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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมา 
 1.1 นโยบายรัฐบาลด้านสังคม 
  รัฐบาลสมัย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภา    
นิติบัญญัติแห่งชาติในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 ระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสังคม
เข้มแข็งท่ีคนในชาติอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนัอย่างสมานฉนัท์บนพืน้ฐานของคณุธรรม โดยมีนโยบาย
ด้านสงัคม ในประเดน็สําคญั ๆ ดงันี ้
  1) สง่เสริมความรัก ความสามคัคี ความสมานฉนัท์ของคนในชาต ิ
  2) จดัทําแผนปฏิรูปสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์ 
  3) เร่งรัดการปฏิรูปการศกึษาโดยยดึคณุธรรมนําความรู้ 
  4) พฒันาสขุภาวะของประชาชนให้ครอบคลมุทัง้มิตกิาย จิต สงัคม และปัญญา 
  5) สง่เสริมกีฬาพืน้ฐานและกีฬามวลชน 
  6) สร้างความเข้มแข็งของชมุชนท้องถ่ินและประชาสงัคม 
  7) สง่เสริมให้ทกุภาคสว่นของสงัคมมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมท่ี
มีสนัตสิขุอยา่งยัง่ยืน 
  8) ปฏิรูประบบกระบวนการยตุธิรรมโดยให้ประชาชนมีสว่นร่วม 
  9) ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการ
ยตุธิรรม 
 1.2 ยุทธศาสตร์สังคม 3 ประการ 
  เน่ืองแต่นโยบายรัฐบาลด้านสังคมดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ได้กําหนดยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการขบัเคลื่อนในปี 2550 ภายใต้ฐานคิดเก่ียวกับ
สงัคมไทยท่ีพึงปรารถนา คือ สงัคมท่ีดีงามและอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนั ซึง่หมายถึง สงัคมแห่งความ
พอเพียงและสนัติ มีเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทอดทิง้กนั มีความเป็นธรรม มีวฒันธรรม มีคณุธรรม มี
ความเข้มแข็งทางสงัคม และสามารถรักษาความสมดลุในตวัเองและกบัโลกภายนอกท่ามกลาง
ความเปล่ียนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ประกอบด้วย    
3 ยทุธศาสตร์ คือ 
  1) ยทุธศาสตร์สงัคมไมท่อดทิง้กนั 
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   ในยทุธศาสตร์นีป้ระกอบด้วยกิจกรรมหลกั 5 ประการ คือ 
   1.1) สํารวจผู้ถกูทอดทิง้ในทกุตําบลและให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นภายใน 3 เดือน 
   1.2) การบรรเทาสาธารณภยั 
   1.3) สง่เสริมอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมให้เกิดขึน้เตม็ประเทศ 
   1.4) การสร้างบ้านให้คนจน 
   1.5) สง่เสริมให้มี “คลนิิกความยตุธิรรม” ในทกุจงัหวดั 
  2) ยทุธศาสตร์สงัคมเข้มแข็ง 
   ยทุธศาสตร์สงัคมเข้มแข็งเป็นหวัใจของยทุธศาสตร์สงัคม ยทุธศาสตร์นีจ้ะสง่เสริม
ให้มีการรวมตวัร่วมคิดร่วมทําในทกุพืน้ท่ี ในทกุองค์กร และในทกุเร่ือง ทําให้เกิดการพฒันาอย่าง
บรูณาการทัง้ประเทศ โดยสง่เสริมความเข้มแข็งของชมุชน ความเข้มแข็งขององค์กรท้องถ่ิน ความ
เข้มแข็งของประชาคมตําบล ประชาคมจงัหวดั และประชาคมประเทศ การพฒันาอย่างบรูณาการ
ทัง้จงัหวดัในทกุจงัหวดั และความเข้มแข็งของกลุม่เป้าหมายและสถาบนัครอบครัว 
  3) ยทุธศาสตร์สงัคมคณุธรรม 
   ยทุธศาสตร์สงัคมคณุธรรมจะส่งเสริมให้ความดีความงามอยู่ในความรู้สกึนึกคิด
และการปฏิบตัขิองผู้คนในสงัคม ทัง้นีโ้ดย 
   3.1) ส่งเสริมให้มีการศึกษาสํารวจความดีท่ีบุคคลหรือองค์กรทําในขอบเขต     
ทัว่ประเทศ และนํามาส่ือสารเพ่ือให้เกิดความดีขยายตวัเตม็แผน่ดนิ 
   3.2) ส่งเสริมบทบาทของสถาบันทางศาสนาในการพัฒนาจิตใจ สังคมและ
สิง่แวดล้อม 
   3.3) ส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษาในการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท และใน
สงัคมทัว่ไป 
   3.4) สง่เสริมการใช้สนัตวิิธีแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 
   3.5) ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสงัคม ซึ่งรวมถึงความเป็นธรรมทางกฎหมาย
และเศรษฐกิจด้วย 
   3.6) ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่าง    
เท่าเทียม โดยการเคารพความรู้ในตวัคนและการจดัการความรู้ในทกุพืน้ท่ี ทกุองค์กร และทกุเร่ือง 
 1.3 การผลักดนักฎหมายเพื่อเป็นกลไกในการปฏิบัตงิาน 
  เพ่ือการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์สงัคม 3 ประการดงักล่าวให้บรรลผุลอย่างต่อเน่ืองใน
ระยะยาว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กําหนดให้มีการผลักดัน
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กฎหมายเพ่ือเป็นกลไกสําหรับการปฏิบัติงานหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายเพ่ือสนับสนุน
ยทุธศาสตร์สงัคมเข้มแข็ง เช่น ร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการ
พฒันาสงัคม พ.ศ. .... เป็นต้น 
  ในการนี  ้กองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง      
ของมนษุย์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการยกร่างกฎหมายดงักลา่ว 
  
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์ 
 1) เพ่ือศกึษาวิเคราะห์กระบวนการพฒันากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือ
การพฒันา 
 2) เพ่ือศกึษาแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาสงัคม
เพ่ือการพฒันา 
 3) เพ่ือให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการบริหารการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 
 
3. วิธีการศึกษาวิเคราะห์ 
 ศึกษาจากร่างกฎหมายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เอกสารการวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสาร
วิชาการ เอกสารของทางราชการ ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือ
การพฒันา พ.ศ.2551 และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้ทราบกระบวนการพฒันากฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 
 2) ได้ทราบแนวคิดทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
ประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 
 3) ได้ทราบแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการบริหารการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 
 4) ได้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
กฎหมายอ่ืน ๆ ในภารกิจของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
 

_______________________ 



บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับประชาสังคม 
 1.1 พัฒนาการของประชาสังคม  
  1) การมีส่วนร่วม 
   การพฒันากระแสหลกัได้ให้ความส าคญักบั “การมีสว่นร่วม” ของประชาชน ซึง่มี
ฐานคิดท่ีแตกตา่งกนัอยู ่2 ฐานหลกั1 คือ ฐานท่ีหนึง่ เป็นความเช่ือในศกัยภาพของ “ปัจเจก” ท่ีจะมี
สทิธิในการแสดงความคดิเห็นของตนในชมุชนท่ีตนสงักดั รัฐมีอ านาจอธิปไตยท่ีได้รับมอบหมาย
จากประชาชนให้สามารถจดัการกิจการสว่นรวมบางประการ แตใ่นขณะเดียวกนัประชาชนก็
สามารถรวมตวักนัในรูป “ประชาสงัคม ” เพื่อร่วมกนัจดัการ กิจการของชมุชนด้วย และฐานท่ีสอง 
เป็นฐานคดิในแนว “ชมุชนนิยม” (Communitarianism) ซึง่เน้นความส าคญัของชมุชนในการร่วมกนั
ก าหนดการกระท าตา่ง ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกนั 
   ฐานความคดิแรกท่ีเช่ือเร่ืองศกัยภาพของปัจเจกและการมีสว่นร่วมในระบบทนุ
นิยม เป็นแบบปัจเจกชนนิยม (Individualism) ซึง่ให้หลกัการท่ีอ้างวา่ปัจเจกบคุคลเป็นความจริง
พืน้ฐานท่ีสดุ สงัคมเป็นเพียงสิง่ประดิษฐ์ ดงันัน้ บคุคลจงึควรมาก่อนสงัคม สงัคมเป็นแคก่าร
สมาคมกนั (Association) ของบคุคล เพื่อผลประโยชน์ของบคุคลเป็นหลกั สว่นฐานความคดิแบบ
ชมุชนนิยมนัน้ เห็นวา่สงัคมเป็นชุ มชนแบบหนึง่ซึง่มีความ สมัพนัธ์และเอกภาพในตวัเองโดย
ธรรมชาติของมนษุย์ซึง่มีความผกูพนัท่ีหลีกไมพ้่น  มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมท่ีต้องอยูด้่วยกนั 
ความสมัพนัธ์ในสงัคมเป็นสารัตถะและเป็นธรรมชาตเิลือกไม่ได้ ชมุชนมนษุย์มิใช่การเป็นสมาคม
กนัให้เป็นไปตามเจตจ านงของบคุคลการอยู่ ร่วมกนัเป็นเง่ือนไขจ าเป็นบางอยา่งตอ่ความเป็น
บคุคลและการบรรลสุิง่ท่ีดีท่ีสดุส าหรับมนษุย์ สงัคมจงึควรมาก่อน2 ในการนีย้งัมีนกัคดิบางคน เช่น 
Amy Gutmann3 ให้ความส าคญัตอ่ความเป็นจริงทางสงัคมท่ีจะต้องประนีประนอมระหวา่ง 
“ปัจเจกชน ” กบั “ชมุชน” เพราะตา่งก็เป็นองค์ ประกอบซึง่กนัและกนั ดงันัน้ บางครัง้บคุคลต้อง
ยอมสละสทิธิบางประการเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม และในการท า ความเข้าใจฐานความคดิ

                                                        
1
 จามะรี เชียงทอง, สังคมวทิยาการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2549) หน้า 153 

2
 ส าราญ เทพจนัทร์ . “ข้อโต้แย้งของฝ่ายชุมชนนิยมต่อมโนทัศน์ของจอห์น รอลส์ เร่ืองบุคคลและ    

ชุมชน,” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะอกัษรศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), หน้า 74 - 75 
3
 จามะรี เชียงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, หน้า 155 - 156 
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เก่ียวกบัชมุชนดงักลา่วนัน้ในเชิงนิตศิาสตร์ กิตตศิกัดิ ์ปรกติ 4 ได้อธิบายวา่ ไมมี่เอกชนท่ีด ารงอยู่
อยา่งอิสระมีแตเ่อกชนท่ีรวมอยูก่นัเป็นชมุ ชน กฎหมายและรัฐก็นบัวา่เป็นรูปการจิตส านึ กของ
ชมุชนท่ียกระดบัซบัซ้อนขึน้ หาใช่เป็นผลของข้อตกลงหรือสญัญาระหวา่งเอกชนด้วยกนัไม ่ด้วย
เหตนีุช้มุชนจงึเป็นตวัตนทางกฎหมายอยา่งหนึง่ซึง่ซ้อนอยูร่ะหวา่งเอกชนกบัรัฐ เป็นหน่วยสงัคมท่ี
ด ารงอยูต่ามข้อเท็จจริงและสามารถมีสทิธิ และหน้าท่ีได้เช่นเดียวกบัเอกชนและรัฐ  ดงันัน้ 
ความสมัพนัธ์ของทัง้สามสว่นก็คือระดบัหรือขอบเขตของบทบาทของแตล่ะฝ่ายท่ีมีตอ่กนันัน่เอง 
   ส าหรับระดบัชัน้ของการมีสว่นร่วมของประชาชนหรือเอกชนในสงัคมนัน้ อาจมี
หลายระดบั โดย Cohen และ Uphoff5 ได้จ าแนกการมีสว่นร่วมออกเป็น 4 ระดบั คือ 
   (1) การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 
   (2) การมีสว่นร่วมในการด าเนินการ 
   (3) การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
   (4) การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
   การมีสว่นร่วมของประชาชนดงักลา่วไมว่า่จะอยูใ่นระดบัใด ถวิลวดี บรีุกลุ 6 เห็น
วา่ต้องประกอบไปด้วยเง่ือนไขพืน้ฐาน 3 ประการคือ  
   (1) ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้อง
เป็นไปด้วยความสมคัรใจ การถกูบงัคบัให้ร่วมไมว่า่จะเป็นรูปแบบใด ไม่ถือวา่เป็นการมีสว่นร่วม 
   (2) ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมี สทิธิเท่าเทียม
กบัผู้ เข้าร่วมคนอื่น ๆ 
   (3) ต้องมีความสามารถ ประชาชนจะต้องมีความสามารถเพียงพอท่ีจะเข้าร่วม
ในกิจกรรมนัน้ ๆ หมายความวา่ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนดวา่ผู้ เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค 
แตกิ่จกรรมท่ีก าหนดไว้มีความซบัซ้อนเกินความสามารถของประชาชน การมีสว่ นร่วมยอ่มเกิดขึน้
ไม่ได้ 
    นบัแตค่ริสต์ทศวรรษ 1970 ได้มีการท้าทายกรอบคิดเร่ืองการมีสว่นร่วม มี
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย โดยประชาชนต้องการจะมีสว่นร่วมในทาง

                                                        
4
 กิตติศกัด์ิ ปรกติ, สิทธิชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส านกัพิมพ์วิญญชูน จ ากดั, 2550) หน้า 22 - 25 

5
 ถวิลวดี บรีุกลุ, การมีส่วนร่วม : แนวคดิทฤษฎีและกระบวนการ , (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกล้า , 

2548) หน้า 6 
6
 เพิ่งอ้าง, หน้า 3 
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การเมืองอยา่งแท้จริง จนกระทัง่มีการกลา่วถึงการเคลื่อนไหวทางสงัคมในรูปแบบใหม ่ (New 
Social Movement) ซึง่ไมใ่ช่เป็นการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองอยา่งเดียว แตเ่ป็น
การเคลื่อนไหวเพื่อคณุคา่ทางสงัคมบางประการท่ีตนเช่ือมัน่หรือการเรียกร้องการใช้ชีวิตและการ
ยอมรับการใช้ชีวิตตามท่ีต้องการก าหนดเอง และในประเทศก าลงัพฒันาก็มีการเคลื่อนไหว ท่ี
ส าคญัท่ีเรียกกนัวา่เป็นการเคลื่อนไหวภาคประชาชน ตัง้แตก่ารตื่นตวัในความคิดเร่ืองประชาสงัคม 
ซึง่องค์กรพฒันาเอกชนหรือองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐบาล (Non – Government Organization หรือ NGO) ก็
เร่ิมมีบทบาทมากขึน้ในการสนบัสนนุการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเหลา่นี ้7 
   2) พัฒนาการของประชาสังคม 
    Jeffrey Alexander8 ได้แบง่พฒันาการของ “ประชาสงัคม” หรือ Civil Society 
ออกเป็น 3 ช่วง คือ 
    ช่วงที่ 1 คือ ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เป็นการใช้แนวคดิของนกัทฤษฎี
ยคุคลาสสคิ เช่น John Lock, Harrington, Ferguson, Adam Smith, Jean – Jacques Rousseau, Hegel 
และ Alexis de Tocqueville ซึง่มองวา่ ประชาสงัคมเป็นองค์กรทัง้หมดท่ีอยูน่อกภาครัฐ และรวมถึง
ตลาดในระบบทนุนิยมและสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง โดยองค์ประกอบท่ีส าคญัของประชาสงัคมจะต้องมี 
“Voluntary Religion” คือ ความสมคัรใจในการเช่ือร่วมกนัในคณุคา่แล ะจริยธรรมบางประการ ซึง่
ก่อให้เกิดความไว้เนื ้ อเช่ือใจซึง่กนัและกนั และต้องมีสถาบนัท่ีจดัให้มีการแสดงความคดิเห็น
สาธารณะ (Public Opinion) และระบบการเมืองท่ีเปิดกว้างด้วย จดุเน้นแนวคิดในยคุแรกอยูท่ี่การ
ให้ความส าคญักบัมิติทางจริยธรรมและศีลธรรมพลเรือนท่ีมีความเข้ มแข็ง และพลงัท่ีขบัเคลื่อนใน
ระบบทนุนิยมวา่เป็นผลให้การผลกัดนัทางสงัคม ตอ่มาพฒันาการของระบบทนุนิยมในช่วง ค .ศ.
1820s ถึง 1830s ปรากฏวา่ตลาดซึง่เป็นก าหนดกลไกการท างานของระบบไม่ก่อให้เกิดการ
กระจายผลประโยชน์ถึงชนชัน้ท่ียากจน 
    ช่วงที่ 2 เป็นช่วงท่ีมีมมุมองด้านลบตอ่ระบบตลาด จงึเร่ิมมีการแยกแนวคิด
ประชาสงัคมให้เป็นรูปแบบการรวมตวัแบบ Collectivistic หรือ Communalistic ซึง่ไมไ่ด้กินความ
เฉพาะการรวมตวักนัเท่านัน้ แต่ รวมถึงมิติทางจิตวิญญาณซึง่หมายถึงความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และ

                                                        
7
 จามะรี เชียงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1) หน้า 147 - 148 

