
 
 

 

 

รายงาน 
 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการ 

ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกบัประเทศไทย 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 

วาระปฏิรูปที่ ๒๙ : สวัสดิการสังคม 

เรื่อง 

การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน 

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ปฏิบัติหน้าที่ส านกังานเลขาธกิารสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 

 



 

สารบัญ 

             หน้า 

รายงานเรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม 

 

๑) หลักการและเหตุผล           ๑ 

๒) ประเด็นปฏิรูป            ๓ 

๓) วิธีการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์          ๔ 

๔) สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์         ๔ 

๕) ข้อเสนอปฏิรูปและแนวทางการด าเนินงาน       ๘ 

๖) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากข้อ ๕                ๑๒ 

๗) ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลลัพธ์ในข้อ ๖                        ๑๒ 

 

ภาคผนวกที่ ๑ 

รายงานการศึกษาประกอบการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 
 

บทที่ ๑  คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย            ๑๕ 

 และกระบวนการท างาน   

 ๑.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย           ๑๕ 

 ๑.๒  รายงานฉบับแรกที่เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ               ๑๕ 

๑.๓  แผนการด าเนินการที่ต่อเนื่อง                ๑๖ 

๑.๔  ความเร่งด่วนในการปฏิรูป                 ๑๗ 

๑.๕  ข้อเสนอเรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม ข้อเสนอแนวทางนี้ใช่การปฏิรูปหรือไม่    ๑๘ 



 

๑.๖  ข้อเสนอเพ่ือให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา               ๑๙ 

 

สารบัญ 

                 หน้า 

 

บทที่ ๒  แนวคิดและความหมายค าว่า “ภาคประชาสังคม” และประเภทของภาคประชาสังคม         ๒๐ 

   ในประเทศไทย     

  ๒.๑ แนวคิดและความหมายค าว่า “ภาคประชาสังคม”                 ๒๑ 

  ๒.๒  ประเภทของภาคประชาสังคมในประเทศไทย และสถิติ              ๒๗ 

บทที่ ๓  ความส าคัญและบทบาทของภาคประชาสังคม ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมไทย          ๓๓ 

  ๓.๑ ความหมายและบทบาทภาคประชาสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          ๓๓ 

  ๓.๒ ภาคประชาสังคมกับการพัฒนาชนบทไทย               ๓๔ 

 ๓.๓ การสานพลังเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทย             ๓๕ 

๓.๔ รูปธรรมการมีส่วนร่วมเปน็หุ้นส่วนพัฒนาประเทศและสังคมของภาคประชาสังคม           ๓๗ 

๓.๕ การเปิดพ้ืนที่ปฏิบัติการหุ้นส่วนการพัฒนาของภาคประชาสังคม             ๔๑ 

บทที่ ๔ กลไกหนุนเสริมการท างานภาคประชาสังคมและปัญหาอุปสรรค            ๔๗ 

 ๔.๑ ภาครัฐกับการสนับสนุนการพัฒนาภาคประชาสังคมไทย              ๔๗ 

  ๔.๒ ข้อจ ากัดด้านการพัฒนาก าลังคนและความมั่นคงของคนท างานภาคประชาสังคม           ๔๘ 

บทที่ ๕ ประสบการณ์การพัฒนาการคลังเพื่อพัฒนาภาคประชาสังคมในประเทศไทย           ๕๒ 

    และต่างประเทศ     

 ๕.๑ การคลังเพื่อพัฒนาภาคประชาสังคมในประเทศไทย              ๕๒ 



 

 ๕.๒ ประสบการณ์การจัดการการคลังเพ่ือพัฒนาภาคประชาสังคมในต่างประเทศ           ๕๖ 

 ๕.๓ บทสรุปสถานการณ์ประเทศไทยและบทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ           ๖๘ 

บทที่ ๖ แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม             ๖๙ 

 ๖.๑ แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม              ๖๙ 

 

สารบัญ 

               หน้า 

ภาคผนวกที่ ๒ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 
 

๑) สรุปสาระส าคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....          ๗๓ 

๒)  (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....            ๗๕

          



 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ ๑ 
 

รายงานการศึกษา 
ประกอบการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 



 ๑๕ 

 

บทที่ ๑ 
คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย  

และกระบวนการท างาน 

 
๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
   ประธานสภาปฏิรูปแหํงชาติได๎มีค าสั่งที่ ๙/๒๕๕๘ แตํงตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยขึ้น มีอ านาจหน๎าที่ในการก าหนดกรอบแนวทางเพ่ือปฏิรูประบบสวัสดิการที่
เหมาะสมกับประเทศไทยให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคป์ระกอบ ดังนี้ 

๑. นายอ าพล จินดาวัฒนะ     ประธานกรรมการ 
๒. นายพลเดช ปิ่นประทีป     รองประธานกรรมการ 
๓. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง     ทีป่รึกษาคณะกรรมการ 
๔. นางอุบล หลิมสกุล      กรรมการ 
๕. นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์     กรรมการ 
๖. นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร     กรรมการ 
๗. นางกัญญ์ฐญาณ์ ภูํสวาสดิ์     กรรมการ 
๘. นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ     กรรมการ 
๙. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร     กรรมการ 
๑๐.  ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานหรือผู๎แทน  กรรมการ 
๑๑.  นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา     กรรมการ 
๑๒. นายชินชัย ชี้เจริญ      กรรมการ 
๑๓. นายสมชัย จิตสุชน      กรรมการ 
๑๔. ผู๎อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือผู๎แทน  กรรมการ 
๑๕. นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต     กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
๑.๒ รายงานฉบับแรกที่เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยได๎น าเสนอรายงานฉบับแรก 
เรื่อง ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระดับหลักการและสาระส าคัญ) ซึ่งเป็นวาระการปฏิรูป
ล าดับที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตํอที่ประชุมสภาปฏิรูปแหํงชาติ โดยประเด็นที่ ๑๓ เรื่องการ
สํงเสริมความเข๎มแข็งภาคประชาสังคมเป็นประเด็นส าคัญในรายงานฉบับดังกลําว ทั้งนี้ที่ประชุมสภาปฏิรูป
แหํงชาติ (สปช.) ได๎เห็นชอบในหลักการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และให๎
คณะกรรมการฯน าหลักการไปพัฒนาในเชิงรูปธรรม กํอนน าเสนอตํอสภาปฏิรูปแหํงชาติอีกครั้งในเดือน
กันยายน ๒๕๕๘ ตํอไป   



 ๑๖ 

 

หลังจากนั้นคณะกรรมการฯได๎น าข๎อเสนอแนะ ข๎อสังเกตและข๎อหํวงใยจากสมาชิกสภาปฏิรูปแหํงชาติ
จ านวน ๒๐ ทํานมาประกอบการพิจารณา และด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขรายงานเฉพาะประเด็นที่ ๑๓ นี้ 
เพ่ือให๎เกิดข๎อสรุปของรายงานที่ครบถ๎วนสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับรํวมกัน และน ามาพัฒนาเป็นรายงานฉบับที่ 
๒ เรื่อง การสํงเสริมความเข๎มแข็งภาคประชาสังคม มีรายละเอียดตามที่จะน าเสนอดังตํอไปนี้ 
 
 
 

๑.๓ แผนการด าเนินการที่ต่อเนื่อง 
อนึ่งในเรื่องเดียวกันนี้ยังมีเครือขํายภายนอกที่ได๎ด าเนินงานมากํอนและก าลังด าเนินงานขับเคลื่อนอยูํ

ในปัจจุบัน คือ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ(สช.) กลําวคือเป็นมติของที่ประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหํงชาติครั้งที่ ๓ /๒๕๕๓ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล๎วเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๕๔ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามล าดับ รวมทั้งเป็นมติของที่ประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่๑/
๒๕๕๓ เรื่องการสร๎างสังคมที่คนไทยอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล๎วเมื่อวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
            ดังนั้นสช.จึงได๎แตํงตั้งกลไกติดตามผลักดันอยํางตํอเนื่องขึ้นมาชุดหนึ่ง คือ คณะท างานขับเคลื่อน 
(ร่าง)กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสลากเพื่อสังคมและกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม  ตามค าสั่งที่ 
๑๓ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือสนับสนุนให๎มีการศึกษาและให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารกองทุนที่เหมาะสม กลไกระบบการคลังเพ่ือสังคม รวมถึงการแสวงหาความรํวมมือจากหนํวยงาน 
องค์กร และภาคีเครือขํายในการขับเคลื่อนและการด าเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับกองทุนภาคประชาสังคม โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 

๑. นายพลเดช ปิ่นประทีป         ประธานคณะท างาน 
๒. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์      รองประธานคณะท างาน 
๓. นายกรรชิต สุขใจมิตร      คณะท างาน 
๔. นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์      คณะท างาน 
๕. นายเดช พุํมคชา       คณะท างาน 
๖. นายธนากร คมกฤส       คณะท างาน 
๗. นายไพศาล ลิ้มสถิตย์      คณะท างาน 
๘. นางภรณี ภูํประเสริฐ       คณะท างาน 
๙. นางวัชรา ริ้วไพบูลย์       คณะท างาน 
๑๐. นายศรีสุวรรณ ควรขจร      คณะท างาน 
๑๑. นางสุนทรี หัตถี เซํงก่ิง      คณะท างาน 
๑๒. นางสาวสุภาวดี เพชรรัตน์      คณะท างาน 
๑๓. นางสาวอนุสรณ์ ไชยพาน      คณะท างาน  
๑๔. ผู๎อ านวยการส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ  คณะท างานและเลขานุการ 
๑๕. นายวันชัย บุญประชา             คณะท างานและผู๎ชํวยเลขานุการ 



 ๑๗ 

 

๑๖. นางสาวกุญชรี พูลวิวัฒน์ชัยการ            คณะท างานและผู๎ชํวยเลขานุการ 
  คณะท างานขับเคลื่อนฯดังกลําวได๎มีการประชุมอยํางตํอเนื่องทุกเดือน และน ามาสูํ ความรํวมมือกับ
คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่ เหมาะสมกับประเทศไทย ในการจัดท ารายงานการศึกษาฉบับ
ดังกลําวนี้รํวมกัน  โดยอยูํภายใต๎กรอบแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม ๔ เสาหลัก ที่เป็นกรอบแนวคิดส าคัญที่
คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยได๎น าเสนอไว๎แล๎ว ประกอบด๎วย   
          เสาหลักที่ ๑ การให๎บริการสังคม (Social service) หมายถึง การที่รัฐให๎บริการขั้นพ้ืนฐานกับ
ประชาชนทุกคน เชํน การให๎การศึกษาฟรี ๑๕ ปี การให๎ประกันสุขภาพกับทุกคน และการให๎บริการฝึกฝีมือ
แรงงาน เป็นต๎น 
          เสาหลักที่ ๒  การประกันสังคม (Social security) หมายถึง ระบบที่ชํวยดูแลประชาชนในกรณีที่
ประสบปัญหาเป็นครั้งคราว เชํน ตกงาน พืชผลเสียหาย และราคาพืชผลตกต่ า เป็นต๎น สิทธิประโยชน์จาก
องค์ประกอบนี้มีลักษณะชั่วคราว แตํอาจมีบางโครงการที่มีลักษณะถาวร เชํน สิทธิได๎รับประโยชน์จากการ
วํางงานในระบบประกันสังคม การได๎ประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ตํอเมื่อผู๎ประกันตนวํางงานลง แตํสิทธิในการได๎รับ
การประกันมีลักษณะถาวรตราบเทําที่ผู๎ประกันตนยังอยูํในระบบ 
          เสาหลักที่  ๓ การชํวยเหลือทางสังคม (Social assistance) หมายถึง ระบบที่มุํงดูแลผู๎ด๎อยโอกาส 
เชํน คนพิการ และผู๎ปุวยเรื้อรังที่ไมํสามารถท างานได๎ เป็นต๎น สิทธิประโยชน์ในระบบนี้มีลักษณะกึ่งชั่วคราวกึ่ง
ถาวร เนื่องจากผู๎มีสิทธิมักมีลักษณะถาวร เชํน พิการถาวร และปุวยถาวร เป็นต๎น 
          เสาหลักที่ ๔ การสํงเสริมสนับสนุนหุ๎นสํวนทางสังคม (Social Partnership support) เป็นการบริหาร
จัดการเพ่ิมเติมเพ่ือให๎ระบบสวัสดิการสังคมท างานได๎ดียิ่งขึ้น เชํน การสํงเสริมความรับผิดชอบตํอสังคม และ
สํงเสริมความเทําเทียมกันในการมีชีวิตในสังคม เป็นต๎น 
 รายงานฉบับนี้เป็นสํวนหนึ่งของการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมในเสาหลักที่ ๔  โดยที่ตระหนักวํา     

๑.๓.๑ ทิศทางในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยนั้น ไมํอาจปลํอยให๎เป็นไปตาม
ยถากรรม ในขณะเดียวกันก็ไมํอาจขับเคลื่อนไปสูํระบบรัฐสวัสดิการแบบประเทศในกลุํมยุโรปเหนือได๎ ระบบ
สวัสดิการของประเทศไทยจึงต๎องมีลักษณะทางสายกลางตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็น
ส าคัญ ในสวัสดิการสังคม ๔ เสาหลักที่ก าลังปฏิรูปและพัฒนาตํอยอดอยูํนี้ ในที่สุดแล๎วจะต๎องท าให๎เสาหลักที่ 
๔ สามารถขึ้นมามีบทบาทน าให๎ได๎ จึงจะเกิดหลักประกันที่ม่ันคงในการพัฒนาสังคมและประเทศอยํางยั่งยืน 

๑.๓.๒ ความจริงพื้นฐานอยํางหนึ่งของประเทศไทยที่ควรต๎องกลําวถึง คือ คนไทยได๎ถูกอบรมบํมสอน
ให๎เป็นราษฎร (subject) ที่รอแบมือขอและเคยชินกับการมีผู๎อุปถัมภ์ในระบบความสัมพันธ์ทางดิ่งที่เป็นมา
อยํางยาวนานจากอดีตกาล แม๎เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหมํจะพยายามยกระดับจาก “ราษฎร” ให๎เป็น“พลเมือง” 
ก็ตาม สิ่งที่สังคมไทยจะต๎องพบก็คือ ความแตกตํางระหวําง “พลเมืองโดยปริยาย” ที่เกิดขึ้นตามบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ กับ “พลเมืองในอุดมคติ” อันเป็นเจตนารมณ์ตั้งต๎นของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ่งกระบวนการ
สร๎าง “ความเป็นพลเมือง” ให๎เกิดขึ้นส าหรับประเทศไทยนั้น มีวิถีทางเดียวคือการสร๎าง “ประชาสังคม” หรือ 
“สังคมเข๎มแข็ง” เพราะการสร๎างปัจเจกชนให๎เข๎มแข็ง เพ่ือเป็นฐานของระบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมใน
อุดมคติแบบยุโรปเป็นไปได๎ยากจนถึงขั้นเป็นไปไมํได๎เลย เนื่องจากบริบทที่แตกตํางกัน 

๑.๓.๓ การจัดสวัสดิการสังคมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญ คือ การสํงเสริมให๎มีการรวมกลุํม
ของภาคประชาสังคม ที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมอยํางกว๎างขวาง โดยรัฐให๎การสนับสนุนและเปิด



 ๑๘ 

 

โอกาสให๎ภาคประชาสังคมได๎เติบโต เพ่ือน าไปสูํความเข๎มแข็งและพ่ึงตนเองได๎ในอนาคตตํอไป ทั้งนี้ประชา
สังคมที่เข๎มแข็งและมีขีดความสามารถสูงจะเป็นหุ๎นสํวนส าคัญทางสังคมที่สามารถด าเนินการสร๎างสังคม
สวัสดิการรํวมกันไปกับรัฐได๎เป็นอยํางดี 
 

๑.๔ ความเร่งด่วนในการปฏิรูป 
ประเด็นที่ส าคัญทีค่วรพึงพิจารณา คือ การสํงเสริมความเข๎มแข็งภาคประชาสังคมมีความเรํงดํวนมาก

เพียงใดถึงข้ันต๎องรีบด าเนินการปฏิรูปโดยทันท ี 
 ตํอเรื่องนี้คณะกรรมการฯได๎ประเมินตรงกันวํา สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันต๎องเผชิญกับปัญหา
เชิงโครงสร๎างที่ส าคัญ ๒ ด๎าน กลําวคือ 

ด๎านหนึ่งเป็นปัญหาโครงสร๎างรัฐราชการแบบรวมศูนย์ที่เติบโตจนผิดขนาด และนับวันก็ยิ่งขาด
ประสิทธิภาพในการแก๎ปัญหาสังคมที่มีความสลับซับซ๎อน๑ จนมีการกลําวกันวํา“รัฐนั้นเล็กเกินไปส าหรับ
ใหญ่ๆ และใหญ่เกินไปส าหรับปัญหาเล็กๆ"  

อีกด๎านหนึ่งเป็นปัญหาโครงสร๎างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ขยายตัวอยํางรวดเร็ว และน าไปสูํการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ท าลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ๒ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแตํปลายปี พ.ศ.๒๕๔๐ และ
ผลกระทบที่เกิดตามมาเป็นภาพสะท๎อนที่ชัดเจนวํา ทั้งโครงสร๎างอ านาจรัฐและอ านาจทุนไร๎ประสิทธิภาพโดย
สิ้นเชิงในการแก๎ปัญหาอันสลับซับซ๎อนที่สังคมไทยก าลังเผชิญอยูํ๓  

การเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมาพร๎อมกับสังคมที่ไมํสงบสุข หากกลับมีทุกข์ที่สลับซับซ๎อนมากยิ่งขึ้นไป
อีก การพัฒนาประเทศโดยอ านาจรัฐและทุนจึงถึงทางตัน ไมํสามารถด าเนินการตอบสนองตํอสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนกับประชากรกลุํมตํางๆในสังคมไทยได๎อยํางเหมาะสมและทันตํอสถานการณ์ อีกทั้งยังมีข๎อจ ากัดในการ
ท างานหลายประการ  ทั้งกฎระเบียบทางราชการ วัฒนธรรมการท างานที่แตกตํางจากภาคประชาสังคม การ
ขาดความยืดหยุํน ท าให๎ไมํสามารถด าเนินภารกิจที่เก่ียวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   

เมื่อสังคมมีความอํอนแอ มีความขัดแย๎ง โดยเฉพาะจากผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ สังคมก็จะ
ขาดความสันติสุข ขาดความเป็นปึกแผํน ไมํสามารถใช๎ชีวิตรํวมกันอยํางสมานฉันท์ได๎ นั้นแปลวําการใช๎
งบประมาณจ านวนมากไปในการพัฒนาด๎านตํางๆจึงไมํค๎ุมคํา เมื่อเทียบกับความไมํยั่งยืนที่สังคมและประชาชน
จะได๎รับ จ าเป็นอยํางยิ่งที่รัฐจะต๎องให๎ความส าคัญตํอการลงทุนด๎านการพัฒนาสังคมควบคูํไปกับการลงทุน
ภาครัฐ 

คณะกรรมการฯตระหนักอยํางยิ่งยวดวํา การลงทุนด๎านการพัฒนาสังคมนั้นไมํสามารถกระท าได๎ใน
ระยะเวลาอันสั้น ในเพียงชํวงกระบวนการเปลี่ยนผํานประเทศไทยที่ก าลังด าเนินการอยูํ ในขณะนี้  ดังนั้นจึง
เห็นวํามีความจ าเป็นเรํงดํวนที่จะต๎องมีการรื้อปรับระบบและกลไกที่มีอยูํ เพ่ือวางรากฐานอันจะน าไปสูํการ
ก าหนดมาตรการตํางๆที่เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมความเข๎มแข็งภาคประชาสังคม ที่จะท าให๎การมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาเป็นไปอยํางกว๎างขวาง เป็นกลไกที่จะท าให๎สามารถสร๎างกระแสความตื่นตัวให๎กับสังคมในวงกว๎าง 
อยํางมีพลัง สามารถขับเคลื่อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ที่จะน าไปสูํการพัฒนาประเทศ
                                                           
๑ ข๎อเสนอการปฏิรูปโครงสร๎างอ านาจฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการปฏิรูป วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ (เอกสารอัดส าเนา), หน๎า ๔    
๒ อ๎างแล๎ว , หน๎า ๕ 
๓ อ๎างแล๎ว , หน๎า ๕ 



 ๑๙ 

 

ให๎ก๎าวหน๎าอยํางสมดุลและยั่งยืนระหวํางสามภาคสํวน คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมตํอไปใน
อนาคต 
 
๑.๕ ข้อเสนอเรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม ข้อเสนอแนวทางนี้ใช่การปฏิรูปหรือไม่ 

ตํอประเด็นนี้คณะกรรมการ ฯ ได๎พิจารณาด๎วยความรอบคอบแล๎ว เห็นวําชุดข๎อเสนอนี้เป็นแนว
ทางการปฏิรูปที่มุํงหวังผลทั้งการสํงเสริมบทบาทและความเข๎มแข็งของภาคประชาสังคมในการจัดสวัสดิการ
สังคมในระยะเปลี่ยนผํานเฉพาะหน๎า และการปฏิรูประบบหุ๎นสํวนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยํางยั่งยืน
ในระยะยาว เนื่องจากข๎อเสนอนี้เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดแนวทางการจัดการปัญหาในสังคมไทย และมีขอบเขต
การท างานที่ชัดเจน กลําวคือ 
 มาตรการตามข๎อเสนอในบทที่ ๖ ประกอบด๎วย (๑) การสนับสนุนให๎ประชาชนรวมตัวกันเป็นภาค
ประชาสังคม  (๒) การสร๎างระบบธรรมาภิบาลให๎เกิดขึ้นในภาคประชาสังคม  (๓) การเสริมศักยภาพการ
ท างานของภาคประชาสังคม  (๔) การสร๎างหุ๎นสํวนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน (๕) การสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการด าเนินงานของภาคประชาสังคมเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบ ทิศทางและ
แนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคม จากเดิมที่มุํงเน๎นแตํระบบสวัสดิการสังคมในเสาหลักที่  ๑ , ๒ และ ๓ ในการ
จัดการปัญหา โดยหันมามุํงเน๎นการใช๎มาตรการและบทบาทพลังทางสังคมน าหน๎า ในลักษณะของหุ๎นสํวน
(social partnership) ควบคูํกันไป โดยจัดท าเป็น “(รําง) พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม 
พ.ศ. ....” จึงถือวําเข๎าขําย”การปฏิรูปภายใน ๑ ปี”ตามแนวทางของสภาปฏิรูปแหํงชาติ  

 (รําง) พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคประชาสังคมให๎มี
ความเข๎มแข็ง มีบทบาท สามารถด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของสํวนรวม 
รวมถึงกิจการสวัสดิการสังคมในด๎านตํางๆ ตลอดจนให๎มีการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพและ
ธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชาสังคม การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลองค์กรภาคประชาสังคม และเป็นกลไก
สื่อกลางในกระบวนการมีสํวนรํวมอยํางสร๎างสรรค์ของประชาชนและชุมชนท๎องถิ่นในการจัดท านโยบายและ
โครงการสาธารณะของหนํวยงานตํางๆ รวมทั้งที่เกิดจากความริเริ่มของภาคประชาสังคมเอง 

ทั้งนี้การจัดตั้ง “คณะกรรมการสํงเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม” และ “ส านักงานสํงเสริมการ
พัฒนาภาคประชาสังคม” ขึ้นมาใหมํตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ถือวําเป็นหนํวยงานของรัฐในก ากับของ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการเข๎ามาชํวยท าหน๎าที่ในงานพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนรํวมกับภาครัฐ ทั้งนี้องค์กรใหมํที่จัดตั้งขึ้นมีขอบเขตอ านาจหน๎าที่ที่ชัดเจน เน๎นการสร๎างการมี
สํวนรํวมของภาคประชาสังคมตํางๆ เชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์กรรัฐที่มีอยูํเดิมในกระทรวงตํางๆให๎มี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 

 
๑.๖ ข้อเสนอเพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

๑) ให๎ความเห็นชอบตํอหลักการและแนวทางการสํงเสริมความเข๎มแข็งภาคประชาสังคม ๕ แนวทาง 
ตามที่คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย เสนอในรายงาน
ฉบับนี้  



 ๒๐ 

 

๒) ให๎ความเห็นชอบ (รําง) พระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... และ
ประสานน าเรียนคณะรักษาความสงบแหํงชาติ รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแหํงชาติเพ่ือ
ด าเนินการในขั้นตอนตํอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 
แนวคิดและความหมายค าว่า “ภาคประชาสังคม”  
และประเภทของภาคประชาสังคมในประเทศไทย   

 



 ๒๑ 

 

ค าวํา “ประชาสังคม” ปรากฏขึ้นในประเทศไทยในราวกลางทศวรรษที่ ๒๕๒๐๔ ซึ่งมีค าอ่ืนๆ ที่ใช๎ใน
ความหมายเดียวกันคือ “ภาคประชาชน”  “ภาคพลเมือง” แตํปรากฏการณ์ที่น ามาสูํ “ประชาสังคม” หรือ 
“การเมืองภาคประชาชน” ที่ชัดเจนก็คือ ในยุคที่เริ่มเกิดการเดินขบวนเรียกร๎องของชาวบ๎านในชุมชนท๎องถิ่น
ตํางๆ อยํางกว๎างขวางในชํวงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรยุครัฐบาลพลเอกชาติชายราวปี ๒๕๓๑ กับอีกด๎าน
หนึ่งก็คือ การเกิดปัญหาทุจริต คอรัปชั่น การเคลื่อนไหวของสังคมในการตรวจสอบอ านาจรัฐ และกระแสการ
ปฏิรูปการเมืองในชํวงหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ การปรากฏตัวของค าวํา “ภาคประชาสังคม” จึง
เกิดข้ึนเพื่อน ามาใช๎ในการอธิบายกลุํมก๎อนของผู๎คนที่ไมํใชํ “ภาครัฐ” หรือภาคราชการ และไมํใชํ “ภาคธุรกิจ” 
ที่เติบโตในชํวงรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต๎นมา๕    

ภายหลังเกิดเหตุการณ์จลาจลเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ มีการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมํ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่พยายามจะท าให๎ประชาชนเข๎ามามี
สํวนรํวมทางการเมืองโดยตรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ๎นให๎ "ประชาชน" (people) มีฐานะเป็น "พลเมือง" 
(citizen) ที่มีความตื่นตัว และมีความพร๎อมที่จะจัดการหรือด าเนินการเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับสาธารณะบางอยําง
ด๎วยตัวเอง โดยในบางเรื่องจัดการรํวมกันในฐานะของกลุํม องค์กร ชุมชน สถาบันวิชาชีพ และในบางเรื่องก็
จัดการรํวมกับรัฐ 

สังคมไทยเริ่มมีการทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศโดยมุํงเน๎นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคูํไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหํงชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) ที่ให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการยกรํางแผน และวางเปูาหมายที่จะสํงเสริม “ประชาคมจังหวัด” ให๎เกิดขึ้นทุก
จังหวัดทั่วประเทศ มีการตั้ง “คณะท างานประชาคมแผนฯ ๘” ที่มี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน เพ่ือ
ก าหนดแนวยุทธศาสตร์พัฒนาประชาสังคมในประเทศไทย  

จนมาถึงแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหํงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งเป็นฉบับ
ปัจจุบัน ก็ยังให๎ความส าคัญกับการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ตลอดจนการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคสํวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ หรือที่เรียกวํา “ภาคประชาสังคม” เพ่ือมุํงสูํ 
“สังคมที่อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง” และ
เป็นแผนแรกที่เริ่มพูดถึงประชาคมอาเซียนทั้งในด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

จากความเปลี่ยนแปลงและวิกฤติปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้น ได๎น ามาสูํการเสนอวิถีทางใหมํในการพัฒนา มี
การศึกษาแนวคิด “ประชาสังคม” อยํางแพรํหลายและเป็นระบบในสังคมไทย จนกลําวได๎วําแนวคิดนี้
กลายเป็นแนวคิดหลักที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงกระบวนการคลี่คลายความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งล๎วนเป็นผลจากความขัดแย๎งทางการเมือง  

ตั้งแตํปี ๒๕๔๐ เป็นต๎นมา ค าวํา “ประชาสังคม” จึงถูกใช๎ในกฎหมายหลายฉบับ นับตั้งแตํ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๘ เป็นต๎นมา จากนั้นก็พบวํามีการ

                                                           
๔
 เอกสารเร่ืองแนวคิด พัฒนาการ และยุทธศาสตร์ของภาคประชาสังคมในประเทศไทย ของดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ

รายงานการศึกษา บทบาทของภาคประชาสังคมในการคุ๎มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยกฤษฎา บุญชัย วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 
จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร เสนอส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ , สิงหาคม ๒๕๕๖ (เอกสารอัดส าเนา) 
๕ เอนก เหลําธรรมทัศน์. (๒๕๔๑). “สํวนรวมที่มิใชํรัฐ: ความหมายของประชาสังคม”. วารสารธรรมศาสตร์ ๒๔:๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม): 
๑๒๔-๑๕๑. 



 ๒๒ 

 

บัญญัติค าวํา “ประชาสังคม” อยูํในกฎหมายอีกหลายฉบับ ซึ่งมีการก าหนดบทบาทหน๎าที่ของผู๎แทนประชา
สังคมไว๎ด๎วย เชํน พ.ร.บ.สุขภาพแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐, พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.๒๕๕๑, พ.ร.บ.สภา
องค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต๎น 
           หากศึกษาการกํอตัวของแนวคิดประชาคมทั้งระดับโลกและในประเทศไทย กลําวได๎วํากระแสประชา
สังคมกํอตัวมาจากหลายเหตุปัจจัยด๎วยกัน๖ ได๎แกํ 

(๑) วิกฤตในสังคม ที่รัฐและทุนไมํสามารถแก๎ไขได๎ ซึ่งรวมถึงวิกฤตระดับโลก (Global Crisis) เชํน 
วิกฤตสิ่งแวดล๎อม สิทธิมนุษยชน เอดส์ เป็นต๎น  

(๒) การกํอก าเนิดของชนชั้นกลาง๗ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง พํอค๎า นักธุรกิจ นักวิชาการ ที่มีการศึกษาและ
มีฐานะทางเศรษฐกิจ 

(๓) พัฒนาการของกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเปิดโอกาสให๎ประชาชนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดได๎โดยอิสระ 

(๔) ระบบการติดตํอสื่อสาร ซึ่งชํวยให๎การรวมตัวเป็นไปได๎สะดวกขึ้น โดยที่บางครั้งไมํจ าเป็นต๎องมา
พบกัน 

(๕) ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพและความโปรํงใสของระบบการจัดการของภาครัฐ ท าให๎รัฐไมํได๎รับความ
ไว๎วางใจ และไมํสามารถเป็นผู๎แก๎ปัญหาในสังคมได๎แตํเพียงล าพัง สังคมจึงต๎องการหาทางเลือกอ่ืนๆ 

(๖) การเกิดขึ้นขององค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์และองค์กรชุมชนท๎องถิ่นจ านวนมาก 
 

 
๒.๑ แนวคิดและความหมายค าว่า “ภาคประชาสังคม”  

ค าวํา “ประชาสังคม” ปรากฏขึ้นครั้งแรกในงานของอริสโตเติล (Aristotle) โดยค าๆ นี้มีรากศัพท์มา
จากภาษากรีกที่วํา “politike koinona” และรากศัพท์ภาษาละตินที่วํา “societas civilis”  

ทั้งนี้ค าวํา “ประชาสังคม” ในภาษากรีกและละตินตํางมีความหมายวํา “สังคมการเมือง (political 
society)” ซึ่งในสมัยนั้น หมายความถึงสังคมที่พลเมืองมีความตื่นตัวในการแสดงบทบาททางการเมือง เป็น
สังคมท่ีปกครองด๎วยกฎหมาย และกฎหมายนั้นถูกมองวําเป็นเสมือน “คุณธรรมสาธารณะ (public virtue)”๘  

ในช่วง ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา๙ แนวคิดประชาสังคมได้ถูกพัฒนาและก่อตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมช้าๆ
จนกลายเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm) ในสังคมไทย หลักฐานที่ยืนยันพัฒนาการแนวคิดดังกล่าว 
ได้แก่๑๐ 

                                                           
๖ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ. (๒๕๔๐). ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ . กรุงเทพมหานคร : บริษัทดีไซร์จ ากัด. 
๗ ชนชั้นกลาง เป็นกลุํมคนที่มีลักษณะเดํนอยูํที่การศึกษาสูง มีอาชีพการงาน รายได๎ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ ไมํยอมอยูํภายใต๎การเอารัดเอา
เปรียบของผู๎อื่น จึงมักไมํพอใจกับคุณภาพชีวิตตนเองที่ตกต่ าลงซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาโดยรวมของสังคมที่มากระทบวิถีชีวิตตนเอง เชํน การ
จลาจลตํางๆ สิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ ผังเมือง ท าให๎จึงลุกขึ้นมารํวมมือกับคนกลุํมตํางๆแสดงออกถึงความไมํพอใจดังกลําว แตํเป็น
ลักษณะเชิงรํวมมือ มากกวําตํอต๎านขัดขืนโดยตรง ยังมีการวิเคราะห์อีกวํา ชนชั้นกลางเป็นกลุํมที่ให๎ความส าคัญตํอระบบประชาธิปไตยที่ไมํใชํ
เพียงแคํการเลือกตั้งเทํานั้น ให๎ความส าคัญกับสิทธิและเสรีภาพของคนสํวนน๎อย ไมํยอมรับระบบประชาธิปไตยที่จะน าไปสูํเผด็จการทาง
รัฐสภา คิดถึงความยั่งยืนในระยะยาวมากกวําผลประโยชน์ในระยะสั้น และให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยตํอเนื่อง 
๘ นิธิ เนื่องจ านง .ประชาสังคมระดับโลก: ข๎อถกเถียงทางทฤษฎีและความเป็นไปได๎ของแนวคิด : วารสารวิจัยสังคม ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๑ 
(๒๕๕๕) หน๎า ๑๕๑ – ๑๙๗. 



 ๒๓ 

 

(๑) ธีรยุทธ บุญมี ได๎เสนอแนวคิดสังคมเข๎มแข็ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖๑๑ 
(๒) ประเวศ วะสี ได๎เสนอวิธีการท างานรํวมกันในลักษณะ “เบญจภาค”ี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ และเสนอ

แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ตลอดทั้งได๎เสนอให๎มี 
“ประชาคมจังหวัด” ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ เพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๘ 
นอกจากนี้ยังได๎เสนอแนวคิดชุมชนนิยม (Community) ซึ่งมีการน ามาใช๎จนถึงปัจจุบัน๑๒ 

(๓) ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได๎เสนอให๎มี “สมัชชาจังหวัด” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของประชาสังคม เมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๓๘ เพ่ือบรรจุสาระลงไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๘ โดยเนื้อหาสาระของ
สมัชชาจังหวัดนั้นมีที่มาจากแนวคิดประชาสังคมนั่นเอง๑๓ 

 (๔) เอนก เหลําธรรมทัศน์ ได๎เสนอให๎มีการกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (Local 
Administration) ควบคูํไปกับการพัฒนาประชาสังคมท๎องถิ่น (Local Civil Society) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘๑๔  
 ได้มีการจ าแนกแนวคิดประชาสังคมไทยอยู่หลายลักษณะ ที่น่าสนใจ คือ การจ าแนกของกฤษฎา 
บุญชัย๑๕ ซึ่งจ าแนกแนวคิดประชาสังคมออกเป็น ๕ แนวตามความแตกต่างในเรื่องทัศนะและอุดมการณ์ 
ดังนี้ 
 แนวที่ ๑ ประชาสังคมแบบรัฐนิยม ถูกใช๎มากในประเทศโลกที่สาม ประชาสังคมแบบรัฐนิยมถือวํา
ขัดกับหลักปรัชญาของประชาสังคม เป็นเพียงการชํวงชิงวาทกรรมของรัฐเพ่ือคงรักษาสถานภาพอ านาจเดิมไว๎ 
โดยการกระจายอ านาจและเปิดชํองให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในระดับหนึ่ง แตํศูนย์กลางในการตัดสินใจคือรัฐ 
หรือก็คือการจัดตั้ง “ประชาสังคม” โดยรัฐนั่นเอง เชํน แนวคิดประชารัฐ มีเปูาหมายในการเพ่ิมศักยภาพใน
การจัดการและรักษาสถานภาพรัฐไว๎ ทํามกลางความอํอนแอของรัฐในกระแสโลกาภิวัตน์ 

                                                                                                                                                                                     
๙ ผู๎ที่ใช๎ค าวํา Civil Society คร้ังแรกในเมืองไทย คือ สุรพงษ์ ชัยนาม เจ๎าของบทความ “อันโตนิโย กรัมซี่ กับทฤษฎีวําด๎วยการครองความ
เป็นใหญํ” ซึ่งตีพิมพ์ในปารจารยสาร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖ (ธันวาคม ๒๕๒๔) ซึ่งเกิดในทํามกลางความพังทลายของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย แนวคิด
ประชาสังคมถูกน าเสนอในฐานะที่เป็นแนวทางที่สันติกวําที่จะท าการเปลี่ยนแปลงสังคมให๎ดีขึ้น และเป็นการมองปัญหาสังคมไทย หรือ 
“พลัง” ที่จะแก๎ปัญหาสังคมไทยอาจจะไมํจ าเป็นต๎องถูกจ ากัดด๎วยกรอบความคิด “ชนชั้น” แบบที่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยใช๎ อ๎างถึงในจามะรี 
เชียงทอง, วิวัฒนาการของประชาสังคมในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๓) หน๎า ๓๕  
๑๐ ชูชัย ศุภวงศ์. (๒๕๔๐).แนวคดิ พัฒนาการและข๎อพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย.กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนทอ๎งถิ่นพัฒนา. 
๑๑ ในปี ๒๕๓๖ ธีรยุทธ บุญมี ได๎เสนอแนวคิดเร่ือง Civil Society โดยใช๎ค าวํา “สังคมเข๎มแข็ง” โดยให๎ความส าคัญกับ “พลังที่สาม” หรือ 
“พลังของสังคม” เน๎นลักษณะที่กระจัดกระจาย (Diffuse) พลังทางสังคมที่มีที่มาจากทุกสํวน ไมํจ ากัดอาชีพ รายได๎ ท๎องถิ่น ธีรยุทธ เสนอวํา 
การมีกลุํมองค์กรหลากหลายที่เข๎มแข็ง แม๎แตํกรอบอาชีพของตนเองโดยไมํจ าเป็นต๎องมีระดับการมีสํวนรํวมทางการเมืองหรือมีเปูาหมายทาง
การเมือง ก็ถือวําพอเพียง แนวคิด “สังคมเข๎มแข็ง” ตามนัยนี้แตกตํางจากแนวคิด “ประชาชนเป็นใหญํ” หรือ อ านาจของประชาชน” ที่โน๎ม
เอียงไปในลักษณะของขบวนการประชาชน ที่มักจะมีแนวโน๎มรวมศูนย์เป็นองค์กรหรือสมาพันธ์ขนาดใหญํได๎งําย และไมํผูกพันกับอุดมการณ์
ของคนบางสํวนดังเชํนกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีต สังคมเข๎มแข็งตามข๎อเสนอของธีรยุทะมีขั้นตอนการกํอตัว ๔ ขั้นตอน คือ 
(๑) การเกิดจิตส านึกทางสังคม  (๒) การเกิดขององค์กรทางสังคม  (๓) การเกิดอุดมการณ์รํวมของสังคม และ (๔) การตกผลึกเป็นสถาบันของ
อุดมการณ์สังคมและกลุํมองค์กรตําง ๆ อ๎างใน ธีรยุทธ บุญมี , สังคมเข๎มแข็ง , กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, ๒๕๓๖ 
๑๒ ประเวศ วะสี. แนวคิดและยุทธศาสตร์ สังคมสมานุภาพและวิชชา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคมีทอง, ๒๕๓๖. 
๑๓ ชัยอนันต์ สมทุวณิช, ประชาสังคม, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๙. 
๑๔ เอนก เหลําธรรมทัศน์, ประชาสังคม, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๙. 
๑๕ สุรางค์รัตน์ จ าเนียรพล, “การสร๎างประชาสังคมไทยโดยรัฐ: การปรับตัวของรัฐไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน๎า ๓๓ – ๓๕. 



