำาดับถดัมา คือ (5) สง่เสรมิคนดี (6) สามัคคี 
(7) ใหค้วามสำาคัญกบัปัญหาชมุชนทอ้งถิน่ และนอ้ยทีส่ดุ คือ (8) การมีบทบาทหนา้ทีใ่นการ
แกไ้ขปัญหา จากขอ้มูลจะเหน็วา่การทีป่ระชาชนมีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาชมุชน การให ้
ความสำาคัญกับปัญหาและความสามัคคีน้อยตามลำาดับนั้น เกิดจากปัจจัยภายในชุมชน 
คือ โครงสร้างวัยของประชาชนในชุมชนและเศรษฐกิจ การที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่
ในชุมชนและต้องประกอบอาชีพ ทำาให้คนที่มีบทบาทต่อการทำางานเพ่ือชุมชนจะเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุหรือช่วงวัยเกษียณราชการ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร และการค้าขายในชุมชน
เป็นหลัก เนือ่งด้วยวา่มีความอิสระทางด้านเวลาจงึทำาใหส้ามารถเขา้มามีสว่นรว่มภายใน
ชุมชนได้มากขึ้น
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การเติบโตของเมืองและการสลายพ้ืนที่ชุมชนมาสู่พ้ืนที่เมืองที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของกลไกทางเศรษฐกจิ สงัคม การเคลือ่นยา้ยถิน่ฐานได้ทำาใหบ้ทบาทหนา้ที่
ของคนในเมอืงมมีากกวา่บทบาทในฐานะประชาชน แต่ต้องรวมถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะ
พลเมือง การแสดงออกทางสังคมและการเมืองจึงมีหลากหลายตามประเด็นสาธารณะที่
ปรากฎในพ้ืนทีเ่มือง สามารถ สวุรรณรตัน ์ (2561) ทำาการศกึษาเรือ่ง “อนาคตของเมือง
เชยีงใหม่ ในการขบัเคล่ือนการพัฒนาโดยภาคประชาสงัคม” โดยทำาการเกบ็ขอ้มูลจากกลุม่
องค์กรภาคประชาสงัคมเมืองเชยีงใหม่จำานวน 9 กลุม่ ทีย่งัดำาเนนิงานพัฒนาเมือง ได้แก ่
ภาคีคนฮักเมืองเชยีงใหม่, เครอืขา่ยเชยีงใหม่ เขยีว สวย หอม, โฮงเฮียนสบืสานล้านนา,  
กลุม่สถาปนกิคน.ใจ.บา้น, ชมรมชาวนมิมานเหมินท,์ โครงการฟ้ืนบา้น ยา่น เวยีงเชยีงใหม่,  
เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่, และกลุ่มละครกั๊บไฟ ข้อค้นพบของสามารถชี้ให้เห็น
ว่าการดำาเนนิงานของกลุ่มภาคประชาสงัคมในปัจจุบนั มีประเด็นการทำางานจัดอยูใ่นกลุ่ม
งานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจต่อคุณค่า
ของเมือง สิง่แวดล้อมเมือง และมรดกทางวฒันธรรม รวมถงึสง่เสรมิใหเ้กดิการรวมกลุ่ม 
ของคนในเมืองผ่านการใช้กิจกรรมที่ต้องทำาร่วมกันเพ่ือเป้าหมายข้างต้น เคียงข้างไปกับ 
การรวบรวมผูค้นทีมี่ความคิดเดียวกนัเขา้ไวด้้วยใหม้ากทีส่ดุ ในขณะทีง่านในกลุ่มเพ่ือการ
สร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในเมือง เป็นกลุ่มงานที่จำานวนกิจกรรม 
รองลงมา และกลุ่มงานเพ่ือการรณรงค์คัดค้านโครงการของรฐั และเอกชน เป็นกลุม่งาน
ที่มีกิจกรรมน้อยที่สุด

ในส่วนของรูปแบบการดำาเนินงานของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่ 
จากการศึกษากลุ่มกรณีศึกษาพบว่ามีรูปแบบการทำางานใน 2 ลักษณะ 1) จิตอาสา  
และ 2) รับเงินค่าจ้างในอัตราต่ำากว่าวุฒิการศึกษาหรือรับเพียงค่าสนับสนุนอาสาสมัคร 
ด้วยลักษณะที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจิตอาสาและการไม่มีเงินสนับสนุนกิจกรรม และคน
ทำางานอย่างแน่นอน ซ่ึงสามารถมองว่า งบประมาณคือปัจจัยและตัวแปรสำาคัญที่สร้าง
ความยัง่ยนืและความตอ่เนือ่งของกลุ่มองค์กรภาคประชาสงัคม ทำาใหแ้ตล่ะกลุ่มสามารถ
ดำาเนินงานได้ในระดับประเด็นเฉพาะที่ตนเองสนใจ และเป็นข้อจำากัดที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการยกระดับการทำางานสู่ระดับภาพรวมของเมือง หรือการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อการพัฒนาเมืองจากภาคประชาสังคม

อรรถจักร ์สตัยานรุกัษ ์และคณะ (2563) ศกึษาวจัิยเรือ่ง “คนจนเมืองทีเ่ปลีย่นไป 
ในสังคมเมืองที่กำาลังเปล่ียนแปลง” ที่เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ‘คนจนเมือง’ 
และ ‘ความเป็นเมือง’ และพลวัตของคนจนเมืองสัมพันธ์อยู่กับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมเมือง ในงานวิจัยระบุว่า ลักษณะเด่นของกลุ่มคนจนและชุมชนเมืองอาจจำาแนกได้
เป็นกลุ่มสำาคัญๆ คือ กลุม่คนทีด่ำารงชวีติอยูม่าอยา่งเนิน่นานหรอืกลา่วอีกนยัหนึง่กคื็อมี
สถานะเป็น “คนเมือง” กลุ่มแรงงานชาตพัินธุซ่ึ์งอาจมีพ้ืนเพตา่งถิน่ แตไ่ด้อพยพโยกยา้ย 
มามีวถิชีวีติในเขตเมือง (รวมถงึการเป็นลูกหลานจากคนกลุ่มนี)้ และกลุม่แรงงานขา้มชาต ิ
ที่เข้ามาใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในเชียงใหม่ภายใต้การเติบโตและขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจการค้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก ทำาให้ความหมายของคำาว่า กลุ่มคนจนเมือง 
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ทีมี่นยัของคนจนทีอ่ยูใ่นเมืองผูซ่ึ้งรอรบัการสงเคราะห ์เปลีย่นมาเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย
ในภาคการผลิตที่ไม่เป็นทางการในเมือง กลุ่มคนกลุ่มนี้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วม 
ทางการเมืองไม่ได้ต่างจากคนทั่วไป สัมพันธ์ตามมิติทางการเมืองที่เปลี่ยนไป และ 
คนจนเมือง ไม่ได้ตอ้งการแค่มีชวีติในเมือง แตต่อ้งการมีสว่นรว่มด้วย ตอ้งการนโยบายการ
พัฒนาเมืองที่ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา แต่นโยบายเหล่านี้มักถูกมองข้าม  
เพราะคนจนขาดสิทธิที่จะมีส่วนกำาหนดชีวิตของเมือง ดังนั้นวิถีของเมืองควรที่ข้ามพ้นไป
จากตรรกะของทนุนยิม หรอืคือ การใชพ้ื้นทีข่องเมืองไม่ควรถกูกำาหนดบนฐานของตน้ทนุ
และกำาไร แตค่วรคำานงึถงึการอยูร่ว่มกนัของสงัคม ขอ้ค้นพบของงานวิจัย คือ คนจนและ
ชมุชนเมืองในเชยีงใหม่สมัพันธก์บัระบบเศรษฐกจิภาคบรกิารอยา่งมาก เฉพาะอยา่งยิง่ใน
รอบ 2 ทศวรรษทีผ่า่นมา การขยายตวัของอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทีส่รา้งความม่ังค่ัง
ใหก้บัระบบเศรษฐกจิในภาพรวม ดังนัน้ เม่ือตอ้งเผชญิกบัปัญหาทีส่ง่ผลตอ่การทอ่งเทีย่ว
จึงนำามาซึ่งผลกระทบที่รุนแรง ทั้ง โควิด-19 และปัญหาฝุ่นควัน ปรากฏการณ์ของเมือง
ที่พลวัตเปน็ผลมาจากการพัฒนาโดยรัฐรวมศูนย์ที่ส่งผลต่อสถานะของคนเมืองเปลี่ยนไป 
อย่างมาก การถอดรหัสของการเรียกคนจนเมืองใหม่ของการศึกษาวิจัยนี้จึงมุ่งให้เกิด
การรับรู้ถึงความเป็นจริง และให้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำาคัญของคนจนเมือง 
เพ่ือนำาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค สร้างเมืองที่ยุติธรรม (Just City) และสิทธิ 
ในการมีส่วนกำาหนดการเปลี่ยนแปลงของเมือง (Right to the City)

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่า ความสัมพันธ์
ของคนกับสังคมคือ ตัวแปรหลักของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ทั้งในชุมชน 
และเมืองท่ามกลางบริบทแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  
แตก่ารเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้จะเกดิขึน้ได้ตอ้งเชือ่มโยงไปสูก่ารทำาความเขา้ใจกลไกของรฐั
และนโยบายที่ส่งผลต่อการเปล่ียนเชิงโครงสร้างและการพัฒนาที่ยึดโยงกับพ้ืนที่ ซ่ึงเป็น
ผลใหเ้กดิบทบาทหนา้ที ่ ปัญหาและความตอ้งการใหม่ๆ ของคนสงัคม เหน็ได้จากในชว่ง
การเปล่ียนผา่นของการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรบัการขยายตวัของเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนำามาสู่การสร้างกระบวนการ วิธีการในการดูแล รักษา และร่วมกำาหนด
แนวทาง กฎ กตกิาเพ่ือการสรา้งสำานกึและเครอืขา่ยในพ้ืนที ่สมาชกิของสงัคมเกดิความรูส้กึ 
เป็นสว่นหนึง่และความเป็นเจา้ของ แม้ในหลายกรณผีลกระทบอันเกดิจากนโยบายของรฐั 
แนวทางการพัฒนาที่ส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล้ำาขัดแย้ง แต่การเรียนรู้ในการขับเคล่ือน
ผลประโยชน์และความต้องการของสังคมที่ก่อรูปร่วมกันจนนำาไปสู่บทบาทของพลเมือง
ที่ไม่คิดว่าตัวตนของตนเองเป็นอ่ืนไปจากพ้ืนที่สาธารณะ จนนำามาสู่สำานึกสาธารณะ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงผ่านโครงการอาสาสมัครและจิตสาธารณะในรูปแบบต่างๆ  
การก่อกำาเนิดของผู้คนท่ีขับเคล่ือนประเด็นสาธารณะต่างเกิดมาจากวิวัฒนาการของการพัฒนา 
สังคม นโยบายรัฐ และบริบทของพ้ืนที่เมืองที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ 
กระบวนการเปล่ียนผา่นชมุชนสูค่วามเป็นเมืองสง่ผลใหค้นทีไ่ด้รบัผลกระทบตา่งขบัเคล่ือน
ความเป็นเจ้าของ สร้างสำานึกร่วมในรูปแบบของเครือข่ายภาคประชาสังคม 
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IV. 03.

ที� ม า แ ล ะ กั า ร ดำ า เ นิ น กั า ร
ข้ อ ง กั ลุ� ม อ า ส า ส มั คิ ร
จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ
แ ล ะ เ คิ ร่ อ ข้� า ย เ พ่ื่� อ สั ง คิ ม

การศึกษาวิจัยกลุ่มอาสาสมัครและโครงการจิตสาธารณะที่เกิดขึ้นเม่ือมี
ประเด็นหรือวิกฤติ (Issue-based Studies) การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  
(Documentary Research) การลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ (Observation) การทำางาน
และกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครและเครือข่ายกลุ่มจิตสาธารณะทั้งระดับปัจเจกบุคคล 
และระดับเครอืขา่ย รวมทัง้การสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-depth Interviews) และการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่มจิตสาธารณะ โดยจำาแนกการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากเครือข่ายกลุ่มจิตสาธารณะจำานวน 30 คน3  
โดยผูใ้หส้มัภาษณมี์ทัง้บคุคล ตวัแทนกลุ่มอาสาสมัครจติสาธารณะ และตวัแทนเครอืขา่ย 
ภาคประชาสังคมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ตามประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ และ
ลักษณะการดำาเนินงาน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของโครงการ 
จิตสาธารณะภายใต้บริบทของ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ประเด็นโควิด-19 2) ประเด็น
แรงงานข้ามชาติและคนไร้บ้าน 3) ประเด็นสภาพอากาศ PM 2.5 4) ประเด็นไฟป่า
ภาคเหนือ และ 5) ประเด็นเมืองและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียวสามารถสรุปประเด็นการ
ขับเคล่ือนและการดำาเนินงานของกลุ่มจิตสาธารณะและเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ 
ดังตารางที่ 2 

3  สามารถอ่านเนือ้หาทีเ่รยีบเรยีงจากการสมัภาษณแ์ตล่ะคนอยา่งละเอียดในรายงานฉบบัสมบรูณ์
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ตารางท่� 2 สรปุประเด็นำกิารขบัเคลื�อนำและกิารดำาเนิำนำงานำของกิลุ่มิจำติสาธารณะ
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เครอ้ขา่ย ประเด็นปัญหา การดำาเนินงาน

1. น�ยวริยิะพัฒน ์
คีตวฒันะ

เชยีงใหม่ บุคคลทั�วไป สถ�นก�รณ์
โควดิ-19

ก�รบรจิ�คเงินเริ�มต้นจ�ก�รระดมทุนภ�ยใน
ครอบครัวและกลุ่มเพื�อน เพื�อจัดทำ�อ�ห�ร
และแจกจ่�ยให้ประช�ชนในช่วงก�รระบ�ด
ของไวรสัโควดิ-19

2. น�งภัทร�นิษฐ ์
โพธยิ�รมย์

เชยีงใหม่ กลุ่มส�ยใต้
ออกรถ

ฝุึ�นควนั
และไฟป��

เริ�มต้นโครงก�ร “ลมห�ยใจส�ยใต้” เพื�อระดม
เงนิทนุในก�รแก้ไขและปอ้งกันปญัห�ฝุึ�นควนั 
2.5 เพื�อจัดซีื�อเครื�องฟอกอ�ก�ศ หน้�ก�ก
อน�มัย และอุปกรณ์จำ�เป็นให้แก่โรงเรียน 
ศูนยพั์ฒน�เด็กเล็ก และสถ�นพย�บ�ล รวม
ไปถึงก�รจดัซีื�ออปุกรณดั์บไฟป��ให้เจ�้หน้�ที�
ในชว่งสถ�นก�รณว์กิฤตไฟป��บรเิวณอทุย�น
แห่งช�ติสุเพท-ปุย และก�รจดัทำ�อ�ห�รและ
แจกจ่�ยให้แก่แรงง�นข้�มช�ติในพื�นที�ใน
ช่วงสถ�นก�รณโ์ควิด-19 ปัจจุบันร่วมกับ
เครือข่�ยภ�คประช�ชนในเชียงใหม่จัดทำ�
โครงก�ร “สวนผักคนเมือง” เพื�อสร�้งคว�ม
มั�นคงท�งอ�ห�ร