8
 จามะรี เชียงทอง , ววัิฒนาการของประชาสังคมในประเทศไทย , (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวิจยัเพ่ือการ
พฒันาประเทศไทย, 2543) หน้า 6 - 8 
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ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัด้วย แนวคดิประชาสงัคมในช่วงนีจ้งึมีความชดัเจนในการแยกประชาสงัคม
ออกจากตลาดซึง่มีตรรกแนวคิดในการท างานท่ีแตกตา่งกนั 
    ช่วงที่ 3 เป็นช่วงท่ีประชาสงัคมแยกออกจากตลาด รัฐ และการจดัระเบียบ
สงัคมรูปแบบอ่ืน ๆ เป็นแนวความคดิขององค์รวมท่ีเรียกวา่ “ประชาขน ” (People) มีความรู้สกึ
ร่วมกบัทางชาติพนัธุ์ ซึง่แยกตา่งหากจากความสมัพนัธ์ภายใต้ระบบตลาดโดยชมุชนท่ีวา่นีจ้ะต้อง
มีการแสดงออก ซึง่ความคิดเห็นสาธารณะ มีสถาบนักฎหมายและหนงัสือพิมพ์ ภายใต้อดุมการณ์
ประชาธิปไตย 
    ในทศันะของ Perez – Diaz9 ได้แบง่ท่ีมาแนวคิดประชาสงัคมออกเป็น 3 แหลง่ 
คือ 
    กลุ่มที่ 1 นกัคดิในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 โดยเฉพาะนกัปรัชญาสงัคมชาว  
สก๊อตซึง่ให้นิยามประชาสงัคมท่ีกว้างกวา่ก็คือ สงัคมซึง่ประกอบด้วยสถาบนัทางสงัคม การเมือง 
เน้นการใช้กฎหมายเป็นกฎในการควบคมุกฎระเบียบทางสงัคม มีการใช้อ านาจบริหารท่ีจ ากดัและ
โปร่งใส มีระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะตลาดท่ีมีกลไกแบบเสรีนิยมเป็นตวัก าหนดกลไกการท างาน มี
ความหลากหลายทางสงัคม และมีมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) ให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อยา่งเสรี นกัทฤษฎีกลุม่นีใ้ห้ความส าคญักบักลไกการเช่ือมโยงท่ีเป็นระบบ ซึง่จะเข้ามา
ประสานความหลากหลายในระบบสงัคมเข้าด้วยกนั 
    กลุ่มที่ 2 ตา่งจากกลุม่ท่ี 1 ตรงท่ีนกัทฤษฎีกลุม่นีแ้ยกประชาสงัคมวา่ เป็น
การจดัองค์กรทางสงัคมท่ีแยกออกจากรัฐ (Non – Government Component) โดยเฉพาะนกัทฤษฎี
มาร์กซสิต์ท่ีสนใจองค์กรในระบบตลาดและชนชัน้ทางสงัคม หรือนกัสงัคมวิทยาซึง่สนใจความ
เข้มแข็งและผลการจดัองค์กรทางสงัคม 
    กลุ่มที่ 3 เป็นกลุม่ของนกัทฤษฎีในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ซึง่นิยามประชา
สงัคมในขอบเขตจ ากดักวา่ คือมองประชาสงัคมเป็นการจดัองค์กรเหนือองค์ประกอบของรัฐและ
ระบบตลาด เป็นองค์ประกอบความสมัพนัธ์ทางสงัคมซึง่เป็นความผสมผสานระหวา่งการ
เคลื่อนไหวทางสงัคมกบัมณ ฑลสาธารณะ นกัทฤษฎีกลุม่นีม้กัจะมองเห็นความขดัแย้งระหวา่ง
ระบบตลาดกบัรัฐกบัประชาสงัคม และมองวา่ประชา สงัคมเป็นปฏิปักษ์ตอ่ตลาดเสรีและรัฐ โดย
เห็นวา่นกัทฤษฎีกลุม่นีไ้ด้รับอิทธิพลจากมาร์กซสิต์ เช่น Antonio Gramsci และ Jurgen Habermas 
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และอิทธิพลแนวคดิเร่ืองการจดัอ งค์กรจาก Parsons หรือ Gouldner และเรียกนกัทฤษฎีกลุม่นีว้า่ 
พวก “Minimalist” ซึง่มกัจะเห็นความขดัแย้งระหวา่งระบบตลาดกบัรัฐและประชาสงัคม 
    Samantha Ashenden10 ผู้ศกึษาแนวคิดของ Habermas ได้สรุปวา่มณฑล
สาธารณะเป็นอาณาบริเวณสาธารณะของกระฎมุพี (Bourgeois Public Sphere) อนัเป็นผลมาจาก
การเกิดขึน้ของรัฐสมยัใหม ่ (Modern State) และระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม  มณฑลสาธารณะ
ตามแนวคดิดงักลา่วให้ความ ส าคญักบัการใช้เหตผุลของปัจเจกชนแตล่ะคนในการถกเถียง 
อภิปรายสื่อสารระหวา่งกนัเป็นอยา่งมาก อนัจะน ามาสูข้่อสรุปร่วมกนัอยา่งเป็นเอกฉนัท์ ซึง่เป็นสิง่
ท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในโลกของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    Habermas ได้แบง่สงัคมออกเป็นสองระดบัหรือสองสว่น ได้แก่ สว่นท่ีเรียกวา่ 
“System” และสว่นท่ีเรียกวา่ “Life world” ในสว่นของ System เป็นอาณาบริเวณของการปกครอง
และควบคมุโดยรัฐผา่นกระบวนการทางรา ชการ เป็นการใช้เหตผุลในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือและ
เป็นไปตามหลกัการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) ส าหรับอาณาบริเวณในสว่นท่ีเรียกวา่ 
Life world เป็นอาณาบริเวณแห่งเสรีภาพทางจิตส านกึและการสื่อสารของปัจเจกชนแตล่ะคน เป็น
อาณาบริเวณแห่งการปลดปลอ่ยทางจิตส านกึของมนษุย์ท่ี รองรับการใช้เสรีภาพในการสื่อสาร
ความคดิเห็นของปัจเจกชนและการก่อก าเนิดของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย จงึเห็นได้วา่
แนวความคิดดงักลา่วเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนนุการมีสว่นร่วมทางสงัคมและการเมืองอยา่งเข้มข้น ซึง่
สอดรับเป็นอยา่งดีกบัแนวความคิดในเร่ืองประชาสงัคม 
  3) การจ าแนกแนวคดิประชาสังคม 
   กฤษฎา บญุชยั 11 ได้จ าแนกแนวคิดประชาสงัคมออกเป็น 5 แนวตามความ
แตกตา่งในเร่ืองทศันะและอดุมการณ์ ดงันี ้
   แนวที่ 1 ประชาสงัคมแบบรัฐนิยม ถกูใช้มากในประเทศโลกท่ีสาม กฤษฎา
กลา่ววา่อนัท่ีจริงประชาสงัคมแบบรัฐนิยมเป็นการขดักบัหลกัปรัชญาของประชา สงัคม แตเ่ป็นการ
ช่วงชิงวาทกรรมของรัฐ เพื่อคงรักษาสถานภาพอ านาจเดิมไว้ โดยการกระจายอ านาจ เปิดช่องให้
ประชาชนมีสว่นร่วมในระดบัหนึง่ แตศ่นูย์กลางในการตดัสินใจคือรัฐ หรือการจดัตัง้             
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“ประชาสงัคม ” โดยรัฐ เช่น แนวคิดประชารัฐ อนัท่ีจริงมีเป้าหมายในการเพิ่ มศกัยภาพในการ
จดัการ และรักษาสถานภาพรัฐไว้ท่ามกลางความออ่นแอของรัฐในกระแสโลกาภิวตัน์ 
   แนวที่ 2 ประชาสงัคมแบบทนุนิยม เป็นกระแสท่ีต้องการลดบทบาทของรัฐ
ในทางเศรษฐกิจและสงัคมลง เช่น บทบาทด้านสวสัดิการสงัคม หรือการแทรกแซงตลาดเพ่ือความ
มัน่คง การแปรรูปกิจการของรั ฐให้เป็นเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้กลไกตลาดและทนุท างานอยา่ง
อิสระ ประชาสงัคมแบบทนุนิยมนีมุ้ง่เน้นการแขง่ขนั การเพิ่มประสทิธิภาพ เป็นประชาสงัคม       
ของชนชัน้ กลางและนายทนุท่ีต้องการให้กลไกตลาดปลอดการควบคมุและให้พลงัของตลาด
ควบคมุรัฐได้ 
   แนวที่ 3 ประชาสงัคมแบบเสรี นิยมหรือแบบกลุม่อาสาสมคัร เน้นความเป็น 
“พลเมือง ” ท่ีมีจิตส านกึทางการเมืองในสงัคมประชาธิปไตยมากกวา่การเป็นพลเมืองท่ีดีของรัฐ 
โดยให้ความส าคญักบัพลงัของชนชัน้กลาง กิจกรรมอาสาสมคัร กลุม่ สมาคมอิสระ (Free 
Association) ท่ีหลากหลายในวฒันธรรมแบบเมือง มุง่เน้นให้รัฐลดบทบาทตอ่กิจกรรมสาธารณะลง   
แตม่องรัฐในฐานะท่ีเป็นกลาง คอยตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   แนวที่ 4 ประชาสงัคมแบบชมุชนนิยม เป็นการพฒันาจากแนวคิด “ชมุชน
เข้มแข็ง” และขยายความเป็นชมุชนออกไปในวงกว้าง ประชาสงัคมในทศันะแบบชมุชนนิยมคือ 
สงัคมท่ีเต็มไปด้วยชมุชนใน รูปแบบตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย เน้นความร่วมมือ เอือ้อาทรตามแนวคดิ
ชมุชนอนัจะน าไปสูพ่ลงัท่ีเข้มแข็งของภาคประชาชน จะเห็นได้วา่ ประชาสงัคมแบบชมุชนนิยมนี ้
มิได้ปฏิเสธรัฐโดยตรง แตมุ่ง่ไปท่ีการก่อตวัของชมุชน โดยละเลยโครงสร้างรัฐ หรืออีกนยัหนึง่ยงั
มองวา่รัฐเป็นกรรมการกลางท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์แก่ประชาชนได้ 
   แนวที่ 5 ประชาสงัคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม ่ (New 
Social Movement) เป็นเร่ืองของการเคลื่อนไหวในพืน้ท่ีการเมืองสาธารณะด้วยขบวนการ
ประชาชน เพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กฎกติกา อดุมการณ์ของสงัคม เช่น การตอ่ต้าน
ลทัธิทนุนิยม กลไกตลาด การคดัค้านการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ีกระทบตอ่
ประชาชน การแสดงสิทธิไม่เช่ือฟังรัฐ (Civic Disobedience) เป้าหมายการตอ่สู้มิได้เป็นการยดึ
อ านาจรัฐ หรือเข้าไปตอ่สู้ในสงัคมการเมืองของกลไกรัฐ เช่น รัฐสภา พรรคการเมือง ศาล กฎหมาย 
ราชการ ดงัเช่นขบวนการเคลื่อนไหวในยคุเก่า แตส่นใจพืน้ท่ีการเมืองสาธารณะเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง และให้วาทกรรมของประชาชนได้ยดึพืน้ท่ีทางความคิดและวฒันธรรมของสงัคม อนั
จะน าไปสูก่ารปรับสมัพนัธภาพทางอ านาจระหวา่งรัฐ ทนุ และประชาชนเสียใหม่ 



10 
 

   นอกจากนี ้กฤษฎา บญุชยั  ยงัแบง่แนวคิดประชาสงัคมข้างต้นออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ ประชาสงัคมในรูปแบบเก่า ซึง่ได้แก่ ประชาสงัคมแบบเสรีนิยมและชมุชนนิยม กบั
ประชาสงัคมรูปแบบใหม ่คือ ประชาสงัคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม ่โดย
ไม่ได้นบัประชาสงัคมแบบรัฐนิยม และทนุนิยม  ซึง่เขามองวา่เป็นการช่วงชิงวาทกรรมของรัฐและ
ทนุ โดยไม่ได้เป็นฐานคดิจากประชาชน และเขามีความเห็นวา่ ในการตอ่สู้ เพื่อแยง่ชิงความหมาย
ในปัจจบุนั ประชาสงัคมแบบทนุนิยมและเสรีนิยมก าลงัมีบทบาทน า ด้วยการสนบัสนนุจากองค์กร
ระหวา่งประเทศ สว่นประชาสงัคมแบบชมุชนนิยม และประชาสงัคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมรูปแบบใหมก็่เร่ิมมีความชดัเจนขึน้ จากขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในโลกท่ี 3 ท่ีมี
การตอ่สู้ ด้านสญัลกัษณ์ วฒันธรรม เชือ้ชาต ิศาสนา คณุคา่ หญิง – ชาย และอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย
ซบัซ้อนมากกวา่จะเป็นอดุมการณ์ทางชนชัน้ในอดีต 
   4) แนวคดิเร่ืองทุนทางสังคมกับประชาสังคม 
    แนวคดิเร่ือง “ทนุทางสงัคม ” หรือ “Social Capital” เป็นแนวคิดท่ี แสดงถึง
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมหรือเครือข่ายความสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นประโยชน์ตอ่มนษุย์ในการใช้
ประโยชน์ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูไ่ปสร้างความสมัพนัธ์หรือเครือข่ายความสมัพนัธ์เพิ่ มเตมิเพื่อ
ประโยชน์ในด้านอ่ืนตอ่ไป ซึง่ Robert D. Putnum12 ได้เสนอกรอบคิดเร่ืองทนุทางสงัคมในหนงัสือ 
“Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy” โดยอธิบายถึงเหตผุลท่ีรัฐใน
ภาคเหนือของอิตาลีมีการร่วมมือของประชาชนกบัองค์กรท้องถ่ินในการจดัการปัญห าตา่ง ๆ ได้
ดีกวา่ในภาคใต้วา่ เพราะในภาคเหนือมีความคุ้นเคยกวา่ตัง้แตอ่ดีตในการปกครองเทศบาลโดย
ประชาชนเลือกนายกเทศมนตรีของตนเอง ซึง่ Putnum เห็นวา่ในสงัคมท่ีสมาชิกมีเครือข่ายทาง
สงัคมแนบแน่น มีบรรทดัฐานของการช่วยเหลือกนัแบบตา่งตอบแทน มีความไว้เนือ้เช่ือใจซึง่กั น
และกนัยอ่มถือเป็น “ทนุทางสงัคม ” ท่ีท าให้การร่วมมือกนัในด้านอ่ืน ๆ หรือ “การมีสว่นร่วม ” ใน
กิจการชมุชนตา่ง ๆ จะด าเนินการไปได้ด้วยดี 
   5) ธนาคารโลกกับประชาสังคม 
    ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร13 ได้อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งธนาคารโลกกบั
ประชาสงัคมตามแนวคดิ “วาทกรรมเร่ืองการปกครองท่ีดีของธนาคารโลก ” (World Bank 

                                                        
12

 จามะรี เชียงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, หน้า 160 - 162 
13

 ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา , พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์วิภาษา , 2545) 
หน้า 85 - 94 
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Discourse of Good Governance) วา่ นบัตัง้แตป่ลายคริสต์ทศวรรษ 1980s เป็นต้นมา กลา่วได้วา่
เร่ืองของรัฐบาลและการปกครองท่ีดีได้กลายเป็นประเดน็หลกัท่ีนิยมพดูถึงกนัอยา่งกว้างขวางใน
แวดวงการศกึษาการพฒันาแนวหนึง่ในรู ปแบบตา่ง ๆ โดยเห็นวา่ตา่งก็มีความเห็นวา่สิง่เหลา่นีค้ือ
เง่ือนไขท่ีส าคญัลา่สดุท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จในการพฒันาของประเทศโลกท่ีสาม ธนาคารโลก
สนใจเชิงเทคนิค – วิธีการเป็นส าคญั โดยเน้นการสร้างขีดความสามารถในการพฒันาให้กบักลไก
ตา่ง ๆ ของรัฐบาล รวมตลอดถึงการปรับปรุ งระบบกฎหมายให้ชดัเจน ทนัสมยั เพื่อสร้างความ
มัน่ใจให้กบันกัลงทนุ ในอีกด้านหนึง่ ธนาคารโลกจะเน้นการสร้างสิง่ท่ีเรียกวา่ประชาสงัคม (Civil 
Society) ในรูปของการสนบัสนนุ  สง่เสริมองค์กรพฒันาเอกชน สมาคมอาชีพตา่ง ๆ องค์กร
ประชาชน ฯลฯ เพื่อใช้เป็นสะพานเช่ือมระหวา่งรั ฐบาลกบัประชาชน ในขณะเดียวกนัก็เป็นการลด
บทบาทของรัฐในการพฒันาลงพร้อม ๆ กนัไปด้วย จริง ๆ แล้วหวัใจของวาทกรรมเร่ืองการปกครอง
ท่ีดีของธนาคารโลกอยูท่ี่การสร้างประชาสงัคมให้เข้มแข็ง เพราะเห็นวา่เป็นรากฐานของการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาสงัคมจะท าหน้าท่ีตรวจสอบการ ท างานของรัฐบาล ท าให้
รัฐบาลต้องรับผิดชอบตอ่การท างานของตน และต้องตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชน
ด้วย การสง่เสริมประชาสงัคมใน “ประเทศโลกท่ีสาม” ของธนาคารโลกกระท าผา่นการรณรงค์เร่ือง
การปกครองท่ีดี ซึง่ส าหรับธนาคารโลกแล้ว ต้องประกอบไปด้วยสาระส าคญั 4 ประการ ตอ่ไปนีค้ือ 
(1) รัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบตอ่ประชาชน (Accountability) ต้องสามารถน าข้อเรียกร้อง/ความ
ต้องการของประชาชนไปสูก่ารปฏิบตัิ ,  (2) ต้องมีความชอบธรรมทางการเมือง (Legitimacy) คือ 
ได้รับการยอมรับจากประชาชน , (3) มีความโปร่งใสในการท างาน (Transparency) คือ เปิดเผย มี
ข้อมลูรายละเอียดพร้อมให้ตรวจสอบตลอดเวลา เพื่อป้องกนัการทจุริตหรือเลือกปฏิบตัิ , และ (4) 
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันา (Participation) ในรูปของการกระจาย
อ านาจ การลดบทบาทของรัฐและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน 
    สาเหตอีุกประการหนึง่ของการปรั บจดุเน้นในวาทกรรมการพฒันาของ
ธนาคารโลกสูเ่ร่ืองการปกครองท่ีดีเป็นผลมาจากวาทกรรมตา่ง ๆ ในแวดวงการพฒันา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งวาทกรรมท่ีมาจากนกัวิชาการ /วงวิชาการท่ี (1) เรียกร้องให้วงการพฒันาหนัมาให้
ความส าคญักบัชาวบ้าน วฒันธรรมพืน้บ้าน ภมูิปัญญาและคณุคา่แบบชาวบ้าน มากขึน้ หรือท่ี
เรียกวา่ “Indigenization” (2) กระแสท่ีเรียกร้องให้หนัมาสนใจศกึษาประชาสงัคมในรูปของ
ขบวนการประชาชนในระดบัรากหญ้า (Grassroots Movement) และ (3) กระแสความคิดของ
องค์กรพฒันาเอกชนท่ีเรียกร้องให้มีการพฒันาแบบท่ีให้ชมุชนเป็นตวัตัง้ (Community – Based 
Development)  
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   6) บทบาทของประชาสังคมในประเทศต่าง ๆ 
    ตามท่ีได้กลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ประชาสงัคมมีความเก่ียวข้องอยูก่บั 
“การมีสว่นร่วม” “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ” และ “องค์กรพฒันาเอกชน” ทัง้นี ้อาจกลา่วได้
วา่องค์กรพฒันาเอกชนนัน้เป็นรูปแบบท่ีชดัเจน ขององค์กรด้านประชาสงัคม  ดงันัน้ ในรายงาน
การศกึษาตอ่ไปนีจ้ะกลา่วถึงองค์กรพฒันาเอกชนในนยัของประชาสงัคมท่ีมีบทบาทในประเทศตา่ง ๆ 
    ปัจจบุนัสงัคมโลกได้รับรู้ถึงบทบาทขององค์กรพฒันาเอกชน (NGO) อยา่ง
กว้างขวางและมีบทบาทในด้านตา่ง ๆ โดยมีการเรียกแตกตา่งกนัไปแล้วแตพ่ืน้ท่ี เช่น “Non-profit” 
หรือ “Voluntary” หรือ “Civil Society” หรือ “Third Sector” หรือ “Independent Sector” 
    จากผลการศกึษาของ Salamon and Anheir14 ซึง่ศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบ
ขององค์กรพฒันาเอกชนระหวา่งประเทศใน 12 ประเทศ พบวา่ รูปแบบขององค์กรพฒันาเอกชนมี
ความแตกตา่งกนักว้าง ๆ ไปตามปัจจยัท่ีแตกตา่งกนัของระบบกฎหมาย ระดบัการพฒันาและ
ระดบัการกระจายอ านาจการปกครอง สรุปได้ดงันี ้
    ระบบกฎหมาย (Legal System)  
    องค์กรพฒันาเอกชนท่ีอยูใ่นระบบกฎหมายแบบลายลกัษณ์อกัษร (Civil 
Law Legal System) เช่น ฝร่ังเศส เยอรมนั อิ ตาลี ฮงัการี และญ่ีปุ่ น พบวา่กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชนแยกเป็นคนละสว่นกนั ซึง่สทิธิและข้อผกูพนัตามสญัญาของบคุคลและสถาบนั
มิได้มีการก าหนดรวมไว้ในกฎหมายมหาชน ซึง่แตกตา่งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ ท่ีอยู่
ภายใต้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law System) สถาบนัเอกชนสามารถ
เรียกร้องเพื่อท างานด้านประโยชน์สาธารณะได้เสมือนเป็นเร่ืองของสทิธิ และหลายประเทศใน
ระบบนีไ้ด้สร้างระบบกฎหมายเฉพาะขึน้เพื่อให้สงัคมเข้าใจเนือ้หาของสนิค้าสาธารณะร่วมกนั 