 ๒๔ 

 

 แนวที่ ๒ ประชาสังคมแบบทุนนิยม เป็นกระแสที่ต๎องการลดบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจและ
สังคมลง เชํน บทบาทด๎านการจัดสวัสดิการสังคม หรือการแทรกแซงตลาดเพ่ือความมั่นคง การแปรรูปกิจการ
ของรัฐให๎เป็นเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให๎กลไกตลาดและทุนท างานอยํางอิสระ ประชาสังคมแบบทุนนิยมนี้มุํงเน๎น
การแขํงขัน การเพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นประชาสังคมของชนชั้นกลางและนายทุนที่ต๎องการให๎กลไกตลาด
ปลอดการควบคุมและให๎พลังของตลาดควบคุมรัฐได ๎
 แนวที่ ๓ ประชาสังคมแบบเสรีนิยมหรือแบบกลุ่มอาสาสมัคร  เน๎นความเป็น “พลเมือง” ที่มี
จิตส านึกทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตยมากกวําการเป็นพลเมืองที่ดีของรัฐ โดยให๎ความส าคัญกับพลังของ
ชนชั้นกลาง กิจกรรมอาสาสมัคร กลุํม สมาคมอิสระ (Free Association) ที่หลากหลายในวัฒนธรรมแบบเมือง 
มุํงเน๎นให๎รัฐลดบทบาทตํอกิจกรรมสาธารณะลง แตํมองรัฐในฐานะที่เป็นสํวนกลาง คอยตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชน 
 แนวที่ ๔ ประชาสังคมแบบชุมชนนิยม เป็นการพัฒนาจากแนวคิด “ชุมชนเข๎มแข็ง” และขยายความ
เป็นชุมชนออกไปในวงกว๎าง ประชาสังคมในทัศนะแบบชุมชนนิยม คือ สังคมที่เต็มไปด๎วยชุมชนในรูปแบบตําง 
ๆ ที่หลากหลาย เน๎นความรํวมมือ เอ้ืออาทรตามแนวคิดชุมชน อันจะน าไปสูํพลังที่เข๎มแข็งของภาคประชาชน 
จะเห็นได๎วําประชาสังคมแบบชุมชนนิยมนี้มิได๎ปฏิเสธรัฐโดยตรง แตํมุํงไปที่การกํอตัวของชุมชนโดย ไมํละเลย
โครงสร๎างรัฐ หรืออีกนัยหนึ่งยังมองวํารัฐเป็นกรรมการกลางที่สามารถเอ้ือประโยชน์แกํประชาชนได๎ 
 แนวที่ ๕ ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social 
Movement) เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่การเมืองสาธารณะด๎วยขบวนการประชาชน เพ่ือน าไปสูํ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง กฎกติกา อุดมการณ์ของสังคม เชํน การตํอต๎านลัทธิทุนนิยม กลไกตลาด  การ
คัดค๎านการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่กระทบตํอประชาชน การแสดงสิทธิไมํเชื่อฟังรัฐ 
(Civic Disobedience) เปูาหมายการตํอสู๎มิได๎เป็นการยึดอ านาจรัฐหรือเข๎าไปตํอสู๎ในสังคมการเมืองของกลไก
รัฐ เชํน รัฐสภา พรรคการเมือง ศาล กฎหมาย ราชการ ดังเชํนขบวนการเคลื่อนไหวในยุคเกํา แตํสนใจพ้ืนที่
การเมืองสาธารณะเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และให๎วาทกรรมของประชาชนได๎สร๎างพ้ืนที่ปฏิบัติการทางความคิด
และวัฒนธรรมในสังคม อันจะน าไปสูํการปรับสัมพันธภาพทางอ านาจระหวํางรัฐ ทุน และประชาชนเสียใหมํ มี
การตํอสู๎ด๎านสัญลักษณ์ วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา คุณคําหญิง–ชาย และอ่ืน ๆ ที่หลากหลายซับซ๎อน
มากกวําจะเป็นอุดมการณ์ทางชนชั้นในอดีต 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการให้ความหมายของค าว่า “ประชาสังคม” มีหลากหลายทรรศนะ และเป็น
การยากที่จะหาความหมายเดียวและสามารถใช้กันอย่างท่ัวถึง  

อยํางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก ๕ แนวคิดข๎างต๎นแล๎ว หากสังคมไทยมีความมุํงมั่นที่จะให๎ภาคสํวน
หลักอันหมายถึง รัฐ ทุน และประชาชนที่มีความหลากหลาย ได๎มีสํวนรํวมกันในการพัฒนาสังคม แนวคิดที่พึง
สํงเสริมให๎มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นควรเป็นแนวคิดที่ ๓-๕ ที่เน๎นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ภาคประชาสังคม
ที่ไมํใชํภาคสํวนรัฐ และทุน ด๎วยเหตุที่พลังอ านาจในสองสํวนแรกนั้นมีพลังอ านาจมากมายอยูํแล๎ว แตํมี
ทางเลือกในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสังคมจ ากัด โดยประชาสังคมที่เกิดขึ้นตามแนวคิดที่ ๓ จะเป็นประชา
สังคมที่ผสมผสานหรือเชื่อมตํอภาคสํวนรัฐและทุนได๎คํอนข๎างดี ในขณะที่ประชาคมตามแนวคิดที่ ๔ จะเป็น
ประชาคมที่หยั่งรากถึงชุมชนท๎องถิ่น และชํวยให๎การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไมํเลื่อนลอยอยูํกลางอากาศ 
สํงผลประโยชน์เพียงแคํคนกลุํมน๎อยที่ร่ ารวยและเข๎าถึงบริการและทรัพยากรอยูํแล๎ว สํวนประชาสังคมตาม



 ๒๕ 

 

แนวคิดท่ี ๕ จะชํวยสร๎างสมดุลการพัฒนาที่ไมํท าลายระบบนิเวศของโลกและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมได๎มาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นรัฐและภาคสํวนทุนจึงควรหันมาหนุนเสริมการพัฒนาประชาสังคมตามแนวคิดที่ ๓-๕ อันจะท าให๎
ภาคประชาชนในทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ หันมาสนใจในปัญหาสาธารณะและรํวมมือกันในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจได๎  

ประชาสังคมจึงเป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (strategic concept)๑๖ ดังนั้นการให๎ความหมาย ลักษณะ 
องค์ประกอบของประชาสังคม ยุทธวิธีการขับเคลื่อนประชาสังคม จึงขึ้นอยูํกับประสบการณ์บทเรียน ปัญหา
และสาเหตุที่ผู๎คนแตํละกลุํมเผชิญอยูํ รวมทั้งแนวทางหรือวิธีการขับเคลื่อนที่เลือกใช๎ก็แตกตํางกันออกไปด๎วย 
ทั้งนี้หากกลําวถึงความหมายของค าวําประชาสังคมและพัฒนาการประชาสังคมในสังคมไทย ก็มีการส ารวจ
เอาไว๎อยํางกว๎างขวาง เชํน ชูชัย ศุภวงศ์และยุวดี คาดการณ์ไกล (๒๕๔๑) อนุชาติ พวงส าลีและกฤตยา  
อาชวนิจกุล (๒๕๔๒) เอนก เหลําธรรมทัศน์ (๒๕๔๒) จามรี เชียงทอง (๒๕๔๓) พฤฒิสาณ ชุมพล (ไมํปรากฏปีที่
พิมพ์) ฯลฯ   

ตัวอย่างของความหมายที่นักคิดนักวิชาการบางท่าน ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับค าว่า “ประชาสังคม” 
ไว้ ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 

ประเวศ วะสี (๒๕๔๑) ได๎ให๎ความหมายวํา เป็นแนวคิดที่มุํงสร๎างความเกื้อหนุนในภาคสังคม หรือ 
ภาคประชาชนให๎มีความเข๎มแข็งและมีดุลภาพทางสังคมมากขึ้น ที่เรียกวํา สังคมสมานุภาพ ซึ่งจะต๎องพัฒนา
ให๎เกิดความเข๎มแข็งที่ชุมชน (Community Strengthening) ซึ่งประเวศ วะสี ได๎ให๎ความหมายวํา เป็นการที่
ประชาชนจ านวนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์รํวมกัน มีอุดมคติหรือความเชื่อรํวมกันในบางเรื่อง มีการติดตํอสื่อสารกัน
ภายในชุมชน หรืออาจจะมีการรวมกลุํมกันในชุมชน เพ่ือสร๎างความเอ้ืออาทรกันภายในชุมชน 

ชัยอนันต์ สมุทรวณิช (๒๕๔๐) ใช๎ศัพท์วํา “วิถีประชา” หมายถึง การรวมกลุํมขององค์กรตํางๆ โดย
มีการด าเนินกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง ปราศจากการจัดตั้ง เน๎นกระบวนการการมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรม
พัฒนาทุกฝุาย ในระดับพ้ืนที่ อาจเป็น จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมูํบ๎าน หรือพ้ืนที่ในเชิงเศรษฐกิจ 

ชูชัย ศุภวงศ์ (๒๕๔๐) ให๎ความหมายของ “ประชาสังคม” วํา หมายถึง การที่ผู๎คนในสังคม 
สภาพการณ์ หรือในสภาพปัญหาสังคมที่สลับซับซ๎อนยากแกํการแก๎ไข มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์รํวมกัน
ที่มุํงไปสูํการกํอจิตส านึก (Civic consciousness) รํวมกันเป็นกลุํมหรือองค์กร (Organization/Civic group) 
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะเป็นทุนรํวมกัน เพ่ือแก๎ปัญหาหรือกระท า
การบางอยําง เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ด๎วยความรักความสมานฉันท์เอ้ืออาทรตํอกันภายในระบบการบริหาร
จัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือขําย 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (๒๕๔๒) ได๎ให๎ความเห็นวํา “ประชาสังคม” หมายถึง เครือขําย กลุํม ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ สถาบันและชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวอยูํระหวํางรัฐ (State) กับปัจเจกชน 
(Individual) โดยเน๎นลักษณะที่ส าคัญของประชาสังคม ได๎แกํ การไมํชอบและไมํยอมให๎รัฐครอบง าหรือบงการ 
แม๎วําจะยอมรับความชํวยเหลือจากรัฐและมีความรํวมมือกับรัฐได๎ แตํมีความสามารถชี้น าก ากับและคัดค๎านรัฐ
ได๎พอสมควร ไมํชอบลัทธิปัจเจกชนนิยมสุดขั้ว ซึ่งสํงเสริมให๎คนเห็นแกํตัว ตํางคนตํางอยูํ แกํงแยํงแขํงขันกัน 

                                                           
๑๖ ชลทิศ ตั้งเจริญ.(ม.ป.ป.).“แนวคิดประชาสังคม (ทางตะวันตก): กลุํมความหมายและองค์ประกอบ)” โครงการวิจัยเร่ือง “มาตรการ
กฎหมายในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของประชาสังคมไทย” (บทสรุปส าหรับผู๎บริหาร) สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยสิ่งแวดล๎อมไทย. 



 ๒๖ 

 

จนไมํเห็นประโยชน์สํวนรวม หากแตํสนับสนุนให๎ปัจเจกชน รวมกลุํมรวมหมูํและมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 
โดยไมํปฏิเสธการแสวงหาหรือปกปูองผลประโยชน์เฉพาะสํวนเฉพาะกลุํม 
 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (๒๕๔๐) ได๎ให๎ความหมายของ “ประชาสังคม” วําหมายถึง สังคมที่ประชาชน
ทั่วไปตํางมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรื่องตําง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนเอง โดยอาศัยองค์กร กลไก 
กระบวนการ และกิจกรรมอันหลากหลายที่ประชาชนจัดขึ้น ไมํวําจะเป็นกลุํม องค์กร ชมรม สมาคม ซึ่งล๎วน
แตํมีบทบาทส าคัญตํอการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งสิ้น จึงเป็นเสมือน “สังคม” ของ “ประชา” 
หรือ Society ของ Civil นั่นเอง เป็นสํวนของสังคมท่ีไมํใชํภาครัฐ ซึ่งด าเนินงานโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
และก็ไมํใชํภาคธุรกิจซึ่งด าเนินงานโดยมุํงหวังผลก าไรเป็นส าคัญ 

จะเห็นวําการให๎ความหมาย “ประชาสังคม” ของทั้ง ๕ นักคิดนักวิชาการนี้  สอดคล๎องกับแนวคิด
ประชาสังคมที่ ๓-๕ ที่จ าแนกโดย กฤษดา บุญชัย ซึ่งสะท๎อนความพยายามสร๎างการมีสํวนรํวมและสมดุล
ระหวํางภาคประชาชน กับภาครัฐ และภาคทุน ในการพัฒนาสังคม มิใชํการพยายามสร๎างรัฐหรื อทุนรูปแบบ
ใหมํตามแนวคิดท่ีหนึ่งและสอง ที่จะไมํเพ่ิมทางเลือกและพลังใหมํใดๆ ให๎กับสังคมเลย 

เมื่อพยายามมองหาการให๎ความหมาย “ประชาสังคม” ที่จะน าไปสูํรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น 
พบวํา โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอนุชาติ พวงส าลี (๒๕๔๒) ได๎รวบรวม
ความหมาย และสังเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของความเป็นประชาสังคม สรุปได๎ดังนี้ 

ลักษณะของประชาสังคม 
(๑) มีความหลากหลาย ทั้งนี้อาจพิจารณาได๎ในหลายมิติ ได๎แกํ ความหลากหลายในรูปแบบการ

รวมตัว ความหลากหลายเชิงพ้ืนที่ รูปแบบกิจกรรม ประเด็นความสนใจ และกลุํมคนที่มารวมตัวกัน 
(๒) มีความเป็นชุมชน ซึ่งหมายถึงวํา การรวมกลุํมต๎องเกิดและเติบโตบนพ้ืนฐานแหํงความรัก ความ

เมตตา ความเอ้ืออาทร และความสามัคคี อันเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ และเป็นพ้ืนฐานของพลังในความ
รํวมมือมากกวําน าไปสูํความแตกแยกและใช๎อ านาจ 

(๓) มีฐานส านึกสาธารณะ ซึ่งหมายถึง การเกิดขึ้นของประชาสังคมมีความเป็นธรรมชาติและอยูํบน
เงื่อนไขและส านึกของความเป็นพลเมือง (Civic Consciousness) มิใชํการแตํงตั้งหรือจัดตั้งโดยกลไกอ านาจรัฐ 
และส านึกสาธารณะนี้อาจกํอให๎เกิดความเป็นชุมชนตามลักษณะการออกแบบ (Community by Design) 
หรืออาจเกิดข้ึนจากส านึกท่ีเห็นวิกฤตรํวมกัน (Community by Crisis) ก็ได๎ 

(๔) เป็นกระบวนการเรียนรู๎ตํอเนื่องที่ต๎องอาศัยเวลาและการเรียนรู๎จากการปฏิบัติรํวมกันอยําง
ตํอเนื่อง ในลักษณะสังคมแหํงการเรียนรู๎ (Learning Society) 

(๕) มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นเครือขําย เนื่องจากประชาสังคมเป็นกระบวนการความสัมพันธ์
ทางสังคม บนชํองทางการติดตํอสื่อสารในลักษณะตําง ๆ ที่เชื่อมโยงกับความรับรู๎และการติดตํอสัมพันธ์กัน
ของผู๎คนทั้งโดยตรงและผํานกิจกรรม จนกลายเป็นเครือขํายความสัมพันธ์   

ดังนั้นองค์ประกอบท่ีส าคัญของประชาสังคม จึงประกอบด้วย 
(๑) การมีวิสัยทัศน์รํวมกัน 
(๒) การมีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวาง 
(๓) การมีความรับผิดชอบตํอสาธารณะในฐานะของพลเมือง 
(๔) การมีการเรียนรู๎จากการปฏิบัติหรือท ากิจกรรมรํวมกันและการพัฒนาองค์ความรู๎ 



 ๒๗ 

 

(๕) การมีการติดตํอสื่อสารและการเชื่อมโยงเครือขํายความรํวมมือ 
(๖) การมรีะบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
การแจกแจงให๎เห็นภาพเชิงกระบวนการประชาสังคมของอนุชาติ พวงส าลี ถูกท าให๎เห็นภาพ “เชิง

ระบบของประชาสังคม” มากขึ้นเมื่อค๎นพบและได๎อํานงานของ  สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (๒๕๔๐) ที่กลําววํา 
กิจกรรมหรือกระบวนการที่จะเรียกวําเป็นประชาสังคมนั้นจะต๎องประกอบไปด๎วย องค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ 
ประการ ดังนี้ 

(๑) จิตส านึกประชาสังคม (Civic Consciousness) หมายถึง ความคิดและความยอมรับในเรื่องการ
รวมตัวกันอยํางอิสระด๎วยความรัก ความยอมรับในความคิดเห็นของกันและกันในอันที่จะเรียนรู๎รํวมกัน หรือ
แก๎ไขปัญหาที่เผชิญอยูํ การรวมตัวกันจึงเป็นลักษณะหุ๎นสํวนรํวมกัน (Partnership) เป็นความสัมพันธ์ใน
แนวราบ มีอิสระและมีการเรียนรู๎รํวมกัน 

(๒) โครงสร๎างองค์กรประชาสังคม (Civic Organization) หมายถึง กลุํมการรวมตัวอาจเป็นทางการ
หรือไมํเป็นทางการก็ได๎ เป็นกลุํมที่รวมตัวกันเฉพาะคราว เฉพาะเรื่อง หรือตํอเนื่องก็ได๎ สมาชิกอาจจะเป็น
บุคคลในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาชนก็ได๎ จ านวนสมาชิกไมํจ ากัด ประเด็นที่ส าคัญต๎องมีจิตส านึก
ประชาคมครบถ๎วน การมีองค์กร หมายถึง มีระบบการจัดการเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน ในการปฏิบัติและ
น าไปสูํการแก๎ปัญหา 

(๓) เครือขํายสังคม (Civic Network) หมายถึง โครงการและกระบวนการซึ่งเชื่อมโยงสมาชิกในกลุํม
หรือเชื่อมโยงองค์กรประชาสังคมตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน ปัจจัยส าคัญของเครือขํายประชาสังคม คือ ระบบการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการประชาสัมพันธ์กันด๎วยความสมานฉันท์ เครือขํายประชาสังคมจะเป็นสิ่งที่ชํวย
รวมพลังจิตส านึกของสมาชิก และองค์กรประชาสังคมตําง ๆ ให๎เกิดเป็น “อ านาจที่สาม” ที่มีความเข๎มแข็งใน
สังคมข้ึนมา 

นอกจากนั้น ธีรยุทธ บุญมี (๒๕๔๗) ยังได๎กลําวถึง บทบาทความส าคัญของแนวคิด “ประชาสังคม”
กับการพัฒนาการเมืองไทย ดังนี้ 

(๑) ความคิดประชาสังคม คือการคานอ านาจระหวํางรัฐกับสังคม รัฐกับกิจกรรมการรวมกลุํม และ
การแสดงความคิดเห็นของสังคม ประชาสังคมก็คือสังคมท่ีสมาชิกกระตือรือร๎น เอาการเอางาน ถกเถียงรํวมกัน
ในประเด็นรํวมของสังคมในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์โดยรวมของภาคสาธารณะหรือของสํวนรวม 

(๒) การพูดถึงประชาสังคมหรือภาคสาธารณะ หมายถึงต๎องมีหนํวยหรือองค์รวมทางสังคมอยูํหนํวย
หนึ่ง ที่มีลักษณะมั่นคงถาวรด ารงเป็นพ้ืนฐานอยูํกํอน ซึ่งอาจเป็นประชาคมโลก  ประเทศ จังหวัด หมูํบ๎าน 
ชุมชนก็ได๎ จึงท าให๎อาจมีประชาสังคมระดับโลก (global civil society) ระดับประเทศ หรือระดบัท๎องถิ่นก็ได ๎

(๓) การท าให๎มีพ้ืนที่เปิดแหํงการชํวงชิง (open and contested space) ในหนํวยสังคมการเมืองที่
จะมีพ้ืนที่เปิด เวที โอกาส รํวมกันอยูํหนึ่งหรือมากกวําหนึ่งประเภท ซึ่งจะเป็นที่ที่ฝุายตํางๆ ในหนํวยยํอย
เดียวกันหรือองค์รวมได๎พบปะสนทนาหรือสื่อสารกัน ทั้งนี้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ความต๎องการของแตํละฝุาย 
หรือบรรลุการประนีประนอมเพ่ือ “ผลประโยชน์” โดยรวมของหนํวยหรือองค์รวมนั้น ไมํวําจะเป็นในระดับ
ชุมชน จังหวัด ประเทศ หรือประชาคมโลก พ้ืนที่เปิดแหํงการชํวงชิงนี้โดยครําวๆ ก็คือสิ่งที่เรียกวํา “ภาค
สาธารณะ” หรือ “ประชาสังคม” 



 ๒๘ 

 

(๔) สังคมไมํควรมอง “ประชาสังคม” เป็นเพียงองค์กร สถาบัน แตํควรมองหรือต๎องมองประชาสังคม
เป็นการปฏิบัติกิจกรรม เป็นประเด็นสาธารณะ เป็นปฏิสัมพันธ์ซึ่งซึมแทรกซึ่งกันและกันเข๎าไปในฝุายตํางๆ 
ของ “ประชาสังคม” ที่มีอยูํเกือบทุกๆ ที ่ทุกๆ นาท ี 

แม๎แตํในการประชุมสหประชาชาติ ซึ่งเป็นประชาคมรัฐของโลกใบนี้ ก็มีประเด็นที่เป็นประโยชน์กับ
สํวนรวมหรือสาธารณะของประชาชนทั่วไปได๎ เชํน การพูดถึง “ประชาธิปไตย” “สิทธิเสรีภาพ” “สิทธิ
มนุษยชน” ในประเทศสมาชิกที่มีการประชุมจ ากัดอาวุธชีวภาพ นิวเคลียร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีองค์กรเฉพาะ
ด๎าน เชํน WHO ดูแลเรื่องสุขภาพ UNICEF ดูแลเรื่องเด็ก การประชุมขององค์กรพัฒนาเอกชน NGO และ 
INGO (International Non-Government Organization) การประชุมเพ่ือปกปูองสิ่งแวดล๎อมโลก สิทธิ
มนุษยชนโลก เป็นต๎น ในระดับรัฐสภาของแตํละประเทศซึ่งเป็นเรื่องของรัฐ ก็มีการประชุมพิจารณาปัญหาที่
เป็นประโยชน์ของสังคม ภูมิภาค เอกชน ภาคสังคม ปัจเจกบุคคลอยูํมาก หากพิจารณาอยํางกว๎าง ประชุม
ดังกลําวอาจถือได๎วําเป็นสํวนหนึ่งของ “ประชาสังคม” หรือ “ภาคสาธารณะ” ได๎ แตํเป็นภาคสาธารณะหรือ
ประชาสังคมที่แทรกหรือทับซ๎อนกับภาครัฐ  

เชํนเดียวกันในระดับหมูํบ๎าน อาจมีการประชุมกรรมการเหมืองฝาย ที่มีการเรียกร๎องให๎ผู๎ใหญํของ
หมูํบ๎านดูแลเรื่องพ้ืนที่ท ากินสาธารณะ การตกลงสื่อสารกัน อาจเป็นในรูปไปเยี่ยมเยียน บอกเลําปากตํอปาก 
ในการจัดงานบุญวําใครจะชํวยท าบุญได๎เทําไร อยํางไร ก็ถือเป็น “ประชาสังคม” ในรูปแบบหนึ่งได๎เชํนกัน งาน
ของธีรยุทธ บุญมี จึงชี้ให๎เห็นชัดขึ้นวํา กระบวนการประชาสังคมเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่จะท าให๎เกิด
สมดุลเชิงอ านาจใหมํที่เหมาะสมระหวํางรัฐกับสังคมภาคสํวนตํางๆ ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะรํวมกัน 
อันจะเป็นพื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยให๎เข๎มแข็งและยั่งยืนอีกด๎วย  

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าทุกส านักคิด ต่างอธิบายหรือให้ความหมายไว้มากพอที่จะสรุป
ได้ว่า “ประชาสังคม” หมายถึง การที่คนในสังคมซึ่งมีจิตส านึกร่วมกันมารวมตัวกันในลักษณะที่เป็น
หุ้นส่วนกันเพื่อกระท าการบางอย่าง ก่อให้เกิดเป็นกลุ่ม องค์กร สถาบัน และชุมชน ทั้งนี้ด้วยความรักและ
ความเอ้ืออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการจัดการอย่างหนึ่ง จนท าให้เกิดความรู้สึกร่วมกันในการมุ่งสร้าง
ประโยชน์สาธารณะ 

ประชาสังคมกํอให๎เกิด "อ านาจที่สาม" นอกเหนือจาก “อ านาจรัฐ” และ “อ านาจทุน(ธุรกิจ)” อ านาจ
ที่สามนี้อาจไมํต๎องการคนจ านวนมาก แตํเป็นเพียงคนกลุํมเล็กกลุํมน๎อย ที่กระจัดกระจายแตํอาจมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายยํอย ๆ มีการติดตํอสื่อสารเชื่อมโยงกัน และมีการจัดการที่ดี อันน าไปสูํพลังในการ
แก๎ไขปัญหา ปูองกันปัญหา พัฒนาและฟ้ืนฟูชุมชนและสังคมของตนเอง จนถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
สังคม บุคคลให๎มีความสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได๎ซึ่งน าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การรวมตัวกันนั้นอาจไมํต๎องอยูํใกล๎ชิดกัน แตํสามารถสื่อสารกันได๎จึงเกิดเป็นองค์กรขึ้น ซึ่งอาจเป็น
องค์กรทางการ (นิติบุคคล) หรือไมํเป็นทางการก็ได๎ กํอให๎เกิดโครงสร๎างสังคมแนวใหมํที่มีความสัมพันธ์กันใน
แนวราบที่เทําเทียมกัน ซึ่งหากประสานกับโครงสร๎างที่มีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งด๎วยความสมานฉันท์แล๎ว ก็จะ



 ๒๙ 

 

ท าให๎สังคมทั้งสังคมมีความเข๎มแข็ง เหมือนผืนผ๎าที่มีเส๎นใยแนวตั้งและแนวนอน ถักทอกันเป็นผืนผ๎าที่มีความ
งามและแข็งแรง๑๗ 
 

๒.๒ ประเภทของภาคประชาสังคมในประเทศไทย และสถิติ  
 เนื่องจากค าวํา “ภาคประชาสังคม” เป็นค าที่ทั้งกว๎างและลึก ซึ่งโดยสรุปกลําวได๎วํา ภาคประชาสังคม 
หมายถึง กลุํมหรือองค์กรที่ไมํใชํหนํวยงานของรัฐ ไมํวําจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไมํก็ตาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
มี วั ตถุประสงค์ ด๎ าน พัฒนาสั งคมและไมํ แสวงหาก า ไ รมาแบํ งปั นกัน  เชํ น  องค์ การหรื อสถาน 
สาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรสาธารณประโยชน์  
แตํไมํรวมถึงนิติบุคคล องค์กร หรือคณะบุคคลที่จัดตั้งหรือด าเนินการโดยพรรคการเมือง หรือด าเนินกิจกรรม
ในลักษณะการแสวงหาอ านาจรัฐ หรือเอ้ือประโยชน์ตํอพรรคการเมือง๑๘ 
 จะเห็นได้ว่าเวลากล่าวถึง  “ภาคประชาสังคม” มักจะรวมถึงองค์กรเอกชนที่เรียกชื่อต่างๆ กัน ได้
หลายแบบ ได้แก่๑๙  

- องค์กรพัฒนาเอกชน  
- องค์กรสาธารณประโยชน์ ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายเฉพาะด้านการส่งเสริมการ

จัดสวัสดิการสังคม 
- องค์กรสวัสดิการชุมชน  
- องค์กรชุมชน  
- องค์กรภาคประชาชน  

 ซึ่งจากการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎องที่มีอยูํ มีรายละเอียดดังนี้ 
๒.๒.๑ องค์กรพัฒนาเอกชน 
งานวิจัยเรื่ององค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย ที่จัดท าโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๔๖ โดยได๎รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได๎พยายาม
ศึกษาภาพรวมขององค์กรสาธารณประโยชน์ ในทุกๆ ด๎านที่มีคุณลักษณะดังนี้ (๑) ท ากิจกรรมเพ่ือสํวนรวม
และสาธารณประโยชน์ (๒) ด าเนินงานอยํางเอกเทศ (๓) ไมํแสวงหาก าไรและไมํมีการแบํงปันผลประโยชน์แกํ
สมาชิก (๔) ไมํใชํองค์กรรัฐ (๕) ไมํใชํองค์กรศาสนาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศาสนาอยํางเดียว (๖) ไมํใชํองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเมือง (๗) ไมํรวมสหภาพแรงงาน (๘) ไมํรวมองค์กรประชาชนท๎องถิ่น ซึ่งลักษณะเหลํานี้
สอดคล๎องกับองค์กรที่มักเรียกกันวํา “องค์กรพัฒนาเอกชน” 

                                                           
๑๗ ทวีศักดิ์ นพเกศร. วิกฤตสังคมไทย. ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการเลํม ๒ . กรุงเทพ : ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม ธนาคารออม
สิน , ๒๕๔๒. และทวีศักดิ์ นพเกษรและวิลาส เตชะไพบูลย์ . เอกสารเผยแพรํประชาคมกอบบ๎านกู๎เมือง ฉบับที่ ๑.กระบวนการเสียกรุง 
๒๕๔๑. กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๑. 
๑๘ (รําง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสํงเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... , กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
๑๙ การเรียกชื่อประเภทขององค์กรภาคประชาสังคมตามรายงานฉบับนี้ เป็นลักษณะการรวบรวมชื่อที่เรียกกันโดยทั่วไปและบํอยคร้ัง ซึ่งแตํละ
ประเภทก็มีความคาบเกี่ยวกันพอสมควร ปัจจุบันยังไมํมีงานวิชาการอ๎างอิงการจ าแนกประเภทภาคประชาสังคมไทยอยํางเป็นระบบ วําหมาย
รวมถึงองค์กรใดบ๎าง  



 ๓๐ 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขนาด ขอบเขต การจ๎างงาน สถานภาพทางการเงินและทางกฎหมาย 
ความเป็นมา บทบาทและคุณลักษณะที่เดํนชัดขององค์กร เพ่ือหาลูํทางเพ่ิมขีดความสามารถและสนับสนุนการ
สร๎างเครือขําย สร๎างกระบวนการรับรู๎ และชี้ให๎ภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป
ตระหนักถึงความส าคัญขององค์กรสาธารณประโยชน์ (พัฒนาเอกชน) รวมทั้งน าเสนอข๎อมูลและจัดท า
ฐานข๎อมูลขององค์กรเหลํานี้    

งานวิจัยชิ้นนี้ได๎รวบรวมศึกษาองค์กรตามที่ปรากฏในท าเนียบองค์กรที่ขออนุญาตจดทะเบียน สมาคม
และมูลนิธิกับส านักงานวัฒนธรรมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีอยูํ ๘,๔๐๖ สมาคม และมูลนิธิทั้งที่จดทะเบียน
และท่ีไมํได๎จดทะเบียน ๔๙๗ องค์กร รวมทั้งหมด ๘,๙๐๓ องค์กร  

อยํางไรก็ตามมีข๎อมูลจากการศึกษาอ่ืนๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 
- ท าเนียบองค์กรพัฒนาเอกชน ปี ๒๕๔๖ ศูนย์เผยแพรํและสํงเสริมงานพัฒนา ได๎รวบรวมจัดท า

ท าเนียบรายชื่อองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานพัฒนา โดยแบํงเป็นระดับภาค จังหวัด และประเด็นงาน (เด็ก 
แรงงาน ผู๎หญิง เกษตร ทรัพยากร  ชุมชนเมือง สิทธิมนุษยชน ฯลฯ) พบวํามีจ านวนองค์กรพัฒนาเอกชน ๕๖๘ 
องค์กร และฐานข๎อมูลส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ก็ได๎รวบรวมองค์กรที่ท างานด๎านสิทธิมนุษยชน 
มีจ านวน ๔๖๑ องค์กร  

- โครงการศึกษาองค์ความรู๎ องค์กรเครือขําย และระบบฐานข๎อมูล องค์กรเครือขํายภาคประชาชน 
(๒๕๕๑)๒๐ พบวํามีมูลนิธิและสมาคมทั่วประเทศจ านวน  ๒๐,๗๒๘ องค์กร แยกเป็นมูลนิธิ ๙,๗๙๙ แหํง และ
สมาคม ๑๐,๙๒๙ แหํง 

- นอกจากนั้นยังมีองค์กรที่ท างานด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ที่เป็นนิติ
บุคคลและได๎จดทะเบียนไว๎กับกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (ข๎อมูลเมษายน  ๒๕๕๘) มีจ านวน  ๒๓๕  
องค์กร อยูํระหวํางการด าเนินการ ๑๐ องค์กร ซึ่งมีสมัชชาองค์กรเอกชนด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ที่มีสมาชิกจ านวน ๑๕๘ องค์กร อยูํภายใต๎กลไกการสนับสนุนของกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม  

 ๒.๒.๒ องค์กรสาธารณประโยชน์ 
มักเป็นกลุํมองค์กรเอกชนที่ท างานด๎านการจัดสวัสดิการสังคม ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะด๎านการ

สํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จึงหมายถึง มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนที่มีวั ตถุประสงค์ในการจัด
สวัสดิการสังคมหรือมีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม เชํน การบริการสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย 
ที่อยูํอาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ทั้งการสํงเสริม การ
พัฒนา การสงเคราะห์ การคุ๎มครอง การปูองกัน การแก๎ ไข และการบ าบัดฟ้ืนฟู ซึ่งได๎รับการรับรองให๎
ด าเนินงานด๎านการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยได๎
ให๎ความหมาย และขอบเขตขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์เหลํานี้ไว๎ ดังนี้  

“มูลนิธิ หรือสมาคม” หมายความวํา มูลนิธิ หรือสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย์ หรือตามกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม 
                                                           
๒๐ ข๎อมูลในปี ๒๕๕๑  อ๎างจาก รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาองค์ความร๎ู องค์กรเครือขําย และระบบฐานข๎อมูล องค์กรเครือขํายภาค
ประชาชน เสนอส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา
เอกชน  ศูนย์เครือขํายวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหํงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรมการปกครองอยูํระหวํางการปรับปรุงระบบฐานข๎อมูล  



 ๓๑ 

 

“องค์กรภาคเอกชน” หมายความวํา องค์กรที่มิใชํสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรอื่นของรัฐ และเป็นองค์กรที่ไมํได๎แสวงหาก าไรในการด าเนินงานด๎านการจัดสวัสดิการสังคม 

ข๎อมูลลําสุดจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระบุ
วําประเทศไทยมีจ านวนองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพ.ร.บ.นี้ ทั้งสิ้น ๓,๖๕๔ องค์กร โดยมีการจ าแนกเป็น
องค์กรภาคเอกชน ๒,๕๔๕ องค์กร, มูลนิธิ ๖๓๓ องค์กร, สมาคม ๔๗๖ องค์กร ทั้งนี้กระจายอยูํในภาคกลาง 
๙๙๑ องค์กร ภาคเหนือ ๘๗๑ องค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๐๐ องค์กร ภาคใต๎ ๗๕๐ องค์กร 
กรุงเทพมหานคร ๒๔๒ องค์กร  

๒.๒.๓ องค์กรสวัสดิการชุมชน  
เป็นกลุํมองค์กรเอกชนที่หมายถึง องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด

สวัสดิการสังคมให๎แกํสมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด๎านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือขํายองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน และได๎รับการรับรองให๎ด าเนินงานด๎านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖  

ข๎อมูลลําสุดจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระบุ
วําประเทศไทยมีจ านวนองค์กรสวัสดิการชุมชนทั้งสิ้น ๓,๕๙๓ องค์กร จ าแนกเป็น ๕ ประเภท คือ  

(๑) องค์กรการจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชน         รวม ๒,๕๘๙ แหํง 
(๒) องค์กรการจัดสวัสดิการจากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชน             รวม ๑๓๒ แหํง 
(๓) องค์กรการจัดสวัสดิการจากฐานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม       รวม ๒๒ แหํง 
(๔) องค์กรการจัดสวัสดิการจากฐานอุดมการณ์/ศาสนา        รวม ๒๙๒ แหํง 
(๕) องค์กรการจัดสวัสดิการจากฐานผู๎ยากล าบาก              รวม ๓๗๑ แหํง 
อีกท้ังยังมีการรวมตัวเป็นเครือขํายองค์กรสวัสดิการชุมชน คือ องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กร

สวัสดิการชุมชนที่ได๎รับการรับรองตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มากกวําหนึ่งองค์กร เพ่ือรํวมมือ ประสานงาน และเชื่อมโยงในการจัด
สวัสดิการสังคม ขององค์กรสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ จ านวน ๓๓ องค์กร  

มีการกระจายอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑,๐๒๑ องค์กร (๘๔๒,๙๖๓ คน) ภาคกลาง ๙๔๒ 
องค์กร (๒๘๘,๓๓๕ คน) ภาคเหนือ ๘๗๕ องค์กร (๓๓๙,๗๑๗ คน) ภาคใต๎ ๖๙๖ องค์กร (๕๖๕,๓๐๓ คน) 
กรุงเทพมหานคร ๕๙ องค์กร (๑๒,๐๑๓ คน)  

๒.๒.๔ องค์กรชุมชน  
สํวนหนึ่งในที่นี้หมายถึง สภาองค์กรชุมชน ที่เป็นการรวมตัวของชุมชน ชุมชนท๎องถิ่น หรือชุมชน

ท๎องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งประชาชนจัดตั้งกันขึ้นเอง หรือโดยการแนะน าหรือสนับสนุนของหนํวยงานของรัฐ เอกชน 
หรือองค์กรพัฒนาเอกชน จดแจ๎งการจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชนต าบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือท าหน๎าที่ในการสํงเสริม สนับสนุนให๎องค์กรชุมชนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและชาติ คุ๎มครองคุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและ
ยั่งยืน รํวมมือกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานของรัฐ ในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช๎ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน เสนอแนะแนวทางการแก๎ไขปัญหา หรือความต๎องการของประชาชนเพ่ือ
น าไปพิจารณาจัดท าแผนการพัฒนา จัดเวทีปรึกษาหารือเพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ในการให๎



 ๓๒ 

 

ข๎อคิดเห็นตํอการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือหนํวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน รวมทั้งสนับสนุนให๎องค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข๎มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 

ข๎อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ระบุวํา ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีสภาองค์กรชุมชนที่ได๎รับ
การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งสิ้น ๔,๑๐๓ สภา 

โดยแบํงออกเป็นดังนี้ 
- กรุงเทพและปริมณฑล    ๑๕๘ สภา 
- ภาคกลาง      ๕๓๘ สภา 
- ภาคตะวันตก     ๒๙๖ สภา 
- ภาคตะวันออก     ๓๔๑ สภา 
- ภาคใต๎      ๖๘๖ สภา 
- ภาคเหนือ      ๖๘๔ สภา 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑,๔๐๐ สภา 
อีกสํวนหนึ่ง คือ องค์กรชุมชนที่มีลักษณะเป็นรายกลุํมรายปัจเจก ซึ่งหมายความวํา “รูปแบบการ

จัดตั้งและจัดการตนเองอยํางมีโครงสร๎างและเป็นระบบของชุมชน ซึ่งมีความแตกตํางหลากหลายไปตาม
วัตถุประสงค์ ความสนใจและการปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกับองค์กรภายนอก ทั้งในด๎านชนิด ประเภท ขนาดและ
คุณสมบัติขององค์กร”  

ข๎อมูลจากเอกสารวิชาการประกอบวาระการพิจารณาของเวทีสมัชชาสุขภาพแหํงชาติครั้ง ที ่
๖/๒๕๕๖ เรื่องแผนยุทธศาสตร์รํวมแหํงชาติวําด๎วยระบบสุขภาวะชุมชน  ระบุวํา ปัจจุบันมีองค์กรชุมชนที่
หลากหลายทั่วประเทศ รวม ๒๕ ประเภท จ านวน ๓๐๗,๙๒๔ องค์กร ได๎แกํ องค์กรสาธารณะประโยชน์ 
องค์กรสวัสดิการชุมชน วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง ปุาชุมชน ต าบลสุขภาพดีวิถีไทย ศูนย์
อินเตอร์เนทชุมชน ชุมชนคนรักปุารางวัลลูกโลกสีเขียว องค์กรชุมชนพ่ึงตนเองด๎านพลังงาน กองทุนบทบาท
สตรี สถาบันจัดการการเงินชุมชน หมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู๎ชุมชน กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
กองทุนสุขภาพต าบล ต าบลจัดการตนเอง สภาองค์กรชุมชน เครือขํายสวัสดิการชุมชน สหกรณ์เครดิตยูเนียน 
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงินชุมชน ต าบลสุขภาวะ และกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟูา                   
 ๒.๒.๕ องค์กรภาคประชาชน 

ศ. (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ได๎อภิปราย เรื่ององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับภาคประชาชน เมื่อวันที่ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ Impact เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย
กลําววํา ภาคประชาชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมกลุํมกันด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์รํวมกัน มีการ
จัดการตนเอง และมีการเคลื่อนไหวรํวมกัน มีผู๎น าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาจเป็นกลุํมที่มีกฎหมายรองรับ
สถานะ หรือไมํมีกฎหมายรองรับสถานะก็ได๎ มีการเรียกชื่อตําง ๆ กัน เชํน กลุํม ชมรม ขบวนการ องค์กร 
สมาพันธ์ สหภาพ ชุมชน และสมัชชา เป็นต๎น 

ทั้งนี้ภาคประชาชนมีลักษณะส าคัญ ๔ ประการ ดังนี้ คือ 



 ๓๓ 

 

(๑) เป็นกลุํมคนที่มักจะรวมตัวกันเพราะคิดวําตนเป็นผู๎เสียเปรียบในสังคม กลุํมคนเหลํานี้จึงรวมตัว
กันตํอสู๎เพ่ือความเป็นธรรมหรือเรียกร๎องสิทธิของตน กลุํมเหลํานี้กํอเกิดพลังได๎เพราะการรวมตัวกัน รํวมแรง
รํวมใจกันตํอสู๎ในฐานะผู๎รํวมชะตากรรมเดียวกัน 