3 น�งส�วลักขณ� 
ศรหีงส์

เชยีงใหม่ เครอืข�่ย
เชยีงใหม่

เขยีว สวย 
หอม

สิ�งแวดล้อม 
ฝุึ�นควนัและ

ไฟป��

ก�รสร้�ง “พื�นที� สี เขียว” ในพื�นที� เมือง
เชยีงใหม่ เพื�อแก้ไขปัญห�ฝุึ�นควนัและปัญห�
สิ�งแวดล้อมให้เมืองเชียงใหม่น่�อยู่ ประกอบ
ไปด้วย 
1. โครงก�ร “สวนผักฮกัเมอืง” และก�รสร�้ง
อ�ส�สมัคร “Green Ranger” ส่งเสรมิก�ร
ปลกูผักสวนครวัและเกษตรอนิทรยี ์
2. โครงก�ร “เติมเต็มต้นไมใ้หญ่” และ “หมอ
ต้นไม้” อนุรกัษแ์ละเพิ�มจำ�นวนต้นไม้ในพื�นที�
เมอืง ก�รฟื�นฟูพื�นที�ส�ธ�รณะ
3. เขียวชมเมือง ก�รท่องเที�ยวเชิงนิเวศ
ประวติัศ�สตร์
4. ฮักเวียงช็อป ตล�ดกระจ�ยผลผลิตจ�ก
เกษตรอนิทรยีไ์ปยังผู้บรโิภคโดยตรง 

4. น�ยชนกนันท ์
นันตะวนั 

อบุลร�ชธ�นี

5. น�งส�วด�วดำ� 
น�ยทนุ

เชยีงร�ย เย�วชน
อ�ส�

ปญัห�ท�ง
สังคมทั�วไป

ก�รเข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ� งในกิจกรรมจิต
ส�ธ�รณะของชุมชน มห�วทิย�ลัยและสังคม 
และก�รใหค้ว�มชว่ยเหลือผู้อื�นและชมุชน โดย
เฉพ�ะก�รให้คว�มชว่ยเหลือแก่กลุ่มแรงง�น
ข้�มช�ติ กลุ่มช�ติพันธุ ์และกลุ่มคนไร้บ้�น 
อ�ทิเชน่ ก�รบรจิ�คอ�ห�รและสิ�งของเครื�อง
ใชที้�จำ�เปน็ต่อก�รดำ�เนินชวีติประจำ�วนั 

6. น�ยประสิทธิ ์
ครธุ�โรจน์

กำ�แพงเพชร เย�วชน
อ�ส�

ปญัห�ท�ง
สังคมทั�วไป 
และก�รมี
ส่วนรว่ม

ท�งก�รเมอืง 

ก�รเข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ� งในกิจกรรมจิต
ส�ธ�รณะของชุมชน โรงเรยีน มห�วทิย�ลัย 
และสังคม ในชว่งสถ�นก�รณโ์ควดิ-19 เป็น
อ�ส�สมคัรใหก้�รชว่ยเหลือแรงง�นข�้มช�ติ
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7. น�ยศุภวฒุ ิ
บุณมห�ธน�กร
(ใจบ�้นสตูดิโอ)

เชยีงใหม่ กลุ่มสวนผัก
คนเมอืง

ก�รใชพื้�นที�
ส�ธ�รณะใน

เมอืงเชยีงใหม่

มุ่งเน้นก�รสร้�งพื�นที�ส�ธ�รณะในพื�นที�เมือง
เชียงใหม่ ภ�ยใต้แนวคิด “ก�รออกแบบเพื�อ
สังคม” เพื�อลดปัญห�คว�มเหลื�อมลำ�ในก�รใช้
พื�นที�ส�ธ�รณะของผู้คนในเมอืงเชยีงใหม ่นำ�ไป
สู่ก�รดำ�เนินง�นรว่มกับกับเครอืข�่ยภ�คประช�
สังคมและหน่วยง�นภ�ครฐัสร�้งพื�นที�ส�ธ�รณะ
ใจกล�งเมอืงเชยีงใหมใ่นน�ม “สวนผักคนเมอืง” 
เพื�อเปน็ต้นแบบก�รสร�้งคว�มมั�นคงท�งอ�ห�ร 
และก�รดำ�เนินง�นฟื�นฟูพื�นที�ส�ธ�รณะของ
แม่เชียงใหม่ ได้แก่ คลองแม่ข่�และลำ�นำ�ส�ข� 
ตลอดจนก�รพัฒน�พื�นที�ชุมชนคลองแม่ข่�ให้
ส�ม�รถอยู่ร่วมกับธรรมช�ติ เพื�อสร้�งคว�ม
มั�นคงด้�นที�อยู่อ�ศัยแก่ผู้คนในเมอืง

8. กนกนวรรณ 
มพีรหม

เชยีงใหม่ กลุ่ม In 
Chiang Mai

ก�ร
เปลี�ยนแปลง

ของเมอืง และ 
คณุภ�พชวีติ

ก�รจดัตั�งกลุ่ม “In Chiang Mai” เพื�อนำ�เสนอ
ภ�พของจังหวัดเชียงใหม่ในแง่มุมที�แตกต่�ง
ออกไปจ�กเดิม โดยมุ่งเน้นสร้�งคว�มเข้�ใจ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และก�รเปลี�ยนแปลงของ
ผู้คนและเมอืงเชยีงใหม ่ในชว่งสถ�นก�รณก์�ร
แพรร่ะบ�ดของโรคโควดิ 19 ตนเองได้ทำ�ง�น
ร่วมกับมูลนิธิ เพื�อสุขภ�พและก�รเรียนรู้ของ
แรงง�นกลุ่มช�ติพันธุ ์(MAP Foundation) 
ดำ�เนินง�นจดัห�ของใช้จำ�เป็นสำ�หรบัแรงง�น
ข�้มช�ติผู้หญิง

9. Thida Win 
(หญิงหอม)

รฐัฉ�น มูลนิธเิพื�อ
สุขภ�พและ        
ก�รเรยีนรู้

ของแรงง�น
กลุ่ม

ช�ติพันธุ ์
(Map 

Founda-
tion)

แรงง�น
ข�้มช�ติ 

โดยเฉพ�ะ
แรงง�น
ผู้หญิง

ก�รให้คว�มชว่ยเหลือแรงง�นข้�มช�ติในพื�นที�
จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เพื�อป้องกัน
ปัญห�ก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงง�น โดยเฉพ�ะแรงง�นข�้มช�ติผู้หญิง นำ�
ไปสู่ก�รเข้�รว่มทำ�กิจกรรมกับเครอืข่�ยปฏิิบัติ
ง�นสตรไีทใหญ่ (SWAN) ตลอดจนให้ก�รชว่ย 
เหลือแก้ไขปัญห�ในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
แรงง�นข�้มช�ติ ซีึ�งเกิดจ�กขอ้จำ�กัดท�งภ�ษ� 
องคค์ว�มรู ้และคว�มแตกต่�งท�งช�ติพันธุข์อง
แรงง�นข�้มช�ติกับผู้คนในพื�นที� ฯลฯ

10. น�งส�วชนินทร 
เพ็ญสูตร

เชยีงร�ย นักวชิ�ก�ร 
(วชิ�ก�รเปน็

พลเมอืง)

ก�รสร�้งคว�ม
เปน็พลเมอืง
สังคมไทย

ก�รสร้�งหลักสูตรก�รเรียนวิช�ก�รเป็น
พลเมือง เพื�อทำ�ให้ ผู้คนรู้ สึกถึงคว�มเป็น
พลเมืองและก�รมีจิตส�ธ�รณะ มุ่ ง เ น้น
กระบวนก�รเรยีนรูด้้วยตนเองจ�กก�รลงพื�นที� 
เพื�อเรียนรู้และสร้�งประสบก�รณก์�รทำ�ง�น
เพื�อสังคมแก่ผู้เรยีน 

11. น�ยวเิชยีร 
ท�หล้�

เชยีงใหม่ Green 
Ranger และ 

บ�้น
เตื�อมฝัึนเพื�อ

คนไรบ้�้น

สิ�งแวดล้อม 
เกษตรอนิทรยี ์
และคนไรบ้�้น

ก�รสร้�งอ�ส�สมัครกลุ่ม “Green Rang-
er” เพื�อขับเคลื�อนก�รสร้�งพื�นที�สีเขียวใน
เมืองและเพื�อสร�้งก�รเรยีนรูก้�รทำ�ง�นอ�ส�
สมัครของคนรุน่ใหม่ โดยมุ่งเน้นก�รสร�้งเสรมิ
ประสบก�รณก์�รทำ�ง�นรว่มกับบุคคลที�หล�ก
หล�ย และลงมือปฏิิบัติง�นในพื�นที� ก�รก่อตั�ง 
“บ้�นเตื�อมฝัึน” เพื�อฟื�นฟูและส่งเสรมิศักยภ�พ
ด้�นต่�งๆ ของคนไรบ้้�น ส่งเสรมิก�รประกอบ
อ�ชพี ก�รจ�้งง�น และทักษะก�รเข�้สังคม โดย
จัดห�ที�อยู่อ�ศัยให้แก่คนไร้บ้�นอ�ศัยอยู่ร่วม
กัน ก�รสร�้งเครอืข่�ยคนไรบ้้�นในพื�นที�เมือง
เชียงใหม่และที�สำ�คัญคือ ก�รเผยแพร่ข้อมูล
เกี�ยวกับคนไร้บ้�นแก่สังคม เพื�อปรับเปลี�ยน
ทัศนคติของคนในสังคมต่อคนไรบ้�้น
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12. น�งนลี 
อนิทรนันท์

เชยีงใหม่ สภ�ลม
ห�ยใจ

เชยีงใหม่

ฝุึ�นควนั PM 
2.5 ไฟป�� และ

สิ�งแวดล้อม

ก�รดำ�เนินง�นแก้ไขปัญห�ฝุึ�นควันอย่�ง
ยั�งยืน ภ�ยใต้แนวคิด“เพร�ะเร�มีลมห�ยใจ
เดียวกัน” ทั�งใน online platform และ  
offline platform เพื�อทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึก
ต่อปัญห�รว่มกันว�่ ปัญห�สภ�พอ�ก�ศก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อทุกคนในสังคม โดยมีเป้�
หม�ยสำ�คัญ 3 ประก�ร ได้แก่
1. ก�รเพิ�มพื�นที�สีเขยีว (Plant more trees) 
ออกแบบก�รใชป้ระโยชนใ์นพื�นที�ส�ธ�รณะให้
กล�ยเป็นพื�นที�สีเขียว และส่งเสรมิก�รปลูก
พันธุไ์ม้พื�นถิ�นของจังหวัดเชียงใหม่ในโครง
ก�รเก๊�ไมบุ้ญธรรม เพื�อเปดิโอก�สใหผู้้คนใน
สังคมมส่ีวนรว่มในก�รดูแลรกัษ�สิ�งแวดล้อม 
2. ขยะเหลือศูนย:์ เชียงใหม่ไร้เหลือ (Zero 
waste) เป็นก�รลดก�รเกิดขยะจ�กก�ร
อปุโภคบรโิภคของผู้คนในสังคมตั�งแต่ต้นท�ง 
ลดก�รใช ้ก�รใชซ้ีำ� และก�รนำ�กลับม�ใชใ้หม ่
ถือเป็นก�รหมุนเวยีนทรพัย�กรกลับม�ใช้ให้
เกิดประโยชนสู์งสุด และ 
3. ก�รใช้จักรย�นเป็นย�นพ�หนะ (Bike 
more Drives less) เพื�อลดมลภ�วะท�ง
อ�ก�ศที�เกิดจ�กย�นพ�หนะ

13. น�ยบณัรส 
บวัคลี�

เชยีงใหม่
(ย้�ยเข�้)

เครอืข�่ย
ภ�คประช�

สังคม 

สิทธชิมุชน 
สิ�งแวดล้อม 
ฝุึ�นควนัและ

ไฟป��

ก�รรว่มก่อตั�ง “ภ�คีเครอืข�่ยคนฮกัเชยีงใหม่”  
เพื�อเป็นศูนย์กล�งในก�รประส�นง�นและ
ดำ�เนินกิจกรรมและโครงก�รเพื�อสังคม โดย
เฉพ�ะประเด็นที�เกี�ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิ
ของปัจเจกบุคคลและชุมชน เพื�อรักษ�ผล
ประโยชน์ร่วมของผู้คนในสังคม ตลอดจน
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวติของผู้คนในจงัหวดั
เชียงใหม่รว่มกับเครอืข่�ยภ�คประช�สังคม 
และองคก์รพัฒน�เอกชน (NGOs) ในพื�นที�
จงัหวดัเชยีงใหม ่

14. น�งเส�วคนธ ์
ศรบุีญเรอืง

เชยีงใหม่ เครอืข�่ย
ชมุชน

เมอืงรกัษ์
เชยีงใหม่

ก�ร
เปลี�ยนแปลง
ของชมุชนใน

พื�นที�เมอืง และ
คณุภ�พชวีติ

ก�รดำ�เนินง�นแก้ไขปัญห�ของผู้คนและ
ชุมชนที�ตั�งอยู่ในพื�นที�เมืองเชียงใหม่ โดยใช้
วฒันธรรมเป็นเครื�องมอืในก�รกระตุ้นใหผู้้คน
เกิดคว�มรูสึ้กผูกพัน รกัและหวงแหน เมือง
เชยีงใหม ่นำ�ไปสู่ก�รเข�้ไปเปน็ส่วนหนึ�งในก�ร
แก้ไขปญัห�และพัฒน�เมอืงเชยีงใหมใ่หก้ล�ย
เปน็สังคมที�น่�อยูส่ำ�หรบัคนทกุกลุ่ม กิจกรรม
หลักของเครอืข�่ย ฯ ได้แก่
1. กิจกรรม “ต๋�มผ�งปะตี�ด ส่องฟ�้ฮักษ�
เมือง” ก�รรณรงค์จุดผ�งประทีบทดแทน
ก�รปล่อยโคมลอย เพื�อลดปัญห�อคัคีไฟและ
ปญัห�ขยะที�เกิดจ�กก�รปล่อยโคมลอย 
2. กิจกรรม “ยอสวยไหวส้� พระญ�มังร�ย” 
เป็นกิจกรรมที�มุ่งสร้�งคว�มภ�คภูมิใจใน
ประวติัศ�สตรค์ว�มเปน็ท้องถิ�นและอตัลักษณ์
ของเมืองเชียงใหม่ และที�สำ�คัญคือ ก�ร
สนับสนุนก�รถ่�ยทอดภูมิปัญญ�ท้องถิ�น
แสดงศิลปะพื�นบ�้นของเชยีงใหมใ่หแ้ก่ คนรุน่
ใหม ่ได้แก่ ฟอ้นเล็บ 
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15. น�งส�วทัศนีย ์
ปุวรตัน์

สระบุรี นักวชิ�ก�ร 
(วชิ�อ�ส�

สมคัร)