    ระดับของการพัฒนา (Level of Development) 
    ระดบัการพฒันาของประเทศสามารถ แยกประเภทขององค์กรพฒันาเอกชน
ได้ เน่ืองจากเม่ือเศรษฐกิจเติบโตขึน้ จ านวนและบทบาทของสงัคมก็เพิ่มขึน้ด้วย เกิดการสร้าง
องค์กรทางสงัคมใหมต่ามมา จงึท าให้มีองค์กรพฒันาเอกชน ระดบัของบทบาททางสงัคมก็มีมาก
ขึน้อีกเช่นกนั และเม่ือองค์กรชนชัน้กลางซึง่มีก าลงัตอ่รองมากยิ่ง ขึน้ก็ท าให้องค์กรพฒันาเอกชน
เข้มแข็งไปด้วย 

                                                        
14

 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์  และ สรุพล มลุะดา , จากรากหญ้าถงึขอบฟ้า : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ

องค์กรพัฒนาเอกชนไทย, (กรุงเทพมหานคร : โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2544) หน้า 16 - 29 
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    ระดับของการกระจายอ านาจ (Degree of Centralization) 
    โครงสร้างขององค์กรพฒันาเอกชนมีผลมาจากระดบัของการกระจายอ านาจ
ทางปกครองท่ีเปิดโอกาสให้พลเมืองเข้ามาดแูลประเทศ 
    ฝร่ังเศส 
    องค์กรพฒันาเอกชนในประเทศฝร่ังเศส มีขนาดคอ่นข้างใหญ่และได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐบาลเป็นอยา่งมาก ในปี ค .ศ.1864 ได้มีการออกกฎหมายให้อิสระแก่สมาคม และ
ในปี ค.ศ.1901 ได้ตรากฎหมายอนญุาตให้มีการจดทะเบียนสมาคม ซึง่องค์กรพฒันาเอกชนของ
ฝร่ังเศสเติบโตขึน้ภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐในบริบทของรัฐสวสัดิการ ก ารให้ทนุและข้อจ ากดั
ตา่ง ๆ ของรัฐทางด้านสวสัดิการสงัคม วฒันธรรม การศกึษา และสิ่งแวดล้อม ถกูท าให้ลดลงและ
อยูใ่นขอบเขตท่ีควรจะเป็น ท าให้องค์กรพฒันาเอกชนเตบิโตอย่างเห็นได้ชดัเจน นบัตัง้แต ่ค .ศ.
1983 เป็นต้นมา 
    เยอรมันนี 
    หลกัยืนท่ียิ่งใหญ่ 3 ประการ ส าหรับการปรับตวัไปสูค่วามทนัสมยัขององค์กร
พฒันาเอกชนในเยอรมนันีคือ (1) หลกัการบริหารจดัการด้วยตวัเอง หรือหลกัการปกครองตนเอง 
ได้มีการก าหนดอนญุาตให้องค์กรพฒันาเอกชนเป็นองค์กรอิสระ ซึง่มีเงินสงเคราะห์ใช้ โดยมาจาก
บางสว่นของสมาคมท่ีมีอิสระ (2) หลกัการเอือ้เฟือ้ตอ่กนั โ ดยรัฐยอมรับการบริหารจดัการด้วย
ตวัเอง ในขณะเดียวกนัก็มีการให้หลกัประกนัแก่องค์กรเหลา่นีด้้วยการสนบัสนนุทางการเงิน หลกันี ้
ได้ก าหนดให้เป็นสว่นหนึง่ของกฎหมายการช่วยเหลือทางสงัคม (3) หลกัเศรษฐศาสตร์ชมุชนซึง่อิง
อยูบ่นพืน้ฐานของการพยายามหาทางเลือกระหวา่งทนุนิยมแล ะสงัคมนิยม และน าไปสูก่าร
ด าเนินการด้วยความร่วมมือของสมาคม ชมุชน ธนาคาร และอตุสาหกรรมเศรษฐกิจทัง้หมด 
    ญ่ีปุ่น   
    องค์กรพฒันาเอกชนญ่ีปุ่ นถือวา่เป็นองค์กรท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกแห่งหนึง่ เป็น
รองเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาในมมุมอ งของเศรษฐกิจ
โดยรวมของชาตแิล้ว ถือได้วา่องค์กรพฒันาเอกชนในญ่ีปุ่ นมีขนาดเล็กท่ีสดุในบรรดาประเทศท่ี
พฒันาแล้ว จนกระทัง่เมื่อเกิดเหตกุารณ์แผ่นดินไหวท่ีเมืองโกเบ และเรือบรรทกุน า้มนัรัสเซียระเบดิ
เม่ือปี ค.ศ.1995 ปลกุชาวญ่ีปุ่ นให้เห็นข้อจ ากดัของระบบราชการ และจิตวิ ญญาณของความเป็น
อาสาสมคัรของคนญ่ีปุ่ น ถดัจากนัน้อีก 3 ปี รัฐสภาญ่ีปุ่ นได้ผา่นกฎหมายส าคญัฉบบัหนึง่ ช่ือ 
“NPO LAW” (Law to Promote Specific Nonprofit Activities) ซึง่กฎหมายฉบบันีใ้ห้การยอมรับ
สถานภาพขององค์กรพฒันาเอกชนกลุม่ท่ีไม่ได้รับการดแูลเพิ่มขึน้ด้วย 
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    Hadenius และ Uggla15 ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ในตะวนัตกนัน้ “ประชาสงัคม ” 
เติบโตขึน้มาพร้อม ๆ กบักระบวนการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ จากรัฐแบบบิดาอปุถมัภ์มาสูรั่ฐท่ีมี
รากฐานอ านาจบนกฎหมายท่ีตายตวั  ดงันัน้ ส าหรับในประเทศก าลงัพฒันารูปแบบของรัฐยอ่มมี
ความสมัพนัธ์กบัโอกาสการเ ติบโตของประชาสงัคมหรือองค์กรพฒันาเอกชนเช่นกนั ส าหรับใน
กรณีของประเทศสิงคโปร์ Garry Rodan16 ชีใ้ห้เห็นวา่ ประชาสงัคมในประเทศสงิคโปร์ท้ายท่ีสดุ
กลายเป็นประชาสงัคมของชนชัน้น าท่ีไม่สนใจการพฒันาประชาธิปไตยแตอ่ยา่งใด เน่ืองจากเป็น
เพียงการสร้างกลไกใหมข่องรัฐ โดยการข ยายโครงสร้างในการเกณฑ์กลุม่วิชาชีพ กลุม่ธุรกิจ กลุม่
ชาตพินัธุ์ หรือองค์กรประชาสงัคมเข้ามาเป็นพวกเพื่อการสนบัสนนุรัฐ เท่านัน้ ในกรณีของประชา
สงัคมในประเทศจีน Frolic17 กลา่ววา่เป็นประชาสงัคมท่ีน าโดยรัฐมีรูปแบบเป็นสว่นหนึง่ของรัฐ
และไม่ตอ่ต้านรัฐ และรัฐใช้ประชาสั งคมเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาจิตส านกึของพลเมือง (Civic 
Consciousness) ประชาสงัคมแบบนีป้ฏิบตัิตวัเป็นสื่อกลางท่ีเช่ือมโยงระหวา่งรัฐกบัสงัคม ซึง่ทัง้ใน
สงิคโปร์และจีนแสดงให้เห็นวา่รัฐกบัประชาสงัคมเป็นสิง่เดียวกนั โดย ใจ อึง๊ภากรณ์ 18  อธิบายวา่ 
ประชาสงัคมเป็นเพียงระยะเปลี่ยนผา่นของสงัคมตามแนวคดิของ Hegel และ/หรือเป็นเคร่ืองมือใน
การครอบง าสงัคมตามแนวคดิของ Antonio Gramsci และเป็นการปฏิเสธกรอบความคิดท่ีเช่ือวา่
การขยายบทบาทของประชาสงัคมเป็นการลดบทบาทรัฐ 
 1.2 ประชาสังคมในประเทศไทย 
  1) การจ าแนกแนวคดิประชาสังคมไทย 
   เกษียร เตชะพีระ 19 เห็นวา่ผู้ ท่ีใช้ค าวา่ Civil Society ครัง้แรกในเมืองไทย คือ        
สรุพงษ์ ชยันาม เจ้าของบทความ “อนัโตนิโย กรัมซี่ กบัทฤษฎีวา่ด้วยการครองความเป็นใหญ่ ” ซึง่
ตีพิมพ์ในปารจารยสาร ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 6 (ธนัวาคม 2524) ซึง่เกิดในท่ามกลางความพงัทลายของ
พรรคคอมมิวนิสต์ไทย แนวคิดประชาสงัคมถกูน าเสนอในฐานะท่ีเป็นแนวทางท่ีสนัตกิวา่ท่ีจะท า
การเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดีขึน้ และเป็นการมองปัญหาสงัคมไทย หรือ “พลงั” ท่ีจะแก้ปัญหา
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 จามะรี เชียงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 8, หน้า 22 
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 สรุางค์รัตน์ จ าเนียรพล, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 11, หน้า 43 
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สงัคมไทยอาจจะไมจ่ าเป็นต้องถกูจ ากดัด้วยกรอบความคดิ “ชนชัน้ ” แบบท่ีพรรคคอมมิวนิสต์   
ไทยใช้ 
   ในปั จจบุนัได้มีการจ าแนกแนวคิดประชาสงัคมไทยอยูห่ลายลกัษณะ ซึง่ใน
รายงานการศกึษาครัง้นีจ้ะเสนอการจ าแนกแนวคิดของ ม .ร.ว.พฤทธิสาณ ชมุพล และ เชษฐา 
ทรัพย์เย็น 
   1.1) ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชมุพล 20 ได้จ าแนกแนวคิดประชาสงัคมในประเทศไทย
เป็น 3 แบบ คือ (1) แบบชมุชนเข้มแข็ง  (2) แบบเสรีนิยม – การเมืองของพลเมือง และ (3) แบบ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม ่ (New Social Movement) และกลา่วได้วา่ การจ าแนก
ประชาสงัคมของ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชมุพล เป็นการพฒันาจากพืน้ฐานจ าแนกแนวคิดประชาสงัคม
แบบกฤษฎา บญุชยั  นัน่เอง การแบง่ประชาสงัคมแตล่ะแบบของ ม .ร.ว.พฤทธิสาณ ชมุพล มี
รายละเอียดดงันี ้
    (1) แนวคดิประชาสงัคมแบบชมุชนเข้มแข็ง มีแนวคดิวฒันธรรมชมุชนซึง่
มองถึงลกัษณะในอดุมคตขิองชมุชนในอดีตเป็นฐานการพฒันา และเห็นวา่ควรฟืน้ฟสูง่เสริม
คณุลกัษณะท่ีเน้นความเอือ้อาทร ความช่วยเหลือเกือ้กลู พึง่ตนเอง มีภมูิปัญญาของ ตนเองในการ
จดัการกบัชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งองค์รวม มีศีลธรรมเป็นตวัก ากบัควบคมุความประพฤติผ่าน
โครงสร้างความสมัพนัธ์ในชมุชนเป็นฐานในการด าเนินงาน ตอ่มาแนวคดิวฒันธรรมชมุชนได้รับ
การพฒันาขึน้เป็นแนวคิดชมุชนเข้มแข็ง ซึง่ในระยะหลงัเสมือนวา่คือประชาสงัคมมี ประเวศ วะสี  
เป็นผู้ เสนอแนวคดิหลกั 
    (2) แนวคดิประชาสงัคมแบบเสรีนิยมและการเมืองของพลเมือง ซึง่มี        
ธีรยทุธ บญุมี และ อเนก เหลา่ธรรมทศัน์ เป็นนกัคดิคนส าคญั แนวคดิแนวนีมี้ท่ีมาจากแนวคดิ
ประชาสงัคมตะวนัตก แตถ่กูน ามาปรับปรุงใช้ตามสภาพการเมืองไทย สาระส าคญัท่ีแนวคดินี ้
เสนอคือ การสร้างพลงัอ านาจท่ี 3 ซึง่ก็คือพลงัของสงัคมหรือประชาสงัคม ขึน้มาคานอ านาจรัฐ 
และเง่ือนไขท่ีส าคญัในการพฒันาประชาสงัคมคือความเป็นเมืองและการพฒันาอตุสาหกรรมซึง่
จะท าให้เกิดปัจเจกบคุคลหรือชนชัน้กลางท่ีเป็นอิสระจากรัฐ ผู้ ท่ีสามารถรวมตวักนัเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและค านงึถึงผลประโยชน์ของสว่นรวมไปด้วย 
    (3) แนวคดิประชาสงัคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม ่ท่ี
ถือวา่ประชาสงัคมเป็นเวทีการตอ่สู้ทางอดุมการณ์ระหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีมีความซบัซ้อน ทัง้ขดัแย้ง

                                                        
20

 สรุางค์รัตน์ จ าเนียรพล, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 11, หน้า 35 - 36 



16 
 

และร่วมมือ ในแง่วิธีการอาจใช้ความรุนแรงหรือสนัตวิิธี ก็ได้ ตามยทุธศาสตร์และสถานการณ์ 
ประชาสงัคมแนวทางนีมี้การจดัองค์กรในแบบเครือข่ายมากกวา่เป็นกลุม่ชดัเจน วตัถปุระสงค์ใน
การเคลื่อนไหวเพื่อท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กฎเกณฑ์ กตกิา และอดุมการณ์ของสงัคมมากกวา่
ท่ีจะเข้าไปตอ่สู้ในกลไกรัฐหรือมุง่ยดึอ านาจรัฐ แตห่วงัว่ าในท่ีสดุแล้วผลการเคลื่อนไหวจะเป็นการ
ปรับสมัพนัธภาพทางอ านาจระหวา่งรัฐ ทนุ และประชาชนเสียใหมไ่ด้ 
   1.2) เชษฐา ทรัพย์เย็น21 ได้จดัแบง่กลุม่ส านกัความคดิประชาสงัคมไทยออกเป็น 
4 ส านกัคดิ โดยเปรียบเทียบจดุเน้นท่ีส าคญัของแตล่ะส านกัคดิไว้ดงันี ้
    (1) ส านกัศาสนวิถี 
     (1.1) นกัวิชาการ : ประเวศ วะสี  พิทยา วอ่งกลุ และ ชยัอนนัต์ สมทุรวณิช 
     (1.2) ท่ีมาทางความคิด : พืน้ฐานแนวคิดทางศาสนาหรือกลุม่ความ
เช่ือตา่ง ๆ 
     (1.3) พืน้ท่ีท่ีสนใจ : ให้น า้หนกัชนบทมากกวา่เมือง 
     (1.4) ลกัษณะการรวมตวั : เครือข่ายความร่วมมือ 
     (1.5) ความสมัพนัธ์กบัรัฐ : ร่วมมือกบัรัฐได้ 
    (2) ส านกัชมุชนวิถี 
     (2.1) นกัวิชาการแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ คือ 
      (2.1.1) กลุม่วฒันธรรมชมุชน : ฉตัรทิพย์ นาถสภุา  เสน่ห์ จามริก  
และ อานนัท์ กาญจนพนัธุ์ 
      (2.1.2) กลุม่เศรษฐกิจชมุชน : โสภณ สภุาพ งศ์  และ ณรงค์ 
เพ็ชรประเสริฐ 
      (2.1.3) กลุม่ชมุชนแบบองค์รวม : เกรียงศกัดิ ์เจริญวงศ์ศกัดิ ์
     (2.2) ท่ีมาทางความคิด : ฐานคิดท่ีให้ความส าคญักบัชมุชน 
     (2.3) พืน้ท่ีท่ีสนใจ : โดยสว่นใหญ่ของส านกัคดิให้ความส าคญักบั
ชนบทเป็นหลกั 
     (2.4) ลกัษณะการรวมตัว : โดยสว่นใหญ่ของส านกัคดิให้ความส าคญั
กบัหมูบ้่าน/องค์กรชมุชนเป็นหลกั 
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     (2.5) ความสมัพนัธ์กบัรัฐ : เน้นพึง่ตนเองเป็นส าคญั และโดยสว่น
ใหญ่ของส านกัคดิสามารถเช่ือมโยงกบัรัฐได้ยามจ าเป็น 
    (3) ส านกัสากลวิถี 
     (3.1) นกัวิชาการ : อเนก เหลา่ธรรมทศัน์   ธีร ยทุธ บญุมี  และ         
ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร 
     (3.2) ท่ีมาทางความคิด : แนวคดิ/ทฤษฎีจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
ทฤษฎีตะวนัตก 
     (3.3) พืน้ท่ีท่ีสนใจ : เมือง 
     (3.4) ลกัษณะการรวมตวั : กลุม่/องค์กร/ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 
     (3.5) ความสมัพนัธ์กบัรัฐ : ปฏิเสธรัฐเป็นหลกั 
    (4) ส านกัประสบการณ์วิถี 
     (4.1) นกัวิชาการ : อนชุาต ิพวงส าลี  และ โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์ 
     (4.2) ท่ีมาทางความคิด : ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานภาคปฏิบตัิจริง 
     (4.3) พืน้ท่ีท่ีสนใจ : ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี 
     (4.4) ลกัษณะการรวมตั ว : กลุม่/องค์กร /ขบวนการเคลื่อนไหวเฉพาะ
ประเด็นท่ีสนใจ เช่น สทิธิสตรี สิง่แวดล้อม สาธารณสขุ เป็นต้น 
     (4.5) ความสมัพนัธ์กบัรัฐ : ร่วมมือหรือคดัค้านรัฐ แล้วแตส่ถานการณ์ 
  2) วิวัฒนาการของแนวคิดประชาสังคมไทย 
   สรุางค์รัตน์ จ าเนียร พล22 ได้ศกึษาวิวฒันาการของ แนวคดิประชาสงัคมไทยจาก
นกัวิชาการตัง้แตปี่ พ.ศ.2524 เป็นต้นมา ดงันี ้
   พฒันาการของแนวคดิประชาสงัคมในประเทศไทยในตัง้แต ่พ .ศ.2524 – ปัจจบุนั 
แบง่ได้เป็น 3 ระยะ ระยะแรก ตัง้แต ่พ .ศ.2524 – 2539 แนวคดิประชาสงัคมถกูน ามาใช้ครัง้แรก ๆ 
ในการท างานพฒันาชนบทขององค์กรพั ฒนาเอกชนซึง่มีลกัษณะของการวิพากษ์การท างานของ
ภาครัฐ แนวคิดประชาสงัคมแพร่หลายมากขึน้ช่วงหลงัเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ และได้รับอิทธิพล
หลกัจากแนวคดิของ ประเวศ วะสี (2540) ซึง่เป็นประชาสงัคมท่ีเน้นความเอือ้อาทร สมานฉนัท์ 
และการถกัทอเครือข่ายของสมาชิก ตอ่มาระยะท่ี 2 ระหวา่งปี 2539 – 2542 เป็นช่วงท่ีภาครัฐช่วง
ชิงวาทกรรมประชาสงัคมไปใช้ ตัง้แตแ่นวคดิเบญจภาคีของประเวศ วะสี และแนวคิดเร่ืองประชารัฐ 