(๒) ผู๎น าของกลุํมมักจะเป็นผู๎น าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู๎น า
ที่ท าความดีจนเป็นที่ประจักษ์ จนท าให๎ผู๎คนเกิดศรัทธาและยอมรับการน า 

(๓) สํวนมากไมํเป็นนิติบุคคล และไมํมีสถานะทางกฎหมายหรือไมํมีกฎหมายยอมรับสถานภาพของ
กลุํมของตน การไมํเป็นนิติบุคคลและไมํมีกฎหมายรองรับสถานภาพนั้น แม๎วําด๎านหนึ่งจะมองได๎วําเป็นข๎อด๎อย
ขององค์กรเหลํานี้ แตํอีกด๎านหนึ่งก็ถือได๎วําเป็นข๎อเดํน 

(๔) เกิดข้ึนเองตามยุคสมัย หรือตามภาวการณ์และเงื่อนไขที่เอ้ือตํอการเกิด ขณะเดียวกันก็เสื่อมสลาย 
และยุติการด าเนินการไปตามเหตุการณ์ตามภาวการณ์และเงื่อนไขที่ท าให๎ต๎องสลายตัว 

ในชํวงระยะเวลา ๑๐ -๒๐ ปีมานี้ องค์กรภาคประชาชนเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก มีทั้งที่เกิดขึ้นแล๎วมี
ความแข็งแกรํงยั่งยืน และที่เกิดขึ้นแล๎วอยูํไมํนานก็เสื่อมสลายไป แล๎วก็ไปกํอตัวขึ้นในรูปแบบใหมํ ในชื่อใหมํ  
อยํางไรก็ตามการเกิดขึ้นขององค์กรภาคประชาชนอยํางตํอเนื่องนี้ ท าให๎ประชาชนมีความตื่นตัวในทาง
การเมือง และในทางสิทธิตําง ๆ การเกิดขึ้นและสลายตัวไปตามธรรมชาติอยํางตํอเนื่ องนี้ ท าให๎องค์กรภาค
ประชาชนได๎เติบใหญํและกล๎าแข็งข้ึน รวมทั้งมีพลังตํอรองสูงขึ้นด๎วย 

บทบาท หน๎าที่และภารกิจของภาคประชาชนเป็นบทบาทในการจัดการตนเองและชํวยเหลือกันในการ
แก๎ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน แตํเนื่องจากภาคประชาชนไมํมีอ านาจตามกฎหมาย การด าเนินการ
ของภาคประชาชนจึงท าได๎ในขอบเขตจ ากัด ตามท่ีจะหาสมาชิกและหาผู๎สมัครใจรํวมท าได๎ 

นอกจากนั้น รายงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม (๒๕๔๖)  ได้เสนอการจ าแนกประเภทกิจกรรมที่
องค์กรพัฒนาเอกชนด าเนินการ ตามหลักสากล ได้เป็น ๑๑ ด้าน คือ 

(1) กลุํมวัฒนธรรมและสันทนาการ (Culture and Recreation) 
(2) กลุํมการศึกษาและวิจัย (Education and Research) 
(3) กลุํมสุขภาพอนามัย (Health) 
(4) กลุํมบริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (Social Services) 
(5) กลุํมสิ่งแวดล๎อม (Environment) 
(6) กลุํมการพัฒนาชนบทและเมือง (Urban and Rural Development) องค์กรในกลุํมนี้ท างาน

เกี่ยวกับงานการพัฒนา ทั้งสํวนที่เป็นการพัฒนาเมืองและชนบท รวมการพัฒนาด๎านการเกษตรสาขาตําง ๆ 
ตลอดจนการพัฒนาอาชีพและฝึกอาชีพ เครดิตและธุรกิจชุมชนก็รวมอยูํในกลุํมนี้ด๎วย 

(7) กลุํมกฎหมาย การรณรงค์ และการเมือง (Advocacy, Legal and Politics) กลุํมองค์กรการกุศล 
อาสาสมัคร (Philanthropic Intermediaries and Voluntarism Promotion) การบริจาค การสาธารณกุศล 
เป็นการให๎ความชํวยเหลือทั้งก าลังเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ และก าลังกาย  

(8) กลุํมกิจกรรมระหวํางประเทศ (International Activities) 
(9) กลุํมศาสนา (Religion) 
(10) กลุํมสมาคมธุรกิจและผู๎ประกอบการวิชาชีพ (Business and Professional Associations)ตาม

หลักสากล มักแบํงองค์กรพัฒนาเอกชนกลุํมนี้ออกเป็น ๓ สํวน คือ กลุํมการค๎า กลุํมวิชาชีพ และกลุํมแรงงาน 



 ๓๔ 

 

ซึ่งอาจจะรวมความถึงกลุํมสหภาพแรงงานด๎วย แตํกลุํมแรงงานสํวนใหญํจะจดทะเบียนขึ้นตรงกับกระทรวง
แรงงาน องค์กรกลุํมนี้ท ากิจกรรมที่เน๎นประโยชน์ของผู๎ที่อยูํในอาชีพเดียวกันเป็นหลัก 

โดยองค์กรเหล่านี้มีบทบาทส าคัญ ดังนี้ 
1) การบรรเทาและชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมหรือผู๎ประสบภัยพิบัติตําง ๆ  
2) การเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ หรือการฟื้นฟูภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎กับกลุํมบุคคลเปูาหมาย  
3) การสื่อสาร เผยแพรํ รณรงค์บอกกลําวให๎สังคมได๎รับรู๎ รวมทั้งการน าเสนอแนวคิดใหมํๆในการ

ปูองกันและแก๎ไขปัญหาของสังคม  
4) การตรวจสอบเฝูาระวัง และติดตามการปฏิบัติหน๎าที่ของฝุายรัฐ รวมทั้งนโยบายตําง ๆที่สํงผล

กระทบตํอประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคมเศรษฐกิจ และน าเสนอนโยบายที่
เหมาะสมตํอสังคม เป็นต๎น 

จะเห็นได้ว่าแม้จะมีระบบความคิดเรื่องประชาสังคมแพร่หลายในสังคมไทยมานานพอสมควร และ 
“ภาคประชาสังคมไทย” ก็มีพัฒนาการและการเติบโตที่หลากหลาย เป็นจ านวนไม่น้อย แต่การให้นิยาม
ความหมายหรือการจัดประเภท รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
ก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งก็อาจเป็นข้อดีที่ท าให้มีอิสระในการก่อเกิดพัฒนาในช่วงแรกๆ แต่ก็
อาจท าให้ขาดโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งจากภาครัฐ  

อยํางไรก็ตามส านักงานสถิติแหํงชาติมีการส ารวจองค์กรเอกชนที่ไมํแสวงหาก าไร เป็นประจ าทุก ๕ ปี 
โดยครั้งลําสุดเป็นการส ารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ พบวํา ประเทศไทยมีองค์กรเอกชนไมํแสวงหาก าไร จ านวน 
๗๖,๖๘๕ แหํง กระจายอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (ร๎อยละ ๓๑) รองลงมาคือภาคกลาง
ภาคเหนือ กทม. และภาคใต๎  ทุกภาคมีแนวโน๎มการเพ่ิมขึ้นของจ านวนองค์กร โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

การจ าแนกประเภทองค์กรไมํแสวงหาก าไร พบวําเป็นองค์กรศาสนามากที่สุด (ร๎อยละ ๕๘) รองลงมา
เป็นองค์กรด๎านสังคมสงเคราะห์ (ร๎อยละ ๓๑.๔) ตามด๎วยองค์กรฌาปนกิจสงเคราะห์ (ร๎อยละ ๔.๔) สมาคม
การค๎า/หอการค๎า (ร๎อยละ ๒.๘) สมาคมนายจ๎าง/สหภาพแรงงาน/สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (ร๎อยละ ๒.๓) 
และอ่ืนๆ (ร๎อยละ ๑.๒) ได๎แกํ โรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน องค์กรเอกชนระหวํางประเทศ พรรค
การเมือง และโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งจะเห็นวําค าจ ากัดความที่ใช๎ในการส ารวจนี้ตํางจากความหมาย “ภาค
ประชาสังคม” ตามแนวคิดที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นอยํางมาก 

ทั้งนี้ผลการส ารวจคนที่ท างานในองค์กรเหลํานี้ พบวํา เป็นอาสาสมัครมากที่สุด ร๎อยละ ๔๓.๘ เป็น
คนท างานโดยไมํได๎รับเงินเดือน ร๎อยละ ๓๓.๕ เป็นพนักงานประจ า ร๎อยละ ๑๔.๖ เป็นนักบวชในศาสนาที่
ได๎รับเงินประจ าต าแหนํงร๎อยละ ๕.๖ และเป็นพนักงานชั่วคราว ร๎อยละ ๒.๕ ซึ่งสํวนใหญํคนที่ท างานเป็น
อาสาสมัครหรือท างานโดยไมํได๎รับเงินเดือนจะเป็นการท างานกับองค์กรศาสนาและองค์กรที่ท างานสังคม
สงเคราะห์ ทั้งนี้รายได๎ขององค์กรเหลํานี้สํวนใหญํมาจากเงินบริจาค ร๎อยละ ๖๑ รองลงมามาจากเงิน
สงเคราะห์ ร๎อยละ ๒๐.๘ อีกด๎านหนึ่งมาจากการจ าหนํายสินค๎าและบริการ ร๎อยละ ๑๑.๕ สํวนรายรับชํองทาง
อ่ืนๆ อาจมาจากคําธรรมเนียมสมาชิก ดอกเบี้ย เป็นต๎น  



 ๓๕ 

 

ปัญหาส าคัญขององค์กรเหลํานี้ คือ รายได๎หรือแหลํงเงินทุนที่มาจากการบริจาคซึ่งไมํแนํนอนและไมํ
มั่นคง ไมํมีการสนับสนุนจากภาครัฐเลย ไมํวําจะเป็นเงินด าเนินการหรือการพัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้ง
การขาดแคลนเจ๎าหน๎าที่และอาสาสมัคร 

จะเห็นได๎วําจนถึงปี ๒๕๕๖ แม๎ภาคประชาสังคมจะมีการตื่นตัวและเติบโตในเชิงปริมาณมากขึ้น ซึ่ง
สะท๎อนการเอาธุระตํอเรื่องสาธารณะของประชาชน แตํภาครัฐก็ยังไมํได๎ด าเนินการหนุนเสริมการพัฒนาภาค
ประชาสังคมให๎รํวมเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาเทําที่ควร อีกทั้งการส ารวจของส านักงานสถิติแหํงชาติก็ไมํสะท๎อน
เปูาหมายการมุํงเอาผลส ารวจไปสูํการวางแผนพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได๎จากการนับรวมและจ าแนกประเภท
องค์กรไมํแสวงหาก าไรที่ไมํสอดรับกับแนวคิดการพัฒนาภาคประชาสังคมดังกลําวข๎างต๎น ซึ่งหากกระบวนการ
ปฏิรูปสังคมเกิดขึ้นจริง ก็สมควรอยํางยิ่งที่จะมีการปรับปรุงแนวคิด การให๎ความหมาย การนับรวมและข๎อ
ค าถามส าคัญเพ่ือเป็นข๎อมูลในการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาภาคประชาสังคมอยํางเป็นระบบ    

ค าเรียก “ภาคประชาสังคม” ทั้ง ๕ แบบข้างต้น บ้างก็เกิดขึ้นจากการนิยามและเรียกชื่อภายใต้
กฎหมายเฉพาะเพื่อการส่งเสริม บ้างก็อาจเกิดขึ้นตามเจตจ านงที่จะควบคุมก ากับของภาครัฐโดยไม่ได้
สนใจมากนักว่าจะมีเป้าหมายและภารกิจทางสังคมอย่างไร แต่ก็สะท้อนได้ว่าภาคประชาสังคมไทยมีความ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบการรวมตัวและการจัดตั้ง กระบวนการและเป้าหมายการท างาน แต่ที่เหมือนกันคือ
การมีส านึกสาธารณะร่วมกัน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 



 ๓๖ 

 

ความส าคัญและบทบาทของภาคประชาสังคม ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมไทย 

 
๓.๑ ความหมายและบทบาทภาคประชาสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แนวคิดประชาสังคมได๎คํอยๆ แทรกตัวเข๎ามาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเริ่มปรากฏ
ชัดในนโยบายการพัฒนาระดับชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาตินับตั้งแตํฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๐-
๒๕๓๔) เป็นต๎นมา จนถึงฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๖ เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่มีการระบุถึงบทบาท
ภาคประชาสังคมในประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม แตํยังเป็นเฉพาะกลุํมองค์กรพัฒนาเอกชนเทํานั้น โดยมีการ
รวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ ผํานการเลือกผู๎แทนขององค์กรพัฒนา
เอกชนตํางจังหวัดแตํละภาคในรูปคณะกรรมการ เรียกวํา “คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาชนบท 
(กป.อพช.)” ตํอมาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาชนบท ได๎เข๎ารํวมเป็นอนุกรรมการในการรําง
แผนพัฒนาชนบทซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๗ กระบวนการดังกลําว
นับเป็น “การมีสํวนรํวม” อยํางเป็นรูปธรรมมากกวําการรํางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผํานมา แตํก็มีเพียงเนื้อความ 
โดยไมํมีภาคปฏิบัติการ อยํางไรก็ตามเนื้อหาหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ ยังคงก าหนดโดยสภาพัฒน์ฯ และ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และเมื่อมีการเปิดประชาพิจารณ์แผนพัฒนาฯ ดังกลําว เอ็นจี โอก็ได๎
เข๎ารํวมเพียง ๔ คน จากจ านวนผู๎ที่ได๎รับเชิญทั้งหมด ๘๐ คน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) เป็นแผนแรกที่พูดถึงเรื่อง 
“การสํงเสริมประชาสังคม” โดยมีการระบุอยํางชัดเจนในเรื่อง การเปิดโอกาสให๎องค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น ทั้งนี้มีการ
วางเปูาหมายที่จะสํงเสริม “ประชาคมจังหวัด” ให๎เกิดข้ึนทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ก าหนดพ้ืนที่น ารํอง ๔ 
จังหวัด คือ นําน ขอนแกํน เพชรบุรี และสงขลา พร๎อมกับเริ่มโครงการ “ประชาคมต าบล” โดยมอบหมายให๎
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) เพ่ือประสานงานด๎าน
ประชาสังคมทั้งหมด ได๎ท าการจัดตั้ง “คณะท างานประชาคมแผนฯ ๘” โดยมีนายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎร
อาวุโส เป็นประธาน เพ่ือหายุทธศาสตร์แนวทางพัฒนาประชาสังคม ผลจากการใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๘ พบวํา มีการรวมกลุํมของประชาสังคมในหลายรูปแบบอยํางเข๎มแข็ง มีการขยาย
เครือขํายเชื่อมโยงกันอยํางกว๎างขวาง และมีการท างานรํวมกับภาครัฐในลักษณะหุ๎นสํวนการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๙-๑๐ ระบุเรื่อง การเสริมสร๎างฐานรากของสังคมให๎
เข๎มแข็ง ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให๎เป็นแกนหลักของสังคมไทย ผลส าคัญที่เกิดขึ้น
จากแผนฯฉบับที่ ๙ คือ กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนามีมากขึ้น เชํน มีการจัดท าแผนชุมชน
จ านวน ๓,๖๕๗ ต าบล สํงเสริมกระบวนการประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และแผนพัฒนาอ าเภอทุกขั้นตอน มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับต าบลทุกต าบล  

กระบวนการบริหารจัดการประเทศได๎เริ่มเปิดโอกาสให๎ภาคสํวนอ่ืนๆ เข้ามาร่วมกับภาครัฐมากขึ้น 
แต่ภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจ ากัดอยู่ในขั้นตอนของการให้ข้อมูลและแสดงความ



 ๓๗ 

 

คิดเห็นต่อทิศทางของการพัฒนาเท่านั้น ยังเข๎าไมํถึงอ านาจการตัดสินใจในเชิงนโยบายตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส าหรับผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๐ พบวํา ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยง
กันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให๎มั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถ
บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในระดับท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ท าให๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยึด
แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีการระบุเรื่องการ
เสริมสร๎างบทบาทของทุกภาคสํวนให๎สามารถขับเคลื่อนแผนฯได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนให๎มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนให๎พร๎อมรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลง เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให๎สถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่เข๎ารํวมพฒันาชุมชนให๎มากขึ้น สนับสนุนให๎ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 

จุดเดํนของประเทศไทยในแผนฉบับนี้ คือ การระบุเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
ส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชนให้เป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย มุํงยกระดับ
ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และการจัดการความรู๎ ควบคูํ
ไปกับการสํงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการด าเนินธุรกิจที่ให๎ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสูํสังคมและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งกระตุ๎นชุมชนและภาคประชาสังคมรํวมตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ และสํงเสริม
ให๎ชุมชนสามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนากับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาค อาเซียน และโลก  ซึ่ง
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาจะเห็นรูปธรรมที่รัฐส่งเสริมภาคประชาสังคมในลักษณะการจัดตั้งและจดทะเบียน
ควบคุม การสนับสนุนงบประมาณการท างานในระยะแรกๆ ที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการช่วยรัฐ
จัดสวัสดิการทางสังคม แต่ไม่เห็นการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้
ภาคประชาสังคมมีเกิดขึ้นและก็สลายตัวไปเป็นจ านวนไม่น้อย 
 

๓.๒ ภาคประชาสังคมกับการพัฒนาชนบทไทย 
 อยํางไรก็ตามพบวํา ภาคประชาสังคมไทยก็มีพัฒนาการคู่ขนานมากับการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ ที่มีนักพัฒนาจากองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGO) จ านวนไม่น้อยได้ลงไปท างานกับชาวบ้านในพื้นที่ชนบท โดยการจัดตั้งเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนขนาดเล็กขึ้นเพื่ออาศัยเป็นเครื่องมือท างานกับชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านหรือองค์กรประชาชน ซึ่งสถานการณ์และเงื่อนไขทางสังคมที่ท าให๎องค์กรพัฒนา
เอกชน มีบทบาทมากในชํวงเวลานั้นเกิดจากปัจจัย ๕ ประการ๒๑ คือ  

                                                           
๒๑ กฤษฎา บุญชัย วีรบูรณ์ วิสารทสกุล และจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. รายงานการศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมในการคุ๎มครองสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง. เสนอส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ , สิงหาคม ๒๕๕๖ (เอกสารอัดส าเนา) หน๎า ๑๑-๑๒. 



 ๓๘ 

 

ประการแรก สภาพความยากจนของประชาชนไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังคงด ารงอยูํโดยทั่วไป การ
กระจายรายได ๎ทรัพยากร และผลประโยชน์ในสังคม ยังมีความไมํเทําเทียมกัน มีความเหลื่อมล้ าต่ าสูงระหวําง
ชนบทกับเมือง ระหวํางภาคตํางๆ สภาพเชํนนี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

ประการที่สอง ชํวงปี พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นชํวงเวลาที่เกิดการเคลื่อนไหวของหนํวยงานและขบวนการ
พัฒนาสังคมในระดับสากล เพ่ือทบทวนปัญหาและประสบการณ์การด าเนินการพัฒนาประเทศในโลกที่สาม มี
การประชุมสัมมนาบํอยครั้ง อาทิเชํน การประชุมขององค์การระหวํางประเทศ เรื่อง “การปฏิรูปสถาบันเกษตร
และพัฒนาชนบทของโลก” ที่กรุงโรม ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๒ ได๎ข๎อสรุปวํา “การด าเนินการพัฒนาสังคม
หรือการพัฒนาชนบทนั้น จะต้องยึดถือกลยุทธ์ที่ให้ประชาชนมีความสามารถที่จะก่อตั้งหรือด าเนินการ
พัฒนาด้วยตัวเอง และจะต้องพยายามสนับสนุนให้มีการสร้างสถาบันหรือองค์กรของประชาชน  รวมทั้ง
องค์กรพัฒนาต่างๆด้วย”  

การเคลื่อนไหวและผลักดันแนวคิดดังกลําวได๎สํงผลกระทบกลับไปยังประเทศโลกที่สามตํางๆ  รวมทั้ง
ประเทศไทยด๎วย จะเห็นได๎จากการที่แนวคิดเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชน ได๎รับการแพรํกระจายและ
ได๎รับการยอมรับจากหนํวยงานตํางๆคํอนข๎างมาก ท าให๎เกดิกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงานและการพัฒนา
สังคมท้ังในระดับภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

ประการที่สาม หนํวยงานของทางราชการที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาประเทศ ได๎มีการเคลื่อนไหวและ
ทบทวนแนวทางการพัฒนาสังคมของไทยที่ผํานมาวําประสบความส าเร็จมากน๎อยเพียงใด  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งรับผิดชอบด๎านการวางนโยบายและการ
วางแผนพัฒนาในประเทศ ได๎มีการประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมาและยอมรับวําประเทศไทยยังประสบปัญหา
ในการพัฒนาประเทศอยูํอีกมาก รวมทั้งเล็งเห็นวําภาคเอกชนนําจะมีบทบาทมากข้ึน  

ประการที่สี่ องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยจ านวนหนึ่งได๎มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ในอดีตที่ผํานมา และพยายามที่จะรํวมมือประสานงานกันเพ่ือเสริมสร๎างและ
พัฒนาการด าเนินงานพัฒนาสังคมให๎ขยายตัวออกไปให๎กว๎างขวางขึ้น  

ประการที่ห๎า สภาพการณ์ทางการเมืองในชํวงปี ๒๕๒๒-๒๕๒๓ ซึ่งเกิดบรรยากาศที่เรียกวํา “วิกฤต 
การณ์แหํงศรัทธา” ซึ่งหมายถึงการสิ้นศรัทธาตํอแนวทางการตํอสู๎เพ่ือให๎ได๎อ านาจรัฐด๎วยความรุนแรง ท าให๎
ขบวนการสันติวิธีเติบโตขึ้น 

นับแตํปี ๒๕๒๓ เป็นต๎นมา จึงมีองค์กรพัฒนาเอกชนเล็กๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่จดทะเบียนและ
ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ มุ่งหนุนเสริมให้เกิดองค์กรชาวบ้าน หรือองค์กรประชาชนให้มีความ
เข้มแข็ง ด๎วยรูปแบบกิจกรรมตํางๆ ดังมีค ากลําววํา งานส าคัญของ NGO ยุคบุกเบิก คือ “ปุ๋ย ปอ บํอ ส๎วม 
รวมกลุํม ประชุม สัมมนา พาดูงาน” ฯลฯ ทั้งนี้มิได๎ให๎ความสนใจในการรํวมมือที่จะด าเนินงานตาม
แนวนโยบายรัฐสํวนกลาง หรือระบบราชการ ดังที่มีค ากลําววํา “ค าตอบอยูํท่ีหมูํบ๎าน” หรือมีลักษณะที่เรียกวํา
การพัฒนา “ประชาสังคมแบบชุมชนนิยม”  

พัฒนาการของการท างานได๎เติบโตและขยายมิติการท างานในการเชื่อมร๎อยกับเครือขํายระหวําง
องค์กรชาวบ๎านในหลายมิติ เชํน ด๎านกิจกรรมกลุํมออมทรัพย์ เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตร
ผสมผสาน ฯลฯ หรือการเชื่อมร๎อยชุมชนเข๎าด๎วยกันในลักษณะของภูมินิเวศวัฒนธรรม เชํน เครือขํายลุํมน้ า 
เครือขํายปุาชุมชน ฯลฯ  จวบจนกระทั่งประมาณปี ๒๕๒๖ เป็นต๎นมา แนวโน๎มของการรํวมมือประสานงาน



 ๓๙ 

 

กันมีมากขึ้น เกิดหนํวยงานหรือคณะกรรมการที่มีลักษณะรํวมมากมาย เชํน คณะกรรมการติดตามผลการ
สัมมนา คณะกรรมการเผยแพรํและสํงเสริมงานพัฒนา กลุํมศึกษาทางเลือกการพัฒนา กลุํมศึกษาปัญหาสลัม 
เป็นต๎น ขณะเดียวกันก็เริ่มมีแนวโน๎มของการรวมตัวกันในหนํวยงานที่มีลักษณะการท างานเหมือนกัน อาทิเชํน 
การรวมตัวของคณะท างานด๎านเด็ก การรวมตัวกันของหนํวยงานที่ท างานทางด๎านสาธารณสุข หรือการรวมตัว
ของหนํวยงานที่ท างานทางด๎านสิทธิมนุษยชน เป็นต๎น  
 
๓.๓ การสานพลังเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทย 

เมื่อเข๎าสูํช่วงต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๖ ซึ่งรัฐบาลได๎ก าหนดนโยบาย
ให๎ภาครัฐบาลประสานความรํวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
ชนบท ภายใต๎นโยบายนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติจึงได๎ตั้งคณะท างาน
เพ่ือก าหนดแนวทางการประสานความรํวมมือขึ้น และได๎เสนอจังหวะก๎าวของความรํวมมือ โดยในประการแรก
จ าเป็นต๎องให๎เกิดกระบวนการรวมตัว รํวมมือประสานงาน ตลอดจนพัฒนากลไกความรํวมมือขององค์กร
พัฒนาเอกชนขึ้นมากํอน จากนั้นจึงคํอยด าเนินการแสวงหาความรํวมมือ ก าหนดแผนงานรํวมหรือจัดตั้งกลไก
ความรํวมมือระหวํางรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนตํอไป  

ในชํวงปลายปี ๒๕๒๘ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งประเภทพัฒนาและสงเคราะห์ ๑๓๙ องค์กร๒๒ จึงได้
จัดประชุมและมีมติให้จัดตั้ง “คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท” (กป.อพช.) 
ระดับชาติขึ้น ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน” เพ่ือเป็นกลไกของ
องค์กรพัฒนาเอกชนในการประสานงานกับภาครัฐ ขณะเดียวกันได๎มีมติให๎องค์กรพัฒนาเอกชนที่อยูํตาม
ภูมิภาคตํางๆรวมตัวกันเป็น กป.อพช. ระดับภาคขึ้นเชํนเดียวกัน  

การก าเนิดของ กป.อพช. นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอีกจุดหนึ่งขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยใน
แนวทางที่เน๎นการพัฒนามากกวําการสงเคราะห์ ด๎วยเหตุผล ๓ ประการคือ  

- ประการแรก เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานที่ตํางคนตํางท า มาเป็นการรวมพลัง ประสานงานกัน 
อยํางเป็นขบวนการมากยิ่งขึ้น  

- ประการที่สอง เป็นการเชื่อมโยงองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีเนื้องานที่หลากหลาย ทั้งด๎านเด็ ก สตรี 
สาธารณสุข การศึกษา และศาสนา ให๎มีจุดเน๎นรํวมกันในการแก๎ไขปัญหาการพัฒนาชนบท  

- ประการที่สาม เป็นการยกระดับการท างานขององค์กรพัฒนาเอกชนจากจุดเล็กๆ เฉพาะพ้ืนที่และ
เฉพาะปัญหา สูํระดับที่กว๎างขวางมากขึ้น  
ตํอมาในชํวงปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นช่วงที่เริ่มมีการเดินขบวน เรียกร้องของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น

ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งด้านฐานทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ฯลฯ เช่น สมัชชาคน
จน สมัชชาเกษตรกรรายย่อย ฯลฯ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การต่อต้านการ
สร้างเขื่อน 

                                                           
๒๒ อ๎างแล๎ว 



 ๔๐ 

 

สถานการณ์เหลํานี้ได๎ท าให๎เกิดการรวมตัวกันของกลุํมคนในลักษณะที่ขัดแย๎งกับรัฐ ตํอรองรัฐ จัด
สัมพันธภาพรัฐ-สังคม เพ่ือผลักดันวาระของตนเองที่แตกตํางไปจากประชาสังคมประเภทแรก ซึ่งอาจเรียกวํา 
“ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”  

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนได๎รับการขานรับอยํางกว๎างขวางจาก
สังคมและหนํวยงานรัฐ จนมีฐานะกลายเป็นอุดมการณ์ของสังคมโดยปริยาย นอกจากนั้นกระแสประชาสังคม
โลกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement) ยังเข๎ามาหนุนเสริมกระแส
ประชาชน การเคลื่อนไหวเชิงเครือขําย การเคลื่อนไหวด๎านสิ่งแวดล๎อม โรคเอดส์ ยาเสพติด ความยากจน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ มิติครอบครัว-เยาวชน และอัตลักษณ์ท๎องถิ่น ฯลฯ กลายเป็นการเคลื่อนไหว
ในประเด็นที่รัฐเองก็ไมํอาจจัดการปัญหาที่สลับซับซ๎อนนั้นๆได๎ จึงต๎องพ่ึงพาพลังทางสังคมเหลํานี้รํวมแก๎ไข๒๓  

ชํวงนี้มีพัฒนาการส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การท างานขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีลักษณะเข้าไป
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจ หรือภาคอ่ืนๆ เกิดการท างานในลักษณะของการสร้างภาคีความร่วมมือ 
โดยเฉพาะบทบาทการท างานของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) รวมทั้งที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได๎
ผลักดันให๎เกิดการท างานในลักษณะที่เรียกวํา “เบญจภาคี” (ชาวบ๎าน ราชการ NGO สื่อมวลชน และ
นักวิชาการ) การขับเคลื่อนของประชาสังคมแนวนี้จึงอยู่ที่การสร้างเวทีสมานฉันท์ร่วมกับรัฐและภาคส่วน
ต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะ เวทีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รวมทั้งการผลักดันวาระผํานการ
ท างานรํวมกับภาครัฐผํานการจัดท าแผนชุมชน การเข๎าไปใช๎ทรัพยากรขององค์กรปกครองท๎องถิ่นผํานความ
รํวมมือกับผู๎มีอ านาจตัดสินใจเชิงนโยบาย หรือการผลักดันให๎วาระของชุมชนเข๎าไปสูํแผนพัฒนาขององค์กร
ท๎องถิ่น สถาบันหรือหนํวยงานรัฐ ฯลฯ ซึ่งกํอให๎เกิดพัฒนาการส าคัญ คือ การเกิดแนวทางการท างานที่
ยกระดับจากการหนุนเสริมให๎เกิดองค์กรชาวบ๎านและการจัดท าแผนชุมชน มาสูํการเข๎าไปเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน องค์การบริหารสํวนต าบล องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล ฯลฯ และหนํวยงาน
ราชการในสํวนภูมิภาค เกิดประชาคมจังหวัดตํางๆขึ้นมา๒๔ 

ในชํวงที่มีการรณรงค์จัดท ารํางรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถือได๎วําองค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทมาก
ในการก าหนดประเด็นส าคัญในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในประเด็นสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ การคุ๎มครองสิทธิของผู๎ด๎อยโอกาสในสังคม การตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐและสิทธิชุมชน 
ซึ่งท าให๎รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได๎รับการยอมรับวําเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  
 
๓.๔ รูปธรรมการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศและสังคมของภาคประชาสังคม 

หลังการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ภาคประชาสังคมได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมใน
การตรวจสอบการใช๎อ านาจของรัฐ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึ้น ดังตัวอยํางที่ส าคัญ เชํน  

                                                           
๒๓ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (๒๕๔๔) . ความเป็นมาและสาระส าคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. 
๒๔ ประภาส ปิ่นตบแตํง. (ม.ป.ป.).การเมืองภาคประชาชน ขบวนการประชาสังคมในสังคมไทย และบทบาทตํอสังคมการเมืองไทย (เอกสารอัด
ส าเนา) 



 ๔๑ 

 

ประเด็นทรัพยากร: การต่อสู้ของชาวสะเอียบ กับการคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น๒๕ 
โครงการสร๎างเขื่อนแกํงเสือเต๎นถูกผลักดันอยํางจริงจังในปี ๒๕๓๒ สมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย  

ชุณหะวัณ ตํอมาในปี ๒๕๓๘ รัฐบาลได๎อนุมัติงบประมาณสร๎างเขื่อนแกํงเสือเต๎น แตํด๎วยแรงคัดค๎านของ
ชาวบ๎านสะเอียบกวํา ๑,๐๐๐ คน จาก ๔ หมูํบ๎าน คือ บ๎านดอนชัย หมูํ ๑, บ๎านดอนชัยสักทอง หมูํ ๙, บ๎าน
แก๎วหมูํ ๖ และบ๎านแมํเต๎น หมูํ ๕ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพรํ ที่จะอยูํในพ้ืนที่ที่จะถูกน้ าทํวมหากเขื่อนแกํงเสือ
เต๎นสร๎างส าเร็จจริง ซึ่งพ้ืนที่แหํงนี้ยังเป็นปุาสักทองสภาพสมบูรณ์ที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย ท าให๎จนถึง
ปัจจุบันก็ยังคงไมํสามารถสร๎างเขื่อนได๎  

กระบวนการตํอสู๎ของชุมชนชาวสะเอียบ เริ่มต๎นเมื่อปี ๒๕๓๒ เมื่อชาวบ๎านรับรู๎วําจะสร๎างเขื่อนแตํไมํรู๎
จะคัดค๎านอยํางไร ชาวบ๎านจึงออกเงินคํารถไปศึกษาพ้ืนที่ตํางๆ ที่มีการสร๎างเขื่อนกันเอง เชํน เขื่อนสิริกิติ์ 
เขื่อนภูมิพล ข๎อสรุปที่ชาวบ๎านท าการส ารวจเองพบวํา ชาวบ๎านที่อพยพไปแล๎วล าบาก หาที่ดินท าการเกษตร
ไมํได๎ ปุาไม๎ก็ถูกท าลาย จึงรํวมกันคัดค๎านการสร๎างเข่ือนผํานรูปแบบการยึดพื้นที่และใช๎ความรุนแรง ใครเข๎ามา
ก็โดนทุบรถ เอาก๎อนหินขว๎างปา สู๎กันด๎วยจอบ เสียม เป็นเรื่องราวจนต๎องขึ้นโรงพัก  

ในชํวงแรกๆ กลุํมคนภายนอกที่เข๎ามาให๎ความรู๎  คือ กลุํมนักศึกษา ตํอมาปี ๒๕๓๔ เริ่มมีกลุํมองค์กร
พัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) เข๎ามา โดยให๎ความรู๎เรื่องการเคลื่อนไหวของภาครัฐบาล และมีกลุํมอนุรักษ์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแหํงประเทศไทย (สนนท.) มาออกคํายในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมี
การตํอสู๎ของเยาวชนในชุมชนผําน “กลุํมตะกอนยม” ที่ตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๗ โดยให๎ความรู๎เรื่องเขื่อน ปุาไม๎ แกํ
เยาวชนในหมูํบ๎าน รวมถึงการสร๎างเครือขํายเยาวชนลุํมน้ ากับกลุํมเยาวชนอื่นๆ ภายนอก 

ทุกวันชาวบ๎านจะสํงคนลงเวรยามเฝูาที่หัวงานสร๎างเขื่อน หากมีบุคคลภายนอกที่ต๎องสงสัยวําเป็น
ผู๎สนับสนุนเขื่อนเข๎ามาในพ้ืนที่ ทั้ง ๔ หมูํบ๎านจะประกาศเสียงตามสายทันที เพ่ือให๎คนในหมูํบ๎านรับทราบ 
จากนั้นชาวบ๎านก็จะยกก าลังกันไปที่หัวงาน เชิญตัวแทนที่เข๎ามาให๎มาพูดคุยกัน แล๎วเชิญออกนอกพ้ืนที่ เพราะ
ไมํต๎องการให๎มาศึกษาเรื่องเขื่อน แตํหากคนนอกจะเข๎ามาด๎วยเรื่องอ่ืนๆ เชํน มารับบริจาคเลือดจะไมํมีปัญหา 

ในกระบวนการตํอสู๎ไมํได๎มีเพียงผู๎ใหญํหรือเด็กเทํานั้น กลุํมวัยรุํนอายุ ๒๐-๓๐ ปี ก็มีอยูํมากเชํนกัน 
ประชากรในชุมชนเพียงร๎อยละ ๕ เทํานั้นที่ไปท างานนอกพ้ืนที่ ซึ่งคนกลุํมนี้ถือเป็นกองก าลังหลักของชุมชน 
คิดเป็นร๎อยละ ๕๐ ของประชากรในหมูํบ๎าน กลุํมคนที่มีความรู๎ก็จะท างานในระดับนโยบาย งานวิชาการ 
ชาวบ๎านก็ยกระดับขึ้นมาเป็นกรรมการหมูํบ๎าน หรือกรรมการองค์กรจัดตั้ง เชํน กลุํมราษฎรรักษ์ปุา สํวนแกน
น าอยํางผู๎ใหญํบ๎าน ก านัน ก็เลื่อนขึ้นไปเป็นที่ปรึกษา ให๎คนรุํนใหมํๆมาเป็นแกนน า เยาวชนก็เข๎ากลุํมตะกอน
ยม 

ด๎านบทบาทผู๎น าในหมูํบ๎าน ทุกคนที่ลงสมัครจะต๎องมีนโยบายค๎านเขื่อนเสมอ หากได๎ต าแหนํงต๎อง
สาบานตนวําจะค๎านเขื่อนแกํงเสือเต๎นไมํวํากรณีใดๆ รวมถึงครู ต ารวจ และข๎าราชการที่มาประจ าต าแหนํงที่นี่ 
มิฉะนั้นอยูํในหมูํบ๎านนี้ไมํได๎  

สํวนบทบาทของชาวบ๎านที่ไปท างานตํางถ่ินคือ เป็นกลุํมทุนให๎เงินชํวยเหลือหมูํบ๎าน และเพ่ือน าข๎อมูล
จากชุมชนไปกระจายในพ้ืนที่ที่แตํละคนท างาน ตํอมาชาวสะเอียบรู๎วําการเป็นเครือขํายเล็กๆ ตํอสู๎คนเดียวคง

                                                           
๒๕ เรียบเรียงจากเอกสารเร่ืองเขื่อนแกํงเสือเต๎น ๒๓ ปีแหํงการตํอสู๎ของชาวสะเอียบ โดยกลุํมราษฎรรักษ์ปุาต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัด
แพรํ , ๒๕๕๕ (เอกสารอัดส าเนา) 



 ๔๒ 

 

ไมํไหว จึงไปรํวมกับเครือขํายอ่ืนๆ เชํน สมัชชาคนจน เครือขํายเขื่อน รํวมประท๎วงเขื่อนปากมูล ฯลฯ เพ่ือหา
พันธมิตรที่ได๎รับผลกระทบจากโครงการรัฐเหมือนกัน 

เมื่อมีสื่อเข๎ามาในพ้ืนที่มากๆ ชาวบ๎านก็มีโอกาสได๎ให๎สัมภาษณ์สื่อจนเกิดความคุ๎นชินในการตอบ
ค าถามกับสื่อ บางครั้งมีการเชิญสื่อมาท าขําวในพ้ืนที่ ท าให๎มีขําวเผยแพรํตลอดเวลา ปัจจุบันชาวบ๎านรู๎จักการ
ใช๎สื่อออนไลน์ในการเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร เชํน ผํานทางเฟซบุ๏ก “ปุาสักทอง หยุดเขื่อนแกํงเสือเต๎น” และ 
“ต าบลสะเอียบ ปุาสักทอง” ณ วันนี้ ชุมชนสะเอียบมีความเข๎มแข็งมากจนไมํต๎องพ่ึงพาทุนหรือเงินชํวยเหลือ
ตํางๆนานกวํา ๑๐ ปีแล๎ว 

 

 

ประเด็นที่อยู่อาศัย : การเคลื่อนไหวของคนจนเมือง๒๖ 
สลัมในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๐๔  ในยุคของการท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับ

แรก ที่ท าให๎ชาวชนบทต๎องอพยพเข๎าเมืองมาเป็นแรงงานราคาถูกและบุกเบิกถ่ินฐานเป็นชุมชนสลัม ปัญหาการ
ไลํรื้อและท่ีดินในเมืองยังเป็นประเด็นใหญํที่ชาวสลัมในประเทศไทยก าลังตํอสู๎ ข๎อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนระบุวํา เมื่อปี ๒๕๕๕ มีชุมชนสลัมอยูํกวํา ๓,๐๐๐ แหํง ๑.๑๔ ล๎านครัวเรือน ประชากรประมาณ ๕ ล๎าน
คน มีชุมชนที่อยูํในขํายถูกไลํที่ราว ๔๔๕ ชุมชน เป็นที่อยูํของประชากรกวํา ๒๐๐,๐๐๐ คน ด๎วยสภาพการไลํ
รื้อและปัญหาที่ดินในเมือง ชาวสลัมกลุํมหนึ่งจึงรวมตัวกันในชื่อวํา “เครือขํายสลัม ๔ ภาค” ขึ้นในปี พ.ศ. 
๒๕๔๑ เพ่ือเป็นขบวนการของคนจนในเขตเมืองที่เคลื่อนไหวรณรงค์ในประเด็นการปฏิรูปที่ดินในเมืองและการ
แก๎ปัญหาด๎านที่อยูํอาศัย   

เครือขํายสลัม ๔ ภาค กํอตั้งขึ้นโดยมีเปูาหมายที่จะขับเคลื่อนในประเด็นสิทธิที่อยูํอาศัย การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวสลัม รวมไปถึงการแสวงหาความเป็นธรรมทางสังคมรํวมกับขบวนการประชาชนและภาค
ประชาสังคมกลุํมอ่ืนๆ ปัจจุบันเครือขํายสลัม ๔ ภาค มีองค์กรสมาชิก ๑๐ เครือขําย  ๑๑๐ ชุมชน ครอบคลุม
ประชากรราว ๗,๐๐๐ ครอบครัว ทั้งนี้เครือขํายสลัม ๔ ภาค รํวมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยูํอาศัย และ COPA มี
ปฏิบัติการเพ่ือแก๎ไขปัญหาในด๎านตํางๆ ที่นําสนใจ คือ 