ปญัห�สังคม
โดยทั�วไป

ก�รสร้�งหลักสูตรก�รเรียนวิช�สังคม 
สงเคร�ะห ์โดยมุ่งเน้นคว�มเข้�ใจระบบท�ง
สังคมที�เกี�ยวข้องกับก�รแก้ไขปัญห�และ
พัฒน�สังคม และทำ�คว�มเข้�ในก�รทำ�ง�น
สังคมสงเคร�ะห์ในฐ�นะวิช�ชีพไม่ได้เป็น
เพียงก�รบรจิ�ค ส่งผลให้กระบวนก�รเรยีน
ก�รสอนให้คว�มสำ�คัญกับก�รลงมือปฏิิบัติ 
เพื�อให้เกิดก�รเรยีนรูแ้ละพัฒน�ทักษะในก�ร
ทำ�ง�นเพื�อสังคม ตลอดจนก่อให้เกิดจิตใจ
และคว�มรู้สึกอย�กจะให้คว�มช่วยเหลือผู้
อื�นในสังคม หรอืที�เรยีกว�่ “Service mind” 

16. น�งส�วภ�นุม�ศ 
หมั�นสกล  

เชยีงใหม่
(ย้�ยเข�้)

อ�ส�สมคัร
กลุ่มเร�ต้อง
รอดไปด้วย

กัน

สถ�นก�รณ์
โควดิ-19

ก�รบริจ�คเงิน เพื�อจัดทำ�อ�ห�รและแจก
จ่�ยให้ประช�ชนในช่วงก�รระบ�ดของโรค 
โควดิ-19 รว่มกับกลุ่มเร�ต้องรอดไปด้วยกัน

17. น�งส�วอโณทัย 
พิชยัยุทธ

เชยีงใหม่ กลุ่มป��เข�
ลมห�ยใจ

เร�

ฝุึ�นควนัและ
ไฟป�� 

สิ�งแวดล้อม 
และคว�ม
มั�นคงท�ง

อ�ห�ร

ก�รทำ�ธรุกิจร�้นอ�ห�รแบบ Chef’s Table 
ซีึ�งมุ่งเน้นสร�้งคว�มมั�นคงท�งอ�ห�ร ทำ�ให้
ใช้วัตถุดิบจ�กท้องถิ�นที�มีคว�มหล�กหล�ย 
โดยเฉพ�ะชุมชนของกลุ่มช�ติพันธุบ์นพื�นที�
สูง แต่มักจะประสบปัญห�ข�ดแคลนวตัถุดิบ
จ�กปัญห�ไฟป�� นำ�ไปสู่ก�รเข้�รว่มเป็นส่วน
หนึ�งในก�รแก้ไขและป้องกันไฟป��กับชุมชน
บนพื�นที�สูง จัดซีื�อเครื�องเป��ลมอุปกรณดั์บ
ไฟมอบใหกั้บเจ�้หน้�ที�ในพื�นที�เสี�ยงในก�รดับ
ไฟป�� และสนับสนุนอุปกรณที์�จำ�เป็นต่อก�ร
ดับไฟป��แก่ชุมชน รวมทั�งเครื�องมือก�รเฝ้ึ�
ระวงัก�รเกิดไฟป��ในจงัหวดัเชยีงใหมโ่ดยรว่ม
ดำ�เนินง�นกับกลุ่มส�ยใต้ออกรถ 

18. น�ยภ�นุภน 
บุลสุวรรณ

ลำ�ป�ง

19. น�ยชชัว�ลย ์
ทองดีเลิศ

เชยีงใหม่ สภ�ลม
ห�ยใจ

เชยีงใหม ่      

ฝุึ�นควนั 
PM 2.5 

ไฟป�� และ
สิ�งแวดล้อม

ก�รทำ�ง�นเพื�อสังคมในฐ�นะ “อ�ส�สมัคร
เพื�อสังคม” รว่มกับสภ�ลมห�ยใจเชยีงใหม ่ใน
ฐ�นะตำ�แหน่งประธ�นคณะอำ�นวยก�รสภ�ลม
ห�ยใจเชยีงใหม่ ทำ�ใหม้ีหน้�ที�สำ�คัญเป็นแกน
หลักในก�รผู้ขบัเคลื�อนก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้
แนวคิด“เพร�ะเร�มลีมห�ยใจเดียวกัน” เพื�อให้
บรรลเุป�้หม�ยสำ�คัญ 3 ประก�ร ได้แก่ 
1. ก�รเพิ�มพื�นที�สีเขยีว (Plant more trees) 
2. ขยะเหลือศูนย:์ เชียงใหม่ไร้เหลือ (Zero 
waste) และ
3. ก�รใชจ้กัรย�นเปน็ย�นพ�หนะ (Bike more  
Drives less) 
ทั�งนี� ประสบก�รณใ์นก�รทำ�ง�นรว่มกับชมรม
นักพัฒน�ภ�คเหนือที�มุ่งเน้นก�รพัฒน�
โครงสร้�งพื�นฐ�นท�งสังคมแก่ชุมชน และ
ก�รจดัตั�งโรงเรยีนสืบส�นภูมิปัญญ�ล้�นน� 
เพื�อสร�้งก�รศึกษ�แหล่งเรยีนรูภู้มิปัญญ�
ของท้องถิ�นแก่สังคม ก่อให้เกิดประโยชนต่์อ
ก�รดำ�เนินง�นของสภ�ลมห�ยใจ โดยเฉพ�ะ
มิติของก�รสร�้งสำ�นึกรว่มของคนเชยีงใหม ่
นั�นคือ ก�รใช้แนวคิด “วัฒนธรรมชุมชน” 
เชื�อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนเข้�กับก�รรักษ�
สิ�งแวดล้อม 
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20. Nan San 
Hwam 

(ครสู�ยหมอก
หอม)

รฐัฉ�น ครอู�ส�
วดัป��เป�้

แรงง�น
ข�้มช�ติช�ว

ไทใหญ่

ก�รเป็นครอู�ส�สมัครสอนภ�ษ�ไทยและภ�ษ�
ไทใหญ่ให้แก่แรงง�นข้�มช�ติและลูกหล�น
แรงง�นช�วไทใหญ่ในแคมป์แรงง�นและวัด
ป��เป้� เชียงใหม่ เนื�องจ�กช�วไทใหญ่โดย
ส่วนม�กไม่ส�ม�รถเขียนและอ่�นภ�ษ�ไท
ใหญ่ได้ ก�รสอนภ�ษ�ไทใหญ่ไม่ได้เป็นเพียง
เพื�อก�รสื�อส�รเท่�นั�น  แต่ภ�ษ�เป็นสิ�งที�
หล่อหลอมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของช�ว 
ไทใหญ่ให้คงอยู่ ในขณะที�ก�รเรียนภ�ษ�ไทย
เปน็ก�รเพิ�มโอก�สในก�รประกอบอ�ชพีและเอื�อ
ต่อก�รดำ�เนินชวีติประจำ�วนั ก�รเปน็อ�ส�สมคัร
นักจดัร�ยก�รวทิยุเพื�อแรงง�นข�้มช�ติรว่มกับ
มูลนิธิเพื�อสุขภ�พและก�รเรียนรู้ของแรงง�น
กลุม่ช�ติพันธุ ์(Map Foundation) เพื�อใหค้ว�ม
รูแ้ละกระจ�ยข�่วส�รที�จำ�เปน็ต่อก�รดำ�เนินชวีติ
ของแรงง�น โดยเฉพ�ะคว�มรูด้้�นกฎหม�ยที�
เกี�ยวข้องกับก�รทำ�ง�นและสิทธิของแรงง�น
ข�้มช�ติ เพื�อปอ้งกันก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยและ
ถกูเอ�รดัเอ�เปรยีบจ�กน�ยจ�้ง

21. น�งส�วจริวรรณ 
คำ�ซี�ว

เชยีงใหม่ กลุ่มรกัษ์
ดอยหลวง
เชยีงด�ว

ฝุึ�นควนั
และไฟป�� 

สิ�งแวดล้อม
และคณุภ�พ

ชวีติ

ก�รจัดตั�ง “ภ�คีเร�รักดอยหลวงเชียงด�ว” 
(We love Doi Luang Chiang Dao) เริ�ม
ต้นจ�กก�รดำ�เนินง�นเกี�ยวกับประเด็นเรื�อง
ก�รแก้ไขและป้องกันปัญห�ไฟป��ในมิติของ
ชุมชน ก�รดำ�เนินง�นมุ่งเน้นก�รแก้ไขปัญห�
ในระยะย�ว เพื�อก�รอนุรักษ์สิ� งแวดล้อม  
สัตวป์�� และที�สำ�คัญคือป��ต้นนำ�ในพื�นที�อำ�เภอ
เชยีงด�ว และเพื�อก�รพัฒน�คุณภ�พชวีติของ
ในพื�นที�ที�ได้รบัผลกระทบจ�กไฟป�� ก�รดำ�เนิน
ง�นเกิดขึ�นภ�ยใต้แนวคิดก�รอยู่ร่วมกันของ
คนกับป�� โดยพึ�งพ�อ�ศัยซีึ�งกันและกัน และก่อ
ให้เกิดประโยชนทั์�งสองฝึ��ยผ่�นก�รทำ�เกษตร
อนิทรยี ์และที�สำ�คัญคือ ก�รท่องเที�ยวเชงินิเวศ
รปูแบบใหม่ โดยมองว�่ ป�� คือ ทรพัย�กรของ
ชุมชน เป็นต้นทุนท�งสังคมที�ส�ม�รถสร้�ง
ประโยชนใ์หแ้ก่ชมุชน และคนในชมุชนมศัีกยภ�พ
ในก�รดแูลป��และสิ�งแวดล้อมเชน่เดียวกัน 

22. น�ยทักษิณ 
บำ�รงุไทย

เชยีงใหม่ เครอืข�่ย
เย�วชน

คนไรบ้�้น 
แรงง�น
ข�้มช�ติ

คณุภ�พชวีติ 
และ ก�รสร�้ง
นักกิจกรรม

รุน่ใหม่

ก�รทำ�ง�นเพื�อสังคม ในฐ�นะ “นักกิจกรรม” มุง่
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร�้งนักกิจกรรมรุน่ใหม ่
โดยเชื�อว�่ ก�รทำ�กิจกรรมทำ�ให้มองเหน็โลกใน
มุมมองที�แตกต่�ง นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ทักษะก�ร
ตั�งคำ�ถ�มและก�รแก้ไขปัญห� และก�รเรยีนรู้
เพื�อรบัผิดชอบต่อสังคม ทั�งนี� “นักกิจกรรมรุน่
ใหม่” ถือเป็นพลังสำ�คัญในก�รเปลี�ยนแปลง
สังคม คำ�ว่� “รุ่นใหม่” ไม่เกี�ยวกับช่วงอ�ยุ
ของบุคคล ห�กแต่คนรุ่นใหม่ต้องมีคว�มคิด
เพื�อสังคมม�กขึ�นมีคว�มพรอ้มด้�นทุน นั�นคือ 
ร�่งก�ย จติใจ และคว�มคิด          
ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด-19 ทำ�หน้�ที�เป็นผู้
ประส�นง�นและใหค้ว�มชว่ยเหลือคนไรบ้�้นและ
แรงง�นข้�มช�ติในพื�นที�จังหวดัเชียงใหม่ร่วม
กับเครือข่�ยภ�คประช�สังคมองค์กรพัฒน�
เอกชน (NGOs) และหน่วยง�นของรัฐ นอก
เหนือจ�กนี�ยังสนับสนุนก�รขับเคลื�อนเย�วชน
ในก�รแสดงออกท�งก�รเมืองและก�รนำ�เสนอ
ขอ้เสนอเชงินโยบ�ยต่อรฐั
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23. น�ยภร�ดล 
พรอำ�นวย

เชยีงใหม่ North Gate สถ�นก�รณ์
โควดิ-19 

ร้�น North Gate จัดทำ�อ�ห�รและแจก
จ่�ยให้ประช�ชนในช่วงก�รระบ�ดของไวรสั 
โควิด-19 โดยมีก�รบริห�รจัดก�รอย่�ง
เป็นระบบ เพื�อกระจ�ยคว�มช่วยเหลือให้
ครอบคลุมผู้ที�ประสบปัญห�ภ�ยใต้แนวคิด 
“ครัวกล�ง”ของชุมชน เปลี�ยนวิธีก�รแจก
จ�่ยอ�ห�รเฉพ�ะจดุไปสู่ชมุชนเปน็ศูนยก์ล�ง
ในก�รกระจ�ยอ�ห�ร North Gate ทำ�หน้�ที�
ในก�รประส�นและสนับสนุนวัตถุดิบในก�ร
ประกอบอ�ห�รแก่ชุมชน และนำ�ไปสู่ก�ร
ดำ�เนินกิจกรรมและโครงก�รท�งสังคมเกี�ยว
กับประเด็นก�รสร�้งคว�มมั�นคงท�งอ�ห�ร
แก่ผู้คนในพื�นที�เมอืงเชยีงใหม ่

24. น�ยณัฐศักด์ิ 
ท้�วอดุม 
(ครพู�ยุ)

เชยีงใหม่ โรงท�นครู
พ�ยุ

สถ�นก�รณ์
โควดิ-19

ครูสอนว�่ยนำ�เด็กออทิสติค และแจกจ�่ยให้
ประช�ชนใน ชว่งก�รระบ�ดของโรคโควดิ-19 
โดยก�รจดัส่งสิ�งของใหผู้้พิก�รและผู้ป�วยติด
เตียง ผู้ไมม่รี�ยได้ประม�ณ 1,000 ชดุ

25. คณุกรรณิก� 
เพชรแก้ว

เชยีงใหม่ กลุ่มเร�ต้อง
รอดไปด้วย

กัน

สถ�นก�รณ์
โควดิ-19

ก�รบรจิ�คเงิน จดัทำ�อ�ห�รและแจกจ�่ยให้
ประช�ชนในชว่งก�รระบ�ดของโรคโควดิ-19 
โดยเฉพ�ะก�รใหค้ว�มชว่ยเหลือ “กลุ่มเปร�ะ
บ�ง” ซีึ�งไม่ส�ม�รถเข้�ถึงก�รช่วยเหลือ
ได้ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอ�ยุ ผู้ป�วยติดเตียง เด็ก  
ผู้หญิง คนไรบ้�้น และแรงง�นข�้มช�ติที�อ�ศัย 
อยู่นอกพื�นที�อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
โดยมุ่งให้คว�มสำ�คัญต่อแรงง�นข้�มช�ติผู้
หญิงที�เป็นแม่เลี�ยงเดี�ยว นำ�ไปสู่ก�รส่งเสรมิ
อ�ชีพแก่แรงง�นข้�มช�ติผู้หญิงที�เป็นแม่
เลี�ยงเดียวหรือว่�งง�น เพื�อสร้�งร�ยได้ที�
มั�นคง และก่อใหเ้กิดคว�มภ�คภมูใินในตนเอง
แก่แรงง�นข�้มช�ติ