                                                        
22

 สรุางค์รัตน์ จ าเนียรพล, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 11, หน้า 5 - 11 
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ตามแบบของ ชยัอนนัต์ สมทุรวณิช (2540 ; 2541) ท่ีปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 และการระดมจดัตัง้ประชาคมระ ดบัตา่ง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ 1 
ใน 9 มาตรการภายใต้โครงการเศรษฐกิจชมุชน ซึง่ท าตามความหมายของประเวศท่ีให้ไว้เป็นหลกั 
และระยะสดุท้าย นบัจากปี 2542 – 2544 ถือเป็นระยะท่ีการสร้างประชาสงัคมทัง้จากองค์กร
พฒันาเอกชนและภาครัฐมีกลมกลืนมาก และเป็นช่วงท่ีบทบาทในกา รสร้างประชาสงัคมของรัฐมี
ความชดัเจนมากกวา่จากองค์กรพฒันาเอกชน 
   แนวคดิประชาสงัคมไทยในระยะต้น ๆ พฒันาการผา่นปฏิบตัิการท างานพฒันา
ขององค์กรเอกชนพฒันาชนบทเป็นหลกั โดยยงัไมมี่การสงัเคราะห์หรือตกผลกึทางความคิดท่ี
ชดัเจนมากนกั จนกระทัง่ในปี 2536 แนวคดิเร่ืองประชาสั งคมในประเทศไทย ถกูน ากลบัมา
กลา่วถึงในฐานะหลกัการในการท างานพฒันาท่ีเป็นนามธรรมโดย ประเวศ วะสี (2536) ได้เสนอ
แนวคดิและยทุธศาสตร์สงัคมสมานภุาพ และ วิชชา ในปาฐกถาสภุา  ศริิมานนท์ เมื่อวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 2536 
   ในแนวคดิและยทุธศาสตร์สงัคมสมานภุาพและวิชชา ประเวศ วะสี แบง่อ านาจใน
สงัคมเป็น 3 สว่น ได้แก่ อ านาจรัฐ (รัฐานภุาพ ) อ านาจเงิน (ธนานภุาพ ) และอ านาจภาคสงัคม 
โดยท่ีอ านาจรัฐและอ านาจเงินมีความเข้มแข็งเหนืออ านาจของสงัคม การเสียดลุของอ านาจทัง้
สามในสงัคมในลกัษณะท่ีสงัคมไมมี่อ านาจ การระดมทรัพยากรในสงัคมจากฝ่ายอ านาจรัฐแล ะ
อ านาจเงินก่อให้เกิดภาวะผิดปกติของสงัคม (Disorder) หรือการเสื่อมเสียทางศีลธรรม ประเวศจงึ
เสนอวิธีการแก้ปัญหาภาวะท่ีผิดปกติของสงัคมโดยการเสริมสร้างอ านาจของสงัคมให้เท่า ๆ กบั
อ านาจของรัฐและอ านาจเงิน หรือเรียกวา่ “สงัคมสมานภุาพ” ซึง่ หมายถึงการพฒันาองค์กรและ
สถาบนัทางสงัคมให้มีพลงัและอ านาจมากขึน้ การท่ีภาคสงัคมมีความเข้มแข็งจะท าให้อ านาจทัง้
สามในสงัคมมีความสมดลุ การเสริมอ านาจของภาคสงัคมหรือ “สงัคมสมานภุาพ ” ตามนยัของ
ประเวศ มีความหมายเดียวกบั “ประชาสงัคม ” ท่ีกลา่วถึงในระยะหลงั ๆ นัน่เอง โดย ประเวศ ได้
กลา่วไว้ วา่รูป แบบสงัคมสมานภุาพและวิชชาท่ีเสนอมีความคล้ายคลงึกบัรูปแบบประชาคม        
เสรีนิยม ท่ี ธีรยทุธ บญุมี เสนอ 
   ในปีเดียวกนันัน้ ธุรยทุธ บญุมี  ได้เสนอแนวคดิเร่ือง Civil Society โดยใช้ค าวา่ 
“สงัคมเข้มแข็ง” โดยให้ความส าคญักบั “พลงัท่ีสาม” หรือ “พลงัของสงัคม” เน้นลกัษณะท่ีกระจดั
กระจาย (Diffuse) พลงัทางสงัคมท่ีมีท่ีมาจากทกุสว่น ไมจ่ ากดัอาชีพ รายได้ ท้องถ่ิน ธีรยทุธ เสนอ
วา่ การมีกลุม่องค์กรหลากหลายท่ีเข้มแข็ง แม้แตก่รอบอาชีพของตนเองโดยไมจ่ าเป็นต้องมีระดบั
การมีสว่นร่วมทางการเมืองหรือมีเป้าหมายทางการเมือง ก็ถือวา่พอเพียง แนวคดิ “สงัคมเข้มแข็ง” 
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ตามนยันีแ้ตกตา่งจากแนวคดิ “ประชาชนเป็นใหญ่” หรือ อ านาจของประชาชน ” ท่ีโน้มเอียงไปใน
ลกัษณะของขบวนการประชาชน ท่ีมกัจะมีแนวโน้มรวมศนูย์เป็นองค์กรหรือสมาพนัธ์ขนาดใหญ่ได้
ง่าย และไม่ผกูพนักบัอดุมการณ์ของคนบางสว่นดงัเช่นกระบวนการเคลื่อนไหวทา งการเมืองใน
อดีต สงัคมเข้มแข็งตามข้อเสนอของธีรยทุะมีขัน้ตอนการก่อตวั 4 ขัน้ตอน คือ (1) การเกิดจิตส านกึ
ทางสงัคม  (2) การเกิดขององค์กรทางสงัคม  (3) การเกิดอดุมการณ์ร่วมของสงัคม และ (4) การ
ตกผลกึเป็นสถาบนัของอดุมการณ์สงัคมและกลุม่องค์กรตา่ง ๆ 
   ในปีตอ่มา ประเ วศ วะสี  ได้เสนอ “ยทุธศาสตร์เครือข่ายการเรียนรู้ของชมุชน ” 
เป็นยทุธศาสตร์ทางปัญญาแห่งชาต ิในข้อเสนอดงักลา่ว ประเวศให้ความหมายของ “ชมุชน” วา่
หมายถึง 
   “...การรวมตวัของกลุม่ชนท่ีมีวตัถปุระสงค์ร่วมกนั อาจเป็นการรวมตวักนัตาม
พืน้ท่ีหรือมิใช่พืน้ท่ีก็ได้ สมาชิกข องชมุชนมีการติดตอ่สื่อสารกนั มีความเอือ้อาทร กนั มีการกระท า
กิจกรรมร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการกระท าและมีการจดัการ” 
   ความเป็นชมุชนตามความหมายของ ประเวศ วะสี ท าให้เกิดความสร้างสรรค์ 
ศกัยภาพท่ีไม่มีข้อจ ากดั และชมุชนท่ีเข้มแข็งก็เป็นรากฐานของ “สงัคมอารยะ” หรือ Civil Society 
ซึง่ ประเวศ กลา่ววา่ “เป็นรากฐานของประชาธิปไตย ” ด้วยเหตดุงักลา่ว ประเวศจึงเสนอ
ยทุธศาสตร์เครือข่ายการเรียนรู้ของชมุชน เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์แห่งชาติ ซึง่ก็คือการสง่เสริมให้มี
การรวมตวักนัของชาวบ้านในชมุชน สง่เสริมให้ชมุชนจดัการเร่ืองภายใน ชมุชน และเช่ือมโยงกนั
เป็นเครือข่ายนัน่เอง 
   ตามแนวคดิของ ประเวศ วะสี แม้วา่จะแยกภาครับและภาคทนุออกจากภาค
สงัคม แตก่ลยทุธ์การสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชนยงัจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากรัฐและ
ชมุชน ประเวศยืนยนัความคิดดงักลา่วในการเสนอความคิดเร่ือง “เบญจภาคี ” ในการท างาน
พฒันาซึง่ประกอบด้วย การเข้ามาร่วมมือกนัของคน 5 ประเภท ในสงัคม ได้แก่ ชมุชน นกัวิชาการ 
ข้าราชการ องค์กรพฒันาเอกชน และกลุม่อ่ืน ๆ เช่น กลุม่ธุรกิจ สื่อมวลชน นกัเรียน นกัศกึษา โดย
มีความส าเร็จจากการท างานขององค์กรพฒันาเอกชน โดยเฉพาะสมาคมหยาดฝน ซึง่ด าเนิ นการ
ตามแนวทางเบญจภาคีเป็นกรณีท่ีถกูหยิบยกขึน้มาเป็นตวัอยา่งในช่วงดงักลา่ว 
   หลงัจากข้อเสนอของประเวศ และ ธีรยทุธ ในยคุแรก ๆ องค์กรพฒันาเอกชนสว่น
หนึง่ได้น าแนวคดิไปปฏิบตัิมากขึน้ แตก็่ยงัไมมี่การรวบรวมความหมายของแนวคิดประชาสงัคม
อยา่งเป็นระบบ จนกระทัง่ในปี 2540 ชชูยั ศภุวงศ์ และ ยวุดี คาดการณ์ไกล ในฐานะสมาชิก 
“ชมุชนวิชาการด้านประชาสงัคมและสขุภาพ ” (Civil Society in Health) โดยการสนบัสนนุของ
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สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส .) ได้รวบรวมความหมายของแนวคิดประชาสงัคม  โดย
สมัภาษณ์จากนกัวิชาการท่ีสนใจแนวคดิประชาสงัคม และต่ อมาในปี 2541 มีความพยายามใน
การสงัเคราะห์และเผยแพร่แนวคดิ เร่ืองประชาสงัคมมากขึน้  ทัง้นี ้เน่ืองจากส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั (สกว .) สนบัสนนุให้โครงการวิจยัและพฒันาประชาสงัคม ศาลายาฟอร่ัม 
มหาวิทยาลยัมหิดลท าโครงการวิจยัชดุประชาสงัคม 
   ส าหรับความหมายของป ระชาสงัคมในประเทศไทย นอกจากความหมายของ
ประเวศและธีรยทุธแล้ว มีผู้ให้ความหมายไว้ตา่งกนัดงันี ้
   ชชูยั ศภุวงศ์ (2540 ) เสนอวา่ ประชาสงัคม หมายถึง การท่ีผู้คนในสงัคมเห็น
วิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสงัคมท่ีสลบัซบัซ้อนท่ียากแก่การแก้ไข มีวตัถปุระสงค์ร่วมกนั ซึง่
น าไปสูก่ารก่อจิตส านกึ (Civic Consciousness) ร่วมกนั มารวมตวักนัเป็นกลุม่หรือองค์กร (Civic 
Group or Organization) ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสงัคม (ประชาชน ) ใน
ลกัษณะท่ีเป็นหุ้นสว่นกนั (Partnership) เพื่อร่วมกนัแก้ปัญหา หรือกระท าการบางอยา่งให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ ด้วยความรัก ความสมานฉนัท์ ความเอือ้อาทรตอ่กนั ภายใต้ระบบการจดัการ โดยมี
การเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย (Civic Network) 
   เกษียร เตชะพีระ (2540 ) เสนอวา่ประชาสงัคม หมายถึง สถาบนัท่ีอยูน่อกรัฐ 
ภาคเศรษฐกิจโดยรวมตลาด สถาบนัการศกึษา และรวมเอาการเคลื่อนไ หวตอ่สู้ เรียกร้องใน
ประเด็นปัญหาตา่ง ๆ ของคนในสงัคมไว้ในความหมายของประชาสงัคมด้วย แนวคดิเร่ืองประชา
สงัคมในความหมายของเกษียร ไมไ่ด้มีความหมายเฉพาะเร่ืองความสมานฉนัท์ตามนยัของ
ประเวศ วะสี แตเ่พียงอยา่งเดียว แตเ่ป็นพืน้ท่ีของกลุม่หรือบคุคลซึง่มีผลประโยชน์และควา มคิดท่ี
แตกตา่งกนัมาอยูใ่นสงัคม แล้วทะเลาะกนัอยา่งอารยะ 
   ชยัอนนัต์ สมทุรวณิช (2540) ให้ความหมายประชาสงัคมวา่ หมายถึง ทกุ ๆ สว่น
ของสงัคม โดยรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้วย โดยทกุฝ่ายเข้ามาเป็นร่วมกนั
ท างาน (Partnership) ประชาสงัคมของชยัอนนัต์รวมตลาด ไว้ในประชาสงัคมด้วยเพราะเห็นวา่
เอกชน โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจซึง่อาศยักลไกตลาดท าหน้าท่ีขบัดนัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งคนและกลุม่คนในสงัคมเป็นสว่นท่ีส าคญัของประชาสงัคม และองค์กรและพลงัอาสาสมคัร
ท่ีอยูน่อกสถาบนัอ านาจรัฐ แตป่ระชาสงัคมตามความหมายของชยัอนนัต์ ต่ างไปจากความหมาย
ของตะวนัตก ซึง่แยกภาครัฐออกจากประชาสงัคม ตรงท่ีได้รวมภาครัฐเข้าไว้ในประชาสงัคมด้วย 
เน่ืองจากมีความเห็นวา่ รัฐไทยเป็นรัฐท่ีมีบทบาทกบัสงัคมตัง้แตอ่ดีต ชยัอนนัต์ จงึก าหนดเส้นแบง่
ของประชาสงัคมวา่ ต้องไมเ่กิดจากการใช้ก าลงับงัคบัให้จดัตัง้ หรือเป็ นการจดัตัง้ระดมเพื่อการ
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ตอ่สู้กบัความขดัแย้งของรัฐ  นอกจากนี ้ชยัอนนัต์ และเกษียร มีความเห็นพ้องต้องกนั ในแง่ท่ีมี
ความเห็นวา่เอกชน โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจท่ี อาศยักลไกตลาดซึง่ท าหน้าท่ีขบัดนัความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจระหวา่งคนและกลุม่คนในสงัคม และองค์กรและพลงัอาสา สมคัรท่ีอยูน่อกสถาบนั
อ านาจรัฐเป็นสว่นท่ีส าคญัของประชาสงัคม 
   นอกจากแนวคดิเร่ืองประชาสงัคมแล้ว ในกระบวนการจดัท าแผน 8 ชยัอนนัต์ ได้
เสนอแนวคดิเร่ืองสมชัชาจงัหวดั เป็นโครงสร้างและกระบวนการของวิถีประชาหรือในท่ีนีก็้คือ 
ประชาสงัคมในภาคปฏิบตัิด้วย สมชัชาจงัหวดัต ามความคิดของ ชยัอนนัต์ มีองค์ประกอบสมาชิก 
3 สว่น คือ สว่นแรกมาจากกลุม่อาชีพตา่ง ๆ ในจงัหวดัตามสดัสว่นของอาชีพจ านวนกึ่งหนึง่ของ
สมาชิกทัง้หมด สว่นท่ี 2 มาจากตวัแทนของสภาจงัหวดั สภาเทศบาล สขุาภิบาล และสภาต าบล 
สว่นท่ี 3 มาจากตวัแทนของราชการสว่นภมูิภาค สมชัชาจั งหวดั มีหน้าท่ีในการพิจารณา
งบประมาณของจงัหวดัท่ีฝ่ายสภาจงัหวดั สภาท้องถ่ินและราชการสว่นภมูิภาคเป็นผู้ เสนอ          
ชยัอนนัต์ มีความเห็นวา่ การท่ีให้สมชัชาจงัหวดัเป็นผู้พิจารณางบประมาณ จะเป็นการ “...เปิดเวที
วิถีประชาท่ีก่อให้เกิดพลวตัรระดบัพืน้ท่ี เป็นการกระตุ้นให้เกิดประชาคมในความหมายท่ีแท้จริง...” 
และนอกจากการสนบัสนนุให้มีสมชัชาจงัหวดัแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับนโยบายของรัฐให้เปิด
โอกาสให้องค์กรประชาชนในจงัหวดัสามารถด าเนินกิจกรรมของตนเองได้ด้วย 
   ตอ่มาในปี 2541 ชยัอนนัต์ สมทุวณิช  เสนอความคดิเร่ือง “ประชารัฐ” ซึง่มาจาก 
Soctate = Society + State หมายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งประชาชนกบัรัฐในลกัษณะท่ีประชาสงัคม 
(Civil Society) ครอบคลมุรัฐ ซึง่มีเป้าหมายในการสร้างพลงัให้พลเมืองและชมุชนเป็นภาคีกบั
อ านาจรัฐ 
   ชาตชิาย ณ เชียงใหม ่ (2540) ให้ความหมายวา่ ประชาสงัคม คือ กลุม่ พลงันอก
ระบบรัฐท่ีรวมตวักนั โดยอาจจะหวงัก าไรหรือไม่หวงัก าไร ท่ีต้องการมีบทบาทร่วมกบัรัฐในการท่ีจะ
จดัระเบียบการปกครอง การพฒันาจดัรูปแบบความสมัพนัธ์รัฐกบัประชาชน 
   อเนก เหลา่ธรรมทศัน์ (2542) ให้ความหมายของประชาสงัคม (Civil Society) วา่
หมายถึง เครือข่าย กลุม่  ชมรม สมาคม มลูนิธิ สถาบนั และชมุชนของ “คนแปลกหน้า ” ท่ีมี
กิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวอยูร่ะหวา่งรัฐ (State) กบัปัจเจกชน (Individuals) โดยไม่ชอบและไม่
ยอมให้รัฐครอบง าหรือบงการ แม้วา่จะยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐและมีความร่วมมือกบัรัฐได้ 
แตก็่สามารถชีน้ า ก ากบัและ คดัค้านรัฐได้พอสมควร ไมช่อบลทัธิปัจเจกชนนิยมสดุขัว้ ซึง่สง่เสริม
ให้คนเห็นแก่ตวั ตา่งคนตา่งอยูแ่ก่งแยง่แข่งขนักนัจนไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม หากแตส่นบัสนนุ
ให้ปัจเจกชนรวมกลุม่และมีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม โดยไมป่ฏิเสธการแสวงหาหรือปกป้อง
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ผลประโยชน์เฉพาะสว่นเฉพา ะกลุม่ อเนก เน้นวา่ 3 สว่นของสงัคม ได้แก่ รัฐ – ประชาสงัคม – 
ปัจเจกชน ซึง่ต้องเป็นอิสระตอ่กนั แตก็่ต้องโยงใยเก่ียวข้องกนั ต้องขดัแย้งคดัค้านกนัได้ 
ขณะเดียวกนัต้องปรองดอง สามคัคีกนัไปด้วย 
   ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2540 ) ให้ความหมายประชาสงัคม โดยศกึษาจาก
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรูปแบบใหมใ่นตา่งประเทศ ความหมายของประชาสงัคมจงึ
เก่ียวพนักบัเร่ืองขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม ่ (New Social Movement) และสิทธิใน
การไมเ่ช่ือฟังรัฐของประชาชน (Civil disobedience) ซึง่เรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยท่ีเข้มข้น และ
มีท่ีว่างให้กบัความแตกตา่งหลากหลาย ประชาสงัคมตามนยัของไชยรัตน์ จงึไมใ่ช่รัฐ ไมใ่ช่ระบบ
เศรษฐกิจ และไม่ใช่เร่ืองสว่นตวัของสงัคม (The Social) แตเ่ป็นสิง่ท่ี Jurgen Habermas หรือ 
Hannah Arendt เรียกวา่ “Public Sphere/Public Realm” หรืออาณาบริเวณสาธารณะ และไชยรัตน์
มีความเห็นวา่ อาณาบริเวณสาธารณะในปัจจบุนัได้ขยายตวักว้างขวางออกไปพร้อม ๆ กบัการ
คมนาคมสื่อสารท่ีสะดวกมากขึน้ 
   ตอ่มาโครงการวิจยัและพฒันาประชาสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล โดย อนชุาต ิ
พวงส าลี อาภรณ์ จนัทร์สมวงศ์ และ พีรพฒัน์ โกศลศกัดิส์กลุ ได้รวบรวมความหมายและ
สงัเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบของประชาคมและความเป็นประชาสงัคม ดงันี ้ 
 