(๑) การแก๎ปัญหาที่อยูํอาศัย 
(๑.๑) ผลักดันให๎รัฐมีนโยบายแบํงปันที่ดินในเมือง โดยเฉพาะที่ดินเดิมที่ชุมชนอยูํอาศัย เพ่ือให๎ชาว

สลัมเชําเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี รูปธรรมที่ส าเร็จแล๎วก็คือกรณีที่ดินการรถไฟฯ  ที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบาย
ให๎ชุมชนเชําเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ขณะนี้มีชุมชนในพ้ืนที่เครือขํายสลัม ๔ ภาค ที่เซ็นสัญญาเชําที่ดินกับการ
รถไฟและก าลังท าโครงการที่อยูํอาศัยแล๎วเป็นจ านวน ๒๔ ชุมชน ๑,๗๘๘ ครอบครัว นอกจากที่ดินการรถไฟฯ
แล๎ว ที่ดินกรมศาสนา กรมธนารักษ์ ที่ดินการทําเรือ ก็เป็นเปูาหมายที่เครือขํายสลัม ๔ ภาค ก าลังเคลื่อนไหว
ผลักดันให๎หนํวยงานเหลํานั้นมีนโยบายให๎ชุมชนเชําที่ดินเดิมในระยะยาวด๎วยเชํนกัน 

(๑.๒) มีปฏิบัติการหยุดการไลํรื้อชุมชนในที่ดินริมคลอง และที่ดินเอกชน ที่ดินริมคูคลองเป็นที่
สาธารณะที่กรุงเทพมหานครดูแล ที่ผํานมานโยบายของผู๎บริหารมักเน๎นการขับไลํชุมชนโดยอ๎างวําชุมชนเป็นผู๎
ท าลายสิ่งแวดล๎อม อยํางไรก็ตามเครือขํายสลัม ๔ ภาคได๎เคลื่อนไหวรณรงค์ให๎ชุมชนริมคลองมีกิจกรรมรักษาคู
คลองและเจรจาตํอรองกับผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร ให๎ยุติการไลํรื้อชุมชนริมคลองทั้งหมดไว๎กํอน ซึ่ง
ขณะนี้ชุมชนยังอยูํในที่เดิมได๎และก าลังผลักดันให๎เกิดการเชําที่ดินระยะยาว 

                                                           
๒๖ เครือขํายสลัม ๔ ภาคกับการเคลื่อนไหวในประเทศไทย , พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เอกสารอัดส าเนา) 



 ๔๓ 

 

สํวนกรณีที่ดินเอกชน การขับไลํสํวนใหญํมักกระท าเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ขณะนี้มี ๓๓ ชุมชน 
๓,๕๙๙ ครัวเรือน ที่อยูํในขํายจะถูกไลํรื้อเรํงดํวน  เครือขํายสลัม ๔ ภาคจึงใช๎ยุทธวิธีน ามวลชนตํอต๎านการไลํ
รื้อและเจรจากับรัฐมนตรีวําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให๎เป็นตัวกลางเจรจา
กับฝุายเจ๎าของที่ดิน 

(๑.๓) แก๎ไขปัญหาคนไร๎บ๎าน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีคนไร๎บ๎านที่หลับนอนตามที่สาธารณะกวํา ๒,๐๐๐ 
คน  คนเหลํานี้มักถูกต ารวจจับกุมและสํงตัวไปยังสถานสงเคราะห์ เครือขํายสลัม ๔ ภาคจึงจัดตั้งกลุํมคนไร๎
บ๎าน รวมทั้งเจรจากับรัฐบาลให๎ยุติการจับกุม และให๎มีนโยบายจัดสร๎างศูนย์พักคนไร๎บ๎านขึ้นตามยํานตํางๆของ
เมือง ขณะนี้มีการด าเนินงานสร๎างศูนย์พักน ารํองแล๎ว ๑ จุด 

(๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสลัม 
(๒.๑) จัดตั้งกลุํมสวัสดิการตํางๆ ขึ้นภายในชุมชนสมาชิก เป็นต๎นวํา กลุํมออมทรัพย์กู๎ยืม กลุํมแมํบ๎าน 

กลุํมเด็กและเยาวชน กลุํมขยะรีไซเคิล รวมถึงกองทุนสวัสดิการ 
(๒.๒) จัดตั้งศูนย์ประสานงานสุขภาพชุมชน เพ่ือเป็นหนํวยรับเรื่องร๎องเรียนและติดตามการ

รักษาพยาบาลที่ละเมิดสิทธิคนจน 
ทิศทางท่ีท๎าทายในอนาคต คือ ผลักดันให๎เกิดการปฏิรูปที่ดินทั้งในเมืองและชนบท  โดยปฏิบัติการใน

ระดับพ้ืนที่และรณรงค์เชิงนโยบาย เชํน มาตรการเก็บภาษีอัตราก๎าวหน๎า 
ประเด็นผู้บริโภค : การคุ้มครองผู้บริโภค๒๗ 
ภาวะเศรษฐกิจวิกฤตในปัจจุบันท าให๎มาตรการตํางๆของรัฐ นโยบายการลดการอุดหนุนจากภาครัฐตํอ

บริการสาธารณะด๎านตําง ๆ สํงผลกระทบตํอชีวิตความเป็นอยูํของผู๎บริโภคโดยทั่วไปมากขึ้น เชํน สถิติความ
ทุกข์จากบริการด๎านสาธารณสุขที่เพ่ิมข้ึน ปัญหาการเข๎าถึงบริการด๎านสาธารณสุขที่จ าเป็นในกลุํมผู๎ยากไร๎ 

การบังคับใช๎กฎหมายไมํสามารถท าได๎อยํางเต็มที่ เชํน การบังคับใช๎สิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรกับ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ประสบปัญหาการผูกขาด ราคาแพง คนสํวนใหญํไมํมีก าลังซื้อ ขาดแคลน การโฆษณาเกินจริง 
หรือไมํได๎รับอนุญาตในการโฆษณา หรือการใช๎ผู๎ประกอบวิชาชีพ นักวิชาการเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลในการโฆษณาทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม การฟูองร๎องนักวิชาการที่ให๎ข๎อมูลกับสาธารณะเพ่ือการคุ๎มครองผู๎บริโภค การฟูองร๎อง
หนํวยงานคุ๎มครองผู๎บริโภค หรือแม๎แตํปัญหาการขาดการควบคุมและการจัดระเบียบธุรกิจขนาดใหญํ 
โดยเฉพาะธุรกิจค๎าปลีกซึ่งท าลายร๎านค๎ายํอยมากมายในปัจจุบัน ท าให๎เกิดปัญหาผู๎บริโภคไมํได๎รับความเป็น
ธรรมและถูกเอารัดเอาเปรียบในด๎านตําง ๆ มากมาย ขณะที่กลไกการเยียวยาหรือให๎ความชํวยเหลือเมื่อ
ประสบปัญหาการละเมิดสิทธิผู๎บริโภคยังไมํมีประสิทธิภาพมากนัก 

รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ จึงได๎รับรองสิทธิของประชาชนในฐานะผู๎บริโภคไว๎อยํางชัดเจนเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๗ ที่กลําวไว๎วํา สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู๎บริโภคยํอมได๎รับความคุ๎มครอง 
ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายตามวรรคหนึ่งต๎องบัญญัติให๎มีองค์การอิสระซึ่งประกอบด๎วยตัวแทน
ผู๎บริโภคท าหน๎าที่ให๎ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข๎อบังคับ และให๎ความเห็นในการก าหนดมาตรการ

                                                           
๒๗ เอกสารตํางๆของมูลนิธิเพ่ือผู๎บริโภค และขําวเร่ือง ชี้บริการของรัฐตัวการเอาเปรียบผู๎บริโภค จี้เรํงออกพรบ.องค์การอิสระเพ่ือผู๎บริโภค 
ระบุภาคประชาชนไร๎พลังสู๎ผู๎ผลิต-บริการ สืบค๎นจาก http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=๑๑๖๙ , เมษายน ๒๕๕๘ 

http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=1169


 ๔๔ 

 

ตํางๆ เพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภค แตํถึงแม๎จะได๎รับการรับรองสิทธิในรัฐธรรมนูญ แตํการละเมิดสิทธิผู๎บริโภค ยัง
ปรากฏให๎เห็นมากมายในปัจจุบัน 

จากปัญหาเหลํานี้ท าให๎เกิดการรวมตัวของผู๎บริโภคเป็นองค์กรในระดับตํางๆ แบํงได๎เป็นระดับตํางๆ 
ได๎แกํ กลุํมผู๎บริโภคระดับรากหญ๎า เป็นกลุํมผู๎บริโภคที่เติบโตจากความรํวมมือของกลุํมองค์กรชาวบ๎าน เชํน 
ชมรมรวมพลังเพ่ือผู๎บริโภคจังหวัด กลุํมประชาสังคมที่สนใจงานผู๎บริโภค กลุํมความรํวมมือในพ้ืนที่ตําง ๆ ที่มี
องค์ประกอบของบุคคลที่มีความหลากหลาย เชํน นักวิชาการ ผู๎ประกอบวิชาชีพตําง ๆ กลุํมองค์กรพัฒนา
เอกชน ทั้งในสํวนกลางและภูมิภาค มีทั้งองค์กรที่ท างานปัญหาเฉพาะด๎านและปัญหาผู๎บริโภคในทุก ๆ ด๎าน 
อาทิ เชํน มูลนิธิเพ่ือผู๎บริโภค สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู๎บริโภค สมาคมพลังผู๎บริโภค มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิ
หมอชาวบ๎าน และเครือขํายองค์กรผู๎บริโภค สหพันธ์องค์กรผู๎บริโภค ถือเป็นเครือขํายองค์กรผู๎บริโภคและ
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ส าคัญในปัจจุบัน อีกทั้งกลุํมองค์กรผู๎บริโภคในระดับตํางๆ ได๎มีบทบาทในการพิทักษ์
สิทธิประโยชน์ของผู๎บริโภค รํวมรณรงค์ด๎านนโยบาย โดยเฉพาะมาตรา ๕๗ ตามรัฐธรรมนูญ เรื่องสิทธิผู๎บริโภค 
และองค์กรอิสระผู๎บริโภค มีการหนุนเสริมความเข๎มแข็งขององค์กรผู๎บริโภคเอง มุํงสร๎างทางเลือกของผู๎บริโภค 
โดยเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่นําเชื่อถือ 

ประเด็นการปฏิรูปสื่อสาธารณะ กรณีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส๒๘ 
สมัยรัฐบาลชั่วคราวภายหลังเหตุการณ์พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ได๎

ตระหนักถึงข๎อผิดพลาดในการท าหน๎าที่ของสื่อมวลชนที่ไมํสมบูรณ์ จนน าไปสูํการจัดตั้งสถานีระบบ UHF ๑ 
ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ซึ่ งถือเป็นจุดก าเนิ ดของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี  ( ITV-Independent 
Television) ซึ่งตํอมาในปีพ.ศ.๒๕๔๐ สถานีโทรทัศน์ไอทีวีประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ สํงผลตํอการ
ช าระคําสัมปทาน ท าให๎มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาการประมูลในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยแก๎ไข
ให๎ผู๎ถือหุ๎นสามารถถือหุ๎นได๎มากกวําร๎อยละ ๑๐ และผู๎ถือหุ๎นรายใหมํ คือ บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นกลุํมทุนที่เชื่อมตํอกับกลุํมการเมืองโดยเฉพาะในยุครัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ชํวงปี 
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗   

สถานีโทรทัศน์ไอทีวีถูกแทรกแซงจากอ านาจทุนการเมืองอยํางมาก  เชํน มีการใช๎เงินทุนมหาศาลเข๎า
มาถือหุ๎นไอทีวี โดยสิทธิ์การบริหารงานทั้งหมดเป็นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น และสามารถซื้อหุ๎นจากผู๎ถือหุ๎น
รายอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นจนกลายเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ การใช๎อ านาจทางกฎหมายหรือใช๎โฆษณาบีบบังคับการเข๎าไป
จัดการกับเนื้อหาและสัดสํวนรายการของสื่อ โดยเปลี่ยนรายการสาระตํอรายการบันเทิงจากร๎อยละ ๗๐ ตํอ 
๓๐ เป็นร๎อยละ ๕๐ ตํอ ๕๐ เป็นต๎น ความขัดแย๎งภายในสถานีโทรทัศน์ไอทีวีได๎ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะการแทรกแซงฝุายขําว สํงผลให๎พนักงานฝุายขําวขอกํอตั้งเป็นสหภาพแรงงานไอทีวี จนในที่สุดใน
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฝุายผู๎บริหารได๎มีค าสั่งเลิกจ๎างพนักงาน ๒๓ คน สํงผลให๎กลุํมพนักงานซึ่งเป็น
นักขําวถูกเลิกจ๎าง  

จนกระท่ังเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ศาลปกครองสูงสุดมีค าตัดสินเมื่อวันที่ 
๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ให๎บริษัทไอทีวี จ ากัด (มหาชน) ต๎องจํายคําปรับและคําสัมปทานค๎างจํายกวํา 

                                                           
๒๘ บทความเร่ืองการเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององค์การกระจายเสียงและแพรํภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย ของนิธิตา สิริพงศ์
ทักษิณ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕ (เอกสารอัดส าเนา) 



 ๔๕ 

 

๑๐๐,๐๐๐ ล๎านบาท เนื่องจากไอทีวีท าผิดสัญญาสัมปทาน และจากค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงแจ๎งยกเลิกสัมปทานกับไอทีวี และให๎กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์ในชื่อใหมํวํา “สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี” (Thailand Independent Television)  

ตํอมามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ เห็นชอบให๎สถานีวิทยุโทรทัศน์ทีไอทีวีมี
รูปแบบเป็นสื่อสาธารณะ จนน ามาสูํการจัดท ารํางพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพรํภาพสาธารณะ
แหํงประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช๎เมื่อ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าให๎สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีถูกโอนไปเป็น
องค์การกระจายเสียงและแพรํภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย หรือ “สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส”  

เครือขํายการเคลื่อนไหวเพ่ือให๎เกิดสื่อสาธารณะดังกลําว ที่เห็นได๎ชัด คือ มูลนิธิเพ่ือผู๎บริโภค มูลนิธิ
สาธารณสุขแหํงชาติ สมาคมนักขําววิทยุและโทรทัศน์แหํงประเทศไทย วิทยาลัยการจัดการทางสังคม
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ตลอดจนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ได๎ประสานงานกันเป็นเครือขํายภาคีเพ่ือผลักดันให๎เกิดการจัดตั้งสื่อสาธารณะขึ้น 

นอกจากนั้นยังมีกลุํมที่รวมตัวกันอยํางไมํเป็นทางการของนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนเพ่ือ
สนับสนุนให๎เกิดการจัดตั้งสื่อสาธารณะขึ้น โดยท าหน๎าที่ให๎ข๎อมูลแกํสาธารณชนอยํางตํอเนื่อง รวมถึงกลุํม
นักวิชาการที่ท าวิจัยดังกลําวก็ได๎เข๎าไปอยูํในกระบวนการผลักดันการตัดสินใจของรั ฐบาล เพ่ือชักจูงโน๎มน๎าว
กลุํมผู๎มีอ านาจตัดสินใจ โดยการเข๎าไปมีสํวนรํวมเป็นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติ สามารถที่จะใช๎อิทธิพล
โน๎มน๎าวชักจูงให๎สมาชิกสภานิติบัญญัติสํวนใหญํเห็นพ๎องด๎วย 

กลุํมเคลื่อนไหวทางสังคมนี้ได๎มีการใช๎ทรัพยากรของกลุํมซึ่งได๎แกํ เงิน ผู๎สนับสนุน ข๎อมูล เครือขําย
พันธมิตร ในการสร๎างกิจกรรมเพ่ือระดมผู๎คนซึ่งไมํได๎สังกัดอยูํในกลุํมที่เป็นทางการมาสนับสนุน อาทิ กลุํมสื่อ
เพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว กลุํมสื่อวิทยุชุมชน กลุํมสื่อเพ่ือการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น เป็นต๎น ท าให๎สามารถ
ระดมความคิดเห็นและการสนับสนุนทางการเมืองได๎เป็นอยํางด ี

ประเด็นกฎหมาย : การถอดถอนผู้น าทางการเมือง 
 รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ก าหนดให๎ประชาชนสามารถเข๎าชื่อกัน ๕๐,๐๐๐ คน ให๎วุฒิสภาถอดถอน
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครอง อัยการสูงสุด ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ ในกรณีที่มีพฤติกรรม
ร่ ารวยผิดปกติ สํอไปในทางทุจริตตํอหน๎าที่ สํอวํากระท าผิดตํอต าแหนํงหน๎าที่ของราชการ สํอวํากระท าผิดตํอ
หน๎าที่ในการยุติธรรม สํอวําจงใจใช๎อ านาจขัดตํอกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีสิทธิ์เ ข๎าชื่อกันถอดถอน
ผู๎บริหารและสมาชิกสภาท๎องถิ่น  

ตัวอยํางที่เป็นรูปธรรมในกรณีดังกลําว คือ ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวตํอต๎านคอรัปชั่น๒๙  ได๎แกํ 
กรณีทุจริตการจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข ในชํวงปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓ โดยชมรมแพทย์ชนบทได๎ออกมา
เปิดเผยการทุจริตในการจัดซื้อยาและอุปกรณ์การแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกํอให๎เกิดการรับรู๎และ
ความตื่นตัวของสาธารณชนในการลุกขึ้นมาตํอต๎านการทุจริตของนักการเมือง โดยบุคคลากรในองค์กรรัฐ
รํวมกับภาคประชาสังคม เป็นการเคลื่อนไหวที่มีความตํอเนื่อง และขยายตัวในวงกว๎าง ซึ่งในที่สุดมีผลให๎

                                                           
๒๙ นวลน๎อย ตรีรัตน์ : ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวตํอต๎านคอรัปชั่น : ศึกษากรณี การทุจริตการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มกราคม ๒๕๔๕ 



 ๔๖ 

 

รัฐมนตรี ๒ คน ของกระทรวงสาธารณสุขต๎องลาออกจากต าแหนํง ปลัดกระทรวงถูกย๎าย ข๎าราชการระดับสูง 
๒ คน ถูกไลํออก ข๎าราชการระดับกลาง อีก ๕ คน ถูกให๎ออก และข๎าราชการอีก ๒๓ คน มีความผิดวินัยไมํ
ร๎ายแรง  
 ประเด็นจิตอาสาและการให้เพื่อสังคม 

วิกฤตภัยธรรมชาติ การเกิดคลื่น Tsunami ในปี ๒๕๔๗ เป็นเหตุการณ์ที่กระตุ๎นการรวมพลังภาค
ประชาสังคมจิตอาสาเพ่ือการชํวยเหลือกันและกัน ดังจะเห็นวําหลังคลื่นสึนามิซัดเข๎าหาแผํนดินภาคใต๎ กระแส
เรื่องของจิตอาสาก็ได๎กํอก าเนิดขึ้นอยํางจริงจังในภาคประชาสังคมไทย แม๎วําสึนามิได๎สงบลงแล๎ว แตํทวําคลื่น
ของอาสาสมัครกลับสํงผลสะเทือนให๎เกิดการแผํกระจายหัวใจอาสาออกไปในสังคมไทยโดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
กลุํมคนวัยหนุํมสาวที่ท างานในส านักงาน นักศึกษาและนักเรียน เกิดการสํงเสริมเรื่องจิตอาสาในหนํวยงาน
ตํางๆ ในสถาบันการศึกษา มีอาสาสมัครคนหนุํมสาวจ านวนมากเข๎าไปชํวยงานในองค์กรพัฒนาเอกชนตํางๆใน
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งมักออกมาปฏิบัติการเมื่อบ๎านเมืองมีวิกฤตสาธารณะ เชํน กรณีน้ าทํวมใหญํทั่ว
ประเทศ ในปี ๒๕๕๔ เป็นต๎น  
 
๓.๕ การเปิดพื้นที่ปฏิบัติการหุ้นส่วนการพัฒนาของภาคประชาสังคม 

สังคมไทยในชํวงหลังการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ เต็มไปด๎วยบรรยากาศการขยายตัว
ของภาคประชาสังคมที่เข๎าไปมีสํวนรํวมในด๎านตํางๆ ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สร๎างพ้ืนที่ปฏิบัติการการเป็น
หุ๎นสํวนการพัฒนาของภาคประชาสังคมที่ส าคัญ คือ การปฏิรูประบบสุขภาพ ที่เริ่มขบวนตั้งแตํชํวง พ.ศ. 
๒๕๓๙-๒๕๔๓ ท าให๎มีการขยายกรอบคิดเรื่องสุขภาพจากที่เน๎นความเจ็บปุวยของแตํละบุคคลไปสูํสุขภาวะ ที่
กินความกว๎างไปถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และปัญญา๓๐ โดยมีส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหํงชาติ (สป
รส.) เป็นแกนขับเคลื่อนให๎ได๎มาซึ่งพระราชบัญญัติสุขภาพแหํงชาติ และสร๎างกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ท า
ให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนานโยบายสาธารณะอยํางมีสํวนรํวม ระหวํางภาคประชาสังคมเจ๎าของ
ประเด็นปัญหากับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายไปสูํการปฏิบัติ ซึ่งมีทั้ง
นโยบายสาธารณะระดับชาติ นโยบายเฉพาะพ้ืนที่ และนโยบายเฉพาะประเด็น ดังตัวอยําง เชํน  

- นโยบายสาธารณะระดับชาติ กรณีการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ ที่พบวําแม๎ประเทศไทยมี
มาตรการและนโยบายที่มีผลตํอสถานการณ์ของปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยํางหลากหลาย 
และมีหนํวยงานรับผิดชอบหลายองค์กรในหลายระดับแล๎วก็ตาม ก็ยังพบวํามาตรการตํางๆยังไมํสามารถ
ควบคุมความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศได๎มากเทําท่ีควร สมัชชาสุขภาพ
แหํงชาติครั้งที่หนึ่ง เมื่อพ.ศ.๒๕๕๑ จึงได๎น าประเด็นนี้เข๎าพิจารณา และมีมติส าคัญเรื่องการประกาศให๎การ
ควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระแหํงชาติและวาระแหํงท๎องถิ่น พร๎อมทั้งแจ๎งตํอคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการกระจายอ านาจ ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่อยําง
เครํงครัด 

                                                           
๓๐ เรียบเรียงจากประเวศ วะสี. (๒๕๔๖). การปฏิวัติเงียบ: การปฏิรูประบบสุขภาพแหํงชาติ. นนทบุรี: ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหํงชาติ.
และอ าพล จินดาวัฒนะ. (๒๕๔๖). ปฏิรูปสุขภาพ: ปฏิรูปชีวิตและสังคม. นนทบุรี: ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหํงชาติ.  



 ๔๗ 

 

- นโยบายเฉพาะพ้ืนที่ กรณีการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท๎องถิ่นเป็นศูนย์กลาง โดยมีตัวอยํางใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ที่เป็นความรํวมมือกันระหวํางมหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง ส านักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงราย เครือขํายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จังหวัดทหารบกจังหวัดเชียงราย สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแหํงชาติ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ และประชาชน
ผู๎ประสบภัยกลุํมตํางๆ รํวมหารือถึงแนวทางการรับมือทั้งกํอนเกิดเหตุ ระหวํางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เพ่ือ
วางเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะในเรื่องดังกลําวนี้   

- นโยบายเฉพาะประเด็น กรณีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวําด๎วยรําง พ.ร.บ คุ๎มครองอนามัยการ
เจริญพันธุ์ พ.ศ.....ที่เป็นความรํวมมือในการท างานระหวํางกรมอนามัย ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหํงชาติ มูลนิธิสร๎างความเข๎าใจเรื่องสุขภาพผู๎หญิง และองค์กรพัฒนาเอกชนด๎านผู๎หญิงและเด็ก เพ่ือเรํงรัดให๎
มีกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการสํงเสริมและปกปูองการอนามัยการเจริญพันธุ์ของคนไทยทุกเพศทุกวัยตํอไป 

เมื่อสถานการณ์การเมืองประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํอีกครั้งจากการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช) มองเห็นความส าคัญในการ
รํวมสร๎างรัฐธรรมนูญใหมํที่ประชาชนต๎องมีสํวนรํวม จึงได๎จัดเวทีประชุมสมัชชาองค์กรพัฒนาเอกชนปี ๒๕๕๐ 
ในประเด็น “ข้อเสนอภาคประชาชนกับร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐” ร่วมวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ที่
ร่างโดยคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ  

การมีสํวนรํวมขององค์กรพัฒนาเอกชนและเครือขํายของภาคประชาสังคมด๎านตํางๆ ท าให๎
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ยังคงให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมทางการเมืองของภาคประชาชนไว๎อยํางชัดเจน 
บางมาตราได๎ให๎บทบาทภาคประชาชนในการเข๎าไปรํวมวางแผนในระดับนโยบายของรัฐด๎วย  ภาคประชา
สังคมจึงเป็นขบวนการทางการเมืองของภาคประชาชนที่มีบทบาทถํวงดุลการใช๎อ านาจของรัฐ และการ
ครอบง าของระบบตลาดเสรีในภาคประชาสังคม ดังรูปธรรมได๎แกํ การกระจายอ านาจให๎ท๎องถิ่นปกครอง
ตนเองและตัดสินใจเรื่องท๎องถิ่นได๎ด๎วยตนเอง การอนุรักษ์รักษาชุมชนท๎องถิ่นโดยที่ประชาชนมีสิทธิในการ
คุ๎มครองชุมชนของตนให๎พ๎นจากผลกระทบในทางลบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐหรือการลงทุนของนักธุรกิจ 
ประชาชนมีสิทธิที่จะประชาพิจารณ์โครงการของฝุายบริหารที่จะสํงผลกระทบตํอชีวิตความเป็นอยูํ เพ่ือให๎การ
ตัดสินนโยบายของฝุายรัฐได๎รับการพิจารณาอยํางรอบด๎าน และฟังเสียงของประชาชนผู๎เป็นเจ๎าของประเทศ
และพ้ืนที่ รวมถึงการที่ประชาชนจ านวนหนึ่งหมื่นคนมีสิทธิเข๎าชื่อกันเพ่ือเสนอกฎหมายและเสนอการออก
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นได๎  

ผลจากการมีรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐  และการมีพ.ร.บ.สุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก าหนดให๎มีการ
จัดท าธรรมนูญสุขภาพ ให๎มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหํงชาติปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งสมัชชาเฉพาะพ้ืนที่ 
หรือสมัชชาเฉพาะประเด็นตามที่มีการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม ท าให๎หลายพ้ืนที่ก๎าวหน๎าไปถึงขนาดมี
การสร๎าง “ธรรมนูญ” ขึ้นมาเป็นแมํบทในการด าเนินงานภายในท๎องถิ่นของตน ตัวอยํางของธรรมนูญท๎องถิ่น
ในระดับต าบล เชํน ธรรมนูญสุขภาพต าบลเปือย จังหวัดอ านาจเจริญ ธรรมนูญสุขภาพต าบลชะแล๎ จังหวัด
สงขลา ธรรมนูญประชาชนฅนอ านาจเจริญ เป็นต๎น ธรรมนูญที่เกิดขึ้นในแตํละพ้ืนที่ดังกลําวนี้ เป็นผลมาจาก
การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมกลุํมตํางๆ โดยการเรียนรู๎และรํวมกันคิดรํวมกันท าจนตกผลึกกลายเป็น
ข๎อตกลงในรูปของธรรมนูญชุมชน 
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นอกจากนั้นหลังเหตุการณ์จลาจลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ความบอบช้ าบีบสังคมไทยให๎ต๎องหา
ทางออก เมื่อรากเหง๎าปัญหาแท๎จริงคือโครงสร๎างสังคมที่มีความเหลื่อมล้ า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงได๎จุดกระแสการปฏิรูปประเทศ พร๎อมกับออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย
การปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งน ามาสูํการเกิดสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย  

ในชํวงเวลา ๓ ปีตํอมา คือ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จึงมีการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมอยํางตํอเนื่องและ
เข๎มแข็งที่น าไปสูํข๎อเสนอนโยบายสาธารณะที่มีความชัดเจนตํอรัฐบาลและสังคมในเวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติ
ปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้สมัชชาปฏิรูปแหํงประเทศไทยมีเปูาหมายการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ ท าให๎เกิดการกระจาย
อ านาจบริหารจัดการทรัพยากรและกลไกที่จ าเป็นส าหรับสร๎างความเป็นธรรมใน ๔ ด๎าน คือ ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรเศรษฐกิจ ทรัพยากรสังคม และทรัพยากรการเมือง 

ประเด็นการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมในขบวนสมัชชาปฏิรูป ในชํวง ๓ ปีของขบวนการสมัชชา
ปฏิรูปประเทศไทยที่ส าคัญ ๒ เรื่อง คือ๓๑ 

(๑) การกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น การจัดการตนเองในระดับชุมชนจนถึงการจัดการตนเองระดับ
จังหวัด โดยเป็นการรวมตัวกัน เพ่ือเปิดพ้ืนที่ทางสังคมและพ้ืนที่ทางปัญญา โดยมี ๔๐ จังหวัด ที่เกิดรูปธรรม 
“จังหวัดจัดการตนเอง” เชํน จังหวัดอ านาจเจริญ ๖๓ ต าบลรวมพลังก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการด๎าน
สิ่งแวดล๎อม สังคม วัฒนธรรม การศึกษา หรือการเกิดนวัตกรรมการใช๎ความดีเป็นเครดิต ในการกู๎เงินจาก
สถาบันการเงินของชุมชนได๎ เชํน ที่ ต.หนองสาหรําย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 

(๒) การน าเสนอนโยบายสาธารณะเชิงประเด็น รวม ๒๑ ประเด็น ได๎แกํ  
- การปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรที่ดินอยํางเป็นธรรมและยั่งยืน   
- การปฏิรูปโครงสร๎างการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
- การคืนความเป็นธรรมให๎แกํประชาชนกรณีท่ีดินและทรัพยากร 
- การปฏิรูประบบประกันสังคมเพ่ือความเป็นธรรม 
- การสร๎างระบบหลักประกันในการด ารงชีพและระบบสังคมที่สร๎างเสริมสุขภาวะแกํผู๎สูงอายุ 
- การสร๎างสังคมที่คนไทยอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 
- การปฏิรูปการกระจายอ านาจเพ่ือเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชน

ท๎องถิ่น  
- ศิลปวัฒนธรรมกับการสร๎างสรรค์และเยียวยาสังคม   
- การปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการ 
- การปฏิรูปโครงสร๎างอ านาจ สูํการปรับดุลอ านาจที่เหมาะสม ระหวํางรัฐบาลกับชุมชนท๎องถิ่น  
- การปฏิรูประบบเกษตรกรรม : เพ่ือความเป็นธรรมและความม่ันคงทางอาหาร  
- การปฏิรูประบบการเมือง : พัฒนาความความเข๎มแข็งของพลเมืองเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย 
- การปฏิรูปโครงสร๎างและกฎหมายด๎านที่ดิน : การบริหารจัดการที่ดิน  
- การปฏิรูปการศึกษา : ปรับทิศทางการศึกษา เพื่อสร๎างคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
- ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง 

                                                           
๓๑ การประชุมสมัชชาปฏิรูป คร้ังที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  
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- เพ่ิมพลังพลเมือง ปฏิรูประบบปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
- การปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียน : สิทธิ การเข๎าถึง และความเป็นธรรม เพ่ือการพัฒนาพลังงาน

อยํางยั่งยืน 
- พลังพลเมืองปฏิรูปสื่อเพ่ือการปฏิรูปสังคม 
- ปฏิรูปกลไกขับเคลื่อนความเสมอภาคระหวํางเพศ เสริมพลังพลเมืองสูํการปฏิรูปประเทศไทย 
- การบริหารจัดการน้ า และแก๎ไขอุทกภัยอยํางมีสํวนรํวมและบูรณาการ 
- กลไกและกระบวนการในการปฏิรูปประเทศไทยระยะยาว 
จะเห็นได๎วําการเกิดขบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” และ “สมัชชาปฏิรูป” ได๎ท าให๎ภาคประชาสังคมใน

ระดับตํางๆ มี พ้ืนที่ เข๎ารํวมสํงเสียงแสดงเจตนารมณ์ของตนเองในระดับนโยบายได๎มากขึ้น (Civic 
engagement) ถือเป็นกลไกส าคัญที่เอ้ือให๎ภาคประชาสังคมได๎แสดงบทบาทการเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา
ประเทศอยํางเข๎มแข็ง  

จวบจนถึงปี ๒๕๕๖ ที่การเมืองไทยมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญอีกครั้ง ซึ่งสังคมได๎เห็นภาพที่ภาค
ประชาสังคมเรือนแสนออกมาชุมนุมเพ่ือ “ตํอต๎านความไมํเป็นธรรมทางการเมืองกรณีพ.ร.บ. นิรโทษกรรม” 
จนส าเร็จและได๎ยกระดับข๎อเรียกร๎องเพ่ือ “ขับไลํรัฐบาล” เพ่ือเปิดทางให๎เกิด “การปฏิรูปประเทศไทย” และ
ในที่สุดจึงน าไปสูํการยุบสภาและพยายามให๎มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหมํที่ประสบปัญหาการคัดค๎านจนไมํ
สามารถเลือกตั้งได๎ในหลายจังหวัด จนในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยให๎การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นโมฆะ  

ความขัดแย๎งทางการเมืองไทยในชํวงนั้นยังคงด าเนินตํอไปอยํางไมํมีทีทําวําจะยุติงํายๆ และอยํางสันติ
บนพื้นฐานของประชาธิปไตย อยํางไรก็ตามกระแสการปฏิรูปทางการเมืองที่เกิดขึ้นกลับสํงผลเชิงบวกตํอการมี
สํวนรํวมของภาคประชาสังคมที่มากขึ้น มีการสร๎างพ้ืนที่การมีสํวนรํวมเพ่ือปรับปรุงแก๎ไขกติกาทางการเมือง
และกลไกของรัฐ ให๎สามารถลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรมได๎จริงในสังคมไทย กลไกที่สร๎างการมี
สํวนรํวมแบบนี้ได๎น าไปสูํการสร๎างความไว๎วางใจ ความเชื่อมั่น ลดความระแวงข๎อสงสัยและน าสูํการสร๎าง
ประชาธิปไตยท่ีประชาชนจะมีสํวนรํวมทางตรงได๎อยํางแท๎จริงและกว๎างขวางในระยะยาว อีกทั้งกระบวนการมี
สํวนรํวมแบบนี้ยังถือได๎วําเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยที่คนซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกตํางหลากหลายแตํมีเปูาหมาย
เดียวกันสามารถท างานรํวมกันได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

ในการนี้มีตัวอยํางที่ส าคัญ ได๎แกํ การกํอตั้งองค์กรตํอต๎านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ในปี ๒๕๕๔ ที่
เป็นการรวมตัวของภาคธุรกิจ หนํวยงานราชการ และมหาวิทยาลัย ๔๗ องค์กร เชํน สภาหอการค๎า สภา
อุตสาหกรรม ที่เล็งเห็นวําปัญหาคอร์รัปชั่นยิ่งนานวันยิ่งเลวร๎ายมากขึ้นเรื่อยๆ ถ๎าภาคประชาสังคมไมํท าอะ ไร
เลยปลํอยให๎เป็นเรื่องของภาครัฐ สถานการณ์ก็จะเลวร๎ายลงไปมากขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากคอร์รัปชั่นไมํได๎
มีผลตํอเศรษฐกิจอยํางเดียว แตํคอร์รัปชั่นน าไปสูํปัญหาอ่ืนๆ ด๎วย เชํน ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม ปัญหา
ความขัดแย๎งทางสังคม ปัญหาการชํวงชิงอ านาจทางการเมืองเพ่ือเข๎าสูํอ านาจไปแสวงหาผลประโยชน์ และยัง
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ท าลายระบบราชการให๎ด๎อยคุณภาพลงไปเรื่อยๆ เปูาหมายสูงสุดขององค์กร คือ ท าให๎สังคมไทย และคนไทย
ไมํยอมรับพฤติกรรมการโกงทุกรูปแบบ๓๒  

การเกิดขึ้นมาของเครือขํายเดินหน๎าปฏิรูป หรือ “Reform Now Network” เป็นการรวมพลังท างาน
รํวมกันของบุคคลและองค์กรด๎านตํางๆ ทั้งด๎านวิชาการ ด๎านธุรกิจ ด๎านชุมชน ด๎านการปฏิรูป ด๎านการพัฒนา
สังคม ฯลฯ จ านวนกวํา ๖๐ องค์กร เปิดตัวอยํางเป็นทางการ เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีเปูาหมาย
รํวมกันเพ่ือผลักดัน ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปประเทศบนวิถีทางประชาธิปไตยให๎เกิ ดผลก๎าวหน๎าและมี
ผลส าเร็จอยํางจริงจัง ยึดถือหลักการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนและทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง และประชาชนทุกคน
ต๎องเป็นเจ๎าของการปฏิรูป๓๓  

นอกจากนั้นหลังการรัฐประหารเมื่อพฤษภาคม ๒๕๕๗ มีการจัดท ารํางรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๘ หรือ
ฉบับที่ ๒๐ ที่หลายฝุายคาดหวังวํา จะต๎องเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีกวําเดิม ภาคประชาสังคม มากกวํา ๓๐ องค์กร 
ทั่วประเทศก็ได๎รํวมมือกันจัดตั้งสภาประชาชนเพ่ือการปฏิรูปขึ้น เพ่ือเป็นแกนองค์กรเครือขํายภาคพลเมืองใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยและการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหมํ ที่มุํงหวังวําจะน าไปสูํการลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม การเพิ่มพลังประชาชน โดยมีเจตนารมณ์และแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ข๎อ ๑. สภาประชาชนเพ่ือการปฏิรูป ท าหน๎าที่ในการเชื่อมโยงองค์กรภาคประชาชนทุกภาคสํวน เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นและจัดท าข๎อเสนอตํอการปฏิรูปประเทศ และการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยํางเป็นอิสระ 
 ข๎อ ๒. สภาประชาชนเพ่ือการปฏิรูป เห็นวํา รัฐธรรมนูญฉบับใหมํอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ จะต๎องก าหนดกรอบทิศทางไปสูํการลดความเหลื่อมล้ า และกระจายอ านาจไปสูํการเพ่ิม
อ านาจประชาชน ทั้งเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค นโยบายพ้ืนฐานแหํงชาติ การใช๎อ านาจทางการเมือง
โดยตรงของประชาชน ด๎วยการก าหนดให๎มี “สภาพลเมือง” เป็นอ านาจที่สี่ การก ากับตรวจสอบการใช๎อ านาจ
รัฐ การกระจายอ านาจ การปกครองสํวนท๎องถิ่น สิทธิในการก าหนดอนาคตเพ่ือการพัฒนาในแตํละท๎องถิ่น 
การขจัดความเหลื่อมล้ าจากการพัฒนาที่ไมํเป็นธรรม ตลอดจนการ รักษาไว๎ซึ่งหลักการส าคัญที่วํา 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรรํวมของคนไทย การน าไปใช๎ประโยชน์ใด ๆ ต๎องเป็นไปตามความเห็นรํวม
ของสังคม 
 ข๎อ ๓. สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป เห็นวําในระยะเวลาประมาณหนึ่งปีของการปฏิรูประเทศ รัฐบาล
ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออ านวยให๎คนไทยทุกคน ตระหนักและเข๎าไปมีสํวนรํวมในการปฏิรูป
ประเทศได๎อยํางหลากหลายชํองทาง ตลอดจนไมํด าเนินการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคตํอการปฏิรูป จนกวํา
ข๎อเสนอวําด๎วยการปฏิรูปในแตํละด๎านจะเป็นที่ยุติและมีความเห็นพ๎องต๎องกันของสังคม อาทิเชํน การชะลอ
การให๎สัมปทานส ารวจปิโตรเลียมรอบท่ี ๒๑ หรือยุติความพยายามในการสร๎างโรงไฟฟูาถํานหินไว๎กํอน เพราะ
เรื่องดังกลําวเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิรูปด๎านพลังงาน เป็นต๎น 
 ข๎อ ๔. สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป ให๎ความส าคัญกับการปฏิรูปที่มาจากการระดมความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคสํวน แตํด๎วยระยะเวลาจ ากัดเพียงหนึ่งปี จึงท าได๎เพียงบางเรื่องเทํานั้น ดังนั้นต๎องมีการวาง
พ้ืนฐาน กลไกหรือกฎหมายและมีการก าหนดเงื่อนไขให๎มีการด าเนินงานตํอเนื่องไว๎ในรัฐธรรมนูญ 
                                                           