26. คณุ
ณัฐฎธ�ร�ทิพย ์

ไกรรณฤทธิ์

เชยีงใหม่ บุคคลทั�วไป สถ�นก�รณ์
โควดิ-19 
และไฟป��

ก�รทำ�ง�นเพื�อสังคมของตนเกิดขึ� นใน
ลักษณะของก�รบรจิ�คเงนิและสิ�งของ ตลอด
ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื�อสังคม
ของเครอืข่�ยภ�คประช�สังคมในพื�นที� โดย
เฉพ�ะในชว่งสถ�นก�รณโ์ควดิ-19 ได้บรจิ�ค
เงนิ เพื�อจดัทำ�อ�ห�รและแจกจ�่ยใหป้ระช�ชน 
และปัญห�ไฟป�� ก�รดำ�เนินง�นให้คว�มชว่ย
เหลือ เริ�มต้นจ�กก�รสำ�รวจสถ�นก�รณแ์ละ
ก�รให้ช่วยเหลือในแต่ละพื�นที� เพื�อก�รจดัห�
อปุกรณแ์ละสิ�งของจำ�เป็นในก�รดับไฟป��ให้
แก่เจ�้หน้�ที� โดยตั�งอยู่บนพื�นฐ�นของคว�ม
จำ�เป็นและคว�มต้องก�รของเจ้�หน้�ที�และ
อ�ส�สมัคร นำ�ไปสู่ก�รระดมทุนเพื�อจัดซีื�อ
สิ�งที�ต้องก�ร 
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27. น�ยอนันต ์
ชยัคำ�กอง

เชยีงใหม่ ประธ�น
เครอืข�่ย
ชมุชนรมิ

คลองแมข่�่
และลำ�นำ�

ส�ข�

นำ�เน่�เสีย
ในคลองแมข่�่
และลำ�นำ�ส�ข�
คณุภ�พชวีติ 

และคว�ม
มั�นคงท�ง
ที�อยู่อ�ศัย

ประธ�นโครงก�รศูนย์ปฏิิบั ติก�รดูแลรักษ�
คลองแม่ข่�และลำ�นำ�ส�ข�ในระดับชุมชนร่วม
กับเครือข่�ยภ�คประช�สังคม องค์กรพัฒน�
เอกชน (NGOs)  หน่วยง�นของรัฐ เอกชน 
เพื�อแก้ไขปัญห�นำ�เน่�เสียในคลองแม่ข่�และ
ลำ�นำ�ส�ข� โดยเริ�ม ต้นจ�กก�รสร้�งคว�ม
ตระหนักต่อสถ�นก�รณ์ปัญห�และผลกระทบ 
ต่อผู้คนในชุมชนและสังคมเพื�อกระตุ้นให้ผู้คนมี
ส่วนร่วมในก�รแก้ไขปัญห�และพัฒน�คลองแม่
ข่� โดย“ชุมชน”เป็นศูนยก์ล�งก�รดำ�เนิน ง�นไม่
ว�่จะเปน็ก�รยื�นขอ้เรยีกรอ้ง หรอืก�รพัฒน�ชมุชน
ต้องเกิดขึ�นเกิดจ�กก�รประชุมห�รอืของผู้คนใน
ชุมชนและเครอืข่�ยของชุมชน นำ�ไปสู่ก�รดำ�เนิน
กิจกรรมและโครงก�รต่�งๆ ที�มีคว�มเชื�อมโยงกับ
คว�มเชื�อ ศ�สน� วฒันธรรม ภูมิปัญญ�ท้องถิ�น 
และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ได้แก่ พิธีสืบชะต�
คลองแมข่�่และลำ�นำ�ส�ข� 

28. น�ยอ�ยุ จอืป� เชยีงร�ย ก�แฟอ�ข�่ 
อ�ม�่ และ 

สม�ชกิกลุ่ม 
Chiang Mai 

Trust

ก�รศึกษ� 
คณุภ�พชวีติ 
และแหล่งทนุ

ท�งสังคม

ก � ร ดำ� เ นิ น ง � น เ พื� อ สั ง ค ม ใ น น � ม  “ ก � แ ฟ 
อ�ข่�อ�ม่�” มี ลักษณะเป็นธุรกิจเพื�อสังคม  
มุ่งเน้นก�รสร้�งคุณภ�พชีวติที�ดีแก่คนในสังคม
ทั�งในด้�นก�รศึกษ� เศรษฐกิจครัวเรือน และสิ�ง
แวดล้อม โดยมองว�่ ก�แฟ เป็นพืชท�งเศรษฐกิจ
ที�ส�ม�รถสร�้งร�ยได้และคณุภ�พชวีติที�ดีแก่คนใน
ชมุชน นำ�ไปสู่ก�รสร�้งคว�มรูใ้นกระบวนก�รผลิต 
และสร�้งตล�ดในก�รจำ�หน่�ยสินค้�แก่ชมุชน และ
ที�สำ�คัญคือ ก�รสร้�งอ�ส�สมัครในก�รพัฒน�
ชุมชน โดยส่วนม�กจะม�จ�กกลุ่มท�ย�ทของ
เกษตรกรที�เข�้รว่มโครงก�ร 

ก�รจัดตั�งกลุ่ม Chiang Mai Trust เกิดขึ�น 
จ�กก�รรวมตัวกันของกลุ่ มคนทำ�ง�นเพื�อ 
สังคมในพื�นที�จังหวัดเชียงใหม่ เพื�อเป็นตัวกล�ง
ประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งเครือข่�ยท�งภ�ค
ประช�สังคมของจงัหวดัเชียงใหม่ ทำ�หน้�ที�ระดม
ทรัพย�กรและข้อมูลที�จำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�น
เพื�อสังคม เพื�อให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
ของกลุ่มหรอืภ�คประช�สังคมต่�งๆ ตลอดจนก�ร
สนับสนุนก�รริเริ�มก�รทำ�กิจกรรมและโครงก�ร 
จิตส�ธ�รณะ และก�รดำ�เนินให้คว�มช่วยเหลือ 
ผู้ที�ประสบปญัห�ท�งสังคม 

29. น�ยศิระภัทธ 
สุรยิะศักด์ิ

เชยีงใหม่ กลุ่ม
วอรม์อพั 
เชยีงใหม ่

สถ�นก�รณ์
โควดิ

ก�รบริจ�คเงิน จัดทำ�อ�ห�รและแจกจ่�ยให ้
ประช�ชนในช่วงก�รระบ�ดของโรคโควิด-19  
เริ�มต้นก�รปิดกิจก�รชั�วคร�วของร้�นวอรม์อัพ 
ส่งผลให้พนักง�นของร้�นทั�งหมดอยู่ในสภ�วะ
คนว่�งง�น โดยส่วนม�กพนักง�นของร้�นเป็น
แรง�นข้�มช�ติที�ไม่ส�ม�รถเดินท�งกลับประเทศ
ต้นท�งได้ ทำ�ให้เกิดคว�มเป็นห่วงคว�มเป็นอยู่
ของพนักง�น นำ�ไปสู่ก�รนำ�งบประม�ณของร�้น
ทำ�อ�ห�รแจกจ�่ยใหแ้ก่พนักง�นของร�้น ต่อม�มี
ก�รกระจ�ยคว�มชว่ยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลทั�วไป
ที�ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณป์ัญห� โดยได้
รบัก�รสนับสนุนงบประม�ณและวตัถดิุบจ�กเครอื
ญ�ติ เพื�อนและผู้ที�ได้รับข่�วส�รก�รดำ�เนินง�น
ของกลุ่มจ�กสื�อออนไลน์



แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0Khon Thai 4.0

235 ทบทวนแนวคิด
จติสาธารณะกับสังคมไทย

คนไทย
ใจดี

ตารางท่� 2 (ต่อ)

ลำาดับ รายชิ้�อ ภมูิลำานา กลุ่ม/
เครอ้ขา่ย ประเด็นปัญหา การดำาเนินงาน

30. คณุอรช
บุญ-หลง

เชยีงใหม่ ผู้แทนสำ�นัก
ภ�คเหนือ

ของ
สำ�นักง�น
ส่งเสรมิ
ก�รจดั

ประชมุและ
นิทรรศก�ร 
(องคก์�ร
มห�ชน) : 

TCEB          

สิ�งแวดล้อม 
ฝุึ�นควนั

และไฟป�� 
ก�ร

เปลี�ยนแปลง
ของเมอืง และ
คณุภ�พชวีติ

ก�รทำ�ง�นเพื�อสังคมในฐ�นะ “นักกิจกรรม” ที�
มีคว�มสนใจประเด็นจัดก�รวัฒนธรรมอย่�ง
เป็นระบบ มุ่งเน้นก�รสร้�งพื�นที�ส�ธ�รณะเชื�อม
โยงเครือข่�ยผู้คน ได้แก่ ก�รจัดก�รประชุมและ
นิทรรศก�ร เพื�อกระตุ้นก่อให้เกิดกระบวนก�ร
เรียนรู้และแลกเปลี�ยนคิด ประสบก�รณ์ในก�ร
แก้ไขปัญห�และพัฒน�สังคมที�เอื�อต่อประโยชน์
ต่อเมอืงเชยีงใหม ่นำ�ไปสู่ก�รสร�้งพื�นที�ส�ธ�รณะ
ในรปูแบบของนิทรรศก�ร ซีึ�งเชื�อมโยงก�รรกัษ�
สภ�พแวดล้อมเข้�กับวฒันธรรมเชยีงใหม่เกิดขึ�น
ทั�วทุกพื�นที�ในเมืองเชยีงใหม่ ประกอบไปด้วย ถนน
คนเดินวนัพันอน้ ร�้นค้�ปลอดโฟม NAP เทศก�ล
ศิลปะ หอ้งสมุดฟื�นย�่นเวยีงฯ และกิจกรรมอนุรกัษ์
ธรรมช�ติของภ�คีเร�รกัดอยหลวงและกลุ่มเจยีง
ใหมอ่อรแ์กนิค

IV. 04. 

กั า ร กั� อ ร่ ปั ข้ อ ง กั า ร ทำ า ง า น
อ า ส า ส มั คิ ร จิิ ต ส า ธ า ร ณ ะ
แ ล ะ แ น ว ท า ง กั า ร ข้ั บ เ คิ ล่� อ น
เ พ่ื่� อ กั า ร เ ปั ลี� ย น แ ปั ล ง ท า ง สั ง คิ ม

• กัารกั�อรป่ัข้องกัารทำางานอาสาสมัคิรจิติสาธารณะและโคิรงกัารจิติสาธารณะ

จากการดำาเนินงานกลุ่มอาสาสมัครจิตสาธารณะและโครงการจิตสาธารณะ 
ที่เกิดขึ้นตามประเด็นปัญหาวัตถุประสงค์ในข้างต้นทั้ง 5 กลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึง พลวัต
ของการรวมตวัของบคุคลในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิชมุชนและสงัคม โดยเป็นการแสดงบทบาท
พลเมืองในพ้ืนทีส่าธารณะทัง้ online platform และ offline platform ได้แก ่การกอ่รปู
ของการทำางานอาสาสมัครจิตสาธารณะและโครงการจิตสาธารณะ รปูแบบการดำาเนนิงาน  
ทศันคตขิองผูท่ี้ทำางานอาสาสมัครจิตสาธารณะตอ่รฐัและสงัคม และทีส่ำาคัญคือ กระบวนการ 
สรา้งจิตสาธารณะแกค่นในสงัคม ทำาใหเ้กดิความรูส้กึรว่มและเขา้รว่มเป็นสว่นหนึง่ในการ
แกไ้ขปัญหาของสงัคม ไม่วา่จะเป็นประเด็นทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมือง และวฒันธรรม 
ตลอดจนการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนในสังคม โดยมุ่งหวังก่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

การทำางานอาสาสมัครจิตสาธารณะโครงการจิตสาธารณะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏการณ์ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย หากแต่
การกอ่รปูของการทำางานเพ่ือสงัคมของบคุคล กลุ่มบคุคลหรอื ภาคประชาสงัคม ตลอดจน 
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การเขา้เป็นสว่นหนึง่ของการทำางานเพ่ือสงัคมรว่มกบัองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กลับมี
จุดเริม่ตน้ แรงผลกัดันหรอืแรงบนัดาลใจการทำางานใกล้เคียงกนั โดยเกดิจากกระบวนการ
เรยีนรู ้การขดัเกลาทางสงัคม และประสบการณด์ำาเนนิชวีติของแตล่ะบคุคล ทัง้นี ้การรเิริม่
การทำางานอาสาสมัครจิตสาธารณะ โดยสว่นใหญ่เป็นผลสบืเน่ืองจากการอยูใ่นสถานการณ์
ปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหา  
การมีจิตใจอยากใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ่ื้นในสงัคม และความพรอ้มในปฏบิตังิานการระดม
หรือแสวงหาทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์วิกฤต

การรวมกลุ่มทำางานอาสาสมัครและโครงการจิตสาธารณะสามารถเกิดขึ้นจาก
กลุม่บคุคลทัว่ไปในสงัคม ไม่ใชส่ิง่ทีป่รากฏขึน้เฉพาะกลุ่มชนชัน้กลางเทา่นัน้ หากแตก่าร
กอ่รปูของการทำางานอาสาสมัครและโครงการจิตสาธารณะ เกดิขึน้จากการรวมตวักนัของ
บุคคลที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นช่วงวัย เพศ การศึกษา และการประกอบอาชีพ  
ซ่ึงมีความสนใจในประเด็นปัญหาบางอย่างร่วมกัน เพ่ือการแก้ไขและป้องกันปัญหา รวมไปถึง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวได้ว่า การรวมกลุ่ม 
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการใช้เหตุผลส่วนบุคคล สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคล
หรือตัวตนของแต่ละบุคคลถือเป็นเง่ือนไขสำาคัญประการหนึ่งต่อการทำางานอาสาสมัคร
และโครงการจิตสาธารณะ การเอาตัวตนไปยึดโยงกับสังคมและพ้ืนที่สาธารณะจึงเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีสำาคัญของการไม่เป็นอ่ืน การมีสำานึกร่วมของการเกิดขึ้นของพลเมือง  
หากศึกษาจากกลุ่มจิตสาธารณะพบปัจจัยร่วมบางประการที่เป็นรากฐานของการแสดง
บทบาทของการเป็นจิตสาธารณะ 

1. คุรอบคุรัว

ครอบครวัถอืเป็นสถาบนัทางสงัคมสำาคัญทีท่ำาหนา้ทีใ่นการอบรมเล้ียงดู สง่เสรมิ 
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว และที่สำาคัญคือ ครอบครัวมีอิทธิพล
ต่อการหล่อหลอมตัวตนของบุคคล ก่อให้เกิดบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ทัศนคติ และวิถี
การดำาเนินชีวิตของแต่ละบุคคล กล่าวได้ว่า ครอบครัวมีบทบาทในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และขัดเกลาสมาชิกแก่ครอบครัว เพ่ือให้สอดคล้องกับค่านิยมและความคาดหวัง
ของสังคม หากแต่ในความเป็นจริงการหล่อหลอมตัวตนของแต่ละบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ครอบครัวเพียงอย่างเดียว แต่มีความเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และวฒันธรรม สง่ผลใหผู้ค้นในสงัคมมีความแตกตา่งกนัทัง้กระบวนการคิดและพฤตกิรรม 
การแสดงออก ดังนัน้ การทำางานอาสาสมัครและโครงการจติสาธารณะ หรอื การกอ่ใหเ้กดิ 
ประโยชนแ์กผู่อ่ื้นและสงัคม อันเกดิจากความรูส้กึรว่มและเขา้รว่มเป็นสว่นหนึง่ในการแกไ้ข
ปัญหาของสงัคม ถอืวา่เป็นค่านยิมและความคาดหวงัหนึง่ของสงัคมยอ่มเป็นสิง่ทีส่ามารถ
ประกอบสรา้งได้จากครอบครวัเชน่เดียวกบัการเป็นพลเมืองในทางแนวคิดจงึเป็นสิง่ทีเ่ชือ่
ว่าสอนไม่ได้แตฝ่กึฝนได้ เพราะกระบวนการในการเป็นพลเมืองเกดิมาจากการผสมผสาน
ของกระบวนการขัดเกลาและประสบการณ์ รวมทั้งการชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของตนเอง
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กบัสงัคม โดยกระบวนการเรยีนรูแ้ละการขดัเกลาทางสงัคมสว่นหนึง่เกดิขึน้จาก “ตน้แบบ” 
ซ่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการทำางานเพ่ือสังคม โดยเฉพาะ บิดา มารดา 
บุคคลใกล้ชิด หรือ บุคคลต้นแบบการทำางานเพื่อสังคมที่สังคมให้การยอมรับ    