   ลักษณะของประชาสังคม 
   (1) มีความหลากหลาย ทัง้นีอ้าจพิจารณาได้ในหลายมิต ิได้แก่ ความ
หลากหลายในการรวมตวั ความหลากหลายเชิงพืน้ท่ี รูปแบบกิจกรรม ประเด็นความสนใจ และ
กลุม่คนท่ีมารวมตวักนั 
   (2) มีความเป็นชมุชน โดยเสนอวา่ การรวมกลุม่ของประชาคมต้องเกิดและ
เติบโตบนพืน้ฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอือ้อาทร และความสามคัคี อนัเป็น
ความสมัพนัธ์ในแนวราบ และเป็นพืน้ฐานของพลงัในความร่วมมือมากกวา่น าไปสูค่วามแตกแยก
และใช้อ านาจ 
   (3) มีฐานส านกึสาธารณะ การเกิดขึน้ของประชาสงัคมมีความเป็นธรรมชาตแิละ
อยูบ่นเง่ือนไขและส านกึของความเป็นพลเมือง (Civic Consciousness) มิใช่การแตง่ตัง้ – จดัตัง้ 
โดยกลไกอ านาจรัฐ และส านกึสาธารณะนีอ้าจก่อให้เกิดความเป็นชมุชนตามลกัษณะการ
ออกแบบ (Community by Design) หรืออาจเกิดขึน้จากส านกึท่ีเห็ นวิกฤตร่วมกนั (Community by 
Crisis) ก็ได้ 
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   (4) เป็นกระบวนการเรียนรู้ตอ่เน่ือง ประชาสงัคมเป็นเร่ืองกระบวนการ ท่ีต้อง
อาศยัเวลาและการเรียนรู้จากการปฏิบตัิร่วมกนั (Interactive Learning Through Actions) อยา่ง
ตอ่เน่ือง ในลกัษณะสงัคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 
   (5) มีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัเป็นเครือข่าย เน่ืองจากประชาสงัคมเป็น
กระบวนการความสมัพนัธ์ทางสงัคม บนช่องทางการติดตอ่สื่อสารในลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบั
ความรับรู้ การตดิตอ่สมัพนัธ์กนัของผู้คน ทัง้โดยตรงและผ่านกิจกรรม จนกลายเป็นเครือข่าย
ความสมัพนัธ์ (Communication and Networking) 
   องค์ประกอบของประชาสังคม 
   (1) มีวิสยัทศัน์ร่วมกนั 
   (2) การมีสว่นร่วมอยา่งกว้างขวาง 
   (3) การมีความรับผิดชอบตอ่สาธารณะในฐานะของพลเมือง 
   (4) มีการเรียนรู้จากการปฏิบตัิหรือท ากิจกรรมร่วมกนัและการพฒันาองค์ความรู้ 
   (5) มีการตดิตอ่สื่อสารและการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 
   (6) มีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
   นอกจากแนวคดิท่ีมองประชาสงัคมในฐานะสว่นหนึง่ของกระบวนการสร้าง
ประชาธิปไตยข้างต้นแล้ว ยงัมีอีกแนวคิดหนึง่ท่ีมองวา่ประชาสงัคมเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการ
ครอบง าสงัคมขอ งกลุม่นกัวิชาการมาร์กซสิต์ ใจ อึง๊ภากรณ์ (2543 ) มีจดุยืนตรงกนัข้ามกบั 
ประเวศ  วะสี และ ชยัอนนัต์   สมทุรวณิช  ท่ีเสนอแนวคดิประชาสงัคมท่ีมีรัฐร่วมด้วย เขาเสนอวา่
ประชาสงัคมท่ีมีรัฐร่วมด้วย จะเป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐใช้ขยายบทบาทมากกวา่จะลดบทบาทตามท่ีนกั
กิจกรรมไทยเสนอ เขาวิจารณ์แนวคดิประชาสงัคมท่ีเน้นการพฒันาชนชัน้กลางในประเทศไทย โดย
ยกตวัอยา่งการพฒันาชนชัน้กลางท่ีเกิดขึน้ในประเทศมาเลเซียและสงิคโปร์ ซึง่ในท่ีสดุแล้วไม่
น าไปสูร่ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตเ่ป็นการพฒันาชนชัน้กลางภายใต้ระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการ ในขณะเดี ยวกนัเขาวิจารณ์แนวคดิการแยกระหวา่งรัฐกบัสงัคม และการ
เสริมอ านาจสงัคมเพื่อคานอ านาจรัฐท่ี “อดีตฝ่ายซ้ายอกหกั ” น ามาใช้วา่เป็นแนวคิดของฝ่ายขวา
และใกล้เคียงกบัแนวคดิพหนุิยม (Pluralism) ของ Robert Dahl ซึง่พยายามเสนอวา่สงัคมไมมี่การ
แบง่ชนชัน้ ไม่มีการกดข่ีขดูรีด แ ละทกุกลุม่ในสงัคมมีอ านาจเท่าเทียมกนัเป็นแนวคิดท่ีใช้ไม่ได้ 
เพราะเขาเสนอวา่ในสงัคมไทยยงัมีชนชัน้อยู ่และแตล่ะชนชัน้ยงัมีอ านาจและอิทธิพลไมเ่ท่ากนั 
โดยเฉพาะชนชัน้นายทนุกบัชนชัน้กรรมกร ในขณะเดียวกนั เขาเสนอวา่ การท่ีนกักิจกรรมและ
องค์กรพฒันาเอกชนไทยบางกลุม่กลา่ วถึงประชาสงัคมสองรูปแบบ คือ ประชาสงัคมรูปแบบของ
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ชนชัน้น า และรูปแบบของคนชัน้ลา่ง เท่ากบัวา่นกักิจกรรมกลุม่นีย้อมรับวา่ในสงัคมยงัมีชนชัน้อยู ่
แตไ่ม่ให้ความส าคญัในเร่ืองการตอ่สู้ระหวา่งชนชัน้ ใจเรียกนกักิจกรรมประชาสงัคมกลุม่นีว้า่เป็น
ส านกั “ประชาสงัคมสองรูปแบบ ” ซึง่ยงัหวงัท่ีจะเปลี่ยนสงัคมผา่นกลไกรัฐธรรมนญูหรือรัฐสภา
ของทนุนิยม ใจยกตวัอยา่งในการตอ่สู้ เพื่อเสรีภาพของชนชัน้กรรมาชีพในท่ีตา่ง ๆ เพื่อแสดงให้เห็น
วา่ความหวงัท่ีจะเปลี่ยนแปลงสงัคมผา่นกลไกของระบอบทนุนิยมเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ 
   จากงานวิจยัของ สรุางค์รัตน์ จ าเนียรพล23 ซึง่ได้ศกึษาเร่ืองการสร้างประชาสงัคม
โดยรัฐ : การปรับตวัของรัฐไทยได้สรุปผลการศกึษาไว้วา่  กลไกด้านการใช้อดุมการณ์ของรัฐใช้การ
สร้างประชาสงัคม เป็นเคร่ืองมือในการรักษาสถานภาพของรัฐ โดยเฉพาะส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช .) ซึง่เป็นกลไกท่ีเคยมีอ านาจในการก าหนดการ
พฒันาและกระทรวงมหาดไทยซึง่เป็นกลไกท่ีมีอ านาจในการบริหารภมูิภาคในทกุระดบั การสร้าง
ประชาสงัคมของรัฐเป็นการช่วงชิงวาทกรรมเร่ืองประชาสงัคมมาจากนกักิจกรรมและองค์กร
พฒันาเอกชนนอกภาครัฐและสามารถส ถาปนาวาทกรรมเร่ืองประชาสงัคม มาได้ สาเหตสุ าคญัท่ี
ท าให้รัฐสามารถช่วงชิงวาทกรรมเร่ืองประชาสงัคมกรรมาได้ เน่ืองจากวาทกรรมหลกัเร่ืองประชา
สงัคมของนกักิจกรรมไทย มีจดุอ่อนเชิงทฤษฎีท่ียอมรับให้รัฐเข้ามามีบทบาท จงึเป็นการเปิด
ช่องวา่งให้รัฐสามารถเข้ามาช่วงชิงได้ในท่ีสดุ และเม่ือรัฐสามารถช่วงชิง วาทกรรมเร่ือง           
ประชาสงัคมไปใช้เป็นเคร่ืองมือของรั ฐได้สง่ให้เกิดผล 3 ประการ คือ 1) ประชาสงัคมท่ีรัฐสร้างขึน้
กลายเป็นสว่นของรัฐ และรับค าสัง่จากรัฐ และเป็นการสร้างกระแสประชาสงัคมตามแบบของรัฐให้
มากขึน้ จนประชาสงัคมแบบท่ีรัฐใช้อาจกลายเป็นวาทกรรมหลกัในสั งคมไทย (2) มีผลตอ่
กระบวนการสร้างความหมายของประชาสงัคมใหมใ่นสงัคมไทย ให้เป็นไปตามวาทกรรมหลกั และ 
(3) ในแง่ของปฏิบตัิการทางวาทกรรม ท าให้ขบวนการประชาสงัคมไทยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
กลุม่ท่ีเป็นพวกของรัฐและอีกกลุม่ท่ียงัตอ่ต้านรัฐ ซึง่จะท าให้ขบวนการประชาสงัคมไ ทยออ่นแอใน
ท่ีสดุ 
  3) องค์กรประชาสังคมไทย 
   องค์กรประชาสงัคมไทย หรือองค์กรพฒันาเอกชนในประเทศไทยนัน้ จากการ
ประชมุระหวา่งองค์กรเอกชนท่ีท างานพฒันาด้านตา่ง ๆ 37 องค์กร เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2536 
ได้มีข้อเสนอจากพี่ประชมุให้มีการก าหนดความหมายไว้ดงันี ้24 
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   (ก) เป็นองค์กรท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินการพฒันาสงัคม โดยเน้นการพฒันา
คนและการมีสว่นร่วมของประชาชน 
   (ข) เป็นองค์กรท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคล 
ต้องมีการจดัองค์กรเป็นคณะขึน้ดแูลอย่างมีระเบียบแบบแผน 
   (ค) เป็นองค์กรท่ีด าเนินงาน โดยอิสระ มีกิจกรรมตอ่เน่ือง และไมแ่สวงหา
ประโยชน์หรือค้าก าไร 
   ในการนี ้ค ณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชนพฒันาชนบทได้ให้
ความหมายกว้าง ๆ ขององค์กรพฒันาเอกชนไว้เม่ือ พ .ศ.2536 วา่ หมายถึง องค์กรท่ีไม่มุง่หวงั
ก าไร และมีจดุมุง่หมายในการให้บริการแก่สาธารณชนเพื่ อการพฒันา หรือในรูปของการกศุล 
ศพัท์ท่ีใช้เรียกช่ือองค์กรท่ีท าหน้าท่ีตา่ง ๆ มีมากมาย เช่น มลูนิธิ สมาคม ชมรม กลุม่ โครงการ 
ศนูย์ คณะกรรมการ เป็นต้น 
   อมรา พงศาพิชญ์ และ นิ ตยา กทัลีรดะพนัธุ์ 25 ได้แบง่ช่วงของพฒันาการของ
องค์กรประชาสงัคมไทยเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ คือ ช่วงแรก เป็นช่วงของอิทธิพลของศาสนาพทุธ โดยมี
วดัท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางของชมุชนและช่วยเหลือผู้ตกทกุข์ได้ยาก เม่ือ มิชชัน่นารีและคนจีนเข้า
มาในประเทศไทยมากขึน้ก็มีองค์กรของศาสนาคริสต์และองค์กรของคนจีนเกิดขึน้ ผลกระทบจาก
อิทธิพลตะวนัตกและความหลากหลายทางเชือ้ชาติ และชาติพนัธุ์ ตลอดจนการขยายตวัของ
อดุมการณ์คอมมิวนิสต์ท าให้เกิดองค์กรประชาสงัคมท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย และ ช่วงที่สอง เป็น
ช่วงขององค์กรประชาสงัคมสมยัใหม ่ซึง่แบง่เป็น 1 ระยะคือ ระยะแรกระหวา่ง พ .ศ.2475 ถึง พ.ศ.
2516 และระยะท่ีสองเป็นช่วงหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  โดยมีพฒันาการเป็นล าดบัดงันี ้
   ในปี พ.ศ.2486 สโมสรวฒันธรรมหญิงได้ก่อตัง้ขึน้โดยท่านผู้หญิง ละเอียด พิบลูย์
สงคราม ภรรยาของนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อจะสง่เสริมกิจกรรมทางสงัคม
และวฒันธรรมในระหวา่งสมาชิก และท างานสงัคมสงเคราะห์ ในช่วงนี ้ มีองค์กรตัง้ใหมข่ึน้เป็น
จ านวนมาก เช่น สมาคมด้านการกศุล กลุม่แมบ้่าน กลุม่ศิษย์เก่าโรงเรียน ตลอดจนกลุม่อาชีพตา่ง 
ๆ ในปี พ .ศ.2499 สโมสรวฒันธรรมหญิงซึง่มีสาขาอยูท่กุจงัหวดัโดยมีภรรยาของผู้วา่ราชการ
จงัหวดัเป็นประธาน ได้กลายมาเป็นสภาสตรีแห่งชาติ ฯ องค์กรประชาสั งคมกลุม่นีเ้ป็นตวัอยา่ง
ขององค์กรของชนชัน้สงูท่ีท างานสงัคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนยากจนหรือตกยาก 
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   “การพฒันา” ท่ีเกิดขึน้หลงัจากมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
1 ในปี พ.ศ.2504 มีผลกระทบตอ่คนในแตล่ะชัน้ชนทางสงัคมและเศรษฐกิจแตกตา่งกนั ในกลุม่ชน
ชัน้สงูมีสมาคมธุรกิจเกิดขึน้ แตใ่นชนบทสมาคมดงักลา่วมีน้อยมาก สมาคมและองค์กรท่ีตัง้ขึน้
ระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสองถึง พ .ศ.2516 สว่นใหญ่มีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงสงัคม อยา่งไรก็
ตาม องค์กรเหลา่นีแ้ทบทัง้หมดจดัวา่เป็นองค์กรของคนชัน้สงู สโมสรนานาชาตก็ิรวมอยูใ่น
ประเภทนีด้้วย เช่น สโมสรโรตาร่ี ไลอ้อน และชอนต้า สโมสรโรตารีและสโมสรไลอ้อนมีสาขาใน
ตา่งจงัหวดั ซึง่ถือเป็นสมาชิกองค์กรเดียวกนั 
   สมาคมและสโมสรของคนชัน้กลางท่ีเกิดขึน้มกัจะเป็นกิจกรรมเก่ียวกบัธุรกิจและ
สงัคมพร้อม ๆ ไปกบัมีการสนบัสนนุกิจกรรมพฒันาสงัคมด้วย มีการบริ จาคเงินหรือให้การ
สนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ท่ีสมาชิกมีสว่นร่วมในกิจกรรมโดยตรง หรือบางครัง้สมาชิกไม่มีสว่น
เก่ียวข้องกบักิจกรรมโดยตรง กลุม่ศาสนา รวมถึงคณะกรรมการของศาสนาคริสต์ก็รวมกลุม่ใน
ท านองเดียวกนั กลุม่เหลา่นีส้ร้างเครือข่ายท่ีมีแนวโน้มไปสูเ่ป้าหมายเดีย วกนั และบอ่ยครัง้ได้รับ
ความช่วยเหลือจากแหลง่ทนุเดียวกนั 
   หลงัจากเหตกุารณ์วนัท่ี 14 ตลุาคม 2516 คนไทยเร่ิมมีสว่นร่วมทางการเมืองมาก
ขึน้มีองค์กรจ านวนมากตัง้ขึน้และบริหารโดยคนท่ีมีอดุมการณ์ท่ีมองการพฒันาสงัคมเพื่อ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล า้ องค์กร ใหม ่ๆ เหลา่นีส้่ วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียน แตต่ัง้ขึน้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนผู้ ด้อยโอกาสและเรียกร้องการปฏิรูปท่ีฉบัพลนัรุนแรงเพื่อจะกระจาย
ทรัพยากรไปสูส่ว่นท่ียากจนของประเทศ ไมน่านนกักลุม่ฝ่ายซ้าย ซึง่มาแรงตัง้แต ่ปี พ .ศ.2516 
จนถึงปี พ.ศ.2519 ถกูกลุม่ฝ่ายขวาตอบโต้กลบัทั ้งทางการเมืองและการทหาร และน าไปสูก่ารล้ม
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ในเดือนตลุาคม พ .ศ.2519 หลงัจากนัน้เหตกุารณ์ในประเทศคอ่นข้าง
สบัสน องค์กรท้องถ่ินจ านวนมากถกูสงสยัวา่เป็นคอมมิวนิสต์ 
   ช่วงหลงัท่ีรัฐบาลประกาศนโยบาย 66/2523 สถานการณ์ก็คอ่ย ๆ ดีขึน้ ส าหรับ
องค์กรประชาสงัคม กลุม่ท่ีไม่ได้จดทะเบียนจ านวนไม่น้อยเร่ิมฟืน้ฟกิูจกรรมของตวั พร้อมกบัมี
กลุม่ใหมต่ัง้ขึน้อีกมาก องค์กรพฒันาเกิดใหมข่ึน้อยา่งช้า ๆ และเร่ิมมีบทบาทแข็งขนัขึน้เร่ือย ๆ จน
มีบทบาทส าคญัในการพฒันาสงัคมไทย องค์กรพฒันาท่ีตัง้ขึน้ด้วยเจตนารมณ์สงูก็เกิดขึ ้ นในยคุนี ้
เป็นสว่นใหญ่ องค์กรเหลา่นีไ้ม่ได้จดทะเบียนและเป็นองค์กรของชนชัน้กลาง ซึง่ตรงกนัข้ามกบั
องค์กรรุ่นเก่าท่ีมกัประกอบด้วยสมาชิกจากชนชัน้สงู 
   องค์กรพฒันาอีกกลุม่หนึง่เกิดขึน้ในประเทศไทยคือ กลุม่ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้
ลีภ้ยัอินโดจีน กลุม่นีป้ระกอบด้ วยชาวตา่งชาติเป็นสว่นใหญ่ และเป็นกลุม่ท่ีแยกให้เห็นเดน่ชดั 
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กิจกรรมของกลุม่นีเ้กิดขึน้หลงัจากกรุงไซง่อนและกรุงพนมเปญแตกในปี พ .ศ.2518 และมีผู้ลีภ้ยั
เข้ามาอาศยัในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก มีการตัง้แคมป์ผู้ลีภ้ยัโดย UNHCR องค์กรพฒันา
ตา่งชาติเข้ามาหลาย องค์กร และท าง านร่วมกบั UNHCR ในการให้ความช่วยเหลือและบริการทัง้
ระยะสัน้และระยะยาวกบัผู้ลีภ้ยัอินโดจีน องค์กรเหลา่นีถื้อเป็นองค์กรประชาสงัคมรูปแบบหนึง่ 
   การก่อตวัขององค์กรประชาสงัคมท่ีตัง้ขึน้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน 
เป็นผลมาจากสถานการณ์สองอยา่ง สถานการณ์แรกคือ  ปัญหาท่ีเกิดขึน้จาก “การพฒันา” หรือ
เก่ียวข้องกบั “การพฒันา” ท่ีประชาชนต้องเผชิญอยูแ่ละพบเห็นทัว่ไป จนเป็นท่ีชดัเจนวา่จะต้องมี