๓๒ ข๎อเสนอมาตรการก าจัดคอร์รัปชันกํอนการเลือกตั้งเพ่ือสร๎างความมั่นใจให๎กับประชาชน โดยองค์กรตํอต๎านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) , 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (เอกสารอัดส าเนา) 
๓๓ ค าแถลง “เครือขํายเดินหน๎าปฏิรูป” หยุดความรุนแรง เร่ิมเจรจา เดินหน๎าปฏิรูป , มกราคม ๒๕๕๗ (เอกสารอัดส าเนา) 



 ๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  ๑ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของภาคประชาสังคม 
 

 
           
 
        
                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ขบวนการประชาสังคม 
 เง่ือนไขเชิงโครงสร้าง 

 การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง 

 นโยบายรัฐ 

 ปัญหาของ
ประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน 

 ปัญหาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ผลสะเทือน 

 การได้
ผลประโยชน์
เฉพาะของกลุ่ม 

 การเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบาย 

 การเปลี่ยน
ความสัมพันธ์
ทางอ านาจใน
สังคม 

 การจัดการชีวิต
กันเอง 

โครงสร้างทาง
การเมือง 

 

องค์กรการ
เคลื่อนไหว 

-ผู้น า /
ทรัพยากร/

ความ
สมานฉันท-์

กระบวนการ
เรียนรู้/

เครือข่าย ฯลฯ 

  

 ผล 
ประโยชน ์

 ความ
เดือดร้อน 

 ส านึกร่วม 

ฝ่ายต่อต้าน / 
กลุ่มผลประโยชน ์
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บทที่ ๔ 
กลไกหนุนเสริมการท างานภาคประชาสังคมและปัญหาอุปสรรค 

 
กลไกส าคัญอันหนึ่งในการหนุนเสริมให๎ภาคประชาสังคมสามารถท างานรํวมพัฒนาสังคมไทยได๎อยําง

ยั่งยืน คือ การมีงบประมาณสนับสนุนการท างานอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ
คนท างานในการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎แกํกลุํมเปูาหมายตํางๆ ให๎เทําทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาคนกลุํมตํางๆ ในสังคมให๎เกิดจิตส านึกสาธารณะ หรือ
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ตืน่รู๎มากข้ึน แตํที่ผํานมากลับพบปัญหาวําการท างานของภาคประชาสังคมสํวน
ใหญํ มีงบประมาณมาจากการบริจาคหรือการรับการสนับสนุนเป็นรายโครงการเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งมีแนวโน๎มลด
น๎อยลงและไมํตํอเนื่องส าหรับการท างานในระยะยาว และที่ส าคัญมักเป็นการสนับสนุนเพียงงบประมาณ
ส าหรับการท างาน ไมํมีการสนับสนุนส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถหรือการสร๎างระบบสวัสดิการหรือ
ความมั่นคงใดๆ ให๎กับคนท างาน 
 
๔.๑ ภาครัฐกับการสนับสนุนการพัฒนาภาคประชาสังคมไทย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ถือได๎วําเป็นหนํวยงานหลักในภาครัฐที่มี
การหนุนเสริมการท างานของภาคประชาสังคม ผํานแนวคิดเรื่องการสํงเสริมการจัดสวัสดิการของคนในสังคม 
โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนงานที่หลากหลาย หนึ่งในกลไกที่ส าคัญ คือ การมีกองทุนเพ่ือสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีกองทุนอยูํในความรับผิดชอบรวม ๔ กองทุน ได๎แกํ (๑) กองทุนคุ๎มครอง
เด็ก (๒) กองทุนผู๎สูงอายุ (๓) กองทุนสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๔) กองทุนสํงเสริมการจัด



 ๕๓ 

 

สวัสดิการสังคม  ซึ่งทั้ง ๔ กองทุนนี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือพิทักษ์สิทธิและหนุน
เสริมการจัดสวัสดิการสังคมให๎กับกลุํมเปูาหมายเฉพาะตามเจตนารมณ์ของแตํละกองทุน โดยทุกกองทุนมี
วัตถุประสงค์ที่เหมือนกันอันหนึ่ง คือ การสนับสนุนกิจกรรมระดับโครงการแกํภาคประชาสังคม ให๎ท างานใน
การหนุนเสริมการพัฒนาประชากรกลุํมตํางๆ เหลํานั้น รวมทั้งการท างานเพ่ือชํวยการกระจายการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในเชิงพ้ืนตํางๆ  

รายงานการศึกษา “การขับเคลื่อนกองทุนด๎านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย”๓๔ ซึ่งศึกษารูปแบบ
การบริหารจัดการกองทุนด๎านการพัฒนาสังคมดังกลําวข๎างต๎น ระบุย้ าชัดเจนวํา กองทุนได๎เพ่ิมโอกาสให๎กับ
กลุํมเปูาหมายของแตํละกองทุนได๎เข๎าถึงแหลํงงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น แตํก็พบวํามี
ข๎อจ ากัดของกองทุนที่เป็นอุปสรรคตํอการขับเคลื่อนการเข๎าถึงทุนของกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ  

- การบริหารจัดการกองทุนภายใต๎ระบบราชการ ที่แม๎จะท าให๎การใช๎จํายงบประมาณมีการควบคุม
ตรวจสอบได๎ แตํวิถีและวัฒนธรรมแบบราชการกลับกํอให๎เกิดความลําช๎าในการพิจารณาโครงการ การจํายเงิน
อุดหนุนรายบุคคล รวมทั้งขาดความริเริ่มสร๎างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาอีกด๎วย 

- การขาดฐานข๎อมูลในการด าเนินงานและขาดการติดตามประเมินผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ท า
ให๎กองทุนไมํมีฐานข๎อมูลเพื่อน ามาใช๎ในการวางยุทธศาสตร์การด าเนินงานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- สัดสํวนการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการบริหารกองทุนจากภาคประชาสังคมมีน๎อยกวําภาครัฐ ทั้งนี้
ยกเว๎นกองทุนสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีสัดสํวนของกรรมการบริหารกองทุนจากภาครัฐ ๘: 
ภาคประชาสังคม ๙ ความแตกตํางดังกลําวท าให๎กองทุนสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มี
กระบวนการด าเนินงานที่สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนากองทุนได๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
ตอบสนองปัญหาความจ าเป็นของคนพิการได๎มากกวํากองทุนอ่ืนๆ 

- ความจ ากัดของแหลํงที่มาของงบประมาณ (ยกเว๎นกองทุนสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 
ซึ่งมีที่มาจากงบประมาณแผํนดินเพียงแหลํงเดียว ท าให๎มีข๎อจ ากัดในการบริหารกองทุนทั้งงบประมาณขาเข๎า
และขาออก อีกท้ังยังขาดความสม่ าเสมอในการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอยํางเพียงพอตํอการพัฒนาใน
ระยะกลางและระยะยาวอีกด๎วย 

นอกจากกระทรวง พม.แล๎ว  ยังพบวํามีกองทุนที่สนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคมที่ส าคัญใน
อีก ๒ หนํวยงาน(กองทุน) คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  ทั้งนี้ รายงานการศึกษาเรื่อง บทบาทของกองทุนที่สนับสนุนภาคประชาสังคมที่
ด าเนินการในประเทศไทย๓๕ ระบุวํา พอช. ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่อยูํภายใต๎การบริหารจัดการโดยภาครัฐ และ
ได๎รับงบประมาณหลักในการด าเนินงานมาจากงบประมาณแผํนดิน กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ไมํใชํราชการ มี พ.ร.บ.เฉพาะของตัวเองรองรับการท างาน โดยอยูํ

                                                           
๓๔  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย “ การขับเคลื่อนกองทุนด๎านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ”“Social Development Funds 
Mobilization of Thailand” โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์ และคณะ สถาบันวิ จัยให๎ค าปรึกษาแหํงมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ได๎รับทุนสนับสนุนโดยแผนสุขภาวะประชากรกลุํมเฉพาะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ 
๓๕ รายงานการศึกษาเร่ือง บทบาทของกองทุนที่สนับสนุนภาคประชาสังคมทั้งในสังคมไทยและตํางประเทศ โดยอาจารย์ ดร .ธันยา  
รุจิเสถียรทรัพย์ , เมษายน ๒๕๕๘ (เอกสารอัดส าเนา) 



 ๕๔ 

 

ภายใต๎การก ากับดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี มีแหลํงงบประมาณหลักมาจากร๎อยละ ๒ ของภาษีสุราและบุหรี่ 
ซึ่งเป็นแหลํงงบประมาณหลักนอกภาครัฐและบรรจุอยูํในกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให๎ สสส . มีแหลํง
เงินทุนที่แนํนอนกวําพอช. และสามารถวางแผนการด าเนินงานสร๎างเสริมสุขภาพอยํางตํอเนื่องทั้งระยะกลาง
และระยะยาวได๎  

อยํางไรก็ตามพบวํากองทุนเหลํานี้ไมํได๎มีเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาภาคประชาสังคมโดยตรง แตํมีการ
พัฒนาภาคประชาสังคมในฐานะกลไกขับเคลื่อนหนึ่งเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายหลักของกองทุนนั้นๆ  โดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนให๎ความส าคัญกับการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับองค์กรชุมชนในการเข๎าถึงบริการสาธารณะ 
สํวนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ ให๎ความส าคัญกับเครือขํายตํางๆในการมีสํวนรํวมใน
ขบวนการสร๎างเสริมสุขภาพ  
 
๔.๒ ข้อจ ากัดด้านการพัฒนาก าลังคนและความม่ันคงของคนท างานภาคประชาสังคม  

เมื่อมาพิจารณาการด าเนินงานพัฒนาสังคมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ตําง ๆ ในชํวงกวํา ๔๐ ปีที่
ผํานมา ที่มุํงท างานเพ่ือประโยชน์สํวนรวมของสังคม แตํกลับไมํได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอยําง
เหมาะสมตํอเนื่อง ทั้ง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมเหลํานั้น ที่รวมถึงองค์กรพัฒน าเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ หรือภาคประชาชนในรูปแบบอื่นๆสามารถท างานด๎านสังคมได๎อยํางคลํองตัว โดยถือวําการ
พัฒนาสังคมจะเป็น “เรื่องของทุกคน” หรือ “เรื่องสาธารณะ” ในประเทศพัฒนาแล๎วและประเทศก าลังพัฒนา
หลายประเทศตํางก็ให๎ความส าคัญกับบทบาทของภาคประชาสังคม บางประเทศมีการจัดสรรงบประมาณหรือ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคมอยํางชัดเจนและตํอเนื่อง เชํน ประเทศแคนาดา 
ประเทศสวีเดน ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต๎น 

เอกสารวิชาการเรื่องศักยภาพและบทบาทขององค์การสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย ได๎วิเคราะห์
เรื่องความมั่นคงในการท างานขององค์การสาธารณประโยชน์๓๖ ไว๎อยํางนําสนใจวําในปัจจุบันสถานะของ
เจ๎าหน๎าที่ขององค์การสาธารณประโยชน์ ไมํได๎รับการรับรองด๎วยกฎหมายใด ๆ นอกจากการรับรู๎กันในแวดวง
ที่จ ากัด ซึ่งมีข๎อสรุปส าคัญดังนี้ 

(๑) เจ๎าหน๎าที่สํวนใหญํขององค์การสาธารณประโยชน์  เกือบทุกระดับ และเกือบทุกองค์กร (ยกเว๎น
องค์การสาธารณประโยชน์ที่สนับสนุนโดยหนํวยงานราชการ เชํน มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิวิเทศพัฒนา และ
ส านักงานสาขาขององค์การข๎ามชาติ) ไมํมีความมั่นคงในการท างาน เนื่องจากต๎องขึ้นอยูํกับการสนับสนุนของ
แหลํงทุน เมื่อแหลํงทุนเลิกสนับสนุนก็มักจะปิดโครงการและเจ๎าหน๎าที่ต๎องตกงานไป  

(๒) ด๎านสวัสดิการท างานพบวํา แตกตํางจากระบบราชการและภาคธุรกิจเอกชน ที่มีระบบสวัสดิการ
ที่ชัดเจน ในขณะที่องค์การสาธารณประโยชน์ไมํมีความชัดเจนและแตํละองค์กรจะแตกตํางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
ผู๎บริหารขององค์กรที่จะให๎ความส าคัญ ดังนั้นจึงพบวํามีองค์กรสาธารณประโยชน์เพียงจ านวนน๎อยที่สามารถ
จัดสวัสดิการการท างานให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎ เชํน สิทธิในการลาคลอดโดยได๎รับเงินเดือนเต็มจ านวน การลาเพ่ือ
ศึกษาตํอโดยรับเงินเดือนเต็มจ านวน เป็นต๎น 

                                                           
๓๖ ข๎อมูลจากเอกสารอัดส าเนาเร่ือง ศักยภาพและบทบาทขององค์การสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย เขียนโดยสังคม คุณคณากรสกุล 
เผยแพรํเมื่อประมาณปี ๒๕๔๗ 



 ๕๕ 

 

(๓) การเติบโตในสายอาชีพ พบวํา เจ๎าหน๎าที่ขององค์การสาธารณประโยชน์ ไมํมีการเติบโตในสาย
อาชีพที่ชัดเจนเหมือนวิชาชีพอ่ืนๆในภาคราชการ หรือหนํวยงานธุรกิจ และไมํมีสถานะต าแหนํงด๎านการ
บริหารที่ชัดเจน เชํน แตํละหนํวยงานเรียกผู๎บริหารองค์กรแตกตํางกันเชํน ผู๎อ านวยการ ผู๎จัดการ ผู๎
ประสานงาน เลขาธิการ เป็นต๎น ในระดับเจ๎าหน๎าที่ก็แบํงฝุายไปตามกิจกรรม ทั้งนี้ไมํพบวํามีการก าหนดเรื่อง
การเติบโตในสายงานอาชีพ อัตราเพ่ิมของผลตอบแทน ซึ่งความแตกตํางดังกลําว ผู๎ที่ช านาญการบางเรื่องอาจ
ตกงานหรือได๎รับเงินเดือนในองค์กรหนึ่งๆ ต่ ากวําเจ๎าหน๎าที่ระดับลํางขององค์กรอื่นก็ได๎ 

ส าหรับความมั่นคงในมิติของหนํวยงานองค์การสาธารณประโยชน์ ในที่นี้หมายถึง การด ารงอยูํของ
องค์การสาธารณประโยชน์ พบวํา ในอดีตมีความพยายามจะท าให๎องค์กรเหลํานี้ มีความมั่นคงโดยก าหนดเป็น
เงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ หรือ สมาคม โดยจะต๎องมีเงินกองทุนส าหรับหนํวยงาน แตํยังไมํพบวํามี
หลักประกันใดๆ ในการมีแหลํงทุนที่จะสนับสนุนการท างานขององค์กรเหลํานี้อยํางตํอเนื่อง ในภาพรวมจึงพอ
สรุปลักษณะความไมํม่ันคงได๎โดยสังเขป ๔ ประเด็น ดังนี้ 

(๑) การไมํมีหลักประกันความตํอเนื่องในการสนับสนุนของแหลํงทุน มักขึ้นอยูํกับความสามารถของ
ผู๎บริหารขององค์กรนั้นๆ ในการสร๎างผลงานและการรักษาคุณภาพของกิจกรรมที่ด าเนินการ เนื่องจากแหลํง
ทุนระยะหลังเน๎นการตรวจสอบผลการด าเนินการ 

(๒) แหลํงทุนบริจาคที่มาจากตํางประเทศได๎มีการย๎ายพ้ืนที่การสนับสนุน ไปยังกลุํมประเทศที่ยังขาด
โอกาสในการพัฒนามากกวําประเทศไทย เชํน กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ พมํา ท าให๎แหลํงทุนในไทยลดลง 

(๓) แหลํงทุนจากภาครัฐไทยในปัจจุบันแม๎จะเพ่ิมมากขึ้น แตํมีองค์การสาธารณประโยชน์จ านวนไมํ
มากนักที่สามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ได๎ เชํน กรมประชาสงเคราะห์ ที่สนับสนุนงบประมาณให๎องค์การ
สาธารณประโยชน์ด าเนินการเป็นเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๔) เป็นเงินเพียง ๒๙๖.๓๒ ล๎านบาท ในชํวง
ระยะเวลาเดียวกัน “กองทุนสิ่งแวดล๎อม” สนับสนุนงบประมาณเพียง ๑๘๔.๙๖ ล๎านบาท ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติสนับสนุนเพียง ๑๙๖.๒ ล๎านบาท โดยมีหนํวยงานรัฐที่สนับสนุนการ
ด าเนินการขององค์การสาธารณประโยชน์สูงสุดคือ กระทรวงสาธารณสุข เชํน กองประกอบโรคศิลป์สนับสนุน 
๔๑๔.๒๗ ล๎านบาท กองโรคเอดส์สนับสนุน ๕๘๙.๕ ล๎านบาท  

(๔) ความมั่นคงด๎านการด าเนินงาน เนื่องจากองค์การสาธารณประโยชน์สํวนใหญํมีลักษณะการ
ด าเนินการในรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองตํอปัญหาทางสังคมแบบเฉพาะหน๎า ซึ่งก็มีผลมาจากแนวคิดและการ
สนับสนุนของแหลํงทุน ดังนั้นการจัดตั้งองค์การสาธารณประโยชน์ เพ่ือด าเนินการแก๎ปัญหาหนึ่ง ๆ เมื่อสภาพ
ของปัญหาเฉพาะหน๎านั้นๆ หมดไป ก็มักต๎องปิดโครงการ ยุบตัวไป หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมด าเนินการ ไมํได๎
สนับสนุนการแก๎ปัญหาแบบยั่งยืน  

ทั้งนี้สามารถจ าแนกกิจกรรมขององค์กรเอกชนได๎โดยสังเขปดังนี้ 
(๔.๑) การบริการสังคม ซึ่งเป็นการบริการเชิงปัจเจกชน สร๎างจิตส านึก สร๎างความพึงพอใจ ให๎

ค าปรึกษา แนะน าด๎านอาชีพ 
(๔.๒) การเสริมสร๎างประชาสังคม และการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่ง

เน๎นกิจกรรมด๎านการรวมกลุํมเชิงสังคม เพื่อท ากิจกรรมบางอยํางรํวมกัน หรือผลักดันนโยบายส าคัญ ในกรณีที่
เป็นการผลักดันเชิงนโยบาย เมื่อเสร็จสิ้นหรือบรรลุผลดังกลําวแล๎ว มักยุบตัวลง 



 ๕๖ 

 

(๔.๓) การรณรงค์ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมากมักเน๎นเรื่องการอนุรักษ์มากกวําการ
น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในลักษณะทวนกระแสหรือต๎านกระแสโลกาภิวัฒน์ หรือการเติบโตของทุน
นิยม 

ในขณะที่การวิเคราะห์ถึงความเข๎าใจและการยอมรับของประชาชนตํอบทบาทขององค์การ
สาธารณประโยชน์ พบวํามีความหลากหลาย ดังนี้ 

(๑) การรับรู๎ในฐานะของผู๎ใจบุญ โดยประชาชนจ านวนหนึ่งพิจารณาจากข๎อมูลขําวสารที่ปรากฏผําน
สื่อมวลชน โดยเฉพาะมูลนิธิบางแหํงเน๎นการบริจาคทรัพย์สินเพ่ือชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม หรือการที่
บุคคลที่มีฐานะทางสังคมได๎สมัครเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิกู๎ภัย เป็นต๎น 

(๒) การรับรู๎ในฐานะของผู๎ท าอาชีพหนึ่ง โดยประชาชนกลุํมหนึ่งมีมุมมองวําบุคลากรขององค์การ
สาธารณประโยชน์ เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีผลประโยชน์ตอบแทน ในรูปของเงินเดือน สวัสดิการตํางๆ และต๎อง
ท างานไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ 

(๓) การรับรู๎ในฐานะผู๎เสนอทางเลือกด๎านการพัฒนา โดยพิจารณาจากประเด็นการเคลื่อนไหวของ
องค์การสาธารณประโยชน์ และเมื่อเสนอประเด็นเคลื่อนไหวที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน 
มักจะได๎รับการตอบรับที่ดี และสามารถสร๎างให๎เกิดความรํวมมือของภาคประชาชนได๎ อาทิเชํน การรวบรวม
รายชื่อเพ่ือตรวจสอบ ถอดถอนนักการเมืองที่กระท าการทุจริตตํอหน๎าที่ 

(๔) การรับรู๎ในฐานะผู๎ขัดขวางการพัฒนา เชํน การคัดค๎านการสร๎างเขื่อน การสร๎างถนน ซึ่งผู๎ที่อยูํ
หํางไกลมักมองวําโครงสร๎างพ้ืนฐานการพัฒนาดังกลําวเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศในภาพรวม อีกทั้ง
องค์การสาธารณประโยชน์จ านวนหนึ่งมีภาพลักษณ์ด๎านความรุนแรง เชํนการปิดถนน การท าร๎ายเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ 

สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วีรบูรณ์ วิสารทกุล๓๗(๒๕๕๖) ที่ได๎ส ารวจข๎อจ ากัดขององค์กรพัฒนาเอกชน 
ระบุวําเงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการสํงเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม โดยพบวําเงินทุนหลักเป็นเงินให๎
ความชํวยเหลือจากตํางประเทศที่ปัจจุบันมีแนวโน๎มลดลง ขณะที่การหารายได๎ขององค์กรพัฒนาเอกชนในด๎าน
อ่ืนๆ ไมํวําจะเป็นงานรับจ๎างท างานวิจัย งานฝึกอบรม หรือการขายสินค๎า เป็นเพียงแหลํงเงินทุนจ านวนน๎อย
เทํานั้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และเป็นทิศทางเดียวกับแหลํง
ทุนของทุนแบบให๎เปลํา (grant) ในตํางประเทศที่มีแนวโน๎มที่ลดต่ าลง เชํน ในประเทศอังกฤษ เมื่อ
เปรียบเทียบจ านวนองค์พัฒนาเอกชน และผู๎ประกอบการทางสังคมที่มีจ านวนมากขึ้น ในขณะที่ทุนการท างาน
ทางสังคมจะมีลักษณะการด าเนินการผํานการให๎บริการและสินค๎ามากขึ้นในรูปของสัญญาและการขาย 
(subcontract and trading) ทั้งนี้ องค์กรจะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ทางการเงิน
ขององค์กรอยูํในสภาพพ่ึงพาเงินบริจาคและเงินโครงการ ที่ถูกควบคุมโดยแหลํงทุน  

โดยสรุปกลําวได๎วําการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมในบริบทของสังคมไทย ยังต้อง
เผชิญปัญหาอุปสรรคอีกมาก ที่ส าคัญ คือ การขาดงบประมาณที่ม่ันคงในการท างาน ขาดหน่วยงานหรือ

                                                           
๓๗ วีรบูรณ์  วิสารทกุล  การท างานขององค์กรพัฒนาเอกชนกับคนจนเมืองและความท๎าทายในอนาคต , พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เอกสารอัด
ส าเนา)  



 ๕๗ 

 

กฎหมายรองรับการด าเนินงานของภาคประชาสังคมที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินกิจกรรมของภาคประชา
สังคมไม่มีเสถียรภาพ และไม่ต่อเนื่องจนสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมอย่างย่ังยืน  

ในทางกลับกันกลับพบวํา แม๎ยังมีความรุนแรงและซับซ๎อนของปัญหาสังคมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยผูกโยง
อยํางแนบแนํนกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม ท าให๎มีความยุํงยากที่ภาคประชา
สังคมจะเข๎าไปเกี่ยวข๎องมากขึ้น  ขบวนการพัฒนาภาคประชาสังคมก็ยังขาดความเป็นระบบที่จะมารองรับ
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ อาทิเช่น 
ยังขาดการจัดระบบข้อมูลและฐานข้อมูลภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนา ขาดการสนับสนุนการรวมรวบ
หรือสังเคราะห์ประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ส าคัญหลายสํวนจะติดอยูํกับตัวบุคคลที่
ท างาน โดยมิได๎ถูกถํายทอดหรือไมํได๎มีชํองทางการถํายทอดองค์ความรู๎และประสบการณ์เหลํานั้นไปสูํ
คนท างานรุํนใหมํๆ อีกทั้งยังขาดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในภาคประชาสังคมที่ต้อง
อาศัยความรู้  ทักษะความช านาญ  และประสบการณ์ที่มากขึ้น  การท างานโดยอาศัยอุดมการณ์เพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอ ท าให๎ในปัจจุบันคนท างานด๎านนี้ก าลังลดน๎อยลงโดยเฉพาะคนรุํนใหมํ  เหตุเพราะ
รายได๎ที่ไมํเพียงพอกับคําครองชีพและความอยูํรอดทํามกลางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   

ตามที่กลําวมาข๎างต๎น สะท๎อนให๎เห็นสถานการณ์ปัญหาด๎านตํางๆ ที่มีสภาพของความเหลื่อมล้ าใน
สังคม ทีย่ังไมํถูกแก๎ไขอีกมากมาย ขณะเดียวกันก็ยังมีข๎อจ ากัดของการพัฒนาความเข๎มแข็งและการเติบโตของ
ภาคประชาสังคม เหลํานี้จึงท าให๎ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาการเข๎าถึงสิทธิและบริการของรัฐขั้น
พ้ืนฐานโดยไมํถูกเลือกปฏิบัติมีแนวโน๎มที่จะรุนแรงมากขึ้น และอาจน าไปสูํปัญหาความแตกแยกในสังคมใน
ระยะยาว  การที่รัฐจะเลือกใช้วิถีกลไกรัฐเพียงล าพังในการจัดการปัญหาเหล่านี้ ทั้งที่รัฐเองแม้จะมีขนาด
ใหญ่แต่ก็ขาดประสิทธิภาพ และมีข้อจ ากัดมากมาย ไม่สามารถเข้าถึง เข้าใจ และแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่
สลับซับซ้อนนี้ได้ทั้งหมดอาจเป็นความเสี่ยงของการพัฒนามากเกินไป จึงจ าเป็นต๎องมีทางเลือกการพัฒนา
ทั้งกลไกที่จะสํงเสริมความเข๎มแข็งภาคประชาสังคม และมีระบบการเงินการคลังสนับสนุนอยํางยั่งยืน เพ่ือให๎
สามารถรํวมเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕ 
ประสบการณ์การพัฒนาการคลังเพื่อพัฒนาภาคประชาสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
จากกระแสโลกที่การพัฒนาโดยอ านาจรัฐและทุนถึงทางตัน แม๎มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตํสังคมก็

ไมํได๎สงบสุข หากแตํมีทุกข์ที่สลับซับซ๎อนขึ้น นานาประเทศที่พัฒนาแล๎วและต๎องเผชิญวิกฤตสังคมและ
เศรษฐกิจตํางต๎องหันกลับมามองก าลังคนสํวนใหญํของตน ซึ่งก็คือประชาชนหรือพลเมืองที่ตื่นรู๎ เอาธุระกับ
ปัญหาสาธารณะ ที่เรียกวํา “ประชาสังคม” 

ซึ่งแตํละประเทศตํางก็มีพ้ืนฐานสังคม วัฒนธรรม และความเข๎มแข็งที่เป็นพ้ืนฐานของประชาชน
ตํางกัน แตํตํางก็มีวิธีที่จะหนุนเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม ให๎เข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาสังคมของ
ประเทศตนในรูปแบบที่ตํางกันไป ในการนี้จ าเป็นต๎องใช๎ทรัพยากรและการจัดการภายใต๎กระบวนทัศน์ตํอเรื่อง
นี้ที่สร๎างสรรค์ จริงใจ และจริงจังอยํางเป็นระบบ ตํอเนื่อง จึงจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงในสังคมได๎ 

การคลังเพื่อพัฒนาภาคประชาสังคม มีหลักการที่ส าคัญ คือ การกระจายอ านาจการจัดการการ
คลังบางส่วนออกจากภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงนวัตกรรม 
ด้วยกลไกที่มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีการแสวงหาแหล่งรายได้และจัดการให้ได้มา
ด้วยวิธีการที่มีความม่ันคง เช่น การออกเป็นกฎหมายรองรับ 

การศึกษาการบริหารจัดการกองทุนตามกฎหมายส าหรับกลุํมประชากรทั้ง ๔ กองทุนที่ได๎กลําวไปใน
ตอนต๎น พบวําแตํละกองทุนมีสถานะการเงินและการด าเนินงานในระดับที่ไมํเทํากัน การที่จะท าให๎ประชากร
กลุํมตํางๆ รวมทั้งภาคประชาสังคมที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและที่ เรียกเป็นอยํางอ่ืนได๎รับการหนุนเสริมการ
ท างานด๎านการพัฒนาสังคมมากข้ึน กองทุนต๎องสามารถปฏิบัติงานได๎คลํองตัวมากกวําที่เป็นอยูํ อีกทั้งยังต๎องมี
แนวคิดท่ีแตกตํางไปจากเดิม กลําวคือต้องเน้นที่การพัฒนาขีดความสามารถ และสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
ประชาสังคมให้สามารถท างานพัฒนาเชิงนวัตกรรมได้มากขึ้น การปฏิรูปหรือจัดตั้งกองทุนใหม่จึงมีความ
จ าเป็น   

โดยต๎องเป็นกองทุนที่ภาคประชาสังคม ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการบริการของกองทุน ได๎อยําง
แท๎จริง ที่รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการและการท างานพัฒนาด้านสังคม ให้เป็นองค์กร
รับทุนที่มีธรรมมาภิบาล โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ การตอบสนองต่อสาธารณะ การมี



 ๕๙ 

 

ประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น มีการสํงเสริมให๎เกิดนวัตกรรมการพัฒนาสังคมมากขึ้น สํงเสริมการพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนให๎เข๎มแข็ง มีการสนับสนุนการขับเคลื่อน/เปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติและนโยบาย ท าให๎ภาค
ประชาสังคมมีพ้ืนที่การท างานทางสังคมมากขึ้น ซึ่งในที่สุดการท างานของภาคประชาสังคมที่เป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่มากขึ้นจะสํงผลให๎กลุํมเปราะบางทางสังคม/กลุํมที่เข๎าไมํถึงบริการสามารถเข๎าถึง
บริการได๎มากขึ้น ปัญหาทางสังคมหรือประเด็นสาธารณะตํางๆ ได๎รับการหนุนเสริมให๎เกิดการจัดการเพ่ือ
แก๎ปัญหาอยํางมีสํวนรํวม 
 
๕.๑ การคลังเพื่อพัฒนาภาคประชาสังคมในประเทศไทย 

๕.๑.๑ องค์กรต่างประเทศกับการสนับสนุนภาคประชาสังคมไทย  
การด าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอไทยในอดีตได๎รับการสนับสนุนจากแหลํงทุน

ตํางประเทศ ตามประเด็นปัญหาตํางๆ ตั้งแตํชํวงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  ๓ โดย
เริ่มที่มีเอ็นจีโอตํางประเทศได๎เข๎ามาท างานชํวยผู๎ลี้ภัย ในชํวงปี ๒๕๒๑– ๒๕๒๓ จากนั้นเอ็นจีโอที่ท างานอยูํใน
คํายอพยพได๎ออกมาท างานพัฒนาสังคมแถบพื้นท่ีชายแดนโดยได๎เริ่มในพื้นที่ภาคอีสาน 

ตํอมาป ี๒๕๒๓ – ๒๕๒๖ การท างานของเอ็นจีโอขยายตัวมากขึ้น โดยได๎รับการสนับสนุนด๎านเงินทุน
จากเอ็นจีโอตํางประเทศ เชํน ยูเสด ญี่ปุุน ออสเตรเลีย หรือประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งเอ็นจีโอตํางประเทศเหลํานี้ ได๎รับ
เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศของเขาสํวนหนึ่ง และอีกสํวนหนึ่งเป็นเงินบริจาคที่ได๎รับจากการจัด
กิจกรรมหารายได๎การกุศลของเขาเอง แล๎วน าไปสํงเสริมพันธมิตรที่เป็นเอ็นจีโอของเขาในประเทศที่รัฐบาลของ
เขาให๎การชํวยเหลือผํานรัฐบาลประเทศนั้นๆ 

ตัวอยํางองค์กรเงินทุนตํางประเทศที่สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนไทย  
MISEREOR (THE GERMAN CATHOLIC ACTION FOR DEVELOPMENT) เป็นองค์กร 

คาทอลิคในเยอรมันนี กํอตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒) มีฐานะเป็นองค์กรเอกชนที่ไมํแสวงหาก าไร 
ด าเนินงานภายใต๎การดูแลของคณะกรรมการที่ประชุมรํวมบิช๏อบ เยอรมันนี เงินงบประมาณที่ใช๎ได๎มาจากการ
รณรงค์ในฤดูถือบวชประจ าปีของชาวคาทอลิค รวมทั้งเงินบริจาคและกองทุนสมทบอ่ืน ๆ ในเยอรมนี 
วัตถุประสงค์ให๎ทุนเพ่ือชํวยเหลือผู๎ได๎รับความเดือดร๎อน 

BROT  FUR  DE  WELT  หลังสงครามโลกครั้งที่  ๒ องค์กรศาสนาตําง ๆ ในเยอรมนีได๎รับการ
อุปถัมภ์จากองค์กรศาสนาอ่ืน ๆ ที่เป็นสมาชิกของ  WORLD  COUNCIL  OF  CHURCHES  ซึ่งได๎ให๎ความ
สนใจตํอการบรรเทาความเดือดร๎อน  ความยากจนและความเจ็บปุวยในประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก 

NOVIB ริเริ่มกํอตั้งขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๕๔ (พ.ศ. ๒๔๙๗) โดยความรํวมมือระหวํางกลุํม PLEIN กับ
คณะกรรมการ HUGENHOLZ มีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎องค์กรและหนํวยงานตําง ๆ ในเนเธอร์แลนด์รวมตัวเป็น
เอกภาพ เพ่ือรํวมแก๎ไขปัญหาในประเทศตําง ๆ  

ICCO เป็นองค์กรเอกชนที่สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม กํอตั้งขึ้นเมื่อ  ค.ศ. 
๑๙๖๔ โดยความรํวมมือระหวํางองค์กรศาสนาตําง ๆ ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ 

APHD กํอตัง้ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๗๗ โดยพัฒนามาจาก ASIA FUND ซึ่งได๎รับความสนับสนุนรํวมมือจาก
องค์กรพัฒนาคาทอลิก ในออสเตรเลียและแคนาดา 
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CEBEMO เป็นองค์กรทางศาสนาคาทอลิกในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์ทั้งหมด 

TERRE  DES  HOMME   เป็นองค์กรการกุศล กํอตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และขยายไปใน
ประเทศอ่ืนๆ ทั้งในและนอกทวีปยุโรป ได๎รับเงินทุนจากการรณรงค์หาทุนและการรํวมทุนกับ CIDA 

อี ยู  หรือกองทุนสหภาพยุโรป เป็นกองทุนที่สํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศไทยและสหภาพ
ยุโรป สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืนในประเทศไทย ด๎วยการท าให๎เกิดความรํวมมือ
ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและสนับสนุนเงินทุน (Grants) ให๎แกํองค์กรที่เป็นผู๎คิดค๎นริเริ่มโครงการอันเป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศ ไมํวําจะเป็นมหาวิทยาลัย องค์การพัฒนาภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจตํางๆ ที่
มุํงเน๎นการพัฒนาในด๎านหลัก ได๎แกํ การค๎าขายและการลงทุน การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สภาพแวดล๎อม พลังงาน และการพัฒนาอยํางยั่งยืน ธรรมาภิบาล 

องค์กรตํางประเทศสํวนใหญํจะให๎ความส าคัญกับการบริจาคเพ่ือการพัฒนาส าหรับผู๎ด๎อยโอกาส  โดย
ได๎รับการสนับสนุนมาจากสถาบันศาสนา ดังนั้นองค์การตํางประเทศ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชนตํางประเทศ  
องค์การสหประชาชาติ  รัฐบาลแคนาดา  รัฐบาลเยอรมันนี ฯลฯ จึงให๎เงินบริจาคแกํโครงการตําง ๆ ที่เอ็นจีโอ
ไทยเสนอ โดยการเขียนโครงการขอทุน ๑ ปี หรือ ๓ ปี แล๎วแตํกรอบกติกาของแหลํงทุน  

ในประเด็นนี้  รัฐบาลไทยก็ได๎รับเงินจากประเทศตําง ๆ เหลํานี้เชํนเดียวกัน และเป็นแหลํงทุนประเภท
เดียวกับที่เอ็นจีโอได๎รับ เชํน USAID หรือ UNDP เป็นต๎น อยํางไรก็ตามในปัจจุบันแหลํงทุนจากตํางประเทศ 
มองวําประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว จึงหันไปให๎การสนับสนุนแกํประเทศเพ่ือนบ๎านแทน  (ลาว พมํา 
เวียดนาม กัมพูชา)   

๕.๑.๒ การสนับสนุนการพัฒนาสังคมโดยภาคประชาสังคมภายในประเทศไทย  
แหลํงเงินทุนที่สนับสนุนการท างานของเอ็นจีโอไทยสํวนหนึ่งมาจากการบริจาคภายในประเทศ ซึ่งสํวน

ใหญํจะเป็นองค์กรที่ท างานกับกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสด๎านเด็กซึ่งสังคมมองเห็นชัดเจน และยังได๎ การสนับสนุนจาก
รัฐบาลซึ่งในระยะหลังมักมีการตั้งเป็นกองทุนตามกฎหมายภายใต๎กระทรวงตําง  ๆ ที่เห็นบทบาทและ
ความส าคัญของเอ็นจีโอ จึงให๎การสนับสนุนงานด๎านการพัฒนา เชํน กองทุนสิ่งแวดล๎อม ที่จัดตั้งขึ้นใน
กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต๎การ
ก ากับของคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม และกองทุนตามกลุํมประชากร ได๎แกํ ผู๎สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ที่อยูํ ในความดูแลของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต๎น ตลอดจนการเกิดองค์กรมหาชนตํางๆ ที่สํงเสริม
การท างานรํวมกับภาคประชาสังคม  เชํน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สภาพัฒนาการเมือง และ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ (สช.) ซึ่งเป็น
แหลํงทุนที่ให๎การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมที่เรียกเป็นอยํางอ่ืนด๎วย    

ส าหรับการสนับสนุนองค์การภาคประชาสังคม จากหนํวยงานภาครัฐไทยนอกจากกองทุนสํงเสริมการ
พัฒนาประชากรกลุํมเฉพาะที่กลําวไปบ๎างแล๎ว มีตัวอย่างเพิ่มเติม ได๎แกํ  

 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
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 กองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น ในส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามมาตรา ๒๔ ของพระราชบัญญัติสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
๒๕๔๖ และแก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือเป็นทุนใช๎จํายในการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหํงชาติ ได๎ออกระเบียบและหลักเกณฑ์ 
เพ่ือให๎คณะกรรมการบริหารกองทุนฯใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารกองทุน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์เป็นประธาน มีกรรมการมาจากผู๎แทนสํวนราชการและผู๎ทรงคุณวุฒิที่ได๎มาจากการ
สรรหา โดยมีผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหํงชาติเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

องค์การสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนนี้ ได๎แกํ หนํวยงาน
ของรัฐรวมทั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได๎รับการ
รับรองตามกฎหมายสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีการกระจายการสนับสนุนทุนเป็น ๒ ระบบ คือ  

ระบบปกติ  องค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการผํานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด และกรุงเทพมหานครมายังส านักงานกองทุนสํวนกลาง โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการเป็นผู๎พิจารณากํอนน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ  เปิดรับโครงการตลอดปี 
และมีการพิจารณาอนุมัติโครงการทุกเดือน 

ระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  เพ่ือให๎กองทุนสามารถด าเนินการได๎อยํางทั่วถึง คณะกรรมการ
สํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหํงชาติจึงมีมติให๎ด าเนินงานกองทุนเชิงรุก โดยให๎กระจายกองทุนสํงเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมสูํภูมิภาคและท๎องถิ่น โดยออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนในการด าเนินงานตามโครงการ
สํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือใช๎เฉพาะการด าเนินงานที่กระจายอ านาจการ
บริหารกองทุนให๎แกํคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดเป็นผู๎
พิจารณาโครงการ ระดับจังหวัด/ กรุงเทพมหานครเป็นผู๎ด าเนินการ  
 วงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุน  

กรอบการสนับสนุนงบประมาณแบํงเป็น ๓ ขนาด คือ โครงการขนาดเล็ก คือโครงการที่ขอสนับสนุน
ไมํเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โครงการขนาดกลาง คือโครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐บาท 
โครงการขนาดใหญํ คือโครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ – ๓,๐๐๐.๐๐๐ บาท   

โดยกองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให๎การสนับสนุนโครงการ ๒ ลักษณะ๓๘  
 ๑. โครงการด๎านการจัดสวัสดิการสังคม ที่มีผลตํอการปูองกันแก๎ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เป็น
โครงการที่มีผลตํอบุคคลหรือกลุํมบุคคลซึ่งอยูํในสภาวะยากล าบาก หรือที่จ าเป็นต๎องได๎รับการชํวยเหลือ เป็น
สมาชิกขององค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นโครงการสํงเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ๎มครอง การปูองกัน 
การแก๎ไขและการบ าบัดฟื้นฟู เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนา หรือการให๎บริการเกี่ยวข๎องกับสาขาใดสาขา
หนึ่ง เชํน การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูํอาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ 
นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม (เน๎นลงกลุํมเปูาหมายโดยตรง) 

                                                           
๓๘ คูํมือการปฏิบัติงานกองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม, ๒๕๕๕ : ๔–๕    