การเติบโตท่ามกลางสมาชิกครอบครัวที่มีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
กนัระหวา่งสมาชกิในครอบครวั คนรอบขา้ง และผูท้ีป่ระสบปัญหาความเดือดรอ้นในสงัคม 
การเป็นสว่นหนึง่ในการทำางานเพ่ือชมุชนหรอืสงัคมไม่วา่จะเป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ให้บริจาค การทำาบุญ การให้ความช่วยเหลอื และพัฒนาคณุภาพชีวิต ตลอดจนการต่อสู้
เรียกร้องเพ่ือเข้าถึงและได้รับสิทธิบางประการ ซึ่งเอ้ือต่อการดำาเนินชีวิตของตนเองและ
ผู้คนในสังคม ทำาเกิดให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อยากให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อม่ันในศักยภาพและพลังของผู้คนในการเปล่ียนแปลง 
ทางสังคม และที่สำาคัญคือ บทเรียนของการขับเคล่ือนของกลุ่มผลประโยชน์ องค์กร  
ภาคประชาสงัคมทีน่ำาเสนอผา่นชอ่งทางของสือ่ตา่งๆ ทำาใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวน 
การทำางาน ความคิด ปัญหาและอุปสรรคการทำางานในอดีตที่ผ่านมา เพ่ือนำาไปสู่การ
พัฒนากระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและบริบท 
ทางสังคม การทำางานเพ่ือสังคมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากแต่เกิดขึ้นรอบตัวของแต่ละ 
บุคคล นำาไปสู่การเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำางานเพ่ือสังคมร่วมกับกลุ่มหรือองค์กร 
ภาคประชาสงัคม องค์กรพัฒนาเอกชน และหนว่ยงานของภาครฐั หรอื เริม่ตน้การทำางาน 
ด้วยตนเอง เพ่ือขบัเคล่ือนประเด็นทางสงัคมทีต่นใหค้วามสนใจ มีความชำานาญเฉพาะด้าน 
รวมถึงสถานการณ์ปัญหาทางสังคมเคยเผชิญในการดำาเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

2. ศาสนาและวัฒนธุ์รรม
ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไป  

พ้ืนฐานของสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนความสัมพันธ์ในระบบ 
เครือญาติ “พริกบ้านเหนือ เกลือบ้านใต้” โดยเฉพาะในสังคมชนบท ผู้คนในสังคม
ชนบทมีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกัน มีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกับชุมชน เม่ือเกิด
สถานการณ์ปัญหาทุกคนจะร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นผล
จากระบบวฒันธรรมของชมุชนทีท่ำาหนา้ทีเ่ป็นกฎเกณฑท์างสงัคมทีห่ลอ่หลอมผูค้นในชมุชน 
เข้าด้วยกัน หากแต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำาให้ความสัมพันธ์ของชุมชน 
ลดความสำาคัญลง ภายใต้กระแสสังคมและความคาดหวังของครอบครัวผลักคนเข้าไปสู่
การเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจเพ่ือแสวงหาความม่ันคงในการดำาเนินชีวิต จนกระทั่ง
ละเลยความรูส้กึเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ทัง้นี ้จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นพ้ืนทีท่ีมี่ประวตัศิาสตร ์ 
ศลิปวฒันธรรม ความเชือ่และภูมิปัญญาของทอ้งถิน่ทีเ่ป็นของตนเอง ผูค้นมีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นทอ้งถิน่ของตน ตลอดจนมีการบรหิารจัดการชมุชนทีเ่ขม้แขง็ โดยอาศยัความ
สัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันตามระบบเครือญาติและความเชื่อเรื่องผี 
ทำาให้ผู้คนมีความรู้สึกร่วมต่อชุมชน การกระทำาของคนในชุมชนส่งผลกระทบต่อทุกคน 
และนำาไปสู่การให้ความช่วยเหลือกัน หรือที่เรียกว่า “ฮอมปอย” 
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ในทางกลับกนั ความเชือ่ทางศาสนายงัคงมีอิทธพิลตอ่ความรูส้กึและพฤตกิรรม
การแสดงออกของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม โดยคำาสอนและหลัก
ปฏิบัติของศาสนามุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุข อาทิเช่น คำาสอนของ
ศาสนาคริสต์ว่าด้วยการให้ความรักแก่เพ่ือนมนุษย์ความว่า “รักเพ่ือนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง เพราะฉะนั้นเราอยากมีชีวิตอย่างไร สุขสบายอย่างไร เราต้องแบ่งปันคนอ่ืนเพ่ือ
ให้เขาสุขสบาย” หรือ การให้ความช่วยเหลือตามหลักศาสนาพุทธ คือ การบุญ เป็นต้น  
จากความเช่ือทางศาสนานำาไปสู่การปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียม การให้ความช่วยเหลือ 
เกือ้กลูแกเ่พ่ือนมนษุย ์มีความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจ และความรูส้กึทีอ่ยากจะทำาอะไรบางอยา่ง 
เพ่ือใหก้ารชว่ยเหลือผูอ่ื้น เม่ือพวกเขาประสบกบัความยากลำาบากหรอืความทกุขท์นในการ
ดำาเนินชีวิต โดยการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง  
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ส่งผลให้ 
การทำางานจิตอาสาและโครงการจิตสาธารณะที่เกิดขึ้นระยะแรกมีลักษณะเป็นงานสังคม 
สงเคราะห ์นำาไปสูก่ารใหแ้ละการบรจิาคสิง่ของตา่งๆ ใหแ้กผู่ท้ีป่ระสบปัญหา โดยเฉพาะ
ในสถานการณว์กิฤต หากแตก่ารดำาเนนิงานในลกัษณะดังกล่าวเป็นเพียงการแกไ้ขปัญหา
ทีป่ลายเหต ุไม่สามารถทำาใหพ้วกเขากลบัมาใชช้วีติได้อยา่งเป็นปกตสิขุ หรอืหลดุพ้นจาก
ความรู้สึกสิ้นหวังได้อย่างยั่งยืน

3. ประสบการณ์ในการดำาเนินชีวิต

ประสบการณ์ในการดำาเนินชีวิตของแต่ละบุคคลถือเป็นประสบการณ์เฉพาะ 
เป็นกระบวนการเรยีนรูแ้ละการขดัเกลาทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ได้ตลอดชวีติ สง่ผลใหก้ารนยิาม
ตวัตน กระบวนการทางความคิด การดำาเนนิชวีติ ความสนใจและความชำานาญเฉพาะด้าน 
มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งตายตัว จุดเริ่มต้นในการทำางานอาสาสมัคร 
และโครงการจิตสาธารณะของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันไป ซึ่งประสบการณ์ 
ในทุกช่วงเวลาของชีวิตสามารถนำาไปสู่การทำางานเพ่ือสังคมได้ ทั้งนี้ ประสบการณ์ของ
บคุคล สามารถแบง่ออกเป็น 2 ภาพใหญ่ๆ คือ ประสบการณจ์ากการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน 
และประสบการณ์จากการดำาเนินชีวิต โดยประสบการณ์ทั้งหมดจะหลอมรวมเป็นตัวตน
ของแต่ละบุคคล

สำาหรับการทำางานอาสาสมัครและโครงการจิตสาธารณะก่อรูปข้ึนจากประสบการณ์ 
ของแตล่ะบคุคล ไม่วา่จะเกดิการประสบการณร์ว่มในสถานการณปั์ญหา หรอื การเรยีนรู ้
จากประสบการณข์องผูค้นรอบขา้ง รวมถึงการดำาเนนิงานในอดีตทีผ่า่นมาในการขบัเคล่ือน 
ทางสังคม จุดเริ่มต้นของการทำางานเพ่ือสังคมเกิดจากการมีประสบการณ์เรียนรู้
สถานการณ์ปัญหาและความยากลำาบากของผู้คนในสังคม ซ่ึงได้รับจากการลงพ้ืนที่
ทำางานร่วมกับกลุ่มหรือชมรมอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนา และการทำากิจกรรมเพ่ือสังคม 
ด้านต่างๆ ในระหว่างการเรียนในระดับอุดมศึกษา การลงพ้ืนที่เป็นการกระตุ้นให้ผู้คน
มองเหน็สถานการณปั์ญหาและความตอ้งการของผูค้นในสงัคม และทีส่ำาคัญคือ การเปิด 
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ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้สังคมและผู้คนที่แตกต่างออกไป เป็นการสร้างแรง 
ผลักดันให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำางานเพื่อผู้อื่นและสังคม 

ในขณะเดียวกัน การเรียนรู้สาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันการศึกษาได้หล่อหลอม
ตัวตน กระบวนการคิดและการทำางานแต่ละบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ศึกษาองค์ความรู้ 
ทางด้านสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ทำาใหมี้โอกาสเรยีนรูแ้นวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กับการทำาความเข้าใจสังคม สถานการณ์ปัญหาและที่สำาคัญคือ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาสงัคมในทศิทางทีดี่ขึน้ นำาไปสูก่ารตัง้คำาถามกบัการเปลีย่นแปลงทาง
สงัคม เพ่ือแกไ้ขและป้องกนัปัญหาทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ และกอ่ใหเ้กดิการสรา้งกระบวนการ 
เรียนรู้การทำางานของอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยการเรียนรู้ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์
การทำางานของกลุม่บคุคลในแตล่ะพ้ืนที ่ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนนิงาน และกอ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้คนในชุมชน 

ทั้งนี้ การทำางานจิตสาธารณะเป็นกระบวนการเรียนรู้อันเกิดจากการลงมือทำา 
การแสวงหาความรู้จากการลงพ้ืนที่ การอ่านหนังสือ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
และถอดบทเรียนสรุปองค์ความรู้จากการทำางาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของผู้คนไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนเท่าน้ัน หากแต่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดำาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ทำาให้แต่ละบุคคลมีวิธีการในการแก้ไขและป้องกันปัญหา
แตกต่างกัน โดยบางคนเรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดของครอบครัวหรือ 
คนรอบข้าง เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีการดำาเนินชีวิตของตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
และสังคม

มุมมอง ความคิด การเป็นพลเมืองและความไม่เป็นอ่ืนของการเก็บข้อมูลคือ 
ผู้ให้ข้อมูลทุกคนต่างเชื่อว่าบทบาทหน้าที่ของทุกคนคือ การทำาสิ่งที่ดีเพื่อสังคม แม้ไม่ใช่
หนา้ทีท่ีถ่กูกำาหนดโดยกฎหมายหรอืบรรทดัฐานทางสงัคม แตก่ารมี Sense of Belonging 
คือ การมีความเชือ่วา่ตนเองเป็นสมาชกิของชมุชน สงัคม และมีบทบาทรวมทัง้ความรบัผดิ
ชอบตอ่การไม่สรา้งปัญหาและชว่ยแกไ้ขปัญหาในสิง่ทีคิ่ดวา่ตนเองพอจะทำาได้ ซ่ึงมุมมองนี้
เชือ่มโยงมาถงึประเด็นทีไ่ด้สอบถามคือ การมองความรบัผดิชอบของรฐัทีพึ่งมีตอ่ประชาชน
และหน้าที่รัฐที่ต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชน คำาตอบของเรื่องน้ีสร้างความแปลกใจต่อ 
ผูว้จัิย เพราะคำาตอบทีไ่ด้สว่นใหญ่คือ การไม่มองวา่หนา้ทีเ่พ่ือสงัคมและมนษุยคื์อหนา้ทีร่ฐั 
และพวกเรากำาลังถูกวาทกรรมรัฐเป็นใหญ่ รัฐคือทุกสิ่งครอบงำา จนนำาไปสู่ความคิดเรื่อง
การพ่ึงพิงรัฐที่ตามมาด้วยการเชื่อว่ารัฐคือ ผู้ที่สามารถและต้องแก้ปัญหาทุกอย่างให้คน 
ในรัฐ แต่แท้ที่จริงแล้ว ปัญหาสาธารณะและการช่วยเหลือคน สิ่งแวดล้อม และสังคม  
เป็นบทบาทของทุกคน และรัฐคงไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ ถ้าประชาชนหรือ
สมาชิกในสังคมไม่เริ่มต้นจากตนเองก่อน บทสรุปของข้อมูลที่มาส่งเสริมความคิดเรื่อง
พลเมืองมากกว่าการเป็นประชาชนในรัฐ ทำาให้เชื่อว่า การสร้างพลเมืองเป็นสิ่งที่เกิด
จากการฝึกฝนและส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมมีประสบการณ์ร่วมกับการทำาอะไรสักอย่าง
เพ่ือชุมชน เพ่ือคนรอบข้าง และสร้างความม่ันใจว่า หากคนคนหนึ่งพร้อมจะสร้างการ
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เปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ คำาตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนคือ การเชื่อว่าสิ่งที่ดีรับจาก
การมีจิตสาธารณะและมีบทบาทในการทำางานเพ่ือสังคม คือ “ความสุข” ซึ่งข้อมูลผู้ให้
สัมภาษณ์หลายคนไม่สามารถอธิบายความหมายที่เป็นเชิงรูปธรรมได้ชัดเจน แต่เชื่อว่า
ความสุขที่ได้จากการทำากิจกรรมและไม่เพิกเฉยทำาให้เกิดความสุขจนสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทำางานเพ่ือสังคมมากขึ้น และเชื่อว่าคนตัวเล็กๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงและทำา
อะไรบางอย่างให้ดีขึ้นมาได้

• กัารข้บัเคิล่�อนจิติสาธารณะเพ่ื่�อกัารเปัลี�ยนแปัลงทางสังคิม

1. การสร้างภาคุีเคุรือข่าย-“เอาม่�อ”