ความเข้าใจคนจนให้ดีกวา่นี ้เพื่อท่ีจะช่วยให้เขาช่วยตวัเองได้จริง ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในสงัคมทัง้
ระดบับคุคลและกลุม่บคุคลก็คือ เราจ ะต้องร่วมมือกนัแก้ปัญหาท่ีเห็นอยูนี่ ้ผลก็คือ มีองค์กรเพื่อ
ประชาชนตัง้เพิ่มขึน้อีกมากมาย สถานการณ์ท่ีสองคือ นกัพฒันาท่ีตัง้ใจจริงจ านวนมาก เห็นวา่
วิธีการท างานและความพยายามของรัฐบาลท่ีจะแก้ปัญหาในการพฒันาก็ไม่คอ่ยประสบ
ความส าเร็จ  ดงันัน้องค์กรประชาสงัคมท่ีเน้ นงานพฒันาน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่ท่ีจะ
แก้ปัญหาเหลา่นีไ้ด้ 
   อยา่งไรก็ดี องค์กรของชนชัน้กลางจะต้องสร้างช่ือของตนขึน้มาใหม ่โดยเฉพาะใน
สายตาของรัฐบาลหรือข้าราชการ หลงัจากท่ีถกูสงสยัวา่มีการกระท าอนัเป็นคอมมิวนิสต์ในอดีต ท่ี
ผา่นมาองค์กรเหลา่นีไ้ด้ช่ือวา่เ ป็นคูแ่ข่งและเป็นปรปักษ์กบัข้าราชการ คนขององค์กรสว่นมาก
ตอ่ต้านระบบราชการ มีทศันคติไมด่ีตอ่ข้าราชการและจดัตวัเองเป็นคนละพวกกบัรัฐบาล 
ประมาณช่วงปี พ .ศ.2523 – 2530 เป็นช่วงท่ีมีความตงึเครียดมากระหวา่งฝ่ายรัฐบาลและองค์กร
พฒันาเอกชน ตอ่มาความสมัพนัธ์ของรัฐบาลกบัองค์กรพฒันาก็คอ่ย ๆ ดีขึน้ 
   บทบาทขององค์กรประชาสงัคมในสงัคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั 
นโยบายของรัฐบาลก็เช่นกนั เร่ิมจากเป็นองค์กรทางศาสนาเน้นการท าบญุให้ทานตามธรรมเนียม
ไทย รัฐบาลจงึไมรู้่สกึวา่ถกูคกุคามและไม่ได้พยายามเข้ามา เก่ียวข้อง แตต่อ่มาเมื่อคนจีน และ
พวกคริสเตียนเข้ามา รัฐบาลก็เร่ิมมององค์กรท่ีช่วยเหลือคนตา่งชาติซึง่อยูใ่นประเทศไทยวา่ บอ่น
ท าลายความมัน่คงของชาต ิแม้วา่จะไมมี่กฎหมายข้อบงัคบัอะไรออกมา ในยคุ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์และยคุก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 5 ก็ตาม จนถึงในสมยั
รัชกาลท่ี 6 จงึได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ในปี พ .ศ.2468 กฎหมาย
ฉบบันี ้นบัเป็นความพยายามทางกฎหมายเป็นครัง้แรกท่ีจะควบคมุกิจกรรมขององค์กรโดย
ก าหนดให้องค์กรจดทะเบียนเป็นมลูนิธิตามมาตรา 110 - 136 (ฉบบัแก้ไขปี พ .ศ.2535) มาตรา   
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79 - 109 รายละเอียดของกฎหมายครอบคลมุถึงการจดทะเบียนองค์กร การด าเนินงาน ตลอดจน
การสิน้สภาพขององค์กร 
   ตอ่มาเมื่อรัฐบาลต้องการควบคมุองค์กรประชาสงัคมให้ใกล้ชิดยิ่งขึน้ จงึจดัตัง้
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติขึน้มาก ากบักิจกรรมเหลา่นี ้โดยออกพระราชบญัญตัิ
วฒันธรรมแห่งชาติปี พ .ศ.2485 มีการ ก าหนดกฎเกณฑ์องค์กรท่ีตัง้ขึน้เพื่อสง่เสริมมรดกทาง
วฒันธรรม และเพื่อให้สวสัดิการและบริการสงัคมในรูปของสมาคมและมลูนิธิ 
   เน่ืองจากสมาคมของคนจีนท่ีตัง้ขึน้เพื่อช่วยกนัในธุรกิจการค้าเดียวกนัท าหน้าท่ี
ไม่เหมือนกบัองค์กรวฒันธรรมอ่ืน ๆ จงึมีความจ าเป็นต้องออกกฎหมาย ตา่งหากมาก ากบั จงึได้
ประกาศใช้พระราชบญัญตัิสมาคมการค้าและหอการค้าในปี พ .ศ.2509 ในช่วงรัฐบาลทหาร 
ขณะเดียวกนัคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติไม่สามารถท่ีจะจดทะเบียนและควบคมุองค์กรใน
ระดบัหมูบ้่านท่ีจดัตัง้ในรูปของฌาปนกิจสมาคม ซึง่เกิดขึน้เป็นจ านวนมากในช่วงปีท่ีการแทรกแซง
ของคอมมิวนิสต์ในชนบทได้ รัฐบาลจงึประกาศใช้พระราชบญัญตักิารฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 
ให้อ านาจกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ดแูล กระบวนการประชาธิปไตยท่ี เกิดขึน้หลงัจากเหตกุารณ์ 
14 ตลุาคม พ .ศ.2516 ซึง่น าโดยนกัศกึษาได้น าไปสูก่ารเคลื่อนไหวของแรงงานกรรมกรด้วย 
รัฐบาลจงึออกพระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ในปี พ .ศ.2518 เพื่อควบคมุและจ ากดัการ
เคลื่อนไหวของกลุม่แรงงานอีกเช่นเดียวกนั 
   ทศันคติของรัฐบาลไทยตอ่ระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพเร่ิมเปลี่ยนแปลง 
ภายหลงัการยดึอ านาจของฝ่ายขวาในปี พ .ศ.2519 ซึง่ท าให้นกัศกึษาและประชาชนจ านวนม าก
หนีเข้าป่าไปร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพราะไมมี่ทางเลือก ในปี พ .ศ.2523 เม่ือ
รัฐบาลเห็นวา่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ลม่สลายแล้ว รัฐบาลประกาศให้นิรโทษกรรม
แก่นกัศกึษาและประชาชนทกุคนท่ีได้เข้าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์และต้องการกลบัคืนสูส่งัคม 
ตัง้แตน่ัน้มาทศันคติท่ีมีตอ่องค์กรประชาสงัคมก็เปิดเสรีมากขึน้ 
   หลงัการนิรโทษกรรม ปี พ .ศ.2523 องค์กรท้องถ่ินสว่นใหญ่เร่ิมฟืน้ฟกิูจกรรมของ
ตน โดยเน้นการพฒันาชนบทและการเรียกร้องสทิธิเสรีภาพเป็นส าคญั ในช่วงแรก ๆ มีความตงึ
เครียดมากระหวา่งหน่วยงานรัฐบาลกบักลุม่องค์ กรพฒันาเอกชน จนกระทัง่มีการตัง้
คณะกรรมการประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐบาลกบัองค์กรพฒันา ภายใต้ช่ือวา่ 
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชน (กป.อพช. NGO-CORD) และได้มีการจดัตัง้
คณะอนกุรรมการระดบัภมูิภาคซึง่ปัจจบุนัมีบทบาทอยูใ่นภมูิภาคตา่ง ๆ 
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   จากแผนพฒันาเศ รษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2529 – 2533) จะ
เห็นได้ชดัวา่รัฐบาลได้ยอมรับบทบาทขององค์กรประชาสงัคมในการพฒันาประเทศ โดยกลา่วไว้
ในหวัข้อการสง่เสริมองค์กรท้องถ่ินในการพฒันาชนบท ในอดีตแม้วา่รัฐบาลจะเห็นวา่ภาคเอกชน
ควรจะมีบทบาทสง่เสริมงานพฒันา แตก็่ไม่เคย มีแผนปฏิบตัิการสง่เสริมออกมา ขณะท่ีบทบาท
ของภาคเอกชนชดัเจนมากในวงการธุรกิจและการลงทนุทางเศรษฐกิจ 
   เม่ือเศรษฐกิจของประเทศเฟ่ืองฟ ูและประชาชนมีกินมีใช้มากขึน้ รัฐบาลตดัสินใจ
ตดังบประมาณการพฒันาชนบทและเร่ิมเรียกร้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ในการ
พฒันาระดบัท้องถ่ินและระดบัรากหญ้า รัฐบาลอานนัท์  ปันยารชนุ (พ.ศ.2534) ซึง่ประกอบด้วย
นกัวิชาการและข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ประกาศนโยบายผอ่นปรนการควบคมุองค์กรประชาสงัคม มี
มาตรการแก้ไขกระบวนการการจดทะเบียนและกฎเกณฑ์ภาษี เพื่อท่ีจะสง่เสริมกิจกรรมขององค์กร 
   นอกจากนี ้ยงัมีองค์กรเครือข่ายหรือองค์กรประสานงาน ซึง่เป็นท่ีท่ีองค์การตา่ง ๆ 
ไม่วา่จะเป็นมลูนิธิ สมาคม โครงการ ฯลฯ เข้ามาร่วมท ากิจกรรมประเภทเดียวกนั เช่น งานพฒันา
ชนบท งานสิง่แวดล้อม งานสาธารณสขุ งานสทิธิมนษุยชน เป็นต้น องค์กรประสานงานนีมี้อยู่
ประมาณ 10 องค์กร ซึง่ยงัไมไ่ด้จดทะเบียน องค์กรท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากก็คือ คณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพฒันาเอกชน (กป.อพช. NGO-CORD) ซึง่มีคณะอนกุรรมการประจ าภมูิภาค
ตา่ง ๆ มีสมาชิกประมาณ 220 องค์กร องค์กรประสานงานอื่น ๆ ได้แก่ คณะท างานด้านเด็ก 
คณะกรรมการประสานงานองค์กรเ อกชนเพื่อการสาธารณสขุมลูฐาน คณะกรรมการประสานงาน
องค์กรสิทธิมนษุยชนและคณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาชมุชนแออดั แตล่ะองค์กร
เครือข่ายมีสมาชิกประมาณ 20 – 40 องค์กร 
   นโยบายเสรีของรัฐบาลเปิดโอกาสให้องค์กรประสานงานจ านวนมากมีบทบาทใน
งานพฒันาชนบทและในการเรียกร้องสิ ทธิตา่ง ๆ องค์กรเหลา่นีค้ือ ผู้ ริเร่ิมกิจกรรมท่ีมีสว่นร่วมจาก
ประชาชน  เหตกุารณ์พฤษภาคม 2535 ก็เกิดจากการน าของสมาพนัธ์นกัศกึษาแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ซึง่สมาชิกขององค์กรเหลา่นีก็้เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพฒันาเอกชนด้วย ต่ อมาพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางพรรคจงึ
เข้าร่วมด้วย การเคลื่อนไหวทางการเมืองนีเ้ร่ิมเข้มแข็งและมีผู้ให้ความสนบัสนนุมากขึน้และ
กลายเป็นการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนญูใหมแ่ละให้ขบัไลน่ายกรัฐมนตรีทหารท่ีไม่ได้มาจากการ
เลือกตัง้ออกไป ผลลพัธ์ของเหตกุารณ์พฤษภาคม 2535 ชีใ้ห้ เห็นชดัเจนถึงบทบาทขององค์กร
ประชาสงัคมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกร้องรัฐบาลประชาธิปไตยท่ีชอบธรรม 
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   ดงัได้กลา่วแล้วในหวัข้อความเป็นมาขององค์กรประชาสงัคม การเติบโตของ
องค์กรประชาสงัคมขึน้กบันโยบายของรัฐบาล หลงัจากประกาศใช้ พระราชบญัญตัิ วฒันธรรม
แห่งชาติ พ .ศ.2485 ซึง่มีเป้าหมายท่ีจะควบคมุกิจกรรมขององค์กรประชาสงัคมมากกวา่สง่เสริม     
ก็มีสมาคมและมลูนิธิตามแบบประเพณีนิยมตัง้ขึน้ หลงัจากรัฐประหารโดยคณะทหารในปี พ .ศ.
2503 และระหวา่งรัฐบาลเผด็จการทหารจากปี พ.ศ.2503 – 2516 มีการอนญุาตให้จดทะเบียนแต่
องค์การกศุลเท่านัน้ เช่น กลุม่สตรี กลุม่ศิษย์เก่า และกลุม่วฒันธรรม เพื่อการศกึษา เป็นต้น 
   เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ .ศ.2516 น าไปสูกิ่จกรรมทางการเมืองสนบัสนนุ
ประชาธิปไตยท่ีคกึคกัในปี พ .ศ.2517 แตห่ลงัจากการยดึอ านาจของทหารในปี พ .ศ.2519 ช่วงนี ้
เป็นภาวะท่ีสบัสนไมมี่ความแน่นอนและมีก ารเผชิญหน้ากนัระหวา่งกลุม่ตา่ง ๆ ในหมูข่ององค์กร
ประชาสงัคม บางองค์กรก็หยดุงานไปเลย บางแห่งก็ชัว่คราว หนุ่มสาวจ านวนมากและชาวบ้านหนี
เข้าป่าไปร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์ 
   ปี พ .ศ.2523 เป็นปีท่ีส าคญัเพราะรัฐบาลให้นิรโทษกรรมกบัคนท่ีออกจากป่า 
หลงัจากนัน้นโยบายของรัฐ ก็เปิดเสรีขึน้มาก และมีการก่อตัง้องค์กรประชาสงัคมขึน้เป็นจ านวน
มาก องค์กรท่ีไม่เคยจดทะเบียนก็เลือกท่ีจะจดทะเบียนในครัง้นี ้ซึง่เป็นค าอธิบายถึงการเตบิโตท่ีสงู
เป็นพิเศษขององค์กรประชาสงัคมหลงัปี พ.ศ.2523 
   อีกด้านหนึง่ท่ีองค์กรประชาสงัคมสามารถมีบทบาทส าคญัได้คื อช่วยท าให้เกิด 
“การพฒันาทางสงัคม ” แม้วา่ประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงูถึงร้อยละ 7 – 11 
ตอ่ปี ในช่วงต้นทศวรรษ 2530 ความไมเ่ท่าเทียมของรายได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ สถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย (TDRI) รายงานวา่จากปี พ .ศ.2518 – 2529 คนรวยรวยขึน้ คน จนจนลง 
ถ้ารัฐบาลยงัคงตัง้ใจท่ีจะสง่เสริมแตก่ารเตบิโตทางเศรษฐกิจและไม่เหลียวแลการเติบโตทางสงัคม 
องค์กรประชาสงัคมก็ต้องเข้ามาเติมช่องวา่งตรงนี ้แม้วา่จะช่วยได้เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ เม่ือจะต้อง
มีใครเข้ามาช่วยคนจน และองค์ประชาสงัคมอยูใ่นต าแหน่งท่ีท าได้อยา่งที่ เห็นได้จากการเติบโต
ขององค์กรพฒันาเอกชนในช่วงปี พ .ศ.2523 เป็นต้นมา องค์กรเหลา่นีเ้กิดขึน้มารองรับความ
ล้มเหลวของรัฐบาลในการลดช่องวา่งของรายได้ ตราบใดท่ียงัมีความไมเ่ท่าเทียมของรายได้อยู ่
องค์กรประชาสงัคมก็ยงัมีบทบาทส าคญัในเส้นทางการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของ        
ประเทศไทย 
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   ในรายงานการศกึษาเร่ืองวิวฒันาการของประชาสงัคมในประเทศไทยของจามะรี 
เชียงทอง26 ได้เปรียบเทียบเร่ือง “ชมุชนาธิปไตย” ของ พิทยา วอ่งกลุ กบั “ธุรกิจชมุชน” ของ โสภณ 
สภุาพงษ์  วา่ ทัง้คูใ่ห้ความส าคญัตอ่ “ชมุชน” เพราะไมเ่ช่ือวา่ปัจเจกชนท่ีอยูก่ระจั ดกระจายจะ
สามารถตอ่สู้กบัธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ได้ และอาจตีความ “ชมุชนาธิปไตย” เป็นการตอ่สูร่ะหวา่ง
ชมุชนกบัทนุนิยม  ในการนี ้พิทยา วอ่งกลุ ได้เสนอความเห็นไว้วา่ “อธิปไตยของชมุชน หรือชมุ
ชนาธิปไตยคือ สิง่จ าเป็นต้องเป็นท่ีสงัคมมนษุย์จกัต้องสถาปนาขึน้ เพื่อปรุ งแตง่ลทัธิการปกครอง
ของมนษุย์ให้สมบรูณ์ เพราะชมุชนาธิปไตยเป็นห่วงโซห่รือรอยตอ่ระหวา่ง “ปัจเจกชน ” กบั 
“สงัคม” พิทยามีความเห็นวา่ อธิปไตยของชมุชนจะต้องประกอบไปด้วย 
   (1) อธิปไตยในทางเศรษฐกิจ กลา่วคือ “ชมุชนสามารถรวมตวักนัพฒันาการ
เกษตรแบบพึง่พิงตวัเอง ธุรกิจชุ มชน อตุสาหกรรมชมุชน องค์กรเงินทนุชมุชน หรือธนาคารชมุชน
ของตนขึน้มาได้” 
   (2) อธิปไตยในการบริหารปกครองตนเอง ทัง้จากการเลือกตัง้เพื่อจดัตัง้องค์กร
ชาวบ้าน รวมทัง้องค์กรตามธรรมชาติท่ีมีอยูแ่ล้ว 
   (3) อธิปไตยในความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติหรือสภาพสิง่แวดล้อ ม      
ทัง้ปวง 
   (4) อธิปไตยในการตดัสินใจประสานงานและการรักษาผลประโยชน์ของชมุชน
ตอ่บคุคลภายนอกชมุชนอื่น หน่วยงานราชการ (รัฐบาล) ในฐานะชมุชนท่ีได้รับการคุ้มครองสิทธิ
และอิสรภาพ ซึง่ทกุฝ่ายต้องเคารพความเป็นตวัของตวัเองของชมุชน 
   ในประเด็นเก่ียวกบัการพึง่ตนเอ งของชมุชน มีรายงานการศกึษาเก่ียวกบัการ
พึง่ตนเองของชมุชนของ กนกศกัดิ ์แก้วเทพ 27 ซึง่ได้อธิบายถึงวิวฒันาการของชมุชนศีรษะอโศก 
จงัหวดัศรีษะเกษ วา่ต้องใช้ระยะเวลานบัสิบปี โดยการพึง่ตนเองได้ของชมุชนมีเงื่อนไขท่ีส าคญั
ท่ีสดุประการหนึง่คือ การ เป็นชมุชนท่ีถกูจดัสร้าง ขึน้ใหม ่ท าให้ไม่ต้องเผชิญกบั การเบียดขบัของ
อ านาจจากภายนอกชมุชนท่ีส าคญั 2 อยา่ง คือ กลไกอ านาจรัฐและอ านาจตลาด เมื่อเปรียบเทียบ
การพึง่ตนเองของชมุชนอื่น ๆ ท่ีมกัจะเกิดและดบัไป และการท่ีชมุชนศีรษะอโศกแก้ไขปัญหาความ