 ๖๒ 

 

  ๒. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด๎านการจัดสวัสดิการสังคม เชํน การจัดท าแผน การรวบรวม
ข๎อมูล การศึกษาวิจัย การรํวมมือประสานงาน ประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล การพัฒนามาตรฐาน 
การฝึกอบรม (เน๎นเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง) 

ทั้งนี้ หากการด าเนินโครงการวงเงินเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให๎น าเสนอตํอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาเป็นรายกรณีไป ในขณะที่การจัดท าโครงการกองทุนในระบบ
กระจายสูํภูมิภาคฯ กรอบวงเงินโครงการเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนที่ขึ้นอยูํกับวงเงินจัดสรรในแตํละปี 
 ในการศึกษาวิจัยของจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร (๒๕๕๖) พบวํา ปัญหาอุปสรรคในการเข๎าถึงกองทุน
สํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประกอบด๎วย (๑) ปัญหากลไกการพิจารณาโครงการไมํเป็นอิสระ (๒) กรอบการ
สนับสนุนงบประมาณจ ากัด เชํน ไมํสามารถจํายคําตอบแทนคนท างาน หรือคําอาหารวํางจ ากัดวงเงินไว๎ต่ ามาก 
(๓) ปัญหาการสื่อสารกับผู๎เสนอขอรับทุนที่เขียนโครงการมาแล๎วเมื่อไมํผํานการพิจารณาก็ไมํมีค าตอบที่ชัดเจน
วําเป็นเพราะอะไร (๔) ปัญหาการเขียนโครงการไมํเป็น เนื่องจากประชาชนไมํถนัดการเขียนโครงการแบบ
วิชาการ (๕) ปัญหาความไมํเป็นเอกภาพของผู๎พิจารณาอนุมัติโครงการ นอกจากนั้น ยังมีข๎อจ ากัดด๎าน
งบประมาณขาเข๎าของกองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่มาจากการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี
ของรัฐบาลเพียงแหํงเดียวเทํานั้น  ในภาพรวมจะเห็นวํากองทุนนี้มีหลักการสํงเสริมภาคประชาสังคมให๎มีสํวน
รํวมในการจัดสวัสดิการสังคม ตามแนวคิดสังคมสวัสดิการ โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎รับทุนเป็นได๎ทั้งหนํวยงานรัฐ รัฐ
ท๎องถิ่น และเอกชน รวมทั้งประชาสังคมที่ได๎รับการรับรอง แตํเมื่อกติกาการเสนอขอรับทุนและการใช๎จํายไมํ
เอ้ือตํอการท างานของภาคประชาสังคม อีกทั้งยังไมํมีการกระจายอ านาจอยํางแท๎จริง ภาคประชาสังคมจึง
เข๎าถึงได๎ยากยิ่ง  
  กองทุนสิ่งแวดล้อม  
  จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎กระบวนการความรํวมมือของทุก
ภาคสํวนในการจัดให๎มีระบบบ าบัดอากาศเสีย น้ าเสีย และระบบก าจัดของเสีย ส าหรับควบคุมบ าบัดและขจัด
มลพิษ รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือการสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ทั้งนี้  การใช๎จําย
เงินกองทุนสิ่งแวดล๎อมดังกลําว จะต๎องอยูํภายใต๎กรอบที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติสํ งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
  วิสัยทัศน์ : กองทุนสิ่งแวดล๎อมเป็นกองทุนที่ยั่งยืน สนองตอบตํอทุกภาคสํวนอยํางเป็นธรรม เพ่ือให๎
เกิดความรํวมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี  
  พันธกิจ  :  สนับสนุนเงินกองทุนสิ่ งแวดล๎อมเ พ่ือจูงใจให๎ทุกภาคสํวนรํวมด าเนินงานรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ตามกรอบนโยบายและแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อม 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม : (ตามมาตรา ๒๓ ของ พ.ร.บ. สํงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

๑. ให๎สํวนราชการหรือราชการสํวนท๎องถิ่น ส าหรับการลงทุนด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือ
ระบบก าจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อท่ีดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช๎ที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบดังกลําวด๎วย 



 ๖๓ 

 

๒. ให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู๎ยืม เพ่ือจัดให๎มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือน้ าเสีย ระบบ
ก าจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใดส าหรับใช๎เฉพาะในกิจการของราชการสํวนท๎องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

๓. ให๎เอกชนกู๎ยืมในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน๎าที่ตามกฎหมายที่จะต๎องจัดให๎มีระบบบ าบัดอากาศเสียหรือ
น้ าเสีย ระบบก าจัดของเสียหรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพื่อการควบคุมบ าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการ
ด าเนินกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเป็นผู๎ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเป็นผู๎รับจ๎างให๎บริการบ าบัดน้ า
เสียหรือก าจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ 

๔.  เป็นเงินชํวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ 

๕. เป็นคําใช๎จํายในการบริหารกองทุน 
  ทั้งนี้กองทุนสิ่งแวดล๎อมได๎ให๎การสนับสนุน เฉพาะกลุํมองค์กร  ที่ท างานประเด็นด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเทํานั้น  กรอบการสนับสนุน เชํน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ทรัพยากรน้ า การแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรม ให๎การสนับสนุนทั้ง สํวนราชการ/องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น/ องค์กร
เอกชนด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 
๕.๒ ประสบการณ์การจัดการการคลังเพื่อพัฒนาภาคประชาสังคมในต่างประเทศ 

เนื่องด๎วยหนํวยงานภาครัฐสามารถด าเนินภารกิจได๎เพียงบางด๎าน ภาครัฐจึงสํงเสริมภาคประชาสังคม
ให๎มีสํวนรํวมด าเนินการในด๎านที่รัฐมีข๎อจ ากัด ทั้งนี้รูปแบบการสนับสนุนของภาครัฐมีหลายแบบ ไมํวําจะเป็น
การจัดสรรงบประมาณให๎แกํองค์กรภาคประชาสังคมโดยตรง หรือการจัดตั้งกองทุนตามกฎหมายที่มีแหลํง
รายได๎หลายแหลํง ซึ่งรายได๎ส าคัญแหลํงหนึ่งมักเป็นรายได๎จากการจ าหนํายลอตเตอรี่  

 
 

ตารางที่ ๑ : แสดงกลุํมประเทศที่รายได๎ขององค์กรไมํแสวงหาก าไรมาจากคําบริการเป็นหลัก 
 

ประเทศ เก็บค่าบริการ 
Fee for service 

รัฐ 
 

การบริจาค 
Philanthropy 

รวม 

เม็กซิโก ๘๕ ๙ ๖ ๑๐๐ 
บราซิล ๗๔ ๑๕ ๑๑ ๑๐๐ 
อาร์เจนตินา ๗๓ ๒๐ ๗ ๑๐๐ 
โคลัมเบีย ๗๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 
เปรู ๖๘ ๑๙ ๑๓ ๑๐๐ 
ออสเตรเลีย ๖๓ ๓๑ ๖ ๑๐๐ 
ฟินแลนด์ ๕๘ ๓๖ ๖ ๑๐๐ 
สหรัฐอเมริกา ๕๗ ๓๐ ๑๓ ๑๐๐ 
สโลวาเกีย ๕๕ ๒๒ ๒๓ ๑๐๐ 
ฮังการี ๕๕ ๒๗ ๑๘ ๑๐๐ 



 ๖๔ 

 

ประเทศ เก็บค่าบริการ 
Fee for service 

รัฐ 
 

การบริจาค 
Philanthropy 

รวม 

ญี่ปุ่น ๕๒ ๔๕ ๓ ๑๐๐ 
สเปน ๔๙ ๓๒ ๑๙ ๑๐๐ 
สาธารณเช็ค ๔๗ ๓๙ ๑๔ ๑๐๐ 
ที่มา : The John Hopkins comparative nonprofit sector project . Global City Society Dimensions of the 
nonprofit sector.๑๙๙๙ : ๒๕ (อ้างจาก องค์การสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ๒๕๔๖   

 

จากตารางที่ ๑ และ ๒ จะเห็นวํารัฐบาลของประเทศพัฒนาแล๎วหลายประเทศตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาคประชาสังคม จึงสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนให๎มีความเข๎มแข็ง เพ่ือให๎มีสํวน
รํวมในการพัฒนาสังคม ในบทบาทที่แตกตํางจากภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในขณะที่ชํวง ๑๐ ปีเศษที่ผํานมา 
รัฐบาลในประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศก็เริ่มให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม
เชํนกัน รูปแบบการสนับสนุนของภาครัฐมีหลายลักษณะ ได๎แกํ ด๎านงบประมาณ แหลํงทุน การยกเว๎นภาษีเงิน
ได๎หรือภาษีที่เก่ียวข๎อง รวมถึงการให๎สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแกํผู๎บริจาคเงินให๎แกํองค์กรภาคประชาสังคม 
การด าเนินการเหลํานี้มีสํวนเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคประชาสังคม ชํวยแก๎ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และ
ปัญหาตําง ๆ ที่ภาครัฐไมํสามารถด าเนินการได๎เองอยํางมีประสิทธิภาพ ท าให๎แหลํงรายได๎ของภาคประชา
สังคมมีสัดสํวนแตกตํางกันไป 

 

ตารางที่ ๒ : แสดงรายชื่อกลุํมประเทศท่ีแหลํงรายได๎ขององค์กรไมํแสวงหาก าไรมาจากรัฐเป็นหลัก 
 

ประเทศ เก็บค่าบริการ รัฐ การบริจาค รวม 
ไอร์แลนด์ ๑๖ ๗๗ ๗ ๑๐๐ 
เบลเยีย่ม ๑๘ ๗๗ ๕ ๑๐๐ 
เยอรมัน  ๓๒ ๖๔ ๔ ๑๐๐ 
อิสราเอล ๒๖ ๖๔ ๑๐ ๑๐๐ 
เนเธอร์แลนด์ ๓๘ ๕๙ ๓ ๑๐๐ 
ฝรั่งเศส ๓๕ ๕๘ ๗ ๑๐๐ 
ออสเตรีย ๔๔ ๕๐ ๖ ๑๐๐ 
สหราชอาณาจักร ๔๔ ๔๗ ๙ ๑๐๐ 
โรมาเนีย  ๒๘ ๔๕ ๒๗ ๑๐๐ 
ที่มา : The John Hopkins comparative nonprofit sector project . Global City Society Dimensions of the 
nonprofit sector.๑๙๙๙ : ๒๕ (อ้างจาก องค์การสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ๒๕๔๖ ) 
 

ตารางที ่๒ แสดง ให๎เห็นวํารัฐบาลหลายประเทศให๎การสนับสนุนองค์กรไมํแสวงหาก าไร ในสัดสํวนที่
สูง การคาดหวังให๎องค์กรเอกชนท างานสาธารณะ โดยไมํสนับสนุน งบประมาณ เป็นสิ่งที่เป็นไปไมํได๎ ในขณะ
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ที่อีกหลายประเทศรัฐให๎การสนับสนุนโดยตรงบางสํวนแตํรายได๎หลักจะมาจากการขายบริการที่รัฐซื้อให๎
ประชาชนที่มีความจ าเป็น เชํนกลุํมประเทศในตารางที่ ๑ ในกรณีนี้รัฐต๎องมีความชัดเจนตํอสิทธิประโยชน์ด๎าน
สวัสดิการที่รัฐจะต๎องให๎แกํประชาชน  

 

ประเทศแคนาดา 
ข๎อมูลปี ค.ศ.๒๐๐๓ ของส านักงานสถิติแหํงชาติแคนาดา ได๎จัดท าผลการส ารวจองค์กรที่ไมํแสวงหา

ก าไรและองค์กรอาสาสมัครในประเทศแคนาดา (the National Survey of Nonprofit and Voluntary 
Organizations) พบวํา องค์กรเหลํานี้มีสํวนส าคัญอยํางยิ่งตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงท าให๎
พลเมืองแคนาดาหลายล๎านคนมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ในฐานะสมาชิก อาสาสมัคร หรือผู๎ให๎
การสนับสนุนทางการเงิน มีการประมาณการจ านวนองค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรและองค์กรอาสาสมัครที่ด าเนิน
กิจกรรมในแคนาดาพบมีจ านวนราว ๑๖๑,๐๐๐ องค์กร  

ลักษณะขององค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรและองค์กรอาสาสมัครตามรายงานผลการส ารวจข๎างต๎น มี
ลักษณะดังนี้ 

 ไมํใชํหนํวยงานของรัฐ (non-governmental) 
 เป็นองค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรมาแบํงปันกัน (non-profit distributing) รวมถึงสหกรณ์ 

กลําวคือ ไมํมีการน าผลก าไรจากการประกอบการหรือกิจกรรมมาแบํงปันให๎แกํกรรมการหรือ
เจ๎าขององค์กร 

 เป็นองค์กรที่สามารถบริหารงานด๎วยตนเองอยํางอิสระ (self-governing)  
 ด าเนินงานในลักษณะอาสาสมัคร (voluntary) 
 จดทะเบียนหรือจัดตั้งตามกฎหมาย (formally incorporated or registered under 

specific legislation) ไมํวําจะเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลมลรัฐ ดินแดน 
ประเภทหรือตัวอยํางขององค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรในแคนาดา ได๎แกํ ศูนย์ดูแลผู๎สูงอายุรายวัน (day-

care centres), สปอร์ตคลับ, องค์กรด๎านศิลปะ, social clubs, โรงเรียนเอกชน, โรงพยาบาล, food banks, 
กลุํมองค์กรพัฒนาเอกชนด๎านสิ่งแวดล๎อม, สมาคมการค๎า, สถานที่เคารพบูชา, การให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับความ
ยุติธรรมทางสังคม ฯลฯ  องค์กรเหลํานี้มากกวําครึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามกฎหมาย 
(charities by the federal government)  และได๎รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด๎วยการยกเว๎นภาษี
บางอยําง  สํวนผู๎บริจาคเงินให๎แกํองค์กรเหลํานี้ก็สามารถขอลดหยํอนภาษีหรือเครดิตภาษีได๎ด๎วย   

แคนาดาเป็นประเทศที่มีบุคลากรที่ท างานในองค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรและองค์กรอาสาสมัครมากที่สุด
ประเทศหนึ่งในโลกกลําวคือ อยูํในล าดับที่ ๒ ของโลก มากกวําประเทศพัฒนาแล๎วหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกา บุคลากรในภาคประชาสังคมแคนาดามีจ านวนคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ ๑๑.๑ ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด  โดยในจ านวนนี้มีบุคลากรที่มีต าแหนํงที่ได๎รับเงินเดือนประจ าคิดเป็นสัดสํวน ๒ ใน ๓ คือ 
ราว ๑.๕๒ ล๎านคน สํวนอีก ๑ ใน ๓ หรือกวํา ๕.๕ แสนคนเป็นกลุํมอาสาสมัคร   

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
ภาคประชาสังคมในแคนาดามีสํวนส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแคนาดาอยํางมีนัยส าคัญ 

ข๎อมูลปี ๑๙๙๙ องค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรและองค์กรอาสาสมัครในแคนาดามีสํวนส าคัญตํอระบบเศรษฐกิจ
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แคนาดาคิดเป็นมูลคําราว ๖๑.๘ พันล๎านเหรียญแคนาดา ซึ่งเทียบเทํากับร๎อยละ ๖.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (gross domestic product - GDP)   ทั้งนี้ หากไมํนับรวมองค์กรที่เป็นโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 
และวิทยาลัยตําง ๆ ทั่วประเทศแล๎ว องค์กรภาคประชาสังคมทั่วประเทศจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
แคนาดา คิดเป็นสัดสํวนราวร๎อยละ ๔๖ ขององค์กรทั้งหมดที่มีผลตํอ GDP ของประเทศ และมีสํวนในการสร๎าง
สินค๎าและบริการที่มีมูลคําสูงถึง ๓๕.๗ พันล๎านเหรียญแคนาดา หรือคิดเป็นร๎อยละ ๔ ของ GDP      

การสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ 
 ข๎อมูลปี ๒๐๐๔ ของส านักงานสถิติแหํงชาติแคนาดา อ๎างจากแหลํงข๎อมูลการส ารวจชื่อ National 

Survey of Nonprofit and Voluntary Organizations ชี้ให๎เห็นวําองค์กรภาคประชาสังคมในแคนาดา ได๎รับ
เงินสนับสนุนจากภาครัฐคิดเป็นสัดสํวนสูงถึงร๎อยละ ๕๑ ของเงินทุนทั้งหมดที่เป็นรายได๎ขององค์กรเหลํานี้ สิ่ง
นี้สะท๎อนให๎เห็นถึงบทบาทของรัฐบาลที่มีตํอองค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรและองค์กรอาสาสมัครซึ่งมีบทบาทในการ
ให๎บริการตําง ๆ แกํประชาชน ภาครัฐให๎ความส าคัญตํอการสนับสนุนการมีสํวนรํวมของพลเมือง (civic 
participation) ของแคนาดา 

แหลํงทุนของภาครัฐที่ให๎การสนับสนุนทางการเงินภาคประชาสังคมพบวํา องค์กรที่ไมํแสวงหาก าไร
และองค์กรอาสาสมัครสํวนใหญํได๎รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมลรัฐ (provincial governments) เงินรายได๎
ล าดับรองลงมาขององค์กรเหลํานี้คือ เงินรายได๎จากคําธรรมเนียม คิดเป็นร๎อยละ ๓๙  และรายได๎ล าดับสุดท๎าย
คือ เงินบริจาคซึ่งมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ ๙ ของเงินรายได๎ทั้งหมด (ดูแผนภาพที่ ๑)   

แผนภาพที่ ๑  
ข้อมูลแหล่งเงินทุนขององค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรและองค์กรอาสาสมัครในแคนาดา 

 

                 
 

กฎหมายส่งเสริมภาคประชาสังคม 
แคนาดามีกฎหมายว่าด้วยองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (Canada Not-for-profit Corporations 

Act) (๒๐๐๙) หรือ NFP Act เป็นกฎหมายใหมํท่ีก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือขอจัดตั้งเป็นองค์กรที่ไมํแสวงหาก าไร
หรือภาคประชาสังคมในแคนาดา และมีผลยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายฉบับหนึ่งที่ชื่อวํา Canada 
Corporations Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช๎บังคับกับองค์กรภาคเอกชนตามกฎหมายรัฐบาลกลางมาเป็นเวลานาน
กวํา ๑ ศตวรรษ ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้ตํอองค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลกลาง มีดังนี้  
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 ๑. มีหลักเกณฑ์การด าเนินกิจการขององค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลกลางที่มีความ
ชัดเจนมากข้ึน  
 ๒. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  เนื่องจากมีการลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๓. องค์กรที่จัดตั้งสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรหรือควบรวมกับองค์กรอ่ืนได๎ตามกฎหมาย เชํน การควบ
รวมองค์กร ๒ องค์กรเป็นองค์กรเดียวกัน ซึ่งตามกฎหมายฉบับเดิมไมํอาจด าเนินการได๎ 
 ๔. ผู๎บริหารองค์กรมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน๎าที่และความรับผิดชอบในลักษณะที่เป็นภาวะ
วิสัย (objective) มากขึ้น  ท าให๎คณะกรรมการบริหารองค์กรมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน    

ประเทศสวีเดน  
ภาคประชาสังคม (civil society๓๙) ในสวีเดนมีความหลากหลายในด๎านการด าเนินงานเป็นอยํางมาก  

มีการประมาณการณ์วํามีองค์กรภาคประชาสังคมในสวีเดนมากถึง ๒๐๐,๐๐๐ องค์กร  สํวนใหญํเป็นองค์กรที่
ไมํแสวงหาก าไร (non-profit organizations) มูลนิธิหรือองค์กรชุมชนด๎านศาสนาที่ขึ้นทะเบียน  ประชากร
สวีเดนชายหญิงที่อายุระหวําง ๑๖ – ๘๕ ปี มากถึงร๎อยละ ๘๕ เป็นสมาชิกของสมาคมตําง ๆ (รวมถึงสมาคม
ทางธุรกิจ) ในจ านวนนี้มีประชากรร๎อยละ ๓๘-๔๓ ที่เป็นสมาชิกที่จัดอยูํในกลุํม active members คือยังคง
ท ากิจกรรมรํวมกับองค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยูํ แตํสํวนใหญํมักจะเป็นกลุํมผู๎สูงอายุมากกวํากลุํมเยาวชน  
ในขณะที่กลุํมคนท างานหรือเยาวชนมักจะเป็นสมาชิกในองค์กรที่ท างานด๎านอาสาสมัครหรือจิตอาสา  

 
การสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ 
ภาคประชาสังคมในสวีเดนเป็นกลุํมที่สามารถพ่ึงพาตนเองในด๎านเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานสูง

กวําคําเฉลี่ยของประเทศอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ ภาครัฐได๎จัดสรรเงินงบประมาณคิดเป็นร๎อยละ ๒๙ ให๎แกํภาคประชา
สังคมในสวีเดน สํวนอีกร๎อยละ ๖๒ เป็นเงินที่องคก์รภาคประชาสังคมหาได๎เองจากคําธรรมเนียมสมาชิก เงินที่
ได๎จากการจ าหนํายสินค๎าหรือบริการ และอีกร๎อยละ ๙ เป็นเงินบริจาค ๔๐ 

ข๎อมูลปีงบประมาณ ๒๐๑๑ รัฐบาลสวีเดนได๎จัดสรรงบประมาณคิดเป็นเงินมากถึง ๑.๕ พันล๎าน
เหรียญโครเนอร์  หรือคิดเป็นเงินราว ๒๓๓.๓ ล๎านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว ๗,๕๐๐ -๗,๖๐๐ 
ล๎านบาท  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภายในประเทศ รวมถึง NGOs ใน
กลุํมประเทศยากจนและประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลก ทั้งนี้เงินสํวนใหญํราว ๑.๒ พันล๎านเหรียญโครเนอร์ ถูก
จัดสรรผํานหนํวยงานของรัฐบาลชื่อ Swedish International Development Cooperation Agency 
(SIDA) เพ่ือให๎การสนับสนุนเงินทุนแกํองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศนั้นๆ    

                                                           
๓๙ ค าวํา ‘civil society’ ในประเทศสวีเดน หมายถึง องค์กร กลุํมบุคคลและบุคคลที่รวมตัวกัน เพ่ือด าเนินการอยํางหนึ่งอยํางใดเพ่ือ
ประโยชน์ของสํวนรวม (common interests)  แตํมิใชํภาครัฐ ภาคธุรกิจและครัวเรือนทั่วไป  ภาคประชาสังคมที่มีบทบาทเดํน ได๎แกํ องค์กร
ที่ไมํแสวงหาก าไร (non-profit organizations) มูลนิธิ หรือองค์กรชุมชนด๎านศาสนาที่ขึ้นทะเบียน รวมถึงเครือขํายและแผนการรณรงค์ตําง 
ๆ  ในบางกรณีองค์กรภาคประชาสังคมอาจประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (economic activities) แตํจะต๎องไมํน าผลก าไรมาแบํงปันกันใน
ระหวํางสมาชิก (but do not distribute profits to members) เจ๎าของ หรือบุคคลอื่น แตํผลก าไรจะถูกน ากลับไปใช๎ในการด าเนินการของ
องค์กรแทน   
๔๐ http://www.government.se/sb/d/๑๔๒๙๑/a/๑๗๓๓๕๖ 



 ๖๘ 

 

ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๐๑๔ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในนโยบายสนับสนุนภาคประชา
สังคม คิดเป็นเงินมากถึง ๑,๘๓๓ ล้านเหรียญโครเนอร์ หรือคิดเป็นเงินราว ๘,๖๑๕ ล้านบาท ภายใต๎
แผนงานหรือโครงการริเริ่ม ๑๗ ด๎าน เชํน ด๎านวัฒนธรรม, สื่อมวลชน, ชุมชนศาสนา และกิจกรรมสันทนาการ   

ผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายส่งเสริมภาคประชาสังคม 
นโยบายส าคัญของรัฐบาลสวีเดนคือ การสนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชาสังคม  เนื่องจาก

รัฐบาลตระหนักวํา  องค์กรภาคประชาสังคมที่เข๎มแข็ง (strong civil society) ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็น
อยํางยิ่งตํอสังคมประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความเห็นของประชาชน  จึงกลําวได๎วํา 
ประชาธิปไตยของสวีเดนได๎ฝังรากลึกอยูํในขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน และความเข๎มแข็งในเรื่องการมี
สํวนรํวมและการจัดตั้งองค์กร  การผลักดันประเด็นทางสังคมที่มีความส าคัญและการแก๎ไขปัญหาได๎ผลส าเร็จ
นั้น  ต๎องอาศัยการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคมแทบท้ังสิ้น ๔๑ 

เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๐ รัฐสภาสวีเดน (the Riksdag) ได๎ให๎ความเห็นชอบรํางกฎหมายชื่อ “A 
policy for civil society” ซึ่งมีเนื้อหาก าหนดนโยบายใหมํที่ให๎ความส าคัญกับภาคประชาสังคมมากขึ้น การ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหวํางภาครัฐกับภาคประชาสังคม การพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม และ
เผยแพรํข๎อมูล องค์ความรู๎เกี่ยวกับภาคประชาสังคม รวมถึงการสํงเสริมให๎หลักการมีสํวนรํวม การสร๎างโอกาส
ที่เทําเทียมกัน การสนับสนุนภาคประชาสังคม การหาแหลํงเงินทุนอื่น ๆ ฯลฯ   

ประเทศสหราชอาณาจักร  
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมมา

เป็นระยะเวลายาวนาน  จนกระทั่งประเทศประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให๎รัฐบาลไมํมีงบประมาณเพียง
พอที่จะสนับสนุนองค์กรการกุศล โครงการหรือกิจกรรมตําง ๆ รัฐบาลในขณะนั้นน าโดยนายกรัฐมนตรี นาย
จอห์น เมเจอร์ได๎หาแหลํงเงินทุนใหมํแทนเงินงบประมาณคือ การริเริ่มให๎มีการจ าหนํายลอตเตอรี่ขึ้นอีกครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๔ ภายหลังจากที่ได๎ยกเลิกในปี ค.ศ.๑๘๒๖ หรือเป็นเวลาเกือบ ๑๗๐ ปี
มาแล๎ว โดยตรากฎหมายชื่อ “กฎหมายว่าด้วยลอตเตอรี่แห่งชาติ ค.ศ. ๑๙๙๓” (National Lottery Act) 
กฎหมายก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนคือ ให๎น าเงินรายได๎จากลอตเตอรี่ คิดเป็นร๎อยละ ๒๘ มาใช๎ใน
กิจการเพ่ือสาธารณประโยชน์ (good causes) โดยสนับสนุนภาคประชาสังคม และยังมีกรณีศึกษาของอีก
หลายประเทศที่มีการน าเงินจากลอตเตอรี่มาใช๎ในการพัฒนาสังคม  โดยการให๎ทุนแกํภาคประชาสังคมผําน
กองทุนที่จัดตั้งตามกฎหมาย เชํน ประเทศนิวซีแลนด์  แอฟริกาใต๎  แคนาดา  ซึ่งสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจาก
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง๔๒ 

นับเป็นหลักการสากลที่วํา หากประเทศใดจะให๎มีการจ าหนํายล็อตเตอรี่ ก็จะต๎องไมํเป็นการหารายได๎
เข๎ารัฐที่น าไปใช๎ในการด าเนินการพัฒนากระแสหลักโดยภาครัฐ แตํจะยอมรับหากน าเงินจากการจ าหนําย
ลอตเตอรี่มาพัฒนาสังคมผํานกองทุนชื่อ “กองทุนจัดสรรเงินรายได้จากลอตเตอรี่แห่งชาติ” (National 
Lottery Distribution Fund - NLDF) โดยมีคณะกรรมการอิสระเข๎ามาบริหารอยํางโปรํงใส มีธรรมาภิบาล 
โดยห๎ามฝุายบริหาร (รัฐ) หรือนักการเมืองเข๎ามาแสวงหาประโยชน์ กฎหมายดังกลําวบัญญัติให๎อ านาจ
                                                           
๔๑ A policy for civil society (Government Offieces of Sweden, November ๒๐๑๐). 
๔๒ ไพศาล ลิ้มสถิตย์, รายงานวิจัย “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได๎จากสลากกินแบํงรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุํม
ประชากรที่มีความเปราะบาง”. สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) (๒๕๕๕). 



 ๖๙ 

 

หนํวยงานของรัฐเพียงแคํท าหน๎าที่ก ากับดูแล (regulatory system) ที่มีความเป็นอิสระจากการครอบง า โดย
ให๎เอกชนที่ได๎รับอนุญาตตามกฎหมายด าเนินการจัดจ าหนํายลอตเตอรี่ รัฐบาลหรือสํวนราชการจะมิได๎เป็นผู๎
ก ากับดูแลการจัดสรรเงินของกองทุน 

กองทุนสนับสนุนภาคประชาสังคมที่มีรายได้จากเงินจ าหน่ายลอตเตอรี่ 
กรณีศึกษากองทุนของอังกฤษที่นําสนใจคือ  “Big Lottery Fund”๔๓ หรือที่มักเรียกกันวํา BIG ถูก

กํอตั้งอยํางเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๐๐๖ มีสถานะเป็นหนํวยงานของรัฐที่เป็นอิสระ ท าหน๎าที่เป็น
หนํวยงานจัดสรรเงินกองทุนดังกลําว (distributor) คิดเป็นสัดสํวนมากถึงร๎อยละ ๔๐ - ๕๐ ของเงินกองทุน 
NLDF  เชํน ในปี ๒๐๐๖ BIG ได๎รับการจัดสรรเงินคิดเป็นร๎อยละ ๕๐ ของกองทุน NLDF จึงกลําวได๎วํา เงิน
ราวร๎อยละ ๑๔ ของยอดรายได๎จากการจ าหนํายลอตเตอรี่ ได๎ถูกน ามาใช๎สนับสนุนภาคประชาสังคม  ส าหรับ
ข๎อมูลลําสุดในปี ๒๐๑๓ BIG ได๎รับการจัดสรรเงินคิดเป็นร๎อยละ ๔๐ ของกองทุน NLDF 
             คุณสมบัติของผู๎ที่ขอรับการสนับสนุนจาก BIG คือ ต๎องเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ ซึ่งมิใชํหนํวยงานของรัฐ และมิใชํองค์กรธุรกิจ  กลําวคือเป็นองค์กรที่มีเปูาหมายในการ
ท างานเพ่ือสังคม มากกวําการค านึงถึงผลก าไร มีการน าเงินรายได๎มาใช๎ในการด าเนินงานเพ่ือชํวยเหลือ
ประชาชนและสังคมโดยรวม องค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน (voluntary and community 
organizations) ถือเป็นกลุํมใหญํที่สุด การจัดสรรงบประมาณที่ผํานมาคือ ปีงบฯ ๒๐๑๑-๒๐๑๒  และปี
งบฯ ๒๐๑๒-๒๐๑๓  BIG ได๎จัดสรรเงินคิดเป็นร๎อยละ ๙๒ ให๎แกํภาคประชาสังคมหรือกลุํมองค์กรสา
ธารณกุศล องค์กรพัฒนาเอกชนที่ด าเนินงานด๎านชุมชนและอาสาสมัคร ที่เรียกวํา  voluntary and 
community sector (VCS) (ดูแผนภาพที่ ๒) 
 

แผนภาพที่ ๒ สัดสํวนการให๎อนุมัติให๎ทุนสนับสนุนตามนโยบายของ BIG ในปี ๒๐๑๐-๒๐๑๑ 
 

                
 

ข๎อมูลปีงบประมาณ ๒๐๑๓ - ๒๐๑๔  BIG  ได๎มอบทุนสนับสนุนแกํโครงการตําง ๆ มากถึง ๑๒,๐๐๐ 
โครงการ คิดเป็นมูลคําสูงถึง ๖๗๐ ล๎านปอนด์ (หรือคิดเป็นเงินราว ๓๕,๙๐๐ ล๎านบาท๔๔) เน๎นโครงการที่

                                                           
๔๓ ๑๐ Big Lottery Fund facts at http://www.biglotteryfund.org.uk/about-big/๑๐-big-lottery-fund-facts 
๔๔ ๑ ปอนด์ เทํากับ ๕๓.๕๕ บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ประจ าวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.a
sp 
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สนับสนุนงานขององค์กรสาธารณกุศล (charities) งานด๎านสร๎างเสริมสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล๎อม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ทั้งนี้ โครงการสํวนใหญํที่ได๎รับทุนจาก BIG เป็นโครงการขนาดเล็กที่มี
งบประมาณตั้งแตํ ๓๐๐ ปอนด์ แตํไมํเกิน ๑๐,๐๐๐ ปอนด์ (คิดเป็นสัดสํวนมากถึงร๎อยละ ๘๘ ของจ านวนเงิน
ที่ให๎ทุน) เชํน การให๎ทุนสนับสนุนกลุํมรากหญ๎า องค์กรที่ด าเนินงานในชุมชน  และยังมีโครงการระยะยาวที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก เด็กเล็กท่ีให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามชํวงวัย  

ประเทศฮังการี  
รัฐบาลฮังการีได๎ให๎การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมมาเป็นเวลานาน เชํน ใน

ปี ค.ศ.๒๐๐๒ รัฐบาลได๎เห็นชอบยุทธศาสตร์วําด๎วยการพัฒนาภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หนึ่งที่
กลําวถึงการจัดตั้งกองทุนภาคประชาสังคม  การเสนอกฎหมายสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร รวมถึงการเพ่ิม
สัดสํวนเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนรายได๎ขององค์กรภาคประชาสังคม  เนื่องด๎วยภาครั ฐได๎จัดสรร
งบประมาณสํวนหนึ่งให๎แกํองค์กรภาคประชาสังคมผํานหนํวยงานสํวนกลางและหนํวยงานท๎องถิ่น เชํน 
งบประมาณจากกระทรวงตําง ๆ หรือการให๎เงินอุดหนุนโดยตรงแกํองค์กรที่ท างานด๎านสังคม (social 
organizations) และมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยหนํวยงานของรัฐ ที่เรียกวํา public foundations  

และในปี ค.ศ.๒๐๐๓ รัฐบาลจึงได๎จัดตั้ง “กองทุนภาคประชาสังคมแห่งชาติ” (National Civil 
Fund) หรือ Hungarian Civil Fund โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ ภาครัฐต๎องการเพ่ิมการสนับสนุนแกํ
องค์กรภาคประชาสังคม ให๎มีความเข๎มแข็งมากขึ้นในการด าเนินงาน จึงสร๎ างกลไกการจัดสรรเงินสนับสนุน
คําใช๎จํายในการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมเป็นการเฉพาะ  

ปัจจุบันกองทุนนี้บริหารงานโดย Ministry of Administration and Justice   ข๎อมูลจ านวน
เงินกองทุนภาคประชาสังคมในปี ๒๐๐๙ มียอดเงินราว ๗,๗๐๐ ล๎านเหรียญฮังการี หรือคิดเป็นเงินราว ๒๗.๕ 
ล๎านยูโร (หรือราว ๑,๒๔๐ ล๎านบาท)  ข๎อมูลสถิติจ านวนองค์กรภาคประชาสังคมที่ได๎รับการสนับสนุนจาก
กองทุนนี้ ณ ปลายปี ๒๐๐๙ มีจ านวน ๑๐,๒๗๖ องค์กร๔๕    

แม๎วําฮังการีจะประสบปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเป็นเวลาหลายปีตั้งแตํปี ๒๐๐๔  โดยถือเป็น
ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจอํอนแอประเทศหนึ่งในกลุํมสหภาพยุโรป มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ หรือ GDP ที่ต่ ามากและติดลบในบางปี มีหนี้สาธารณะที่กู๎ยืมจากประเทศอ่ืนจ านวนมหาศาล๔๖ 
เชํน ข๎อมูลในปีงบประมาณ ๒๐๐๘  รัฐบาลฮังการีก็ยังจัดสรรงบประมาณโดยตรงให๎แกํภาคประชาสังคมคิด
เป็นเงินจ านวนสูงถึง ๔๘๔.๖ พันล๎านเหรียญฮังการี หรือคิดเป็นเงินราว ๑,๗๓๐ พันล๎านยูโร (หรือคิดเป็นเงิน
ราว ๗๗,๘๕๐ ล๎านบาท) เพ่ิมสูงขึ้นกวํางบประมาณในปี ๒๐๐๗  โดยที่มีองค์กรภาคประชาสังคมในฮังการี
จ านวนราว ๕๗,๖๙๓ องค์กร (ข๎อมูล ณ ปี ๒๐๐๘) ๔๗ ในขณะที่แหลํงเงินทุนหลักที่ใช๎สนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัคร  ก็มาจากงบประมาณภาครัฐ โดยมีการจัดสรรเงินในลักษณะทุนให๎เปลํา (state grants) ผําน
หนํวยงานชื่อ Ministry of Social Affairs and Labour คิดเป็นเงินราวปีละ ๒๕ ล๎านเหรียญยูโรตํอปี และมี

                                                           
๔๕ Ibid.  
๔๖ Sickness on the Danube (Jun ๙th ๒๐๑๒) http://www.economist.com/node/๒๑๕๕๖๖๑๙ 
๔๗ PUBLIC FUNDING FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS GOOD PRACTICES IN THE EUROPEAN UNION AND WESTERN 
BALKANS by (Technical Assistance to Civil Society Organizations in the IPA Countries, developed by European Center 
for Not-for-Profit Law (ECNL) (January ๒๐๑๑), pp.๑๑-๑๒. 



 ๗๑ 

 

แนวโน๎มเพ่ิมข้ึน  นอกจากนั้นภาคประชาสังคมก็ยังได๎รับเงินบริจาคของภาคเอกชนด๎วยแตํคิดเป็นสัดสํวนน๎อย
มาก เนื่องจากรายได๎เฉลี่ยของคนฮังการีคํอนข๎างต่ า 

 การให๎งบประมาณสนับสนุนตํอองค์กรพัฒนาเอกชนหรือภาคประชาสังคม  ถือเป็นลักษณะการ
สนับสนุนทางการเงินที่เป็นปกติ (normative subsidies) เชํน การให๎บริการด๎านสังคม กิจกรรมการศึกษา  
เงินสนับสนุนรูปแบบอ่ืนคือ การยื่นขอรับทุนด๎วยการเขียนข๎อเสนอโครงการตําง ๆ ผํานกองทุน National 
Civil Fund 

นอกจากนั้นกฎหมายภาษีอากรยังก าหนดให๎ชาวฮังการีทุกคน มีสิทธิขอหักเงินภาษีรายได๎บุคคล
ธรรมดาจ านวนร๎อยละ ๑ ให๎แกํองค์กรที่ไมํแสวงหาผลก าไร (Non-profit organization) โดยสมัครใจ โดยใน
ปี ๒๐๐๘ มีองค์กรภาคประชาสังคมจ านวนถึง ๒๘,๐๐๐ องค์กรที่ได๎รับเงินภาษีเงินได๎ร๎อยละ ๑ ดังกลําว 
แหลํงเงินสนับสนุนนี้กลายเป็นแหลํงรายได๎ส าคัญส าหรับองค์กรที่ไมํได๎รับเงินงบประมาณจากภาครัฐด๎วย 

 

ประเทศเอสโทเนีย  
เอสโทเนียเป็นประเทศเล็ก ๆ ในแถบยุโรปตะวันออกติดทะเลบอลติก จัดตั้งเป็นประเทศในปี ค .ศ.