การดำาเนนิกจิกรรมและโครงการจติสาธารณะของบคุคลทัว่ไป กลุ่มหรอืเครอืขา่ย 
ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏ
การขับเคลื่อนประเด็นปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการแก้ไขและป้องกันปัญหา
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนากระแสหลัก ซ่ึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางสังคม เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
จนกระท่ังละเลยความสมัพันธท์างสงัคมของผูค้นในสงัคมทีมี่ตอ่การพัฒนา สง่ผลใหผู้ค้น
บางกลุ่มไม่สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้าน 
สิง่แวดลอ้ม ฝุน่ควนัและไฟป่า การเปล่ียนแปลงของเมืองและชมุชน มรดกทางวฒันธรรม 
และที่สำาคัญคือ คุณภาพชีวิตของผู้คน นำาไปสู่การริเริ่มการทำางานจิตอาสาหรือเป็น
อาสาสมัครของกลุ่มผู้คนที่หลากหลายไม่ได้จำากัดเพียงในกลุ่มชนชั้นนำา กลุ่มปัญญาชน  
นักวิชาการ หากแต่ครอบคลุมไปยังผู้คนในชุมชน เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งที่อยู่ใน
สถานการณปั์ญหาหรอืได้รบัผลกระทบจากปัญหาตระหนกัถงึความรนุแรงของสถานการณ์
ปัญหา ตลอดจนผู้คนในสังคมท่ีมีจิตใจอยากให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมและมีความ
พรอ้มในปฏบัิตงิานการระดมหรอืแสวงหาทรพัยากร เพ่ือสนบัสนนุการแกไ้ขป้องกนัปัญหา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะในสถานการณ์
วิกฤต 

แม้วา่การกอ่รปูของการขบัเคล่ือนการแกไ้ขป้องกนัปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้คนในเมืองและพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่ จะเกิดขึ้นจากประเด็นปัญหาทางสังคม 
ทีห่ลากหลายและแตกตา่งกนั หากแตจุ่ดเริม่ตน้ แรงผลกัดันหรอืแรงบนัดาลใจการทำางาน
ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะลักษณะการดำาเนินกิจกรรมและโครงการจิตสาธารณะ ได้แก่  
การสร้างพ้ืนท่ีสาธารณะ และ การสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ 
สรา้งความรว่มมือและกระตุน้ใหเ้กดิการมีสว่นรว่มของผูค้นทัว่ไปในสงัคมกลุ่มหรอืองค์กร
ภาคประชาสงัคม องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) รวมไปถงึหนว่ยงานของภาครฐัและเอกชน 
และทีส่ำาคัญคือ เพ่ือสรา้งความรูส้กึรว่มหรอืสำานกึรว่มของผูค้นในสงัคมวา่ “ปัจเจกบคุคล
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เป็นส่วนหนึ่งของสังคม” หรือที่เรียกว่า Sense of Belonging ให้แก่ผู้คนในสังคม  
เพ่ือสรา้งความเขา้ใจตอ่การทำางานเพ่ือสงัคมไม่วา่จะเป็นบทบาทในการแกไ้ขป้องกนัปัญหา 
และการพัฒนาสังคมไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง หรือ 
หนว่ยงานของรฐั นำาไปสูก่ารสรา้งอำานาจในการเคล่ือนไหวเรยีกรอ้งของภาคประชาสงัคม  
เพ่ือปรับเปล่ียนความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างรัฐกับสังคม โดยเฉพาะอำานาจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรของสังคมหรือที่เรียกว่า “สิทธิชุมชน” (Community Rights) 
ผสานเขา้กบั “สทิธสิว่นบคุคล” (Right of Privacy) ทัง้ในมิตขิองพ้ืนที ่ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเพ่ือให้การแก้ไขป้องกัน
ปัญหาและการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ 
ของผู้คนแต่ละกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้คนและสังคม 
อย่างยั่งยืน

2. การสร้างพั่�นที�สาธุ์ารณะ 

พ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) คือ พ้ืนที่ที่ให้ความหมายมากกว่ากายภาพ
ที่ปรากฏ การนำาเสนอเรื่องพ้ืนที่สาธารณะถูกนำามาอธิบายถึงพ้ืนที่ของเสรีภาพทางความ 
คิดเห็นและการแสดงออกซ่ึงไม่ได้ยึดติดกับทำาเลที่ตั้ง เป็นพ้ืนที่ซึ่งอัตบุคคลสามารถใช้
พ้ืนที่เพ่ือเข้ามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในการพูดคุยถกเถียงด้วยเหตุผล เพ่ือแสวงหา 
ความจริงและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเหตุที่ความคิด การเปิดกว้าง การไม่กีดกัน  
ความเทา่เทยีม และเสรภีาพ เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืคำาตำาหนติเิตยีน (James Gordon Finlayson, 
2005 อ้างใน วรารกั เฉลิมพันธศ์กัด์ิ แปล, น. 40) หากแตใ่นความเป็นจรงิ การตดัสนิใจ 
ลงมือทำาอะไรบางอย่างของปัจเจกบุคคลมีเง่ือนไขทางสังคมอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะบริบททางการเมือง กล่าวคือ ภายใต้บริบททางสังคมและการเมืองที่มีแรง 
ยดึเหนีย่วเชงิกำากบัควบคุมสงู ผูค้นในสงัคมจะยดึถอืและปฏบิตัติามบรรทดัฐานและความ
คาดหวงัของสงัคม สง่ผลใหร้ฐักลายเป็นผูมี้อำานาจในการกำากบัควบคุมความคิดและการ 
กระทำาของปัจเจกบคุคล ซึง่บรบิททางสงัคมและระบบการเมืองจะไม่เอ้ือตอ่การมีสว่นรว่ม
ทางการเมืองของปัจเจกบุคคล ในทางกลับกัน หากแรงยึดเหน่ียวเชิงกำากับควบคุมใน
สังคมอยู่ในระดับที่ไม่สูงหรือต่ำาจนเกินไป บริบททางสังคมและระบบการเมืองจะเอ้ือต่อ
การมีสว่นรว่มทางการเมืองของปัจเจกบคุคล ผูค้นสามารถพูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 
ระว่างกัน รวมไปถึงสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม 
นำาไปสู่การเกิดขึ้นของภาคประชาสังคม

จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 
ในพ้ืนที่ทั้งในมิติของชาติพันธุ์ ชนชั้น วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ส่งให้เชียงใหม่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้คนในสังคมเมือง
เชยีงใหม่เชือ่มโยงสมัพันธกั์นบนพ้ืนฐานของประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของเมืองเชยีงใหม่ 
ศลิปวฒันธรรม และความอุดมสมบรูณท์างด้านทรพัยากรทีเ่อ้ือตอ่การดำารงชวีติของผูค้น  
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โดยเฉพาะในยุคของการฟ้ืนเมือง “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ความแตกต่างทาง
ชาตพัินธุแ์ละวฒันธรรมกลายเป็นเครือ่งมือสำาคัญในการสรา้งความม่ันคงและเจรญิรุง่เรอืง
ใหแ้กเ่มืองเชยีงใหม่ ความสมัพันธร์ะหวา่งผูค้นในสงัคมเป็นไปในลกัษณะพ่ึงพาอาศยักนั  
สง่ผลใหบ้รบิททางสงัคมของเชยีงใหม่มีความยดืหยุน่เอ้ือตอ่การสรา้งปฏสิมัพันธร์ะหวา่ง
ผูค้นในสงัคม จนกระทัง่หลอมรวมผูค้นทีมี่ความหลากหลายใหก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเมือง
เชียงใหม่ ในอีกด้านหนึ่ง เชียงใหม่ในฐานะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมของภาคเหนือ ความเป็นเมืองเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในพ้ืนที่เมือง
เชียงใหม่ ส่งผลให้ชนชั้นกลางในเชียงใหม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ก่อให้เกิด
กระบวนการเรยีนรูแ้ละเขา้เป็นสว่นหนึง่ในการเคล่ือนไหวเรยีกรอ้งใหเ้กดิการแกไ้ขป้องกนั
ปัญหา และการพัฒนาเมือง นำาไปสู่ความสามารถและศักยภาพของผู้คนและชุมชน 
ในการบรหิารจดัการทรพัยากรของทอ้งถิน่ เพ่ือกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนร์ว่มของผูค้นในสงัคม  
ส่งผลให้ผู้คนเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน เม่ือเกิดสถานการณ์ปัญหาขึ้น 
ในพ้ืนที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้ในระดับหนึ่ง กล่าวได้ว่า บริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เอ้ือต่อการเกิดขึ้นของการ
ดำาเนินกิจกรรมและโครงการจิตสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นภาคประชาสังคม

การดำาเนินกิจกรรมและโครงการจิตสาธารณะของบุคคลท่ัวไป กลุ่มหรือเครือข่าย 
ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อน
ใหเ้หน็ถงึ พลวตัของการรวมตวัของบคุคลในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิชมุชนและสงัคม เพ่ือเป็น 
ส่วนหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาทางสังคมและการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และศักยภาพของคนในสังคม จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือปัจเจกบุคคลมีความรู้สึกว่าตนเป็น 
ส่วนหน่ึงของสงัคม หรอืสิง่ทีเ่รยีกวา่ Sense of Belonging สง่ผลใหก้ระบวนการดำาเนนิงาน 
ที่สำาคัญของการดำาเนินกิจกรรมและโครงการจิตสาธารณะต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างความรู้  
ความเขา้ใจ และตระหนกัถงึสถานการณปั์ญหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตอ่ตนเองและสงัคม 
นำาไปสูก่ารสรา้ง “พ้ืนทีส่าธารณะ” (Public space) เพ่ือเปิดโอกาสใหปั้จเจกบคุคลเรยีนรู ้
และทำาความเขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งปัจเจกบคุคล สงัคม และสถานการณปั์ญหาทาง 
สงัคม ในขณะเดียวกนั กลุม่หรอืองค์กรภาคประชาสงัคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  
ถือเป็นพ้ืนที่สาธารณะเช่นเดียวกัน ทั้งในฐานะของพ้ืนที่ในการแลกเปล่ียนความคิด 
และการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม และเป็นพ้ืนที่ในการแสดงบทบาทการเป็นสมาชิกของ
สังคมในฐานะพลเมืองเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ปัญหาทางสังคมด้านต่างๆ ตลอดจนการ
เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนในสังคม กล่าวได้ว่า พ้ืนที่สาธารณะ 
เป็นพ้ืนที่ของการปฏิสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลกับสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดของ
ปัจเจกบคุคลในสงัคมทีมี่รว่มกนัหรอืทีเ่รยีกวา่ “สำานกึรว่ม” (Collective Consciousness)  
ว่าปัจเจกบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อสังคม 
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ทัง้นี ้ความรูส้กึวา่ตนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมไม่ได้ยดึโยงกบัพ้ืนทีท่างภูมิศาสตร์
หรือเกิดขึ้นเฉพาะปัจเจกบุคคลที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หากแต่เป็นความ
รู้สึกร่วมทางสังคมสามารถเกิดขึ้นได้กับปัจเจกบุคคลทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะผู้ที่มี 
องค์ความรู้ ความสนใจ ประสบการณ์ ปัญหาและผลประโยชน์ร่วมกันของผู้คนในสังคม 
นำาไปสู่การนิยามตัวตนของปัจเจกบุคคลต่อสังคมหรือสิ่งที่เรียกว่า อัตลักษณ์ (Identity) 
ของปัจเจกบุคคล และการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างของตนเองกับสังคม การเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินกิจกรรมและโครงการจิตสาธารณะต่างๆ จะหล่อหลอมให้
ปัจเจกบุคคลให้ความสำาคัญกับกับความเป็นส่วนรวม (Altruism) หรือ ผลประโยชน์ร่วม
ของสังคมมากกว่าการความเป็นส่วนตัว (Egoism) กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลลดทอนหรือ
สละความเป็นตัวตนและผลประโยชน์ของตนบางประการ เพื่อแสดงพฤติกรรมทางสังคม
ทีเ่อ้ือตอ่ผลประโยชนส์ว่นรวม ดังนัน้ พ้ืนทีส่าธารณะจึงเป็นเครือ่งมือในการเชือ่มประสาน 
ประเด็นปัญหาทางสังคมเข้ากับวิถีชีวิตประจำาวันของปัจเจกบุคคล โดยชี้ให้เห็นถึง  
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากร่วมกันจากการดำาเนินงานกิจกรรมและโครงการจิตสาธารณะ 
เพ่ือสร้างแรงผลักดันให้ปัจเจกบุคคลในสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหา ตลอดจนประสานความร่วมมือการทำางานระหว่างบุคคลทั่วไปกลุ่มหรือเครือข่าย 
ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มี 
เป้าหมายในการดำาเนินงานสอดคล้องกัน นำาไปสู่การดำาเนินงานในลักษณะเครือข่ายภาค
ประชาสังคม

3. การสร้างภาคุีเคุรือข่ายภาคุประชาสังคุม

การดำาเนินกิจกรรมและโครงการจิตสาธารณะของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ของบุคคลทั่วไปกลุ่มหรือเครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
รวมไปถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏความพยายามของการจัดตั้งกลุ่มหรือ 
เครือข่ายภาคประชาสังคมที่มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการแก้ไขป้องกันปัญหาและการ
พัฒนาสังคมที่ตั้งอยู่พ้ืนฐานของมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน นับตั้งแต่
ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ให้ความสำาคัญกับ 
“สิทธิชุมชน” ว่าด้วยสิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและ 
ของชาต ิตลอดจนมีอำานาจในการบรหิารจัดการทรพัยากรในทอ้งถิน่ของตนเอง นำาไปสูก่าร
ขบัเคล่ือนกจิกรรมและโครงการจิตสาธารณะในลักษณะของภาคีเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม
ในพ้ืนทีโ่ดยอาศยัระบบความสมัพันธท์างวฒันธรรมของชมุชนเป็นเครือ่งมือในการทำางาน 
เพ่ือสร้างเสริมพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขป้องกันปัญหาและการพัฒนาสังคม และที่
สำาคัญคือ การสร้างอำานาจในการต่อรองของภาคประชาสังคมต่อรัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยน 
ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ โดยเฉพาะในมิติอำานาจของชุมชนและภาคประชาสังคมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน 
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โครงการ “สวนผักคนเมอืง” และ “การฟืน้ฟคูลองแมข่่า” ถือเปน็ภาพสะท้อน
การประสานความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมและโครงการจิตสาธารณะของเครือข่าย
ภาคประชาสงัคมของบคุคลทัว่ไป กลุม่หรอืเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม และองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) รวมไปถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
ในการสร้างและฟ้ืนฟูพ้ืนที่สาธารณะทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่ เพ่ือสร้างพ้ืนที่
สาธารณะที่ทุกคนในเมืองเชียงใหม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันจากพ้ืนที่ได้อย่าง 
เท่าเทียมโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้และสร้างพ้ืนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการเชื่อม
ประสานประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเข้ากับวิถีชีวิตประจำาวันของปัจเจกบุคคล นำาไปสู่
ความรูส้กึรว่มของผูค้นในสงัคมวา่สวนผกัคนเมืองและคลองแม่ขา่เป็น “สมบตัขิองชมุชน” 
และสมบตัริว่มของผูค้นในเมืองเชยีงใหม่ ทกุคนในสงัคมมีสทิธิใ์นการใชป้ระโยชน ์บรหิาร
จัดการทรัพยากร และร่วมกันดูแลรักษาไว้ ทั้งนี้ สมบัติของชุมชนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่
ไม่ได้มีเพียงทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือที่ดินเท่านั้น แต่มีความหมาย
ครอบคลมุไปถงึมรดกทางศลิปะและวัฒนธรรม ความรู ้ ภูมิปัญญา คตคิวามเชือ่ ตลอดจน
ระบบการจัดการความสมัพันธท์างสงัคมของชมุชน กล่าวได้วา่ การทำางานในลกัษณะภาคี 
เครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นความพยายามในการยกระดับปัญหาในแต่ละภาคส่วน 
ของเมืองให้กลายเป็นปัญหาสาธารณะร่วมกันของผู้คนในเมืองเชียงใหม่ หรือที่เรียกว่า  
“เรื่องหน้าหมู่” หรือ “ของหน้าหมู่” เพ่ือเชื่อมโยงการดำาเนินงานของแต่ละภาคส่วน 
ในสังคมเข้าด้วยกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วมของสังคมที่เกิดจากการดำาเนินงาน