๑๙๙๑ ภายหลังการลํมสลายของสหภาพโซเวียต  มีประชากรราว ๑.๒ ล๎านคน (ข๎อมูล ณ เดือนมกราคม 
๒๕๕๕)  เมื่อเปรียบเทียบกับภาคประชาสังคมในประเทศอ่ืนในแถบยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก มีรายงาน
การศึกษาชี้วํา ภาคประชาสังคมในเอสโทเนียมีการพัฒนาองค์กรที่คํอนข๎างดีกวําหลายประเทศ  ภาครัฐได๎ให๎
การสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาคตําง ๆ ทั่ว
ประเทศ   ทั้งนี่ข๎อมูลสถิติท่ีนําสนใจคือ จ านวนองค์กรภาคประชาสังคมในเอสโทเนียมีจ านวนมากถึง ๓๐,๒๖๗ 
องค์กร สํวนใหญํเป็นองค์กรในรูปสมาคม (จ านวน ๒๙,๔๕๔ สมาคม) และจัดตั้งเป็นมูลนิธิจ านวน ๘๑๓ 
องค์กร 

ในภาพรวมแหลํงที่มาของเงินทุนสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศนี้ มีหลายแหลํง เชํน คํา
สมาชิกประจ าปี, เงินอุดหนุนหรืองบสนับสนุนจากรัฐบาล, การให๎ทุน หรือการให๎ทุนสนับสนุนโครงการของ
มูลนิธิในประเทศและตํางประเทศ รวมถึงการรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจ นอกจากนี้
ภาครัฐยังมีมาตรการสนับสนุนทางอ๎อมแกํภาคประชาสังคม เชํน มาตรการทางภาษีในรูปของเงินลดหยํอนแกํผู๎
บริจาค หรือการสนับสนุนสิ่งของตําง ๆ ปัจจุบันแหลํงเงินสนับสนุนหลักของภาคประชาสังคมคือ เงินรายได๎
จากการจ าหนํายลอตเตอรี่ แม๎วําจะมีสัดสํวนลดน๎อยลงตั้งแตํปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นต๎นมา   
   ตํอมาในปี ๒๐๐๘ รัฐบาลเอสโทเนียได๎จัดตั้ง “มูลนิธิภาคประชาสังคมแห่งชาติ” (National 
Foundation for Civil Society) มีภารกิจหลัก คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคประชาสังคม เชํน 
การจัดท า Code of Ethics of Estonian Non-Profit Organizations โดยถือเป็นข๎อปฏิบัติทางจริยธรรมที่ผู๎
ขอรับทุนจากมูลนิธิแหํงนี้ทุกรายจะต๎องปฏิบัติตาม รัฐบาลได๎จัดสรรงบประมาณให๎แกํมูลนิธิแหํงนี้ราวปีละ ๒๐ 
ล๎านเหรียญโครนเอสโทเนีย หรือคิดเป็นเงินราว ๑.๓ ล๎านยูโร ตํอมาในปี ๒๐๐๙ รัฐบาลได๎เห็นชอบตํอแนวคิด
เรื่องการสนับสนุนด๎านงบประมาณของภาครัฐตํอภาคประชาสังคม   

ประเทศญี่ปุ่น 
องค์กรภาคประชาสังคมในญี่ปุ่น ๔๘ 

                                                           
๔๘ Charitable and Non-profit Organizations in Japan(Japan Association of Charitable Organizations, ๒๐๑๒) 



 ๗๒ 

 

ประเภทขององค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ในญี่ปุุนที่มีสถานะทางกฎหมายมีมากกวํา ๑๐ ประเภท 
โดยองค์กรแตํละประเภทมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและกฎหมายก ากับดูแลที่แตกตํางกันไป  บางองค์กรมี
ลักษณะเป็นองค์กรที่ไมํแสวงหาผลก าไร (non profit) แตํบางองค์กรเป็นองค์กรแสวงหาผลก าไรในเชิงธุรกิจ
การค๎า (for profit)  บางองค์กรก็มีลักษณะก้ ากึ่งคือ องค์กรที่แสวงหาก าไร เพ่ือน าผลก าไรไปใช๎ในการ
ด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แตํมิได๎หวังผลในทางธุรกิจการค๎า เชํน องค์กรหรือกิจการที่ให๎บริการ
ทางการแพทย์ สถานศึกษาเอกชน องค์กรที่ท างานด๎านฟ้ืนฟูภัยพิบัติ องค์กรลักษณะนี้จะมิใชํท าเพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุํม นอกจากนี้ ยังมีองค์กรที่แสวงหาก าไรและด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของกลุํมตนเองคือ 
กลุํมสหกรณ์ผู๎บริโภคหรือองค์กรที่บริหารจัดการคอนโดมิเนียม (ดูแผนภาพที่ ๓)  

 

แผนภาพที่ ๓ โครงสร๎างการจัดประเภทองค์กรภาคประชาสังคมในญี่ปุุน 

 
 

องค์กรภาคประชาสังคมประเภทแรกเรียกวํา  Public Interest Corporation (PIC) เป็นองค์กรที่
จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพํงญี่ปุุน (Civil Code) มาตรา ๓๔๔๙ ซึ่งมีผลใช๎บังคับตั้งแตํปี ค.ศ.๑๘๙๖ PIC 
แบํงเป็น ๒ ประเภทยํอยคือ  

๑) Public Interest Incorporated Foundation คือ องค์กรที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิ 
๒) Public Interest Incorporated Association  คือ องค์กรที่จัดตั้งเป็นสมาคม   
ปัจจุบันมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ PIC ชื่อวํา Act on Authorization of Public 

Interest Incorporated Associations and Public Interest Incorporated Foundations (Act 
No. ๔๙ of ๒๐๐๖) โดยมีการก าหนดนิยามค าวํา “กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์” (Business for public 
interest purposes) ไว๎อยํางนําสนใจ ดังที่จะได๎อธิบายรายละเอียดในกฎหมายเรื่องนี้ตํอไป     

                                                           
๔๙ (Establishment of Public Interest Corporation) 
Article ๓๔ Any association or foundation relating to any academic activities, art, charity, worship, religion, or other 
public interest which is not for profit may be established as a juridical person with the permission of the competent 
government agency. 



 ๗๓ 

 

องค์กรภาคประชาสังคมอีกประเภทตํอมาคือ General Nonprofit Corporation (GNC) เป็น
องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งในปี ๒๐๐๘  โดยการเป็นองค์กร GNC จะท าให๎องค์กรนั้นได๎รับสถานะทางกฎหมาย
ที่งํายกวําองค์กรภาคประชาสังคมประเภทอ่ืน ด๎วยการจดทะเบียน ณ ส านักงานรับจดทะเบียน  เมื่อมีการจด
ทะเบียนแล๎ว GNC จะสามารถสมัครเป็นองค์กรในกลุํม PIC ได๎ตํอไป   

 องค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรอีกประเภทหนึ่งเรียกวํา  Specified Nonprofit Corporation (SNPC)  
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชื่อ กฎหมายวําด๎วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ไมํแสวงหาก าไร (Law to Promote 
Specified Nonprofit Activities) (ค.ศ.๑๙๙๘)  องค์กรประเภทนี้จะได๎รับใบรับรองสถานะทางกฎหมายจาก
รัฐบาลจังหวัดตําง ๆ (Prefectural Government) เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมสํงเสริมด๎านสุขภาพ, การศึกษา, 
การพัฒนาชุมชน, ศิลปะ, วัฒนธรรม, กีฬา, การฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ, ความรํวมมือระหวํางประเทศ   
ส าหรับองค์กรในกลุํม SNPC ที่จะสามารถขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการ ก็ตํอเมื่อได๎รับอนุมัติจาก
รัฐบาลจังหวัดเป็นการเฉพาะด๎วย  กลําวคือ SNPC ทั่วไปจะยังไมํได๎สิทธิประโยชน์ทางภาษีแตํอยํางใด     
 นอกจากนี้ยังมีภาคประชาสังคมอีกประเภทที่เรียกวํา Public Charitable Trust ซึ่งเป็นองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือกิจกรรมทางศาสนา การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสาธารณกุศล การศึกษา ศิลปะ 
งานฝีมือ และวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ องค์กรประเภทนี้จะต๎องได๎รับอนุญาตการจัดตั้งจาก
หนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายเสียกํอน  
 องค์กรภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ในญี่ปุุนที่มีสถานะทางกฎหมาย และจดทะเบียนจัดตั้งเฉพาะเรื่อง
ในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  และอยูํภายใต๎ประมวลกฎหมายแพํงญี่ปุุน มาตรา ๓๔ ได๎แกํ   

๑. Social Welfare Corporation 
๒. Private School Corporation 
๓. Religious Corporation 
๔. Medical Services Corporation  
๕. Relief and Rehabilitation Corporation 

   ในรายงานฉบับนี้จะวิเคราะห์เฉพาะองค์กรภาคประชาสังคมที่ไมํแสวงหาผลก าไร และด าเนินงาน
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได๎แกํ Public Interest Corporation (PIC) และ Specified Nonprofit 
Corporation (SNPC)   
 ข๎อมูลสถิติจ านวนองค์กรภาคประชาสังคมในญี่ปุุน ณ ปี ค.ศ.๒๐๑๒ มีจ านวนมากกวํา ๓๕๐,๐๐๐ 
องค์กร โดยสํวนใหญํมากกวําครึ่งหนึ่งเป็นองค์กรทางศาสนา (religious corporation) คิดเป็นจ านวนมากถึง 
๑๘๒,๘๖๘ องค์กร (ข๎อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๐๐๘)   เมื่อพิจารณาจ านวนองค์กรภาคประชาสังคมประเภท 
PIC มีจ านวนราว ๑๙,๘๖๐ องค์กร ซึ่งเป็น PIC ที่จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพํง  สํวน PIC รูปแบบใหมํที่
จัดตั้งตามกฎหมายปี ๒๐๐๘ มีจ านวนรวม ๕,๔๖๖ องค์กร  ส าหรับ SNPC พบวํามีจ านวนราว ๔๕,๘๘๙ 
องค์กร  (ดู ตารางที่ ๔)    
 

ตารางท่ี ๔  แสดงข้อมูลจ านวนองค์กรภาคประชาสังคมในญี่ปุ่น 
 



 ๗๔ 

 

 
  

ข๎อมูลระหวํางปี ๑๙๙๘ ถึงปี ๒๐๑๒  มีการจัดตั้ง SNPC เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้นําจะเกิดจาก
การที่ประชาชนทราบวํา การจัดตั้ง SNPC เป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได๎อยํางไมํยากนัก อีกทั้งยังเป็น
องค์กรที่ได๎รับความนิยมในพ้ืนที่ชนบทที่มีจ านวนประชากรน๎อย    

สิ่งที่นําสนใจอีกประการคือ องค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นกลุํมองค์กรสาธารณกุศลและองค์กร
อาสาสมัครขนาดใหญํ มักจะจดทะเบียนเป็น PIC ในขณะที่องค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นกลุํมรากหญ๎าหรือ
เป็นสมาคมมีจ านวนสมาชิกไมํมากนัก นิยมจดทะเบียนเป็น SNPC  

ตัวอย่างองค์กรพัฒนาเอกชนในญี่ปุ่น ๕๐  
Japan NPO Center  

 ประเทศญี่ปุุนมีองค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรองค์กรหนึ่งที่นําสนใจชื่อวํา Japan NPO Center (JNPOC)๕๑

จัดตั้งขึ้นในปี ๑๙๙๖  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํองค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรในญี่ปุุน  โดย
องค์กรแหํงนี้มีกิจกรรมในการสนับสนุนภาคประชาสังคมในญี่ปุุน และสํงเสริมให๎ภาคประชาสังคมเติบโตขึ้น  
อีกท้ังยังมีเปูาหมายในการสร๎างความรํวมมือระหวํางองค์กรที่ไมํแสวงหาก าไรกับองค์กรภาครัฐ และภาคธุรกิจ  
ข๎อมูลในเดือนสิงหาคม ๒๐๑๔ องค์กรแหํงนี้มีสมาชิกเกือบหนึ่งพันราย ได๎แกํ สมาชิกที่เป็น NPOs/NGOs 
จ านวน ๓๔๘ องค์กร บริษัทเอกชนจ านวน ๕๔ ราย  บุคคลทั่วไป ๒๓๕ ราย  รัฐบาลท๎องถิ่นจ านวน ๙ แหํง 
และสมาชิกสมทบจ านวน ๑๗๔ ราย  

ลักษณะกิจกรรมของ Japan NPO Center แบํงออกได๎เป็น ๔ ด๎าน คือ  
 ด้านที่ ๑  เผยแพรํข๎อมูลสนับสนุนการสื่อสาร (Information and Communication Support)  

JNPOC มีภารกิจหลักในการรวบรวมและจัดท าฐานข๎อมูลเกี่ยวกับ NPOs ในญี่ปุุน รวมถึงการ
สนับสนุนการใช๎เทคโนโลยี ICT ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ NPOs เชํน การจัดท าฐานข๎อมูล 
NPO (NPO DATABASE) วัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูล NPOs และเปิดเผยผล

                                                           
๕๐ http://web-jpn.org/links/society/ngo/networks.html 
๕๑ http://www.jnpoc.ne.jp/en/ 
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การด าเนินงานขององค์กรเหลํานี้ ท าให๎สามารถสืบค๎นข๎อมูลทางออนไลน์ ผํานเว็บไซต์ NPO-Hiroba 
(www.npo-hiroba.or.jp) ซึ่งปัจจุบันมีข๎อมูลองค์กร NPOs ในญี่ปุุนมากกวํา ๕๐,๐๐๐ องค์กร  
 ส าหรับการบริจาคโปรแกรมคอมพิวเตอร์ JNPOC ได๎ท าความตกลงรํวมกับกลุํมองค์กรธุรกิจสหรัฐที่ไมํ
แสวงหาก าไรชื่อ TechSoup Global จัดตั้งเป็น TechSoup Japan เพ่ือบริจาคโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให๎แกํ
องค์กรที่ไมํแสวงหาก าไร ข๎อมูลในปี ๒๐๑๓ ได๎มีการบริจาคโปรแกรม ฯ มากกวํา ๑๑,๖๐๒ ชุด ให๎แกํองค์กร
ตําง ๆ รวม ๑,๖๔๙ องค์กร คิดเป็นมูลคําสูงถึงกวํา ๕๒๘ ล๎านเยน และยังจัดให๎มีบริการชํวยเหลือ ให๎
ค าแนะน า การจัดสัมมนาให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่ด๎าน ICT ของ NPOs ด๎วย 
 ด้านที่ ๒  จัดตั้งและพัฒนาขีดความสามารถเครือขํายประชาสังคม (Civil Sector Networking: 
Discussions & Capacity Building)    
 บทบาทหลักอีกเรื่องหนึ่งของ JNPOC คือ การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเครือขํายประชาสังคม ด๎วย
การจัดเวที การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูล ความรู๎ของเครือขํายประชาสังคมของกลุํมตําง 
ๆ กิจกรรมนี้เริ่มด าเนินการตั้งแตํปี ๑๙๙๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างเครือขํายของ NPOs รวมทั้งการศึกษา 
อภิปรายบทบาทและการด ารงอยูํของ NPOs    

นอกจากนี้ JNPOC ยังเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมใหญํของภาคประชาสังคมทุก ๆ ๒ ปี เริ่มตั้งแตํปี 
๒๐๐๒  เรียกวํา The biannual Civil Sector National Conference หัวข๎อการประชุมจะเป็นประเด็นที่อยูํ
ในความสนใจของภาคประชาสังคมในขณะนั้นหรือในอนาคต  และยังมีการจัดประชุมอยํางไมํเป็นทางการของ
กลุํมแกนน า NPOs ในแตํละปี หรือการประชุมของภาคประชาสังคมกับภาคธุรกิจหรือตัวแทนรัฐบาลท๎องถิ่น 
เพ่ือประสานการท างานรํวมกัน ส าหรับการฝึกอบรมนั้น JNPOC ได๎จัดฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ของ NPO support 
centers ทั่วประเทศเป็นประจ าทุกปี เน๎นเจ๎าหน๎าที่องค์กรระดับกลางและเจ๎าหน๎าที่ใหมํ  เชํน การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎ปฏิบัติงานใน NPOs (NPO Capacity Building Workshops) หรือ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะด๎านประชาสัมพันธ์ (NPO Public Relation Skills 
Improvement Workshops)  และยังจัดฝึกอบรมให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐบาลท๎องถิ่นที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ NPO division ด๎วย 
 ด้านที่ ๓  งานด๎านการศึกษาวิจัย (Research and Studies) เกี่ยวกับ NPOs ในญี่ปุุน มีหัวข๎อ
การศึกษาหลายด๎าน เชํน การวิจัยและให๎ค าปรึกษาเรื่องการจัดตั้ง NPO support centers ขององค์กรตําง ๆ 
งานวิจัยเรื่องการจัดตั้งและการด าเนินงานของ Japanese Nonprofit Corporations งานวิจัยเรื่องกิจกรรม
ของ NPOs/NGOs ผํานมุมมองด๎าน human security issues  รวมถึงงานวิจัยเรื่องการพัฒนากลุํม 
caregiving NPOs ที่ท าหน๎าที่ให๎บริการสุขภาพผํานระบบประกันสุขภาพ   
 ด้านที่ ๔ การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) 
   JNPOC ให๎ความส าคัญกับการท างานรํวมกับภาครัฐ ผํานคณะกรรมการที่ท าหน๎าที่เสนอแนะนโยบาย
ชุดตําง ๆ  มีผลท าให๎ JNPOC สามารถมีสํวนรํวมในการให๎ค าปรึกษา เสนอแนะด๎านนโยบายที่มีผลตํอการ
พัฒนาภาคประชาสังคมญี่ปุุนอยํางเหมาะสม  อาทิเชํน  ข๎อเสนอเรื่องประเด็นทางสังคมที่ต๎องมีการจัดการ
อยํางเรํงดํวน หรือข๎อเสนอเรื่องการปฏิรูประบบภาษีที่เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้ง NPO เสนอตํอรัฐบาล  หรือ
ข๎อเสนอเรื่องความรับผิดทางสังคม (SOCIAL RESPONSIBILITY ADVANCEMENT) คือ การท าหน๎าที่เป็น
เจ๎าภาพหลักในการอภิปรายประเด็นความผิดรับผิดชอบตํอสังคมของเครือขําย  NPO/NGO ราว ๓๖ องค์กรที่
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ประชุมกันทุกเดือน   จนกระทั่งมีการจัดตั้งเครือขํายชื่อวํา  NPO/NGO Network for Advancing Social 
Responsibility  
 นอกจากนี้  JNPOC ยังท างานอยํางใกล๎ชิดกับกองทุนริเริ่มของภาคประชาสังคมหลายกองทุน อาทิ
เชํน Civil Society Initiative Fund, the Japan Civic Network of Disaster Relief in East Japan โดย
รํวมมือกับภาคธุรกิจหลายองค์กร ลักษณะการท างานคือ การประสานงานกับเครือขํายและองค์กรภาคประชา
สังคมอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการภายในท๎องถิ่นนั้น ๆ 

ข๎อมูลในปี ๒๐๑๓  กองทุนนี้มีรายได๎รวม ๖๙๐ ล๎านเยน (หรือราว ๑๙๐ ล๎านบาท) รายได๎สํวนใหญํ
มาจากการรับบริจาคราว ๖๐๘ ล๎านเยนหรือคิดเป็นร๎อยละ ๘๘ ของรายได๎ทั้งหมด  ทั้งนี้ กองทุนมีคําใช๎จําย
ราว ๖๘๘ ล๎านเยน รายจํายสํวนใหญํสํงให๎แกํกองทุนเยียวผู๎ประสบภัยพิบัติประมาณ ๔๕๑ ล๎านเยน 

ญี่ปุุนมีกฎหมายสนับสนุนภาคประชาสังคมชื่อวํา “กฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่
แสวงหาก าไร” (Law to Promote Specified Nonprofit Activities) (๑๙๙๘) แก้ไขปรับปรุง ค.ศ.
๒๐๐๓   กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย (มาตรา ๑) คือ สํงเสริมการพัฒนา
กิจกรรมในลักษณะไมํแสวงหาก าไร ในรูปแบบของงานอาสาสมัครและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการอยํางเสรี
โดยพลเมืองชาวญี่ปุุน เพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม อาทิเชํน บทบัญญัติในเรื่องสถานะทางกฎหมายของ
องค์กรตําง ๆ ที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะไมํแสวงหาก าไร และการมีสํวนรํวมในการพัฒนางานด๎านสวัสดิการ
ส าหรับประชาชน หลักการส าคัญของกฎหมาย มี ๒ ประการ คือ 

๑. องค์กรที่ด าเนินกิจกรรมที่ไมํแสวงหาก าไรเฉพาะประเด็น (specified nonprofit corporation) 
จะต๎องไมํด าเนินกจิการเพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขององค์กรตนเองหรือองค์กรอื่น 

๒. องค์กรที่ด าเนินกิจกรรมที่ไมํแสวงหาก าไรเฉพาะประเด็นนี้ จะต๎องไมํถูกใช๎โดยพรรคการเมือง  
กฎหมายอีกฉบับชื่อวํา “กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้จัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ประเภท

สมาคมและมูลนิธิ” (Act on Authorization of Public Interest Incorporated Associations and 
Public Interest Incorporated Foundations, Act No. ๔๙ of ๒๐๐๖) มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ ๑ 
ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ เป็นกฎหมายที่บัญญัติเรื่องการควบรวมกันของมูลนิธิหรือสมาคมที่ไมํแสวงหาก าไร และ
การรับรองสถานะนิติบุคคลตามกฎหมาย มีเนื้อหาก าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับการด าเนินการขององค์กร
สาธารณประโยชน์ และท าให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการท าประโยชน์เพ่ือสาธารณะ และ
ตระหนักถึงสังคมท่ีมีพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว 
 
 
๕.๓ บทสรุปสถานการณ์ประเทศไทยและบทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ 

จะเห็นได๎วําในชํวงที่ผํานมาภาครัฐไทยยังให๎ความส าคัญกับการสนับสนุนภาคประชาสังคมไมํมากนัก 
ทั้งๆ ที่ปัญหาสังคมมีความซับซ๎อนมากกวําในอดีต และมีความเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกับหนํวยงานของรัฐและ
องค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งมิอาจถือได๎วําเป็นบทบาทหน๎าที่ของหนํวยงานใดหนํวยงานหนึ่งเทํานั้น จ าเป็นต๎อง
มีการบูรณาการแนวทางการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสังคมอยํางรอบด๎าน เน๎นการท างานเชิงรุกมากกวําเชิงรับ 
เน๎นมาตรการปูองกันปัญหามากกวําการเยียวยา เน๎นการด าเนินงานด๎านพัฒนาสังคมในเชิงนวัตกรรมมากกวํา
สงเคราะห ์
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จากผลการศึกษาข๎างต๎นชี้ให๎เห็นวํา การด าเนินงานของกองทุนไทยตามกฎหมายตํางๆ รวมถึงแหลํง
ทุนตํางประเทศที่สนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคมในประเทศไทย ยังไมํเพียงพอตํอการสํงเสริมการ
รํวมแก๎ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนอยํางมีประสิทธิภาพ ปัญหาส าคัญ คือ การขาดแคลนแหลํงรายได๎ที่จะสนับสนุน
การด าเนินของภคประชาสังคมอยํางตํอเนื่อง ระยาว แบบมุํงผลลัพธ์มากกวําผลการด าเนินกิจกรรมราย
โครงการเทํานั้น อีกทั้งยังพบปัญหาการจัดสรรงบประมาณรัฐที่ไมํเพียงพอในบางปีงบประมาณ เมื่อประกอบ
กับความไมํคลํองตัวขององค์กรที่ท าหน๎าที่รับผิดชอบบริหารจัดการกองทุนด๎านสังคมซึ่งขาดประสิทธิภาพ ไมํ
วําจะเป็นกองทุนที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี ท าให๎การเข๎าถึงแหลํง
ทุนที่เป็นกองทุนตํางๆเหลํานี้ ยากตํอการเข๎าถึงของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะที่อยูํในเขตพ้ืนที่หํางไกล 

ประสบการณ์ของนานาประเทศที่พัฒนาแล๎ว ได๎แกํ แคนาดา สวีเดน สหราชอาณาจักร และญี่ปุุน 
หรือประเทศเกิดใหมํเล็กๆ เชํน เอสโทเนีย และประเทศที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยํางรุนแรงอยํางฮังการี ตําง
ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาภาคประชาสังคมให๎เข๎ามาเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม จนจ านวน
องค์กรภาคประชาสังคมเพ่ิมขึ้นอยํางมาก ทั้งนี้ข๎อมูลประเทศแคนาดายังชี้วําภาคประชาสังคมไมํเพียงมีสํวน
รํวมในการพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคม แตํยังมีสํวนชํวยในการสร๎างการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด๎วยดังได๎
กลําวไปแล๎วข๎างต๎น ดังนั้นการสนับสนุนงบประมาณให๎องค์กรภาคประชาสัง คมทั้งเพ่ือการพัฒนาขีด
ความสามารถ และการด าเนินการจึงถือได๎วําเป็นการลงทุนทางสังคมอยํางหนึ่งเชํนกัน 

ทั้งนี้มีข๎อเสนอตํอการสนับสนุนทางการเงินผํานการเรียนรู๎จากประสบการณ์การพัฒนาการคลังเพ่ือ
พัฒนาภาคประชาสังคมในตํางประเทศ ที่ควรน ามาพิจารณาปรับใช๎กับประเทศไทย เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพและการรวมตัวของภาคประชาสังคมให๎มีความเข๎มแข็ง และสามารถด าเนินงานด๎านพัฒนา
สังคมได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีความเป็นไปได๎ ๒ แนวทางหลัก คือ 
(๑) รัฐบาลหรือภาครัฐจัดสรรงบประมาณให๎แกํภาคประชาสังคมโดยตรง ซึ่งรัฐบาลที่ผํ านมาไมํเคยมีนโยบาย
หรือแนวคิดในเรื่องการจัดสรรงบประมาณให๎แกํองค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นการ
เฉพาะแตํอยํางใด  (๒) การจัดตั้งกองทุนใหมํขึ้นมาในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของภาคประชาสังคมเป็นการเฉพาะ  
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บทที่ ๖ 
แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม  

 
๖.๑ แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม 

คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนควรมีเปูาหมายในระดับอุดมคติ คือ เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและเทําเทียม
กันในฐานะความเป็นมนุษย์ มีสํวนรํวมทางสังคม มีส านึกตํอประโยชน์สุขของสํ วนรวม และมีโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในทางกาย ใจ ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณ เป็นชีวิตที่สงบสุข ปราศจากภัย
คุกคามจากผู๎อื่น หรือการคุกคามซึ่งกันและกัน ตลอดจนอยูํในสภาพแวดล๎อมที่ไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาวะ เป็น
ชีวิตที่มีหลักประกันด๎านเงื่อนไขการครองชีพ และมีกลไกคุ๎มครองทางสังคม๕๒ 

หลักการส าคัญในการสร๎างสังคมที่คนทุกคนบนผืนแผํนดินไทยจะได๎อยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน มี ๔ 
ประการ คือ (๑) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่ทุกคนสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ได๎  (๒) การสํงเสริมความ
เสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมํเป็นธรรมตํอบุคคลโดยเฉพาะในประชากรกลุํมเปราะบางตํางๆ (๓) 
การสร๎างความมั่นคงทางด๎านการคลังเพ่ือการพัฒนาสังคมอยํางตํอเนื่อง (๔) การสร๎างพลังจิตอาสาโดยการมี
สํวนรํวมอยํางกว๎างขวางของภาคประชาสังคม 

ปัจจุบันงานด๎านพัฒนาสังคมมีความสลับซับซ๎อนมากกวําในอดีต ท าให๎หนํวยงานของรัฐไมํสามารถ
ด าเนินการสนองตํอสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชากรกลุํมตํางๆอยํางเหมาะสมและทันตํอสถานการณ์  ดังนั้น
ภาครัฐจึงควรให๎การสนับสนุนภาคประชาสังคมให๎มีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพ่ิมมากขึ้น มีความเข๎มแข็ง 
สามารถพ่ึงตนเองได๎เหมือนในประเทศพัฒนาแล๎ว  

ศาสตราจารย์ประเวศ  วะสี ๕๓ ได๎กลําวไว๎วํา สังคมไทยต๎องให๎ความส าคัญสูงสุดตํอการสร๎างพลัง
พลเมืองที่เข๎มแข็ง เครือขํายภาคพลเมืองต๎องได๎รับการสนับสนับสนุนด๎านความรู๎และข๎อมูลขําวสาร ภาค
พลเมืองจ าเป็นต๎องมีการเงินสนับสนุน การเงินการคลังภาคพลเมือง หรือภาคประชาสังคมจึงมีความส าคัญ 
โดยได๎เสนอให๎ออกพระราชบัญญัติปฏิรูปสังคม ซึ่งมีหลักการส าคัญประกอบด๎วย  

(๑) ต๎องก าหนดเป็นหน๎าที่ ของภาครัฐในการสร๎างพลังพลเมือง  
(๒) ปลดล็อกกฎหมาย กฎระเบียบ ข๎อบังคับที่ดึงอ านาจไว๎ที่สํวนกลาง คืนอ านาจไปให๎ประชาชน

ปกครองตนเองในรูปของชุมชนจัดการตนเอง  
(๓) ก าหนดให๎การศึกษาสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชนท๎องถิ่นและสร๎างพลังพลเมือง ด๎วยการ

ปฏิรูปการศึกษาให๎เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น สร๎างจิตส านึกพลเมือง สร๎างผู๎น า แสวงหาความรู๎
ข๎อมูลขําวสารสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน ท๎องถิ่นและพลังพลเมือง 

(๔) สํงเสริมธุรกิจเพ่ือสังคมเพ่ือความเข๎มแข็งของสังคม 
(๕) สํงเสริมให๎มีมูลนิธิที่สามารถระดมพลังทางสังคม เพ่ือสังคม  
(๖) มีองค์กรสื่อสารภาคพลเมือง 

                                                           
๕๒ อ๎างแล๎ว , เร่ืองเดิม 
๕๓ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี  ปฏิรูปสังคม ชุมชนเข๎มแข็ง สังคมเข๎มแข็ง พลังพลเมืองเข็มแข็ง  หัวใจของการปฏิรูปประเทศไทย 
มูลนิธิหมอชาวบ๎าน ธันวาคม ๒๕๕๘  



 ๗๙ 

 

(๗) ให๎มีกองทุนขนาดใหญํสนับสนุนความเข๎มแข็งของสังคม และพลังพลเมือง เก็บภาษีมาเข๎ากองทุน
ที่สนับสนุนภาคพลเมือง 

(๘) สนับสนุนเครือขํายภาคพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย จัดให๎มีการประชุมสมัชชาพลเมืองปฏิรูป
ประเทศไทย  

สอดคล๎องกับที่ศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ก็ได๎เสนอแนะเรื่องการจัดตั้งกองทุนสํงเสริมและ
พัฒนาภาคประชาสังคม วํา๕๔ 

(๑) ต๎องไมํใชํกองทุนของรัฐบาลหรืออยูํในก ากับของรัฐบาล แตํได๎รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาล   
(๒) ต๎องไมํเป็นกองทุนที่อยูํในอาณัติของพรรคการเมือง กลุํมการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ  
(๓) มีเงินทุนขนาดใหญํพอที่จะน าไปลงทุนให๎เกิดดอกผลมาใช๎  เพ่ือให๎มีรายได๎ส าหรับใช๎จํายในการ

ด าเนินการของกองทุนได๎  
(๔) กองทุนควรท าหน๎าที่สํงเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม เพ่ือให๎ประชาธิปไตยของไทยเป็น

ประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีสํวนรํวม มีสํวนก ากับดูแลและตรวจสอบรัฐบาล รัฐบาลในประเทศพัฒนาแล๎วตํางก็
ให๎ความส าคัญแกํบทบาทของภาคประชาสังคมเป็นอยํางมาก  มีการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบตําง ๆ  
เนื่องจากเห็นวํา ภาครัฐมีข๎อจ ากัดในการท างานหลายประการ  ทั้งกฎระเบียบทางราชการ วัฒนธรรมการ
ท างานที่แตกตํางจากภาคประชาสังคม ขาดความยืดหยุํน ท าให๎หนํวยงานของรัฐไมํสามารถด าเนินภารกิจของ
ภาคประชาสังคม  เพราะมีกิจกรรมบางเรื่องที่อาจขัดแย๎งกับนโยบายของรัฐบาล 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม รัฐควรมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นภาคประชาสังคม โดยมีการก าหนดมาตรการและ

กลไกในการรวมตัวของภาคประชาสังคม ที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมอยํางกว๎างขวางและ
หลากหลาย ทั้งในด๎านการรวมตัวรํวมคิดรํวมท ารํวมจัดการแก๎ไขปัญหาด๎วยตัวเองอยํางที่เรียกวํา “องค์กร
ชุมชน” ในระดับฐานรากรูปแบบตํางๆ  ด๎านกระบวนการมีสํวนรํวมในการก าหนดและพัฒนานโยบาย
สาธารณะทั้งในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ  และในด๎านการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ สนับสนุนให๎องค์กร
และเครือขํายภาคประชาสังคมเป็นกลไกที่จะท าให๎สามารถสร๎างกระแสความตื่นตัวให๎กับสังคมในวงกว๎าง 
อยํางมีพลัง สามารถขับเคลื่อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ที่จะน าไปสูํการพัฒนาประเทศ
ให๎ก๎าวหน๎าอยํางสมดุลและยั่งยืน  

(๒) ต้องสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในภาคประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลได๎รับการกลําวถึง
วําเป็นแนวความคิดหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญตํอการกระตุ๎นและสํงเสริมศักยภาพให๎เกิดในภาคประชาสังคม อัน
จะน าไปสูํการพัฒนาทุนมนุษย์อยํางยั่งยืนตํอไปในอนาคต ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารหรือการปกครองที่
ให๎ความส าคัญตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน เข๎ามามีสํวนรํวมในการคิดและการบริหารจัดการใน
ทุกระดับ ตั้งแตํรํวมกันคิด รํวมกันท า รํวมกันจัดการ รํวมกันรับผิดชอบ และรํวมกันแก๎ไขปัญหา ซึ่งเป็นผลมา
จากระบบราชการที่แข็งตัวเกินไป ท าให๎ไมํมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตํอปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ ธรร
มาภิบาลจะชํวยให๎ภาคประชาสังคมเกิดความตระหนักหรือส านึกตั้งแตํระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุํม ใน

                                                           
๕๔ สมชัย ฤชุพันธุ์, “การคลังเพ่ือสังคม เพ่ิมพลังพลเมือง” (ปาฐกถาน า เวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม เพ่ิมพลังพลเมืองสูํประชาธิป ไตย
ที่สมบูรณ์ คร้ังที่ ๕” เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จัดโดย เครือขํายขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม (สิงหาคม ๒๕๕๗). 



 ๘๐ 

 

เรื่องของสิทธิหน๎าที่และความรับผิดชอบตํอตนเองและสาธารณะ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือ
เป็นพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่
ดี  

(๓) ต้องเสริมศักยภาพการท างานของภาคประชาสังคม โดยต๎องสนับสนุนให๎ภาคประชาสังคมเข๎า
รํวมเป็นหุ๎นสํวนในการพัฒนาของรัฐในทุกระดับ  มีการสร๎างเสริมกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพแกํ
ภาคประชาสังคมอยํางตํอเนื่องและมีอิสระ โดยอาศัยการเรียนรู๎รํวมกัน การคิดรํวมกัน การท างานรํวมกัน  
สํงเสริมให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และให๎การสนับสนุนและเปิดโอกาสให๎องค์กรประชาสังคมได๎เติบโต การ
เสริมศักยภาพการท างานของภาคประชาสังคมมิใชํมุํงสร๎างให๎ภาคประชาสังคมเติบโตเข๎มแข็งโดยปฏิเสธ
ภาครัฐ หากแตํเป็นการเสริมสร๎างให๎ภาคประชาสังคมได๎มีบทบาทส าคัญในการจัดการวิถีชีวิตของตนเอง ทั้ง
ด๎วยการรํวมกันภายในชุมชน และมีสํวนรํวมกับภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาชุมชน ภายใต๎
การมีสํวนรํวมของทุกฝุายให๎เป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนอยํางแท๎จริง 

(๔) ต้องสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยต๎องสํงเสริมบทบาทขององค์กร
และเครือขํายภาคประชาสังคมในการจัดการปัญหาของชุมชนท๎องถิ่น สํงเสริมบทบาทในกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะ บทบาทในกระบวนการมีสํวนรํวมรับรู๎และตรวจสอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต๎อง
ชุมชนท๎องถิ่นและสังคมในวงกว๎าง กระบวนการมีสํวนรํวมในทุกขั้นตอนนั้น ด๎านหนึ่งเป็นการปูองกันปัญหา
ความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกด๎านหนึ่งเป็นการสร๎างความรู๎สึกหวงแหนเป็นเจ๎าของ และที่ส าคัญจะ
เป็นกระบวนการสร๎างความเป็นพลเมืองให๎คํอยๆเกิดข้ึนอยํางเป็นธรรมชาติในระดับฐานรากของสังคม อันเป็น
ตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย์และสังคมอยํางยั่งยืน 

(๕) ต้องสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมเป็นการเฉพาะ    
แหลํงเงินทุนในการสนับสนุนภาคประชาสังคมอาจมีหลายแหลํง เชํน เงินรายได๎จากการจ าหนํายลอตเตอรี่ เงิน
งบประมาณ  เงินรายได๎ที่หักจากการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย จากผลการศึกษาแนวทางการสนับสนุน
ทางการเงินของภาครัฐให๎แกํภาคประชาสังคมในตํางประเทศ ชี้ให๎เห็นวํา ภาครัฐมีสํวนส าคัญในการสนับสนุน
เงินทุนโดยตรงแกํองค์กรภาคประชาสังคม  ซึ่งจะมีสํวนชํวยพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
องค์กร รวมถึงการบรรลุเปูาหมายในการจัดตั้งองค์กรนั้น ๆ ที่มักจะเป็นงานพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ซึ่งในหลายกรณีปรากฏข๎อมูลวํา สํวนราชการหรือหนํวยงานไมํมีศักยภาพหรือความพร๎อม
เพียงพอที่จะด าเนินการได๎เอง    
  จากที่กล่าวมาทั้ง ๕ ข้อนี้ เพื่อให้เกิดการด าเนินการในเชิงรูปธรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้อง
สนับสนุนให้มี “(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีบทบาท สามารถด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงกิจการสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ 
ตลอดจนให้มีการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพและธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชา
สังคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม   และเป็นกลไกสื่อกลางในกระบวนการมีส่วน
ร่วมอย่างสร้างสรรค์ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการจัดท านโยบายและโครงการสาธารณะของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งที่เกิดจากความริเริ่มของภาคประชาสังคมเอง 



 ๘๑ 

 

กฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าให๎คนทุกคนเกิด “ส านึกพลเมือง” จากเดิมที่เคยตั้ง
รับ มาสูํทิศทางการพ่ึงตนเอง และก าหนดอนาคตตนเอง เป็นกลไกสนับสนุนทางการคลัง เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาจากภาคประชาสังคม ให๎เป็นสํวนเติมเต็ม สอดประสาน ให๎การพัฒนาสังคมไทยทั่วถึง และเทําเทียม อัน
จะน าไปสูํความยั่งยืนตํอไปในอนาคต 

เพื่อมุ่งหวังว่าสุดท้ายแล้ว ประชาชนในฐานะผู้รับประโยชน์ปลายทางจะได้ประโยชน์ ดังนี้ 
(๑) ประชาชนทุกคนมีส านึกความเป็นพลเมือง ยึดถือประโยชน์สุขสํวนรํวมเป็นที่ตั้ง มีสํวนรํวมในการ

พัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎พ่ึงตนเองได๎ สามารถเข๎าถึงสิทธิตํางๆ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องก าหนดไว๎ ผํานการรวมกลุํมเพื่อจัดท าโครงการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนท๎องถิ่นตนเองรํวมกัน 
  (๒) กลุํมประชาชนด๎อยโอกาสหรือกลุํมที่ได๎รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐ ได๎รับการปกปูอง คุ๎มครอง เยียวยา และแก๎ไขปัญหาที่สอดคล๎องกับบริบทและลักษณะ เฉพาะของ
ความเป็นประชากรของกลุํมตนเอง ปรับเปลี่ยนแนวทางงานพัฒนาสังคม ท าให๎เกิดรูปแบบใหมํๆ เน๎นการ
ท างานเชิงรุกเพ่ือปูองกันปัญหามากกวําการแก๎ปัญหา 

  
 



 

 

 

 

 

 

รายงาน 

 
คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการ 
ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกบัประเทศไทย 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 
 

วาระปฏิรูปที่ ๒๙ : สวัสดิการสังคม 
 

เรื่อง 
การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม 



๑ 
 

รายงาน 
เร่ือง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม 

 
 

๑) หลักการและเหตุผล 
  สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส าคัญ ๒ ด้าน กล่าวคือ 

ด้านหนึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างรัฐราชการแบบรวมศูนย์ที่เติบโตจนผิดขนาด และนับวันก็ยิ่งขาด
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสังคมที่มีความสลับซับซ้อน๑ จนมีการกล่าวกันว่า“รัฐนั้นเล็กเกินไปส าหรับ
ใหญ่ๆ และใหญ่เกินไปส าหรับปัญหาเล็กๆ"  

อีกด้านหนึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และน าไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ท าลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ๒ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๔๐ และ
ผลกระทบที่เกิดตามมาเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า ทั้งโครงสร้างอ านาจรัฐและอ านาจทุนไร้ประสิทธิภาพโดย
สิ้นเชิงในการแก้ปัญหาอันสลับซับซ้อนที่สังคมไทยก าลังเผชิญอยู่๓  

การเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมาพร้อมกับสังคมที่ไม่สงบสุข หากกลับมีทุกข์ที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไป
อีก การพัฒนาประเทศโดยอ านาจรัฐและทุนจึงถึงทางตัน ไม่สามารถด าเนินการตอบสนองต่อสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนกับประชากรกลุ่มต่างๆในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในการ
ท างานหลายประการ  ทั้งกฎระเบียบทางราชการ วัฒนธรรมการท างานที่แตกต่างจากภาคประชาสังคม การ
ขาดความยืดหยุ่น ท าให้ไม่สามารถด าเนินภารกิจที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เมื่อสังคมมีความอ่อนแอ มีความขัดแย้ง โดยเฉพาะจากผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ สังคมก็จะ
ขาดความสันติสุข ขาดความเป็นปึกแผ่น ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสมานฉันท์ได้ นั้นแปลว่าการใช้
งบประมาณจ านวนมากไปในการพัฒนาด้านต่างๆจึงไม่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับความไม่ยั่งยืนที่สังคมและประชาชน
จะได้รับ จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องให้ความส าคัญต่อการลงทุนด้านการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการลงทุน
ภาครัฐ 

ความส าคญัของประเด็นปฏิรูปเรื่องนี้ จึงคือการปรับความสัมพันธ์เชิงอ านาจหรือการเพ่ิมอ านาจให้แก่
กลุ่มคนที่มีอ านาจน้อย ด้วยความมุ่งหวังว่าจะเกิดดุลยภาพระหว่างกลุ่มคนต่างๆ การปฏิรูปมุ่งให้เกิดดุลยภาพ
เชิงอ านาจ ระหว่าง รัฐ ทุน และสังคม ในการสร้างสรรค์และต่อรองได้อย่างมีพลังใกล้เคียงกัน 

การปฏิรูปของสังคมจะเกิดผลอย่างกว้างขวางมากขึ้น ต่อเมื่อประชาชนได้รับการเสริมอ านาจ แต่ใน
ปัจจุบันประชาชนและชุมชนส่วนใหญ่ยังอ่อนแอ เพราะรัฐยังมีการรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองและการ
ปกครองอย่างเข้มข้น ส่วนทุนยังมีพลังอ านาจทางเศรษฐกิจและอิทธิพลต่อการตัดสินใจของภาครัฐ 

                                                           
๑
 ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจฉบับสมบูรณ์โดยคณะกรรมการปฏิรูป วันที่ ๑๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔(เอกสารอัดส าเนา) , หน้า ๔    

๒ อ้างแล้ว , หน้า ๕ 
๓ อ้างแล้ว , หน้า ๕ 



๒ 
 

เมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิรูปโครงสร้างอ านาจ หรือการเพ่ิมอ านาจให้ประชาชนและชุมชนสามารถบริหาร
จัดการตนเอง เพ่ือที่จะปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งประกอบส่วนขึ้นเป็นองค์
รวมของประชาชนทั้งประเทศ จึงควรเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการปฏิรูป 

ภารกิจส าคัญของการปฏิรูป คือ การรังสรรค์ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างให้เกิดขึ้นจริง เพ่ือส่ง
มอบสังคมที่ดีกว่าให้แก่คนรุ่นต่อไป ดังนั้นการปฏิรูปจะเป็นผลได้จริงก็ด้วยพลังและแรงขับเคลื่อนของคนใน
สังคม ที่เรียกว่าพลังพลเมืองที่ ต่ืนรู้และลุกขึ้นมาจัดการตนเองในทุกด้าน นี้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็น
เปูาหมายส าคัญของการปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ ที่จะน าพาสังคมไปสู่สังคมที่มีความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ าได้ในที่สุด 

ทั้งนี้หลักการส าคัญในการปฏิรูปสังคมที่คนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยจะได้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มี ๔ 
ประการ คือ (๑) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (๒) การส่งเสริมความ
เสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลโดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบางต่างๆ (๓) 
การสร้างความมั่นคงทางด้านการคลังเพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง (๔) การสร้างพลังจิตอาสาโดยการมี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของภาคประชาสังคม๔ 
  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันงานด้านพัฒนาสังคมมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ท าให้หน่วยงานของรัฐ
ไม่สามารถด าเนินการตอบสนองต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์  แม้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกฎหมาย
แม่บทในการท างานด้านนี้  อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมผ่านกลไกด าเนินการโดยภาคประชาสังคม
ต่างๆ อย่างไรก็ตามระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนทั้งทางด้านความเหลื่อมล้ าของการ
ได้รับ การเข้าไม่ถึง มาตรฐานของสวัสดิการสังคม รวมทั้งมีความต้องการของประชาชนกลุ่มวัยต่างๆเพ่ิมขึ้น  
ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมเพ่ิมมากข้ึน มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้เหมือนในประเทศพัฒนาแล้ว และกลายเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาประเทศควบคู่ไปกับภาครัฐ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงได้ตระหนักถึงเรื่องนี้และได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ก าหนดเป็นเปูาหมายหนึ่งของสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งในการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของรัฐซึ่งความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทยเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังมีอยู่ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบวิสัยทัศน์
ประเทศไทย และวาระการปฏิรูป จ านวน ๓๖ เรื่อง และวาระการพัฒนา จ านวน ๗ เรื่อง และได้มอบหมายให้
คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิก ารและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย จัดให้มีการศึกษาวาระการปฏิรูปที่ ๒๙ 

                                                           
๔

 มติที่ประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เรื่องการสร้างสังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 



๓ 
 

เรื่อง ระบบสวัสดิการสังคม ซ่ึงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม เป็นประเด็นที่ ๑๓ ในการศึกษา ซึ่ง
ได้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังปรากฏตาม
แผนภาพที่ ๑ 
  

 

แผนภาพที่ ๑ กรอบความคิดรวบยอดการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 

ทั้งนี้ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เห็นชอบในหลักการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ตามที่
คณะกรรมการฯ เสนอ และให้คณะกรรมการฯน าหลักการไปพัฒนาในเชิงรูปธรรม ก่อนน าเสนอต่อสภาปฏิรูป
แห่งชาติอีกครั้งในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ต่อไป   

หลังจากนั้นคณะกรรมการฯได้น าข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตและข้อห่วงใยจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
จ านวน ๒๐ ท่านมาประกอบการพิจารณา และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานเฉพาะประเด็นที่ ๑๓ นี้ 
เพ่ือให้เกิดข้อสรุปของรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน และน ามาพัฒนาเป็นรายงานฉบับที่ 
๒ เรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม 
 
๒) ประเด็นปฏิรูป 



๔ 
 

 ข้อเสนอการปฏิรูปฉบับนี้เป็นข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูประบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิด
ความเข้มแข็งภาคประชาสังคม อันน าไปสู่การขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม และการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  
  โดยมีประเด็นหลักในการปฏิรูป คือ การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม โดยให้มีการปฏิรูป
ระบบและกลไกต่างๆให้มีความสอดคล้องกับประชากรกลุ่มต่างๆ ให้สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พ่ึงตนเองได้ สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดไว้  
  ทั้งนี้ให้ความส าคัญกับกลุ่มประชาชนด้อยโอกาสหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบาย
การพัฒนาประเทศของรัฐ ให้ได้รับการปกปูอง คุ้มครอง เยียวยา และแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทและ
ลักษณะเฉพาะของความเป็นประชากรของกลุ่มตนเอง ปรับเปลี่ยนแนวทางงานพัฒนาสังคม ท าให้เกิดรูปแบบ
ใหม่ๆ เน้นการท างานเชิงรุกเพ่ือปูองกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 
 
 

๓) วิธีการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ 
 กระบวนการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อเสนอการปฏิรูปฉบับนี้ ด าเนินการดังนี้ 

๓.๑) คณะกรรมการฯ ได้มีการประสานความร่วมมือในการท างานกับคณะท างานขับเคลื่อน (ร่าง)
กฎหมายเกี่ยวกับกิจการสลากเพ่ือสังคมและกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม ซึ่งแต่งตั้งโดย
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามค าสั่งที่ ๑๓ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือ
สนับสนุนให้มีการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารกองทุนที่เหมาะสม กลไกระบบการคลัง
เพ่ือสังคม รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนและการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภาคประชาสังคม  

๓.๒) การทบทวนเอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปและคณะกรรมการปฏิรูปภายใต้สภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและเครือข่ายทุก
ภาคส่วน เพ่ือน ามาสู่ความร่วมมือในการจัดท ารายงานการศึกษาฉบับดังกล่าวนี้ร่วมกัน 

๓.๓) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
๔) สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 

คณะกรรมการฯได้จัดท ารายงานเรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม และเห็นว่าการ
ปฏิรูประบบเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมดังกล่าวนี้ จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเกื้อกูลไปกับภาครัฐ   

มีรายละเอียดผลการศึกษาวิเคราะห์รวม ๔ เรื่อง ดังนี้ 
 ๔.๑) ความหมายค าว่า “ภาคประชาสังคม” และประเภทของภาคประชาสังคมในประเทศไทย   



๕ 
 

ค าว่า “ภาคประชาสังคม” เป็นค าที่ท้ังกว้างและลึก ซึ่งโดยสรุปกล่าวได้ว่า ภาคประชาสังคม หมายถึง 
กลุ่มหรือองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ด้านพัฒนาสังคมและไม่แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน เช่น องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรสาธารณประโยชน์ แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคล 
องค์กร หรือคณะบุคคลที่จัดตั้งหรือด าเนินการโดยพรรคการเมือง หรือด าเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหา
อ านาจรัฐ หรือเอ้ือประโยชน์ต่อพรรคการเมือง  

จะเห็นได้ว่าเวลากล่าวถึง  “ภาคประชาสังคม” มักจะรวมถึงองค์กรเอกชนที่เรียกชื่อต่างๆกันได้หลาย
แบบ ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน, องค์กรสาธารณประโยชน์ ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมายเฉพาะ
ด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม, องค์กรสวัสดิการชุมชน, องค์กรชุมชน, องค์กรภาคประชาชน 

ค าเรียก “ภาคประชาสังคม” ทั้ง ๕ แบบข้างต้น บ้างก็เกิดขึ้นจากการนิยามและเรียกชื่อภายใต้
กฎหมายเฉพาะเพ่ือการส่งเสริม บ้างก็อาจเกิดขึ้นตามเจตจ านงที่จะควบคุมก ากับของภาครัฐโดยไม่ได้สนใจ
มากนักว่าจะมีเปูาหมายและภารกิจทางสังคมอย่างไร แต่ก็สะท้อนได้ว่าภาคประชาสังคมไทยมีความ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบการรวมตัวและการจัดตั้ง กระบวนการและเปูาหมายการท างาน แต่ที่เหมือนกันคือการ
มีส านึกสาธารณะร่วมกัน     

ประชาสังคมก่อให้เกิด "อ านาจที่สาม" นอกเหนือจาก “อ านาจรัฐ” และ “อ านาจทุน (ธุรกิจ)” 
อ านาจที่สามนี้อาจไม่ต้องการคนจ านวนมาก แต่เป็นเพียงคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ที่กระจัดกระจายแต่อาจมี
ความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายย่อย ๆ มีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกัน และมีการจัดการที่ดี อันน า ไปสู่พลังใน
การแก้ไขปัญหา ปูองกันปัญหา พัฒนาและฟ้ืนฟูชุมชนและสังคมของตนเอง จนถึงพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
สังคม บุคคลให้มีความสามารถท่ีจะพ่ึงตนเองได้ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

การรวมตัวกันนั้นอาจไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน แต่สามารถสื่อสารกันได้จึงเกิดเป็นองค์กรขึ้ น ซึ่งอาจเป็น
องค์กรทางการ (นิติบุคคล) หรือไม่เป็นทางการก็ได้ ก่อให้เกิดโครงสร้างสังคมแนวใหม่ที่มีความสัมพันธ์กันใน
แนวราบที่เท่าเทียมกัน ซึ่งหากประสานกับโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งด้วยความสมานฉันท์แล้ว ก็จะ
ท าให้สังคมทั้งสังคมมีความเข้มแข็ง เหมือนผืนผ้าที่มีเส้นใยแนวตั้งและแนวนอน ถักทอกันเป็นผืนผ้าที่มีความ
งามและแข็งแรง  

อย่างไรก็ตามแม้ภาคประชาสังคมจะมีการตื่นตัวและเติบโตในเชิงปริมาณมากขึ้น ซึ่งสะท้อนการเอา
ธุระต่อเรื่องสาธารณะของประชาชน แต่ภาครัฐก็ยังไม่ได้ด าเนินการหนุนเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคมให้
ร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาเท่าที่ควร เพราะปัญหาส าคัญขององค์กรเหล่านี้ คือ รายได้หรือแหล่งเงินทุนที่มา
จากการบริจาคซึ่งไม่แน่นอนและไม่มั่นคง ไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐเลย ไม่ว่าจะเป็นเงินด าเนินการหรือ
การพัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้งการขาดแคลนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร 

พบว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมา จะเห็นรูปธรรมที่รัฐส่งเสริมภาคประชาสังคมในลักษณะการจัดตั้งและจด
ทะเบียนควบคุม การสนับสนุนงบประมาณการท างานในระยะแรกๆ ที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการ
ช่วยรัฐจัดสวัสดิการทางสังคม แต่ไม่เห็นการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท า
ให้ภาคประชาสังคมมีเกิดข้ึนและก็สลายตัวไปเป็นจ านวนไม่น้อย 
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ดังนั้นหากสังคมไทยมีความมุ่งมั่นที่จะให้ภาคส่วนหลักอันหมายถึง รัฐ ทุน และประชาชนที่มีความ
หลากหลาย ได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาสังคม รัฐจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคมที่ไม่ใช่ภาค
ส่วนรัฐ และทุนในทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ หันมาสนใจในปัญหาสาธารณะและร่วมมือกันในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 

๔.๒) ความส าคัญและบทบาทของภาคประชาสังคม ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมไทย 
แนวคิดประชาสังคมปรากฏชัดในนโยบายการพัฒนาระดับชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตินับตั้งแต่ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๔) เป็นต้นมา จนถึงฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๙)   

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนได้รับการขานรับอย่างกว้างขวางจาก
สังคมและหน่วยงานรัฐ จนมีฐานะกลายเป็นอุดมการณ์ของสังคมโดยปริยาย นอกจากนั้นกระแสประชาสังคม
โลกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement) ยังเข้ามาหนุนเสริมกระแสประชาชน 
การเคลื่อนไหวเชิงเครือข่าย การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โรคเอดส์ ยาเสพติด ความยากจน สิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคทางเพศ มิติครอบครัว-เยาวชน และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ฯลฯ กลายเป็นการเคลื่อนไหวใน
ประเด็นที่รัฐเองก็ไม่อาจจัดการปัญหาที่สลับซับซ้อนนั้นๆได้จึงต้องพ่ึงพาพลังทางสังคมเหล่านี้ร่วมแก้ไข   

พัฒนาการส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การท างานขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีลักษณะเข้าไปร่วมมือกับ
ภาครัฐและภาคธุรกิจ หรือภาคอ่ืนๆ เกิดการท างานในลักษณะของการสร้างภาคีความร่วมมือ โดยเฉพาะ
บทบาทการท างานของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) รวมทั้งที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ผลักดันให้เกิดการ
ท างานในลักษณะที่เรียกว่า “เบญจภาค”ี (ชาวบ้าน ราชการ NGO สื่อมวลชน และนักวิชาการ) การขับเคลื่อน
ของประชาสังคมแนวนี้จึงอยู่ที่การสร้างเวทีสมานฉันท์ร่วมกับรัฐและภาคส่วนต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรม
สาธารณะ เวทีการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการผลักดันวาระผ่านการท างานร่วมกับภาครัฐผ่านการ
จัดท าแผนชุมชน การเข้าไปใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นผ่านความร่วมมือกับผู้มีอ านาจตัดสินใจเชิง
นโยบาย หรือการผลักดันให้วาระของชุมชนเข้าไปสู่แผนพัฒนาขององค์กรท้องถิ่น สถาบันหรือหน่วยงานรัฐ 
ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาการส าคัญ คือ การเกิดแนวทางการท างานที่ยกระดับจากการหนุนเสริมให้เกิดองค์กร
ชาวบ้านและการจัดท าแผนชุมชน มาสู่การเข้าไปเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ฯลฯ และหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค เกิดประชาคม
จังหวัดต่างๆข้ึนมา  

ในช่วงที่มีการรณรงค์จัดท าร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถือได้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทมาก
ในการก าหนดประเด็นส าคัญในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ การคุ้มครองสิทธิของผู้ด้อยโอกาสในสังคม การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและสิทธิชุมชน 
ซึ่งท าให้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  

หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ภาคประชาสังคมได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึ้น  
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สังคมไทยในช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ เต็มไปด้วยบรรยากาศการขยายตัว
ของภาคประชาสังคมที่เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สร้างพ้ืนที่ปฏิบัติการการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาของภาคประชาสังคมที่ส าคัญ คือ การปฏิรูประบบสุขภาพที่เริ่มขบวนตั้งแต่ช่วง พ .ศ. 
๒๕๓๙-๒๕๔๓ ท าให้มีการขยายกรอบคิดเรื่องสุขภาพจากที่เน้นความเจ็บปุวยของแต่ละบุคคลไปสู่สุขภาวะ ที่
กินความกว้างไปถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และปัญญา โดยมีส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) 
เป็นแกนขับเคลื่อนให้ได้มาซึ่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และสร้างกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างภาคประชาสังคมเจ้าของประเด็น
ปัญหากับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งนโยบาย
สาธารณะระดับชาติ นโยบายเฉพาะพ้ืนที่ และนโยบายเฉพาะประเด็น  

ในช่วงเวลา ๓ ปีต่อมา คือ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จึงมีการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็งที่น าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะที่มีความชัดเจน ต่อรัฐบาลและสังคมในเวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติ
ปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้สมัชชาปฏิรูปแห่งประเทศไทยมีเปูาหมายการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ ท าให้เกิดการกระจาย
อ านาจบริหารจัดการทรัพยากรและกลไกที่จ าเป็นส าหรับสร้างความเป็นธรรมใน ๔ ด้าน คือ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรเศรษฐกิจ ทรัพยากรสังคม และทรัพยากรการเมือง 

จะเห็นได้ว่าการเกิดขบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” และ “สมัชชาปฏิรูป” ได้ท าให้ภาคประชาสังคมใน
ระดับต่างๆ มี พ้ืนที่ เข้าร่วมส่งเสียงแสดงเจตนารมณ์ของตนเองในระดับนโยบายได้มากขึ้น (Civic 
engagement) ถือเป็นกลไกส าคัญที่เอ้ือให้ภาคประชาสังคมได้แสดงบทบาทการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ประเทศอย่างเข้มแข็ง 

๔.๓) กลไกหนุนเสริมการท างานภาคประชาสังคมและปัญหาอุปสรรค 
เมื่อมาพิจารณาการด าเนินงานพัฒนาสังคมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในช่วงกว่า ๔๐ ปีที่

ผ่านมา ที่มุ่งท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสังคม แต่กลับไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอย่าง
เหมาะสมต่อเนื่อง ทั้ง ๆ ที่องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านั้น ที่รวมถึ งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ หรือภาคประชาชนในรูปแบบอื่นๆสามารถท างานด้านสังคมได้อย่างคล่องตัว โดยถือว่าการ
พัฒนาสังคมจะเป็น “เรื่องของทุกคน” หรือ “เรื่องสาธารณะ” ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา
หลายประเทศต่างก็ให้ความส าคัญกับบทบาทของภาคประชาสังคม บางประเทศมีการจัดสรรงบประมาณหรือ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคมอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น ประเทศแคนาดา 
ประเทศสวีเดน ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

ทั้งนี้กลไกส าคัญอันหนึ่งในการหนุนเสริมให้ภาคประชาสังคมสามารถท างานร่วมพัฒนาสังคมไทยได้
อย่างยั่ งยืน คือ การมีงบประมาณสนับสนุนการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพ่ือการพัฒนาขีด
ความสามารถคนท างานในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ให้เท่าทันสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมให้เกิดจิตส านึก
สาธารณะ หรือตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้มากขึ้น แต่ที่ผ่านมากลับพบปัญหาว่าการท างานของภาค
ประชาสังคมส่วนใหญ่ มีงบประมาณมาจากการบริจาคหรือการรับการสนับสนุนเป็นรายโครงการเป็นครั้งๆ ไป 



๘ 
 

ซึ่งมีแนวโน้มลดน้อยลงและไม่ต่อเนื่องส าหรับการท างานในระยะยาว และที่ส าคัญมักเป็นการสนับสนุนเพียง
งบประมาณส าหรับการท างาน ไม่มีการสนับสนุนส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถหรือการสร้างระบบ
สวัสดิการหรือความมั่นคงใดๆ ให้กับคนท างาน 

กล่าวได้ว่าการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมในบริบทของสังคมไทย ยังต้องเผชิญปัญหา
อุปสรรคอีกมาก ที่ส าคัญ คือ การขาดงบประมาณที่ยั่งยืนเพ่ือสร้างให้เกิดความมั่นคงในการท างาน ขาด
หน่วยงานหรือกฎหมายรองรับการด าเนินงานของภาคประชาสังคมที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินกิจกรรมของภาค
ประชาสังคมไม่มีเสถียรภาพ และไม่ต่อเนื่องจนสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืน  

ในทางกลับกันกลับพบว่า แม้ยังมีความรุนแรงและซับซ้อนของปัญหาสังคมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยผูกโยง
อย่างแนบแน่นกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม ท าให้มีความยุ่งยากที่ภาคประชา
สังคมจะเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น  ขบวนการพัฒนาภาคประชาสังคมก็ยังขาดความเป็นระบบที่จะมารองรับการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ อาทิเช่น ยังขาด
การจัดระบบข้อมูลและฐานข้อมูลภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา ขาดการสนับสนุนการรวมรวบหรือ
สังเคราะห์ประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ส าคัญหลายส่วนจะติดอยู่กับตัวบุคคลที่ท างาน 
โดยมิได้ถูกถ่ายทอดหรือไม่ได้มีช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นไปสู่คนท างานรุ่น
ใหม่ๆ อีกท้ังยังขาดการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในภาคประชาสังคมที่ต้องอาศัยความรู้  ทักษะ
ความช านาญ  และประสบการณ์ที่มากขึ้น  การท างานโดยอาศัยอุดมการณ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ท าให้
ในปัจจุบันคนท างานด้านนี้ก าลังลดน้อยลงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่  เหตุเพราะรายได้ที่ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ
และความอยู่รอดท่ามกลางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   

ตามที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ปัญหาด้านต่างๆ ที่มีสภาพของความเหลื่อมล้ าใน
สังคม ที่ยังไม่ถูกแก้ไขอีกมากมาย ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อจ ากัดของการพัฒนาความเข้มแข็งและการเติบโตของ
ภาคประชาสังคม เหล่านี้จึงท าให้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐขั้น
พ้ืนฐานโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น และอาจน าไปสู่ปัญหาความแตกแยกในสังคมใน
ระยะยาว   

การที่รัฐจะเลือกใช้วิถีกลไกรัฐเพียงล าพังในการจัดการปัญหาเหล่านี้ ทั้งที่รัฐเองแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็
ขาดประสิทธิภาพ และมีข้อจ ากัดมากมาย ไม่สามารถเข้าถึง เข้าใจ และแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สลับซับซ้อนนี้
ได้ทั้งหมดอาจเป็นความเสี่ยงของการพัฒนามากเกินไป จึงจ าเป็นต้องมีทางเลือกการพัฒนาทั้งกลไกที่จะ
ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม และมีระบบการเงินการคลังสนับสนุนอย่างยั่งยืน เพ่ือให้สามารถร่วม
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

๔.๔) ประสบการณ์การพัฒนาการคลังเพื่อพัฒนาภาคประชาสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ปัญหาสังคมมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต และมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐและ

ภาคประชาสังคม ซึ่งมิอาจถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น จ าเป็นต้องมี
การบูรณาการแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างรอบด้าน เน้นการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 



๙ 
 

เน้นมาตรการปูองกันปัญหามากกว่าการเยียวยา เน้นการด าเนินงานด้านพัฒนาสังคมในเชิงนวัตกรรมมากกว่า
สงเคราะห ์

จากผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า การด าเนินงานของกองทุนไทยตามกฎหมายต่างๆ 
รวมถึงแหล่งทุนต่างประเทศที่สนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคมในประเทศไทย ยังไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการร่วมแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาส าคัญ คือ การขาดแคลนแหล่งรายได้ที่
จะสนับสนุนการด าเนินงานของภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ระยาว แบบมุ่งผลลัพธ์มากกว่าผลการด าเนิน
กิจกรรมรายโครงการเท่านั้น  

อีกทั้งยังพบปัญหาการจัดสรรงบประมาณรัฐที่ไม่เพียงพอในบางปีงบประมาณ เมื่อประกอบกับความ
ไม่คล่องตัวขององค์กรที่ท าหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการกองทุนด้านสังคมซึ่งขาดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
กองทุนทีม่ีกฎหมายจัดตั้งหรือกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี ท าให้การเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็น
กองทุนต่างๆเหล่านี้ ยากต่อการเข้าถึงของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ห่างไกล 

ประสบการณ์ของนานาประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ แคนาดา สวีเดน สหราชอาณาจักร และญี่ปุุน 
หรือประเทศเกิดใหม่เล็กๆ เช่น เอสโทเนีย และประเทศที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอย่างฮังการี ต่าง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคประชาสังคมให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จนจ านวน
องค์กรภาคประชาสังคมเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ข้อมูลประเทศแคนาดายังชี้ว่าภาคประชาสังคมไม่เพียงมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคม แต่ยังมีส่วนช่วยในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วยดังได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังนั้นการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรภาคประชาสังคมทั้งเพ่ือการพัฒนาขีด
ความสามารถ และการด าเนินการจึงถือได้ว่าเป็นการลงทุนทางสังคมอย่างหนึ่งเช่นกัน 

 
๕) ข้อเสนอปฏิรูปและแนวทางการด าเนินงาน 

กรอบแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม ๔ เสาหลัก ที่เป็นกรอบแนวคิดส าคัญที่คณะกรรมการปฏิรูป
ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทยได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย   

เสาหลักที่ ๑ การให้บริการสังคม (Social service) หมายถึง การที่รัฐให้บริการขั้นพ้ืนฐานกับ
ประชาชนทุกคน เช่น การให้การศึกษาฟรี ๑๕ ปี การให้ประกันสุขภาพกับทุกคน และการให้บริการฝึกฝีมือ
แรงงาน เป็นต้น 

เสาหลักที่ ๒  การประกันสังคม (Social security) หมายถึง ระบบที่ช่วยดูแลประชาชนในกรณีที่
ประสบปัญหาเป็นครั้งคราว เช่น ตกงาน พืชผลเสียหาย และราคาพืชผลตกต่ า เป็นต้น สิทธิประโยชน์จาก
องค์ประกอบนี้มีลักษณะชั่วคราว แต่อาจมีบางโครงการที่มีลักษณะถาวร เช่น สิทธิได้รับประโยชน์จากการ
ว่างงานในระบบประกันสังคม การได้ประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ประกันตนว่างงานลง แต่สิทธิในการได้รับ
การประกันมีลักษณะถาวรตราบเท่าที่ผู้ประกันตนยังอยู่ในระบบ 



๑๐ 
 

เสาหลักที่  ๓ การช่วยเหลือทางสังคม (Social assistance) หมายถึง ระบบที่มุ่งดูแลผู้ด้อยโอกาส 
เช่น คนพิการ และผู้ปุวยเรื้อรังที่ไม่สามารถท างานได้ เป็นต้น สิทธิประโยชน์ในระบบนี้มีลักษณะกึ่งชั่วคราวกึ่ง
ถาวร เนื่องจากผู้มีสิทธิมักมีลักษณะถาวร เช่น พิการถาวร และปุวยถาวร เป็นต้น 

เสาหลักที่ ๔ การส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม (Social Partnership support) เป็นการบริหาร
จัดการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ระบบสวัสดิการสังคมท างานได้ดียิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการมีชีวิตในสังคม เป็นต้น 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมในเสาหลักที่ ๔  โดยมีประเด็น
ปฏิรูป คือ การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม ด้วยเหตุผลส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 

(๕.๑) ทิศทางในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยนั้น ไม่อาจปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรม ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจขับเคลื่อนไปสู่ระบบรัฐสวัสดิการแบบประเทศในกลุ่ มยุโรปเหนือได้ ระบบ
สวัสดิการของประเทศไทยจึงต้องมีลักษณะทางสายกลางตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็น
ส าคัญ ในสวัสดิการสังคม ๔ เสาหลักที่ก าลังปฏิรูปและพัฒนาต่อยอดอยู่นี้ ในที่สุดแล้วจะต้องท าให้เสาหลักที่  
๔ สามารถขึ้นมามีบทบาทน าให้ได้ จึงจะเกิดหลักประกันที่ม่ันคงในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน 

(๕.๒) ความจริงพ้ืนฐานอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่ควรต้องกล่าวถึง คือ คนไทยได้ถูกอบรมบ่มสอน
ให้เป็นราษฎร (subject) ที่รอแบมือขอและเคยชินกับการมีผู้อุปถัมภ์ในระบบความสัมพันธ์ทางดิ่งที่เป็นมา
อย่างยาวนานจากอดีตกาล แม้เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะพยายามยกระดับจาก  “ราษฎร” ให้เป็น 
“พลเมือง” ก็ตาม สิ่งที่สังคมไทยจะต้องพบก็คือ ความแตกต่างระหว่าง “พลเมืองโดยปริยาย” ที่เกิดขึ้นตาม
บัญญัติในรัฐธรรมนูญ กับ “พลเมืองในอุดมคติ” อันเป็นเจตนารมณ์ตั้งต้นของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ่ง
กระบวนการสร้าง “ความเป็นพลเมือง” ให้เกิดขึ้นส าหรับประเทศไทยนั้น มีวิถีทางเดียวคือการสร้าง “ประชา
สังคม” หรือ “สังคมเข้มแข็ง” เพราะการสร้างปัจเจกชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐานของระบบประชาธิปไตยแบบ
เสรีนิยมในอุดมคติแบบยุโรปเป็นไปได้ยากจนถึงขั้นเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากบริบทที่แตกต่างกัน 

(๕.๓) การจัดสวัสดิการสังคมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญ คือ การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
ของภาคประชาสังคม ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างกว้างขวาง โดยรัฐให้การสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เติบโต เพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ประชา
สังคมที่เข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูงจะเป็นหุ้นส่วนส าคัญทางสังคมที่สามารถด าเนินการสร้างสังคม
สวัสดิการร่วมกันไปกับรัฐได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อเสนอปฏิรูปนี้เป็นแนวทางการปฏิรูปที่
มุ่งหวังผลทั้งการส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมในระยะ
เปลี่ยนผ่านเฉพาะหน้า และการปฏิรูประบบหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
เนื่องจากข้อเสนอนี้เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดแนวทางการจัดการปัญหาในสังคมไทย และมีขอบเขตการท างานที่
ชัดเจน กล่าวคือ 
 มาตรการตามข้อเสนอปฏิรูป แบ่งเป็น ๒ ด้าน ประกอบด้วย  
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ด้านที่ ๑ การจัดระบบและกลไกด้านการส่งเสริมภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ๕ มาตรการหลัก 
ได้แก่ 

มาตรการที่ ๑ การสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นภาคประชาสังคม   
 ขั้นตอน 
 ให้ภาครัฐก าหนดมาตรการและกลไกในการรวมตัวของภาคประชาสังคม ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ทั้งในด้านการรวมตัวร่วมคิดร่วมท าร่วมจัดการแก้ไขปัญหาด้วย
ตัวเองอย่างที่เรียกว่า “องค์กรชุมชน” ในระดับฐานรากรูปแบบต่างๆ  ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและพัฒนานโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  และในด้านการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ สนับสนุนให้องค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นกลไกที่จะท าให้สามารถสร้างกระแสความ
ตื่นตัวให้กับสังคมในวงกว้าง อย่างมีพลัง สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ที่
จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน  

มาตรการที่ ๒ การสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในภาคประชาสังคม   
 ขั้นตอน 
  หลักธรรมาภิบาลได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นแนวความคิดหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้นและ
ส่งเสริมศักยภาพให้เกิดในภาคประชาสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ธรร
มาภิบาลเป็นหลักการบริหารหรือการปกครองที่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการบริหารจัดการในทุกระดับ ตั้งแต่ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันจัดการ 
ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่ งเป็นผลมาจากระบบราชการที่แข็งตัวเกินไป ท าให้ไม่มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดข้ึนได้  
  ดังนั้นจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาแนวคิดธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในภาคประชาสังคม 
เพ่ือจะช่วยให้ภาคประชาสังคมเกิดความตระหนักหรือส านึกตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่ม ในเรื่องของ
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสาธารณะ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือเป็นพลัง
ของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  

มาตรการที่ ๓ การเสริมศักยภาพการท างานของภาคประชาสังคม   
ขั้นตอน 
ภาครัฐต้องสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาของรัฐในทุกระดับ  มีการ

สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพแก่ภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องและมีอิสระ โดยอาศัยการ
เรียนรู้ร่วมกัน การคิดร่วมกัน การท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้การสนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้องค์กรประชาสังคมได้เติบโต การเสริมศักยภาพการท างานของภาคประชาสังคมมิใช่มุ่งสร้างให้
ภาคประชาสังคมเติบโตเข้มแข็งโดยปฏิเสธภาครัฐ หากแต่เป็นการเสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมได้มีบทบาท
ส าคัญในการจัดการวิถีชีวิตของตนเอง ทั้งด้วยการร่วมกันภายในชุมชน และมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝุายให้เป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนอย่าง
แท้จริง 
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มาตรการที่ ๔ การสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ขั้นตอน 

 ภาครัฐต้องส่งเสริมบทบาทขององค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมในการจัดการปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ บทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมรับรู้และ
ตรวจสอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง กระบวนการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนนั้น ด้านหนึ่งเป็นการปูองกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  อีกด้านหนึ่งเป็นการสร้าง
ความรู้สึกหวงแหนเป็นเจ้าของ และที่ส าคัญจะเป็นกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองให้ค่อยๆเกิดขึ้นอย่าง
เป็นธรรมชาติในระดับฐานรากของสังคม อันเป็นตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน 

มาตรการที่ ๕ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินงานของภาคประชาสังคมเป็นการเฉพาะ   
ขั้นตอน 

 ภาครัฐต้องสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับภาคประชาสังคม ทั้งนี้อาจมีได้หลายแหล่ง เช่น เงินรายได้
จากการจ าหน่ายลอตเตอรี่ เงินงบประมาณ  เงินรายได้ที่หักจากการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย จากผล
การศึกษาแนวทางการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐให้แก่ภาคประชาสังคมในต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่า 
ภาครัฐมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนเงินทุนโดยตรงแก่องค์กรภาคประชาสังคม  ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร รวมถึงการบรรลุเปูาหมายในการจัดตั้งองค์กรนั้น ๆ ที่มักจะ
เป็นงานพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งในหลายกรณีปรากฏข้อมูลว่า ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานไม่มีศักยภาพหรือความพร้อมเพียงพอที่จะด าเนินการได้เอง    

กล่าวโดยสรุป มาตรการทั้ง ๕ แนวทางนี้ถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนระบบ ทิศทางและแนวคิดใน
การจัดสวัสดิการสังคม จากเดิมท่ีมุ่งเน้นแต่ระบบสวัสดิการสังคมในเสาหลักท่ี ๑ , ๒ และ ๓ ในการจัดการ
ปัญหา  โดยหันมามุ่งเน้นการใช้มาตรการและบทบาทพลังทางสังคมน าหน้า ในลักษณะของหุ้นส่วน  
(Social partnership)  

ทั้ งนี้ จะสามารถด า เนินการได้ อย่าง มีประสิทธิภาพก็ต่อ เ ม่ือ รัฐต้องมีการประกาศใช้  
“(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....” อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 
และองค์กรที่เกี่ยวข้องตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการก าหนดแนวทาง
ตามมาตรการทั้ง ๕ ด้านอย่างละเอียดต่อไป  

ด้านที่ ๒ การออกกฎหมายใหม่  
ได้แก่ การออก “(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....”  
(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคประชาสังคมให้มี

ความเข้มแข็ง มีบทบาท สามารถด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
รวมถึงกิจการสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้มีการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพและ
ธรรมาภิบาลขององค์กรภาคประชาสังคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม   และเป็นกลไก
สื่อกลางในกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการจัดท านโยบายและ
โครงการสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งที่เกิดจากความริเริ่มของภาคประชาสังคมเอง 
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ทั้งนี้การจัดตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม” และ “ส านักงานส่งเสริมการ
พัฒนาภาคประชาสังคม” ขึ้นมาใหม่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐในก ากับของ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการเข้ามาช่วยท าหน้าที่ในงานพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนร่วมกับภาครัฐ ทั้งนี้องค์กรใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน เน้นการสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่างๆ เชื่อมโยงบทบาทภารกิจขององค์กรรัฐที่มีอยู่เดิมในกระทรวงต่างๆให้มี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามผลการศึกษาข้างต้น จึงเห็นสมควรด าเนินการตามแผนการ
ท างานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรมที่ควรด าเนินการ ระยะเวลา 
๑ น าเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบให้ส่งเรื่องไปยัง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือขอความเห็นชอบ 
ภายในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ 

๒ ประสานงานกับคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ “(ร่าง) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....”ก่อนส่งสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๘ 

๓ ประสานงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพ่ือให้มีการน าเข้าสู่การ
พิจารณาของที่ประชุม สนช. และด าเนินการตามขั้นตอนในการออกกฎหมาย 

มกราคม – ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

๔ ภายหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว ให้มีการจัดตั้ง
ส านักงานส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคมให้แล้วเสร็จ โดยเป็นหน่วยงาน
ของรัฐในก ากับของนายกรัฐมนตรี ทั้งการจัดหาส านักงาน การแต่งตั้ง
กรรมการ การสรรหาผู้อ านวยการส านักงาน การเปิดรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน การจัดตั้งกองทุน รวมทั้งการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายในเดือนธันวาคม
๒๕๖๐ 

๕ การประสานงานกับทุกภาคส่วน เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์และแผนการท างาน
เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมร่วมกัน 

ภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๖ ประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนการท างาน  ทุกปี 
๗ ประเมินความคุ้มค่าของการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการพัฒนาภาคประชา

สังคม เพ่ือตัดสินใจที่จะด าเนินการต่อไป หรือยุบ 
ภายใน ๑๐ ปี หลังจาก
ส านักงานด าเนินการ  

 
๖) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากข้อ ๕ 

กฎหมายฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นมานี้ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าให้ประชาชนเกิด “ส านึก
พลเมือง” จากเดิมที่เคยตั้งรับ มาสู่ทิศทางการพ่ึงตนเอง และก าหนดอนาคตตนเอง เป็นกลไกสนับสนุน



๑๔ 
 

ทางการคลัง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาจากภาคประชาสังคม ให้เป็นส่วนเติมเต็ม สอดประสาน ให้การพัฒนา
สังคมไทยทั่วถึง และเท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

เพื่อมุ่งหวังว่าประชาชนในฐานะผู้รับประโยชน์ปลายทางจะได้ประโยชน์ ดังนี้ 
(๖.๑) ประชาชนทุกคนมีส านึกความเป็นพลเมือง ยึดถือประโยชน์สุขส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้พ่ึงตนเองได้ สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกีย่วข้องก าหนดไว้ ผ่านการรวมกลุ่มเพื่อจัดท าโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นตนเองร่วมกัน 
  (๖.๒) กลุ่มประชาชนด้อยโอกาสหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐ ได้รับการปกปูอง คุ้มครอง เยียวยา และแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทและลักษณะเฉพาะของความ
เป็นประชากรของกลุ่มตนเอง ปรับเปลี่ยนแนวทางงานพัฒนาสังคม ท าให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ เน้นการท างานเชิง
รุกเพ่ือปูองกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 

 
๗) ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามผลลัพธ์ในข้อ ๖ 

ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยในด้านต่างๆ ผ่านการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา แก้ไขปัญหา สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
เป็นรากฐานที่มั่นคงในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนร่วมไปกับภาครัฐ  

โดยสามารถแสดงผ่านตัวชี้วัดความส าเร็จได้ดังนี้ 
(๗.๑) เกิดการรวมตัวของประชาสังคมกลุ่มต่างๆ โดยมีเวทีสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ และด าเนิน

กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ภาคประชาสังคมได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 

(๗.๒) เกิดกระบวนการค้นหาศักยภาพและความต้องการของภาคประชาสังคมทั้งในเชิงประเด็น เชิง
กลุ่มเปูาหมาย และเชิงพ้ืนที่ ผ่านการท างานร่วมกับสถาบันการศึกษาในการรวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  

(๗.๓) ภาคประชาสังคมมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองอย่างมีส่วนร่วม ที่น าศักยภาพ ปัญหามา
วิเคราะห์ก าหนดกิจกรรมด าเนินงานตามความสามารถของตนเอง และพ่ึงพาทรัพยากรที่มีอยู่เป็นหลัก เพ่ือท า
ให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น หรือต้องรวมก าลังกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้มากขึ้นและหากมีปัญหาไหนที่
รัฐบาลเข้ามาท าแทนให้หรือท าให้ก็ต้องก ากับดูแลหนุนช่วยรัฐบาลอย่างเต็มก าลัง  

(๗.๔) มีกระบวนการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันสรุปบทเรียนเป็น
ระยะๆเพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานและสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

รายละเอียดทั้ง ๗ ข้อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ฉบับ คือ (๑) รายงานการศึกษาประกอบการจัดท า (ร่าง) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... (๒) (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาค
ประชาสังคม พ.ศ. .... 
 
 ข้อเสนอเพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 



๑๕ 
 

ในนามของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ และคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่
เหมาะสมกับประเทศไทย จึงขอเสนอรายงานเรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๑ (๑) และสอดคล้องกับวาระการปฏิรูปที่ ๒๙ เรื่องสวัสดิการสังคม ซึ่งสภา
ปฏิรูปแห่งชาติให้ความเห็นชอบรายงานฉบับที่ ๑ ระดับหลักการและสาระส าคัญไปแล้วเม่ือวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๘  จึงเห็นสมควรเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ให้ความเห็นชอบต่อหลักการและแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม ๕ 
แนวทาง ตามที่คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย เสนอ
ในรายงานฉบับนี้  

๒) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. .... และ
ประสานน าเรียนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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