“เรื่องหน้าหมู่” หรือ “ของหน้าหมู่” เป็นการสร้างคุณค่าและความหมายต่อ
สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือชุมชน ก่อให้เกิดระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ของชุมชน ที่เรียกว่า “สิทธิหน้าหมู่” และการกำาหนดบทบาทหน้าที่หรือตำาแหน่งแห่งที่
ของสมาชิกในชุมชน เพ่ือการแสดงออกพฤติกรรมทางสังคมที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์  
การบริหารจัดการ และการดูแลรักษาสมบัติของชุมชนไว้ ก่อให้เกิดระบบวัฒนธรรม 
และระบบการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนในชุมชน ตลอดจนสร้างอำานาจ 
ในการตอ่รองและปฏิสมัพันธร์ะหวา่งผูค้นในชมุชนกบัคนนอกชมุชน โดยเฉพาะการเขา้มา
ของอำานาจรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน การ “เอาม้ือ” หรือ “ฮอมปอย” 
ถือเป็นยุทธวิธีการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการลงแขกเกีย่วขา้วในภาคกลางของประเทศไทย ดังนัน้ การเอาม้ือ 
หรือการฮอมปอย ถือเป็นวิธีการจัดการแรงงานในชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนหมุนเวียน
แรงงานในการบรหิารจดัการ การใชป้ระโยชน ์และการดูแลรกัษาผลประโยชนร์ว่มของสว่น
รวมของผู้คนในชุมชน ส่งผลให้ผู้คนในชุมชนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

จากความคิดและระบบการจัดการความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนของเมือง
เชียงใหม่ในอดีต นำาไปสู่การดำาเนินกิจกรรมและโครงการจิตสาธารณะต่างๆ ร่วมกันใน
ฐานะ “ภาคีเครอืขา่ย” เพ่ือสรา้งความสมัพันธแ์ละประสานความรว่มมือในการดำาเนนิงาน 
ระหว่างบุคคลทั่วไป กลุ่มหรือองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  
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ซ่ึงมีวสิยัทศัน ์ภารกจิ เป้าหมายการดำาเนนิงาน และผลประโยชนร์ว่มบางประการทีไ่ด้รบั
จากการดำาเนนิงาน โดยอาศยัพ้ืนฐานทางความคิดวา่ด้วยการ “เอาม้ือ” หรอื “ฮอมปอย” 
เปน็หลกัในการดำาเนินงานรว่มกนั มุง่เนน้ให้เกดิการให้ความชว่ยเหลอืเกือ้กลูกันไมว่า่จะ
เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณในการดำาเนินงาน  
เนื่องจากปัญหาสำาคัญในการดำาเนินงานเพ่ือสังคม คือ ข้อจำากัดทางด้านบุคลากรและ 
งบประมาณ ทำาใหไ้ม่สามารถจดักจิกรรมและโครงการจิตสาธารณะตา่งๆ ได้อยา่งตอ่เนือ่ง 
และที่สำาคัญคือ การสร้างพลังในการขับเคลื่อนการทำางานเพื่อสังคม และ อำานาจในการ 
ตอ่รองของภาคประชาสงัคมตอ่รฐั อยา่งไรกต็าม ความรว่มมือในรปูแบบของภาคีทีไ่ม่ใช่
แค่ภาคีภาคประชาชน หากแต่หน่วยงานของรัฐทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และ 
ภาคเอกชน ถูกนำามาเชื่อมโยงสนับสนุนกันและกันในการสร้างความม่ันคงและความ 
ตอ่เนือ่งในการดำาเนนิงาน เนือ่งจากรฐัเป็นผูมี้อำานาจในการบรหิารจัดการเพ่ือใชป้ระโยชน์
จากพ้ืนที่ตามกฎหมาย ดังนั้น ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจึงทำาหน้าที่เป็นตัวกลาง
ประสานความรว่มมือในการดำาเนนิงานระหวา่งผูค้นในสงัคม ชมุชน และภาครฐัเขา้ด้วยกนั  
นำาไปสู่การสร้างนิยามความหมายการทำางานเพ่ือสังคมให้กลายเป็นบทบาทและหน้าที่ 
ร่วมกันของผู้คนในสังคมและรัฐ 

4. ข้อจำากัดและเงื�อนไขที�มีต่ออาสาสมัคุรจิตสาธุ์ารณะ 

จากขอ้มูลในการวจิยัพบวา่ขอ้จำากดัสำาคัญทีเ่กดิขึน้กบัการทำางานของเครอืขา่ย
อาสาสมัครจิตสาธารณะคือ เรื่องของงบประมาณและเวลาของสมาชิกและอาสาสมัครจิต
สาธารณะ การดำาเนินกิจกรรมของอาสาสมัครในรูปแบบที่ไม่ได้เกิดจากรัฐหรือองค์กร
เอกชนจึงไม่ได้มีทุนตั้งต้น ทำาให้รูปแบบกิจกรรมมักเริ่มต้นจากการระดมทุนหรือหาเงิน
สนบัสนนุเพ่ือสง่เสรมิกจิกรรมและเป้าหมายเพ่ือการรวมกลุ่มหรอืกจิกรรมทางสงัคมอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในปัญหาเช่น หมอกควัน PM 2.5 หรือ ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกลุ่ม 
อาสาสมัครจิตสาธารณะและเครือข่ายภาคประชาสังคมหลายกลุ่มต้องซื้ออุปกรณ์หรือ
เครื่องมือ นอกจากนี้เรื่องของเวลาพบว่าอาสาสมัครจิตสาธารณะทั้งในรูปแบบของ 
เครือข่ายและปัจเจกบุคคลต่างมีอาชีพประจำาหรือมีบทบาทหลักทางสังคมด้านอ่ืนๆ เช่น 
เป็นเจา้ของกจิการ ค้าขาย หรอืทำางานในหนว่ยงานภาครฐัและชมุชน ดังนัน้ การทำากจิกรรม 
อาสาสมัครและโครงการจิตสาธารณะต่างๆ จึงเป็นการจัดสรรเวลาว่างหรือเป็นงาน 
ตามวาระโอกาส ทำาให้ในหลายกรณีที่การดำาเนินกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร
จิตสาธารณะไม่ได้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนือ่งตลอดเวลา ดังนัน้วธิกีารสำาคัญทีใ่ชเ้พ่ืออุดชอ่งวา่ง
ในการนำาเสนอบทบาทของกลุ่มในทางสาธารณะคือ การใช้สื่อออนไลน์นำาเสนอเรื่องราว 
ของกลุ่ม หรือข้อมูลในประเด็นที่กลุ่มเรียกร้องนำาเสนอ

ในหลายกรณีที่กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครและเครือข่ายภาคประชาสังคมทำางาน
ร่วมกันในรูปแบบของการเคล่ือนไหวเรียกร้องที่ปะทะกับอำานาจรัฐและหน่วยงานระดับ 
ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำาให้เง่ือนไขด้านกฎหมายและนโยบายกลายเป็นสิ่งที่มีผล
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ต่อรูปแบบและการนำาเสนอข้อเรียกร้องกลุ่ม เช่น กรณีของกลุ่มสภาลมหายใจที่เรียกร้อง
การพิจารณาเสนอกฎหมายอากาศสะอาด หรอื องค์กรพัฒนาเอกชน MAP Foundation 
ทีเ่รยีกรอ้งใหร้ฐับาลชว่ยเหลอืและแกไ้ขปัญหาแรงงานในชว่งวกิฤตโควดิ-19 กระบวนการ 
ในการขับเคลื่อนประเด็นของกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอำานาจรัฐถือเป็นการยกระดับ 
การสร้างพลเมืองเพ่ือความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม แนวทางในปัจจุบันของการสร้าง 
เครอืขา่ยภาคีความรว่มมือระหวา่งรฐักบัเครอืขา่ยอาสาสมัครจิตสาธารณะและประชาสงัคม
เริ่มมีมากขึ้น การปะทะต่อต้านอำานาจรัฐส่งผลต่อรูปแบบการเคล่ือนไหวในพ้ืนที่ ทั้งการ 
เคลื่อนไหวที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การยื่นหนังสือต่อหน่วยงานภาครัฐ  
การเดินขบวนเรียกร้อง หรือการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ตามที่สาธารณะ เช่น การ 
เรยีกรอ้งเรือ่งการกอ่สรา้งบา้นพักศาล ด้วยการผกูผา้สเีขยีวตามตน้ไม้บรเิวณรอบคูเมือง 
อยา่งไรกต็าม เม่ือรฐัมีอำานาจกลไกทัง้กฎหมายและงบประมาณ มีผลตอ่การควบคุมจำากดั
ความสามารถของกลุ่มเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมหรอืกลุ่มอาสาสมัครจิตสาธารณะในการ
แสดงออกในพื้นที่ได้ 

5. พัลเม่องกับเม่อง และพั่�นที�สาธุ์ารณะ

จากข้อมูลและประเด็นสำาคัญที่ปรากฏในการศึกษาวิจัยนี้พบว่า การก่อรูปของ
การทำางานอาสาสมัครจติสาธารณะและโครงการจติสาธารณะปรากฎใหเ้หน็ถงึการมีสำานกึ
ร่วมกับพ้ืนที่สำานึกร่วมนี้เกิดจากการยึดโยงตนเองในฐานะพลเมืองกับสังคมและพ้ืนที่  
ทีไ่ม่ใชก่ารมองคำาวา่ “บา้นเกดิเมืองนอน” เทา่นัน้ ผูใ้หข้อ้มูลทัง้ 30 คนตา่งมองวา่การเป็น
ส่วนหนึ่งของการทำางานอาสาสมัครจิตสาธารณะเป็นการสร้างประสบการณ์ของการสร้าง
คุณค่าในฐานะสมาชกิทางสงัคม แม้การดำาเนนิการหลายอยา่งไม่ได้เกดิจากสำานกึตนเอง
เป็นจดุตัง้ตน้ แตเ่กิดจากแรงกระตุน้ของปัญหาทีเ่กดิขึน้เพราะการเปลีย่นแปลงของสงัคม
และมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ไฟป่า 
ในพ้ืนท่ีเชียงใหม่ การเติบโตของเมืองกับปัญหาส่ิงแวดล้อม ปัญหาเหลาน้ีนำามาสู่การทบทวน 
บทบาทของตนเองที่พึงมีและการไม่เพิกเฉย (Ignorance) ต่อประเด็นปัญหาสาธารณะ 
แม้ปัญหานัน้ๆ ไม่เกดิกระทบกบัตนเองโดยตรง อยา่งไรกต็ามระบบความเชือ่สว่นบคุคล
ไม่วา่จะเป็นศาสนา หรอืความเชือ่ในเชงิอุดมการณต์า่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานทีส่ง่ผลตอ่เหตผุล
ในการทำางานอาสาสมัครจิตสาธารณะ

จังหวดัเชยีงใหม่ถอืเป็นพ้ืนทีข่องการเตบิโตของเมืองทีเ่ป็นกรณศีกึษามากมาย
ของการดูปฏิสัมพันธ์ของเมืองกับคน จากการเก็บข้อมูลพบว่า แม้จังหวัดเชียงใหม่ 
ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะที่ส่งผลต่อการก่อตัวของกลุ่มภาคประชาสังคมหรืออาสาสมัครจิต
สาธารณะ แต่ความเป็นเมืองของเชียงใหม่ได้ยึดโยงประเด็นปัญหาต่างๆ ให้เห็นว่าเป็น
ปญัหาที่เกี่ยวข้องการความเปน็ชนชัน้มากขึ้น ทีท่ำาให้แนวทางของการเกิดขึ้นของแนวคดิ
พลเมืองเริม่กอ่ตวั โดยเริม่จากการมีสว่นรว่มในกจิกรรมของทัง้ภาคประชาสงัคมในรปูแบบ 
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ กิจกรรมที่ถูกสร้างและผลิตเพ่ือกระตุกความคิดเห็นของคน 
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ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีมากมายผ่านกลุ่มเครือข่ายที่สนใจในประเด็นทางสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ต่างพบว่าจุดเริ่มต้นของ 
อาสาสมัครจติสาธารณะทกุคนตา่งเริม่ตน้จากการเขา้รว่มกจิกรรมหรอืการมีประสบการณ์
ร่วมบางอย่างกับประเด็นสาธารณะไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งเป็นการนำาไปสู่ขั้นตอนของ
การมีความรับผิดชอบทางสังคมที่เชื่อมโยงตนเองกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมือง 
และในบางกลุ่มเครือข่าย บางคนก้าวไปสู่กระบวนการของการเรียกร้องความเป็นธรรม
เพ่ือใหร้ฐัหรอืองค์กรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาแกไ้ข จัดการปัญหาหรอืแม้กระทัง่การรว่มสรา้งภาคี
เครอืขา่ยการทำางานรว่มกบัภาครฐั หากพิจารณากระบวนการขัน้ตอนของการเป็นพลเมือง
ตามแนวคิดของ Joel Westheimer และ Joseph Kahne (2004) ได้กำาหนดแบบของ
พลเมือง (Kinds of Citizens) ไว ้3 แบบ คือ พลเมืองทีมี่ความรบัผดิชอบ (Personally  
Responsible Citizen) พลเมืองทีมี่สว่นรว่ม (Participatory Citizen) และพลเมืองทีมุ่่งเนน้ 
ความเป็นธรรมในสังคม (Justice-Oriented Citizen)

การทำางานอาสาสมัครและโครงการจิตสาธารณะ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน
ของกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาทาสังคมร่วมกัน ไม่ได้จำากัดเพียงในกลุ่ม
ชนชั้นนำา กลุ่มปัญญาชน นักวิชาการ หากแต่ครอบคลุมไปยังผู้คนในชุมชน เด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ๆ เนื่องจากลักษณะการดำาเนินงานมุ่งเน้นการเปิดโอกาสผู้คนในสังคม
ทุกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเองและสังคม รวมไปถึงสร้างแรงผลักดันให้ผู้คนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการทำางาน
เพ่ือสังคม ซึ่ง “พ้ืนที่สาธารณะ” (Public Space) ทั้ง online platform และ offline 
platform ถอืเป็นเครือ่งมือสำาคัญในการดำาเนนิงาน ทำาหนา้ทีเ่ป็นพ้ืนทีข่องการปฏสิมัพันธ์
ระหวา่งปัจเจกบุคคล ก่อให้เกดิการแลกเปลีย่นความคดิและการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม 
และที่สำาคัญคือ การเป็นพ้ืนที่เชื่อมประสานปัญหาทางสังคมเข้ากับวิถีชีวิตประจำาวัน 
ของปัจเจกบุคคล เพ่ือหล่อหลอมให้ปัจเจกบุคคลให้ความสำาคัญกับกับผลประโยชน์ร่วม
ของสังคมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ตลอดจนเป็นฐานทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบุคคล  
องค์ความรู ้และทุน ทีเ่อ้ือตอ่การแสดงบทบาทการเป็นสมาชกิของสงัคมในฐานะ “พลเมือง”  
เพ่ือแกไ้ขสถานการณปั์ญหาทางสงัคมด้านตา่งๆ จากการสมัภาษณแ์ละเกบ็รวมรวบขอ้มูล 
พบว่า ปัจเจกบุคคลไม่ได้มีความสนใจในประเด็นปัญหาทางสังคมเพียงแค่ประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งเท่านั้น โดยส่วนมากจะให้ความสำาคัญต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น 
ในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิก 
ของกลุม่ เครอืขา่ย องค์กรหรอืหนว่ยงานตา่งๆ ได้อยา่งหลากหลายในชว่งเวลาเดียวกนั 
ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลเชื่อมโยงสมาชิกและการ 
ดำาเนินงานของกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยในลักษณะของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม  

ทั้งนี้ ความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายที่ไม่ใช่แค่ภาคประชาชน หากแต่
ครอบคลุมไปยังหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ถูกนำามาเชื่อมโยงสนับสนุนกันและกันในการสร้างความม่ันคงและความต่อเนื่องในการ
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ดำาเนินงาน กล่าวได้ว่า การสร้างพ้ืนที่สาธารณะและการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ถือว่าเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือในการดำาเนินงานระหว่างผู้คนในสังคม ชุมชน 
และภาครฐัเขา้ด้วยกนั นำาไปสูก่ารสรา้งนยิามความหมายการทำางานเพ่ือสงัคมใหก้ลายเป็น 
บทบาทและหน้าที่ร่วมกันของผู้คนในสังคมและรัฐ

IV. 05. 

บ ท ส รุ ปั

จากการดำาเนินการวิจัย Sense of Belonging: พลเมืองกับความไม่เป็นอ่ืน  
พบข้อสรุปที่สำาคัญประการหนึ่งคือ การเป็นพลเมือง การมีจิตสาธารณะ การมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม สามารถสร้างขึ้นมาได้ผ่านประสบการณ์และการฝึกฝน  
โดยเฉพาะการไม่มองตนเองแยกสว่นของจากชมุชนและสงัคม เม่ือความคิดเรือ่งสาธารณะ
ปรากฏขึน้กบัวถิชีวีติของคนใดคนหนึง่ จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลบคุคล กลุม่คน เครอืขา่ย 
ในงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า ความคิดเรื่องบทบาทหน้าที่พลเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น ที่แม้
หน้าที่จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกฎหมายของรัฐแต่บทบาทคือการตระหนักในสิ่งที่ 
ควรทำาและไม่ควรทำาซึ่งหล่อหลอมมาจากทั้งความเชื่อ การกล่อมเกลา บรรทัดฐาน และ
ศลีธรรมทางสงัคม ผสมผสานกบักระบวนการเรยีนรู ้กลุม่ผูใ้หข้อ้มูลจงึมีแนวคิดในทศิทาง
เดียวกนัคือ การทำางานเพ่ือสงัคมและสว่นรว่มในประเด็นตา่งๆ โดยเฉพาะด้านทรพัยากร
และสิง่แวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงบทบาทของรฐัเทา่นัน้ แตไ่ม่ควรยกบทบาททัง้หมดนีใ้หแ้กร่ฐั  
การโทษรฐัคือการหาความชอบธรรมเพ่ือลดความบกพรอ่งในหนา้ทีแ่ละบทบาทของตนเอง
ในฐานะสมาชกิของสงัคม ซึง่หากคนสว่นใหญ่คิดในแนวทางนีก้ารพ่ึงพิงจากรฐัจะนอ้ยลง
และความเข้มแข็งจะเกิดจากรากฐานของชุมชนและพื้นที่มากขึ้น 

การรวมตัวกันของกลุ่มอาสาสมัครจิตสาธารณะเกิดข้ึนเม่ือมีความสนใจในประเด็น 
ปัญหาบางอยา่งรว่มกนั การรเิริม่การทำางานอาสาสมัครโดยสว่นใหญ่เป็นผลสบืเนือ่งจาก
การอยู่ในสถานการณ์ปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากปัญหา โดยตระหนักถึงความรุนแรง
ของสถานการณ์ปัญหา มีจิตใจอยากให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม และมีความพร้อม 
ในการปฏบิตังิาน การระดมหรอืแสวงหาทรพัยากร เพ่ือสนบัสนนุการแกไ้ขปัญหา โดยเฉพาะ 
การแกไ้ขปัญหาในสถานการณว์กิฤต ในขณะเดียวกนั ปัจจัยสว่นบคุคลถอืเป็นเง่ือนไขสำาคัญ
ประการหนึง่ตอ่การทำางานอาสาสมัครไม่วา่จะเป็นการอบรมเล้ียงดูของครอบครวั ความเชือ่ 
ทางศาสนา ประสบการณก์ารเรยีนและการทำางาน ความสนใจและความชำานาญเฉพาะด้าน 
ของแต่ละบุคคล กล่าวคือ การทำางานอาสาสมัครและการสร้างจิตสาธารณะของบุคคล
เกดิขึน้จากกระบวนการเรยีนรูแ้ละประสบการณใ์นชวีติของแตล่ะบคุคล และได้อิทธพิลจาก
บคุคลใกลช้ดิและบคุคลทีไ่ด้รบัการยกยอ่งเป็นตน้แบบการทำางานเพ่ือสงัคม นัน่หมายถงึ  
การมีจิตสาธารณะเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนได้ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม จากการสัมภาษณ์ 
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ผู้ริเริ่มและสมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครเพ่ือสังคม โดยส่วนใหญ่เติบโตท่ามกลางสภาพ
แวดล้อมที่บุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิดทำากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริจาค  
การทำาบญุ การชว่ยเหลืองานของชมุชนและผูอ่ื้นทีป่ระสบปัญหา และกจิกรรมอาสาสมัคร
ร่วมกับชุมชนในสถานศึกษา ตลอดจนความเชื่อทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและ
พฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคลทีพึ่งมีตอ่ผูอ่ื้นด้วยความเหน็อกเหน็ใจ มีความคิดทีจ่ะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนตามความสามารถของตนเอง เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

การรวมกลุม่ทำางานอาสาสมัครจิตสาธารณะและโครงการจิตสาธารณะสามารถ
เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลทั่วไปในสังคม ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขึ้นเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางเท่าน้ัน 
การดำาเนินของกลุ่มอาสาสมัครและโครงการจิตสาธารณะไม่มีแบบแผนการดำาเนินงานที่
ตายตวั มีการปรบัเปลีย่นการดำาเนนิงานใหส้อดคล้องกับสถานการณปั์ญหา ตลอดจนบรบิท 
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม หากแต่การดำาเนินงานมีการผสมผสาน
วิธีการให้ความช่วยเหลือบนพ้ืนฐานความเชื่อของผู้คนในสังคมว่าด้วยการทำาบุญหรือ 
การบริจาคเข้ากับงานสังคมเคราะห์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดำาเนินงาน นั่นคือ การให้ 
การสนับสนุนงบประมาณ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
และที่สำาคัญคือ การวางแผนการดำาเนินงานให้การช่วยเหลือทั้งในระยะวิกฤตระยะสั้น  
และระยะยาว ร่วมกับผู้ประสบปัญหา ตลอดจนการทำางานร่วมกับกลุ่มและองค์กรอ่ืนๆ  
ในลกัษณะภาคีเครอืขา่ย เพ่ือรว่มผลกัดันการแกไ้ขสถานการณปั์ญหาไม่วา่จะเป็นประเด็น
ทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมือง และวฒันธรรม ตลอดจนการเสรมิสรา้งพัฒนาคุณภาพชวีติ 
และศกัยภาพของคนในสงัคมอยา่งยัง่ยนื และกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สว่นรวม ทัง้นี ้การแกไ้ข 
ปัญหาทางสังคมและให้การช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคมไม่ได้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของรัฐ 
เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นหน้าที่และสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติในฐานะสมาชิกของสังคม 
แม้ว่าการทำางานอาสาสมัครจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ผู้คนที่
ทำางานอาสาสมัครได้รับคุณค่าทางจิตใจ ความสุข ความสบายใจ เป็นสิ่งตอบแทน และ
ทีส่ำาคัญคือ ความรูส้กึภาคภูมิใจในตนเองในฐานะพลเมืองทีมี่คุณค่า กอ่ใหเ้กดิประโยชน์
แก่ส่วนรวม 

การเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม  
รเิริม่จากความรูส้กึวา่ “ตนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม” หรอืทีเ่รยีกวา่ “Sense of Belonging” 
ของผูค้นในสงัคม ปัจเจกบคุคลและสงัคมมีเกีย่วโยงสมัพันธก์นัในลกัษณะของการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือประสบกับสถานการณ์ปญัหา
ทางสงัคมด้านตา่งๆ ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ปัจเจกบคุคล และ การกระทำาของปัจเจกบคุคล
ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่สงัคมเชน่กนั บทบาทในการแกไ้ขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชวีติของ
ผู้คนและสังคมจึงเป็นบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติในฐานะสมาชิกของสังคม  
ไม่ได้เป็นเพียงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของรัฐเพียงอย่างเดียว 
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จากการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือเครือข่าย
ภาคประชาสงัคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทีด่ำาเนนิงานในพ้ืนที ่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ  
กระบวนการสร้างสำานึกร่วมทางสังคมว่าด้วยการเป็นพลเมือง (Citizenship) และการมี 
จิตสาธารณะของผูค้นในสงัคมวา่ กระบวนการเรยีนรูแ้ละขดัเกลาทางสงัคม ได้แก ่ความคิด  
ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม บรรทัดฐานทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 
ประสบการณ์ชีวิตในการเรียนและการทำางานของปัจเจกบุคคล ความสนใจและความ
ชำานาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล และการได้อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิดและบุคคลที่ได้
รับการยกย่องเป็นต้นแบบการทำางานเพ่ือสังคม ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานในการสร้าง 
และหล่อหลอมความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน 
เคารพความเป็นมนุษย์ และความแตกต่างหลากหลายทางสังคม ทำาให้ปัจเจกบุคคล 
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนตามความสามารถของตนเอง  
จนกระทัง่หล่อหลอมกลายเป็นสว่นหนึง่ของ “อัตลักษณ”์ ของปัจเจกบคุคลในสงัคม นำาไปสู ่
การให้นิยามความหมายและคุณค่าต่อการทำางานเพ่ือสังคมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำางาน 
เพ่ือสงัคม คือบทบาทหนา้ทีข่องปัจเจกบคุคลในฐานะสมาชกิของสงัคม หรอื การทำางาน
เพ่ือสงัคมเป็นสิง่ทีท่ำาใหปั้จเจกบคุคลมีความภาคภูมิใจในตนเองและทำาใหต้นเองมีคุณค่า 
เป็นต้น ตลอดจนการแสดงบทบาทหน้าที่ของปัจเจกบุคคลต่อครอบครัว ชุมชน และรัฐ 
ว่าจะดำาเนินไปในลักษณะใด 

ทัง้นี ้การดำาเนนิกจิกรรมและโครงการจิตสาธารณะตา่งๆ ไม่ได้เกดิขึน้แค่เพียง
ในพ้ืนทีจั่งหวดัเชยีงใหม่เทา่นัน้ สบืเนือ่งจากการสรา้งพ้ืนทีส่าธารณะไม่ได้เกดิขึน้เพียงใน
พ้ืนที่ทางกายภาพ หากแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลใน
พ้ืนทีช่มุชนเสมือนจรงิ ภายในโลกของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์โดยอาศยัสือ่สงัคมออนไลน ์
(Social Media) อาทิเช่น Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube เป็นพื้นที่
เชื่อมประสานการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น เผยแพร่ข้อมูล
ตา่งๆ และการใหค้วามชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัของปัจเจกบคุคลทัว่ทกุมุมโลกเขา้ด้วยกนั 
จนกระทัง่พัฒนากลายเป็นกลุ่มทางสงัคมของผูค้นทีมี่ความสนใจหรอืแรงจงูใจในเรือ่งใด
เรือ่งหนึง่รว่มกนั โดยกา้วขา้มขอ้จำากดัทางด้านชนชัน้ ภาษา วฒันธรรม การศกึษา และ
ช่วงวัย ก่อให้เกิด “สำานึกร่วม” ทางสังคม (Collective Consciousness) ร่วมกัน และ
ที่สำาคัญคือ ปัจเจกบุคคลมีสำานึกความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Sense of Belonging)  
นำาไปสู่การตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่และสังคมโลก 

ดังนั้น ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัยคือ การสร้างแนวทางของการสร้าง
ภาคีเครือข่าย 3 ประสานร่วมกันระหว่างรัฐ อาสาสมัครจิตสาธารณะ และภาคประชาชน 
ในการทำาโครงการจิตสาธารณะผา่นรปูแบบทัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์และขยายพ้ืนทีอ่อกไป
ยังพื้นที่นอกเมืองที่สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากชุมชนที่มีความหลากหลาย
กลุ่ม โดยการดำาเนินการของกลุ่มอาสาสมัครจิตสาธารณะต่างๆ ควรมีการถอดบทเรียน 
การทำาระบบข้อมูล เพ่ือสร้างกลไกการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความยั่งยืน  
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โดยเฉพาะการใช้พ้ืนที่ของเมืองที่สถาปนาไปสู่การสร้างพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้
ประชาชน ชุมชนสามารถแสดงออกทางความคิดและข้อเสนอที่หลากหลาย ตลอดจน 
การสรา้งเวทใีนการนำาเสนอปัญหาสาธารณะของเมืองในจงัหวดัเชยีงใหม่ บทบาทภาครฐั
ในสภาวการณข์องปัญหาของการเตบิโตของเมืองทีน่ำาพามาซ่ึงปัญหาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
นบัวา่มีความสำาคัญมาก โดยเฉพาะรฐัในฐานะผูกุ้มอำานาจทรพัยากรงบประมาณทีมี่อำานาจ
ตอ่การกำาหนดทศิทางในเชงินโยบาย จำาเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งสรา้งกระบวนการในการระดม
การมีส่วนร่วมเพ่ือกำาหนดนโยบาย สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีความสมดุลของความ
ต้องการของกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ที่หลากหลาย 

นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครจิตสาธารณะและภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ควรมี
กระบวนการในการทำางาน ประการแรก เพ่ือในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของเครือข่าย 
หรอืจัดตัง้องค์กร ประการทีส่อง เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้เครือ่งมือและขอ้มูล ประการทีส่าม  
เพ่ือให้บทบาทของอาสาสมัครจิตสาธารณะสามารถสร้างกระบวนการขัดเกลาและสร้าง
ประสบการณ์ร่วม และประการที่สี่ เพ่ือผลักดันสมาชิกในสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการ
สร้างสำานึกและการเป็นพลเมืองในการยึดโยงตัวตนกับชุมชนสังคมร่วมกัน 
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