                                                        
26

 จามะรี เชียงทอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 8, หน้า 40 - 47 
27

 กนกศกัด์ิ แก้วเทพ , “การพึ่งตนเอง : กรณีชมุชนศีรษะอโศก, “ ใน เศรษฐกจิแห่งความสุขและการแบ่งปัน
ว่าด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนและชุมชน, (นนทบรีุ คณะกรรมการจดังานมหกรรมเกษตรกรรมยัง่ยืน , 2547), หน้า 
77 - 80 
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ยากจนได้ด้วยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองความมัน่คงด้านอาหาร แตก็่มิได้หมายความวา่เมื่อชมุชน
แก้ไขปัญหาความยากจนได้แล้วจะสามารถบรรลถุึงการพึง่ตนเองได้ โดยได้ยกตวัอยา่งชมุชนไม้
เรียง “ของ ประยงค์ รณรงค์ ซึง่สามารถจดัการแก้ปัญหายางพาราได้อยา่งเบด็เสร็จ แตก็่ยงัต้อง
ยอมรับวา่ยงัขาดการพึง่ตนเองด้านอาหาร 
   นอกจาก นี ้ยงัมีตวัอยา่งของแนวทางการพึง่ตนเองของชมุชนเก่ียวกบัระบบ
เงินตรา จากงานศกึษา เร่ืองการพฒันาระบบแลกเปลี่ยนชมุชนเพื่อการพึง่ตนเอง ของ ปัทมาวดี 
โพชนกุลู ซซูกิู 28 ซึง่ได้อธิบายถึงโครงการระบบเงินตราชมุชนภายใต้ความร่วมมือระหวา่งองค์กร
พฒันาเอกชนในประเทศไทย กบัอาสาสมคัรแคนาดา (CUSO) และหน่วยงานอาสาสมคัรองักฤษ 
(VSO) โดยการสนบัสนนุของมลูนิธิญ่ีปุ่ นได้สนบัสนนุให้ชาวบ้าน 5 หมูบ้่าน ในอ าเภอกดุชมุ 
จงัหวดัยโสธร ใช้เงินตราชมุชนซึง่เรียกวา่ “เบีย้กดุชมุ” ในการแลกเปลี่ยนสนิค้าภายในชมุชน เม่ือ
ปี พ.ศ.2543 ซึง่นบัเป็นความพยายามอย่ างหนึง่ในการพึง่ตนเองของชมุชนเพื่อหาทางออกจาก
วิกฤตการเงิน แตอ่ยา่งไรก็ตามการใช้เบีย้กดุชมุในครัง้นัน้ได้ถกูธนาคารแห่งประเทศไทยวินิจฉยัวา่
ขดัตอ่กฎหมาย 2 ฉบบั คือ พระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย์ พ .ศ.2506 มาตรา 9 เพราะมีการ
ใช้ค าวา่ธนาคารเบีย้เพื่อด าเนินกิจกรรม มีการตัง้ส านกังานเพื่อประกอบการ สว่นการพิมพ์เบีย้นัน้
ผิดพระราชบญัญตัิเงินตรา พ .ศ.2501 ท าให้ต้องระงบัการใช้เบีย้กดุชมุ แม้วา่ใน ปี พ .ศ.2545 
เจ้าหน้าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ข้อเสนอแนะในเชิงหลกัการวา่ ถ้าไมมี่ค าวา่เบีย้และไม่มี
การจดัตัง้ธนาคารและไมมี่การเทียบคา่สื่อกลางท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนให้เท่ากบัเงินบาทก็จะไมผ่ิด
กฎหมายก็ตาม  ทัง้นีร้ะบบเงินตราชมุชนไมใ่ช่สิ่งผิดกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ประเทศ
ญ่ีปุ่ นมีการใช้เงินตราชมุชนมากกวา่ 200 ชมุชน 
   ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การใช้เบีย้กดุชมุดงักลา่ว พระครูสภุาจารวฒัน์  เจ้าอาวาส
วดัท่าลาด ซึง่มีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์ในชมุชนมาเป็นเวลากวา่ 30 ปี ได้
แสดงธรรมเทศนาเก่ียวกบัเร่ืองนีว้า่ “บรรพบรุุษของพวกเราเป็นผู้ ท่ีพึง่ตนเอง มีการแลกเปลี่ยนข้าว
ของ เคร่ืองใช้ รวมถึงอายทุธฉนัญาตมิิตร และเคารพซึง่กนัและกนั สภาพแวด ล้อมทางธรรมชาติท่ี
มีอยูด่าษดื่น ชมุชนมีความสมัพนัธ์ท่ีเข้มแข็ง”29 

                                                        
28

 ปัทมาวดี โพชนกุลู ซซูกิู , “การพฒันาระบบแลกเปล่ียนชมุชนเพ่ือการพึง่ตนเอง ,” ใน เศรษฐกิจแห่งความสุข
และการแบ่งปันว่าด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนและชุมชน , (นนทบรีุ คณะกรรมการจดังานมหกรรมเกษตรกรรม
ยัง่ยืน, 2547), หน้า 162 - 166 
29

 เบอร์นาร์ด ลีตาร์ (เขียน), จินตนา วิเศษกลุ (แปล), เงนิตราแห่งอนาคต , (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์สวน
เงินมีมา, 2547) หน้า 341 - 345 
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   องค์กรเอกชนอีกองค์กรหนึง่เห็นวา่มีความส าคญัซึง่สมควรกลา่วถึงในฐานะท่ี
เป็นองค์กรประชาสงัคมตามแนวคดิทฤษฎีประชาสงัคมก็คือ “มลูนิธิชยัพฒันา ” จากการศกึษา
ของ ชนิดา ชิตบณัฑิตย์ 30 เร่ืองโครงการอนัเ น่ืองมาจากพระราชด าริ : การสถาปนาพระราชอ านาจ
น า (พ.ศ.2499 – 2546) โดยน าแนวคดิอ านาจน า (Hegemony) กลุม่ทางประวตัิศาสตร์ บทบาท
ปัญญาชน อดุมการณ์ และปฏิบตัิการทางอดุมการณ์ของ Antonio Gramsci  เป็นกรอบใน
การศกึษาพบวา่ “มลูนิธิชยัพฒันา ” เป็นพฒันาการชัน้สงูสดุของโครง การพระราชด าริ ซึง่เป็น
องค์กรเอกชนด้านการพฒันาของกษัตริย์องค์กรแรก และองค์กรเดียวท่ีมีลกัษณะเฉพาะใน
สงัคมไทย มีวตัถปุระสงค์ในการสถาปนาพระราชอ านาจน าด้านอดุมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง มี
รูปธรรมเป็นการปฏิบตัิการเผยแพร่ตวัแบบทฤษฎีใหม ่การสถาปนาดงักลา่วเป็นกระบวนการท่ี
เกิดขึน้ภายใต้การปะทะ ตอ่รอง และเช่ือมประสานระหวา่งรัฐ ระบบทนุนิยม และกษัตริย์ ภายใต้
บริบททางการเมืองและอดุมการณ์ท่ีแตกตา่งหลากหลาย 
   ในการนี ้เพื่อให้เห็นภาพรวมของประชาสงัคมไทย จงึ ได้น าผลการศกึษา
สถานภาพประชาสงัคมในประเทศไทยของ Robert B.Albritton and Thawilwadee Bureekul31 มา
แสดงไว้ด้วย ซึง่ได้ชีใ้ห้เห็นวา่ยงัมีลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีไม่พงึประสงค์บางประการของภาคประชา
สงัคม เช่น 
   (1) ระดบัการมีสว่นร่วมในภาคประชาสงัคมของประชาชนอยูใ่นระดบัต ่า 
   (2) สว่นหนึง่ของประชาสงัคมในประเทศไทยอาจอยูภ่ายใต้การน าของชนชัน้น า 
   (3) การมีสว่นร่วมในประชาสงัคมในประเทศไทยเกิดขึน้กบัพลเมืองท่ีมีอายสุงู
กวา่ มากกวา่คนท่ีมีอายตุ ่ากวา่ หรือเกิดในกลุม่ผู้ใหญ่มากกวา่คนรุ่นหนุ่มสาว 
   (4) อตัราการมีสว่นร่วมในประชาสงัคมของภาคชนบทมีมากกวา่ในเขตเมือง 
   (5) พลเมืองมีทศันคติแบบจารีตดัง้เดมิคอ่นข้า งจะมีสว่นร่วมในองค์กรประชา
สงัคมมากกวา่กลุม่ท่ีมีทศันคติสมยัใหม่ 

                                                        
30

 ชนิดา ชิตบณัฑิตย์ , “โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ : การสถาปนาพระราชอ านาจน า          

(พ.ศ.2494 – 2546),” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 
2547), หน้า 389 - 395 
31

 เชษฐา ทรัพย์เยน็ , “ประชาสังคมไทย : บทสังเคราะห์แ นวคดิ, การก่อร่างส านักคดิแบบไทยและนั ย 

เชงินิต ิ– พฤตนัิยต่อการเมืองไทย,” รัฐศาสตร์สาร ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 1, หน้า 366 – 367 (2547) 
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   (6) กลุม่คนท่ีมีสถานภาพทางสงัคมเศรษฐกิจต ่ากวา่ จะเข้าร่วมในองค์กรประชา
สงัคมมากกวา่กลุม่คนท่ีมีสถานภาพสงูกวา่ 
   (7) ภาคประชาสงัคมยงัตกอยูภ่ายใต้วาทกรรมทางการเมืองกระแสหลกัแบบเดิม
อยา่งเหนียวแน่น 
   (8) ภาคประชาสงัคมในประเทศไทยถกูน าเข้าเป็นสว่นหนึง่ของขบวนการ
เคลื่อนไหวธรรมรัฐซึง่น าโดยชนชัน้น าหวัก้าวหน้าท่ีต้องการปฏิรูปรัฐ 
 
2. แนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย 
 2.1 บทบาทของกฎหมายกับการพัฒนาสังคม 
  ตามทศันะของ L.M.Friedman32 เห็นวา่ ใ นเชิงสงัคมวิทยาการพฒันากฎหมายมี
บทบาทตอ่สงัคม 2 ประการ คือ การชกัน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสงัคม (Cause) และเป็นผล 
(Effect) ท่ีต้องบญัญตัิขึน้ให้สอดคล้องหรือมิให้ขดัขวางกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้แล้วในสงัคม 
และโดยท่ีกฎหมายมีความสมัพนัธ์กบัสงัคมอยา่งใกล้ชิด  การพฒันากฎหมายถึงต้องให้สอดคล้อง
กบัสงัคมหรือการพฒันาเพื่อชกัน าการพฒันาสงัคม ซึง่เป็นเร่ืองท่ีต้องพฒันาเร่ือยมาไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
มากบ้างน้อยบ้างตามความจ าเป็นของแตล่ะสงัคมและต้องอาศยัศาสตร์อ่ืน ๆ เข้าร่วมด้วย เช่น 
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ จนยอม รับได้วา่กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
น าไปสูข้่อสรุปท่ีวา่ สงัคมโลกจะพฒันาได้โดยผา่นการปฏิรูปกฎหมาย 
 ส าหรับแนวคดิของ สรุเกียรติ เสถียรไทย 33 ซึง่ได้เสนอการมองภาพความสมัพนัธ์ใน
มมุมองระหวา่งกฎหมายกบัการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองไว้ 5 ลกัษณะ ได้แก่ 
 1) กฎหมายในฐานะหลกัและเคร่ืองมือเร่งเสริมความมีประสทิธิภาพขององค์กรของรัฐ
ทัง้ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านการพฒันาประชาธิปไตย โดยในฐานะเป็นหลกัและ
เคร่ืองมือส าหรับการพฒันาประชาธิปไตย เน่ืองจากระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย
เป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยต ามท่ีบญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู และการพฒันาระบบ
การเมืองการปกครองยอ่มเป็นรากฐานท่ีส าคญัประการหนึง่ขอ งการพฒันาประเทศ  ดงันัน้ 
กฎหมายจึงยอ่มมิใช่มีฐานะเป็นเพียงสิง่บง่บอกลกัษณะการเมืองการปกครองของประเทศหรือ

                                                        
32

 ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ , “การพัฒนากฎหมาย ,” วารสารกฎหมายปกครอง เลม่ 24 ตอน 3, หน้า 4 – 5 
(2550) 
33

 สรุเกียรต์ิ เสถียรไทย. แนวคดิการปฏรูิปกฎหมายเพ่ือการพัฒนาสังคมไทย , (เอกสารประกอบการสมัมนา
เร่ืองการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการพฒันา คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532) หน้า 100 - 103 
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ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแตล่ะฝ่ายเท่านัน้ ห ากแตจ่ะต้องเป็นกลไกในการ
น าพาระบบการเมืองการปกครองของประเทศไปสูค่วามเป็นประชาธิปไตยอยา่งสมบรูณ์ด้วย 
 2) กฎหมายในฐานะเป็นปัจจยัรับรองการมีสว่นร่วมของประชาชน  ทัง้นี ้เน่ืองจากหวัใจ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน ด้วยเหตนีุก้ารก าหนดทิศทางและกรอบนโยบายในการพฒันาประเทศจงึต้องเป็นการ
พฒันาท่ีวางอยูบ่นความต้องการของคนในสงัคม มิใช่มาจากความคิดเห็นของผู้ มีอ านาจรัฐแต่
เพียงฝ่ายเดียว กฎหมายจงึมิใช่เป็นสิง่ก าหนดกตกิาหรือหน้าท่ีของประชาชนในการปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือให้ความร่วมมือกบัรัฐเท่านัน้ หากแตจ่ะต้องก าหนดรับรองสิทธิในการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในทางการเมืองการปกครองและการก าหนดกรอบนโยบายตา่ง ๆ นอกจากนีก้ฎหมาย
จะต้องเป็นกลไกท่ีกระตุ้นส านกึการมีสว่นร่วมของประชาชนหรือกลุม่ผลประโยชน์ในเร่ืองส าคญั
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารประเทศทกุระดบัชัน้ของสงัคมอยูก่ว้างขวางและจริงจงัด้วย 
 3) กฎหมายในฐานะปัจจยัในการก าหนดกรอบนโยบาย เพราะเป็นสิง่ก าหนดบทบาท
และอ านาจหน้าท่ีของประชาชนและองค์กรของรัฐและมีบทบาทเป็นกรอบควบคมุผู้ก าหนด
นโยบายหรือการใช้นโยบายตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกฎหมายและท่ีส าคญั คือให้เป็น
ประโยชน์กบัสงัคมสว่นรวม ขณะเดียวกนักฎหมายก็เป็นเคร่ืองมือในการน านโยบายไปสูก่าร
ปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม  ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารและพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศจ าเป็นท่ีจะต้องค านงึถึงกรอบและข้อจ ากดัของ
กฎหมายท่ีมีผลใช้บงัคบัอยูด้่วย หากการเปลี่ยนแปลงกรอบนโยบายใดท่ีขดัแย้งตอ่บทบญัญตัิแห่ง
กฎหมายก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สามารถปฏิบตัิตามกรอบนโยบาย   
ตา่ง ๆ ได้ตอ่ไป 
 4) กฎหมายในฐานะปัจจยัในการจดัระเบียบราชการทางพฤตนิยัโดยกลไกของ
สาธารณะการพิจารณาความสมัพนัธ์ของกฎหมายกบัสงัคมในลกัษณะนี ้เป็นการมองบทบาทของ
กฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นปัจจยัในการให้โอกาสสาธารณชนท่ีจะเข้ามาจดัระเบียบหรือตรวจสอบ
การท างานในระบบราชการเพ่ือสร้างให้เกิดความรับผิดชอบของผู้ ท่ีท าหน้าท่ีบริการประชาชนท่ีมี
ตอ่สาธารณชนอยา่งจริงจงั 
 5) กฎหมายในฐา นะกลไกในการก าหนดหน้าท่ีของเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ซึง่
ความสมัพนัธ์ของกฎหมายกบัสงัคมในลกัษณะเช่นนีย้อ่มเป็นท่ีเข้าใจและรับทราบกนัโดยทัว่ไป  
อยา่งไรก็ตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายในหลายเร่ืองยงัคงมีลกัษณะเป็นการก าหนดหน้าท่ีและ
ควบคมุพฤตกิรรมของประชาชนให้ต้องประพฤตปิฏิ บตัิ แตล่ะเลยตอ่การก าหนดหน้าท่ีของ
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หน่วยงานของรัฐในการปฏิบตัิราชการท่ีมีผลกระทบตอ่ประชาชนหรือภาคเอกชน รวมทัง้ละเลยตอ่
แนวคดิของการสง่เสริมสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมของ
ประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐ 
 ทัง้นี ้กลา่วได้วา่ กฎหมายเป็นเค ร่ืองมือส าคญัอย่างหนึง่ในการเปลี่ยนแปลงสงัคม ซึง่ 
จรัญ โฆษณานนัท์ 34 ได้ให้ความเห็นไว้วา่ หากเบือ้งหลงักฎหมายคือมนษุย์และความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของกฎหมายในระดบัลกึ ๆ หนึง่ล้วนแยกไม่ออกจากเร่ืองท่าทีหรือทศันคติตอ่ชีวิต
สงัคมของมนษุย์ ตราบใดท่ียงัไมมี่การเปลี่ยนแปลงท่าที ทศันคติตอ่ชีวิตอนัล้าหลงัหรือไม่สามารถ
สร้างสิง่ท่ี Antonio Gramsei เรียกวา่ “สามญัส านกึใหม่” ของผู้คนทัว่ไปในสงัคมจนถึงระดบัท่ี
สามารถยืนยนั ท้าทายอยา่งจริงจงัตอ่ความคดิเก่าท่ีครอบง า หรือครองความเป็นใหญ่ในสงัคม 
การเปลี่ยนแปลงสงัคมอยา่งถึงรากฐานยอ่มยากท่ีจะเกิดขึน้ได้ 
 ภายใต้ความคิดสมยัใหม ่อภิสทิธ์ิยิ่งใหญ่ของกฎหมายในสงัคมผกูพนักบัลทัธิความคดิท่ี
มองกฎหมายเป็นศนูย์กลางของทกุสิง่  เอกภาพของชีวิต ทางสงัคมล้วนถกูสะท้อนออกมาใน
กฎหมาย น่ีคือสิ่งท่ีฝ่ายหลงัสมยัใหมต่ัง้ค าถามโดยอ้างอิงไปถึงวิกฤติความชอบด้วย กฎหมายของ
รัฐราชการสมยัใหมซ่ึง่มีการรวมศนูย์กฎหมายท่ีรัฐ แตก่ลบัไร้ประสิทธิภาพอยา่งมากในการจดัการ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสงัคมตา่ง ๆ ท่ีเป็นอยู่35 
 ข้อสงัเกตอีกประการหนึง่ตอ่การสร้างหรือการพฒันากฎหมายของภาครัฐก็คือหลกั The 
Law of Unintended Consequences (สจัธรรมของผลพวงท่ีไม่ได้คาดคิด) โดย วินยั วงศ์สรุวฒัน์36 ได้
กลา่วถึงบทความของ Steven D.Levitt และ Stephen J.Dubner ในประเด็นข้อพงึระวงัตอ่หลกั       
สจัธรรมของผลพวงท่ีไม่ได้คาดคิดในการท่ีรัฐบาลจะก าหนดกฎหมายหรือนโยบายออกมาใช้บงัคบั 
ตวัอยา่งเช่น การท่ีประเทศสหรัฐอเม ริกาประกาศกฎหมายคุ้มครองประชาชนทพุพลภาพในปี 
ค.ศ.1990 ด้วยเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือคนท างานท่ีมีความพิการทางกายหรือทางจิต โดยห้าม      
มิให้นายจ้างปฏิเสธท่ีจะจ้างหรือเลิกจ้างคนงานด้วยเหตผุลทีเก่ียวข้องกบัความทพุพลภาพ แตจ่าก
การศกึษาผลการบงัคบัใช้กฎหมายตอ่มาพบวา่  การจ้างงานคนพิการได้ลดลงอยา่งมากหลงัจาก
กฎหมายประกาศบงัคบัใช้ ทัง้นี ้เพราะบรรดานายจ้างตา่งกลวัท่ีจะจ้างคนพิการ หรือตวัอยา่ง
กฎหมายควบคมุราคาหอพกัในนครนิวยอร์กท่ีออกมาด้วยเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน

                                                        
34

 จรัญ โฆษณานนัท์, นิตปิรัชญาแนววพิากษ์, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์นิติธรรม, 2550) หน้า (16) 
35

 เพิ่งอ้าง, หน้า 158 
36

 วินยั วงศ์สรุวฒัน์, “สัจธรรมของผลพวงที่ไม่ได้คาดคิด,” มติชนรายวนั หน้า 7 (27 กมุภาพนัธ์ 2551) 
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การหาท่ีอยูอ่าศยัในเมือง กลบัสง่ผลให้หอพกัหายากและถกูป ลอ่ยให้ช ารุดทรุดโทรม เพราะไมมี่
นายทนุคนใดด าเนินกิจการหอพกัในราคาขาดทนุ เป็นต้น อีกตวัอยา่งหนึง่เก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สงัคม ซึง่ ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์37  ได้อธิบายวา่ การท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายจ ากดั
การซือ้ขายและบริโภค สรุา ในปี ค .ศ.1920 โดยวางแนวทางให้ขายได้เฉพาะในโรงแรมท่ีมีห้องพกั
ตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดเท่านัน้ แตก่ฎหมายก็ไม่เป็นผล โรงแรมท่ีตัง้ขึน้เพียงเพื่อขายเหล้า
ได้เกิดขึน้มากเป็นล าดบั โดยไมมี่คนพกัอยูจ่ริง มีจ านวนโรงแรม เกินไปจากสภาพการค้าสรุา 
เจ้าของโรงแรมก็ต้องหารายได้พิเศษทางอื่นมาช่วย ในท่ีสุดกลบักลายเป็นแหลง่หญิงโสเภณีขึน้มา
แทน และสร้างผลกระทบในทางเศรษฐศาสตร์และสงัคมวิทยาตามมา 
 2.2 การพัฒนากฎหมาย 
  2.2.1 ทฤษฎีทางกฎหมาย 
   1) การพัฒนากฎหมายกับคุณภาพของกฎหมาย 
   ชญัวฒัน์  วงศ์วฒันศาสนต์ 38  ได้สรุปหลกัส าคญัของกฎหมายท่ีดี (Good Law) 
ไว้ดงันี ้
   (1) ในแง่ของแบบการร่างกฎหมาย กฎหมายจะต้องสัน้ (ไม่เขียนยืดยาวจน
เกินความจ าเป็นจนยุง่ยากและเสียเวลาในการอา่น ) เข้าใจง่าย (ทัง้ภาษาท่ีใช้และเค้าโครงของ
กฎหมายท่ีมีโครงสร้างเป็นล าดบัท่ีดี ) และไม่เคลือบคลมุ (บคุคลตา่งคนในสงัคมเดียวกนัอา่นแล้ว
เข้าใจในความหมายตรงกัน มิใช่เข้าใจไปคนละทางสองทาง แตจ่ริงอยูก่ฎหมายจะเขียนให้ชดัเจน
ทกุมมุจนเป็นค าอธิบายไมไ่ด้ เพราะจะท าให้ยาวเกินไปและกฎหมายขาดความยืดหยุน่ในการ
ปรับตวักบัสงัคม แตต้่องชดัเจนพอท่ีจะเห็นแนวทางที่กฎหมายจะใช้บงัคบัในอนาคตได้) 
   (2) ในแง่ของสาระ  กฎหมายนัน้ทัง้ในแง่เนือ้หา (Substantive) และกลไกการใช้ 
(Mechanism) จะต้องสอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหา กลา่วคือ สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมุง่ประสงค์ได้ 
(Efficiency) และวิธีการซึง่ใช้แก้ไขปัญหาดงักลา่วจะต้องเหมาะสมในแง่ภาระ (Cost and Benefit) 
และในแง่ทศันะและความรู้สกึของสมาชิกในสงัคม (Acceptable) 
   ดงันัน้ ในการพฒันากฎหมายจะต้องค านงึถึงข้อพิจารณาทัง้สองประการ
ข้างต้นเสมอ โดยในแง่แรกขึน้อยูก่บัเทคนิคในกระบวนการจดัท ากฎหมาย สว่นในแง่ท่ีสองจะต้อง
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เป็นการศกึษาในแง่ทางศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและวิชากฎหมายเปรียบเทียบ และหากจ าเป็นก็
ต้องมีการวิจยัท่ีลกึพอจะให้ข้อยตุิท่ีถกูต้องแก่สงัคมในขณะนัน้ ๆ ได้ 
 ในการสร้างกฎหมายให้เป็นกฎหมายท่ีดีหรือมีคณุภาพได้มีการน าเคร่ืองมือตา่ง ๆ มาใช้ 
เช่น แนวทางการพฒันากฎหมายของ Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) หรือท่ีเรียกวา่ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา ได้มีการน าเทคนิคการ
ใช้ Checklist เพื่อพิจารณาการยกร่างกฎหมาย ค าวา่ Checklist อาจเรียกตา่ง ๆ กนัไป แตไ่ม่วา่จะ
เรียกช่ืออยา่งไร Checklist ก็คือ เคร่ืองมือท่ีก าหนดแนวทางในการออกแบบ พฒันา ทบทวน
กฎหมายและกฎข้อบงัคบันัน่เอง 
 ประโยชน์ของ Checklist มีหลายประการ เช่น39 
 (1) การใช้ Checklist เป็นสื่อนโยบายและคา่นิยมท่ีรัฐบาลยดึถือ เพราะเกณฑ์ท่ีใช้ใน 
Checklist เพื่อตรวจสอบร่างกฎหมายจะบอกแนวโน้มนโยบายรัฐบาลได้ดี เช่น การลดบทบาท
ภาครัฐลง การพยายามสร้างความโปร่งใส การลดคา่ใช้จ่าย ฯลฯ 
 (2) การใช้ Checklist เป็นเคร่ืองมือก ากบัภาครัฐให้ตอบสนองตอ่การจดัความส าคญัของ
ทางเลือกทางการเมือง เพราะเกณฑ์ท่ีระบใุน Checklist จะสง่สญัญาณไปยงัข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีให้ต้องปฏิบตัิตามและฝ่ายการเมืองก็ใช้ในการก ากบันโยบายด้วย 
 (3) ช่วยท าให้กรอบในการนิตบิญัญตัิเป็นระเบี ยบมีระบบขึน้ เพราะ Checklist ท าให้
หน่วยงานผู้ยกร่างและผู้ตรวจร่างต้องด าเนินการเป็นขัน้ตอน และไมห่ลงลืมประเดน็ตา่ง ๆ 
 (4) จะช่วยเพิ่มคณุภาพให้กฎหมายและกฎ มีความครอบคลมุรอบด้านและยงัเป็น
เคร่ืองมือให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถให้ความเห็นได้ครบถ้วนทกุประเด็นด้วย 
 (5) ท าให้การออกแบบและใช้บงัคบัแผนการใช้กฎหมายมีภาพชดัเจนขึน้ 
 (6) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการกระบวนการนิติบญัญตัิให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ยิ่งขึน้ เพราะผู้ เก่ียวข้องทราบดีวา่ตนต้องท าสิง่ใด ผู้ก ากบันโยบาย อาทิ คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐบาลก็สามารถใช้ตรวจสอบร่างกฎหมายได้ 
 โดยทัว่ไป  สาระส าคญัของ Checklist จะประกอบด้วย สว่นประกอบหลกัและ
สว่นประกอบยอ่ย กลา่วคือ สว่นประกอบหลกัเป็นประเดน็ค าถามกว้าง ๆ และในสว่นประกอบ
หลกัก็จะแตกเป็นสว่นประกอบยอ่ยหรือค าถามยอ่ย ซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้40 
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 (1) ความจ าเป็นท่ีรัฐจะต้องด าเนินการแทรกแซงโดยออกกฎหมายหรือกฎ (หากไมจ่ าเป็น
ก็ไม่ต้องออกกฎหมาย หรือกฎนัน้) 
 (2) มาตรการอ่ืนท่ีทดแทนการออกกฎหมาย หรือทางเลือกในการด าเนินการอ่ืน ๆ (หากมี
ทางเลือกก็ไม่สมควรออกกฎหมายหรือออกกฎ) 
 (3) การแบง่ความรับผิดชอบระหวา่งรัฐบาลกลางกบัท้องถ่ิน (หากต้องการกระจาย
อ านาจมาก ๆ ก็ไม่ควรน ามาเป็นอ านาจสว่นกลาง) 
 (4) คา่ใช้จ่าย (Costs) ทัง้ปวงท่ีกฎหมายนัน้สร้างขึน้แก่กลุม่ตา่ง ๆ 
 (5) ประโยชน์ (Benefits) ท่ีกฎหมายนัน้ก่อให้เกิดขึน้ 
 (6) การระบกุลุม่บคุคลท่ีกฎหมายไปกระทบโดยละเอียด 
 (7) คา่ใช้จ่ายและงบประมาณท่ีเกิดขึน้ตอ่รัฐจากการออกกฎหมาย 
 (8) อ านาจในการออกกฎหมายมาจากรัฐธรรมนญูมาตราใด หากเป็นกฎ อ านาจนัน้มา
จากกฎหมายใด 
 (9) ภาษาท่ีใช้คนทัว่ไปเข้าใจง่ายหรือไม่ 
 (10) มีเกณฑ์ในการใช้ดลุพินิจตามกฎหมายนัน้อยา่งไร 
 (11) มีการลว่งล า้เข้าไปในสทิธิสว่นบคุคลเพียงใด 
 (12) มีสภาพบงัคบัผู้ใดและเป็นไปได้เพียงใด 
 (13) มีมาตรการใดในการจงูใจให้ปฏิบตัิตาม 
 (14) ระยะเวลาหรือสถานการณ์ท่ีจ าเป็นต้องออกกฎหมายยาวเพียงใด 
 (15) ความสอดคล้องกฎหมายกบันโยบายรัฐบาล 
 (16) ความสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ระหวา่งประเทศหรือพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 
 ในประเทศฝร่ังเศสได้เร่ิมปรั บเปลี่ยนทศันะเก่ียวกบัครุภาพของกฎหมายให้รอบด้านและ
สมบรูณ์มากกวา่ในอดีต โดยกฎหมายท่ีดีนอกจากต้องมีความถกูต้องในเชิงกระบวนการ รูปแบบ  
และข้อกฎหมายแล้ว ยงัต้องเป็นกฎหมายท่ีมีคณุภาพครบทกุมิติ”41  กลา่วคือ (1) เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา  (2) จดัท าขึน้ภายใต้กระบวนการท่ีโปร่งใสและเน้นการมีสว่นร่วม

                                                                                                                                                               
40

 เพิ่งอ้าง, หน้า 84 - 86 
41

 ปกรณ์ นิลประพนัธ์ และคณะ, ร่างภายงานการศกึษาเร่ืองการรับฟังความคดิเหน็ของผู้ที่อาจเก่ียวข้อง
กับร่างกฎหมายในกระบวนการจัดท าร่างพระราชบัญญัตภิายในฝ่ายบริหาร, (เอกสารประกอบการ
สมัมนา, 2551) หน้า 73 - 76 



40 
 

ของประชาชน และ (3) ใช้บงัคบัได้อยา่งมีประสิทธิผล ในการนี ้ได้มีการท ารายงานการศกึษา 
“เร่ืองคณุภาพของกฎหมาย ” โดยเฉพาะแนวคดิวา่ กฎหมายท่ีมีคณุภาพต้องมีคณุลกัษณะสาม
ประการดงัตอ่ไปนี ้
 ประการท่ีหนึง่  กฎหมายต้องมีความเหมาะสม กฎหมายท่ีดีคือ กฎหมายท่ีมีความจ าเป็น
และคุ้มคา่ และจะต้องไมส่ร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 
 ประการท่ีสอง  กฎหมายต้องเป็นท่ียอมรับ โดยต้องให้ความส าคญักบัประชาชนผู้จะอยู่
ภายใต้บงัคบักฎหมายที่จะตราขึน้ใช้บงัคบัด้วย 
 ประการท่ีสาม  กฎหมายท่ีบงัคบัใช้ได้อยา่งมีประสิทธิผล นอกจากกฎหมายจะต้องเป็น
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาแล้ว การบงัคบัใช้กฎหมายจะต้องมีประสทิธิผลสม
ดงัเจตนารมณ์ด้วย นอกจากนีย้งัต้องมีการประเมินผลการบงัคบัใช้เป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งขึน้ตอ่ไปด้วย 
 2) ทฤษฎีนิตศิาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence) 
  2.1) ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นในสังคม (Social Solidarism) 
  Leon Duguit42 นกันิตศิาสตร์ชาวฝร่ังเศสเสนอวา่ กฎหมายนัน้ผกูพนัแนบแน่นกบั
ข้อเท็จจริงในสงัคม และนกักฎหมายมีหน้าท่ีพิจารณาข้อเท็จจริงทางสงัคมในการปรับใช้ กฎหมาย
เสมอ ไมใ่ช่ถือปัจเจกชนหรือเอกชนเป็นศนูย์กลาง โดยชีใ้ห้เห็นวา่ เนือ้แท้ของกฎหมายไมใ่ช่เอกชน
แตล่ะคน ไมใ่ช่เจตจ านงไมใ่ช่ค าสัง่ของผู้ มีอ านาจ ไมใ่ช่ตวับทกฎหมาย แตค่ือการยอมรับของ
สงัคมตามข้อเท็จจริงหรือท่ีเรียกวา่ “ความเป็นปึกแผ่นหรือความเป็นน า้หนึง่ใจเดี ยวกนัในสงัคม 
หรืออาจเรียกอีกอยา่งหนึง่ได้วา่ “ความเป็นชมุชน” Duguit ชีใ้ห้เห็นวา่ มนษุย์ไม่ได้อยูเ่พื่อตนเอง
หรือประโยชน์สว่นตนโดยล าพงั แตมี่ความรู้สกึผิดชอบตอ่ครอบครัวและสงัคม 
  2.2) ทฤษฎีนิตศิาสตร์เชิงสังคมวิทยาของ Roscoe Pound 
  Roscoe Pound43 เป็นนกัคดิท่ีมีปฏิกิริยาตอ่ส านกักฎหมายบ้านเมืองของ Coomon 
Law โดยเสนอความคดิท่ีเรียกวา่ Sociological Jurisprudence หรือนิตศิาสตร์เชิงสงัคมวิทยา 
กลา่วคือ มองวา่ กฎหมายเป็นวิศวกรรมสงัคม (Social Engineering) และเสนอวา่สงัคมมนษุย์นัน้
เม่ือมีความรู้ในด้านกฎหมายและในด้านอ่ื น ๆ ก็สามารถปรับแตง่สงัคมได้โดยความพยายามท่ีจะ
ใช้ความรู้ท่ีมีอยูม่าท าให้เป็นประโยชน์และแก้ไขสงัคมให้เป็นสงัคมท่ีดีขึน้ สงัคมท่ีดีและน่าอยูค่ือ 
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สงัคมท่ีมีความกลมกลืน (Harmony) แตส่งัคมจะไมก่ลมกลืน เพราะวา่มีความขดัแย้งเร่ือง
ผลประโยชน์กนัเองระหวา่งเอกชนหรือ กลุม่เอกชน จงึเป็นหน้าท่ีของกฎหมายท่ีจะปรับ
ผลประโยชน์ท่ีมีขดักนัในสงัคมเหลา่นัน้ให้สมดลุจนอยูด้่วยกนัได้ด้วยดี  ในการนี ้ Pound ได้แบง่
ผลประโยชน์ท่ีมีอยูใ่นสงัคมเป็น 3 ประเภท คือ 
 (1) ประโยชน์ปัจเจกชน ได้แก่ ข้อเรียกร้องหรือความมุง่หวงัท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกั นชีวิต
ของเอกชนแตล่ะคน 
 (2) ประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ ข้อเรียกร้องหรือความปรารถนาเก่ียวกบัชีวิตท่ีอยูใ่นสงัคม
ท่ีจดัระบบทางการเมืองแล้ว 
 (3) ประโยชน์ทางสงัคม เป็นการเรียกร้องหรือความปรารถนาท่ีเก่ียวกบัชีวิตในสงัคมท่ี
เจริญแล้วและยืนยนัในนามหรือในสทิธิของชีวิตนัน้ 
 จากการเน้นบทบาทของกฎหมายในการสร้างความสมดลุซึง่ผลประโยชน์ตา่ง ๆ ในสงัคม
มิให้เกิดมีการเอารัดเอาเปรียบกนัในหมูส่มาชิกของสงัคม ทฤษฎีนีจ้งึอาจนบัเน่ืองให้เป็นทฤษฎี
พืน้ฐานของระบบรัฐสงัคม (Social State) หรือรัฐท่ีเน้นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการจดั
สวสัดิการตา่ง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมทัง้การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนสว่นใหญ่ 
ทฤษฎีนีส้ง่ผลเปลี่ยนแปลงตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่ระบบกฎหมาย สร้างแนวความคิดท่ีสง่เสริมให้ระบบ
กฎหมายเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ เน้นบทบาทกฎหมายในการควบคมุสงัคมให้เกิด
ความสมดลุ44 
 
 3) ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมาย (Discourse Theory of Law) ของ Jurgen Habermas 
 ทฤษฎีวาทกรรมแห่งกฎหมายและนิติรัฐประชาธิปไตยของ Jurgen Habermas45 ให้
ความส าคญัของ “กระบวนการ” อนัชอบธรรมท่ียดึโยงอยูก่บัการมีสว่นร่วมของสงัคมอยา่งเข้มแข็ง
ในฐานะเป็นเง่ือนไขส าคญัในการสื่อสารเพ่ือบร รลฉุนัทามตร่ิวมกนัของสงัคม อนัเป็นกระบวนการ
นิยม (Proceduralist Paradigm of Law) ซึง่เช่ือวา่ความสมบรูณ์ของระบบกฎหมายมิใช่
แสดงออกจากการท่ีสามารถท างานอยา่งมีความเดด็ขาดแน่นอนในแง่ผลลพัธ์แห่งการบงัคบัใช้
กฎหมาย แตอ่ยูท่ี่การใช้เหตผุลอย่างกระจ่างชดัในลกัษณะการสื่ อสารสนทนา (Discursive 
Clarification) เก่ียวกบัข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องตรงกบัปัญหาและประเด็นทางกฎหมาย 
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 ในทฤษฎีกฎหมายของ Habermas ดงักลา่ว กฎหมายอนัแท้จริงเป็นเร่ืองของเหตผุล ไมใ่ช่
เร่ืองอ านาจตามอ าเภอใจและเป็นเหตผุลท่ีก าเนิดขึน้ภายใต้สงัคมประชาธิปไตยท่ีผา่นกา ร
กลัน่กรอง ปรึกษา โต้เถียงร่วมกนัของสงัคมโดยรวม อนัโยงยดึอยูก่บัการยอมรับความส าคญัตอ่
ประชาสงัคม  พืน้ท่ีสาธารณะ นิติรัฐ และประชาธิปไตย หาใช่เหตผุลท่ีเกิดจากการหยัง่รู้ของ
ปราชญ์ท่ีทรงภมูิปัญญาคนใดคนหนึง่ไม ่ถึงท่ีสดุแล้วแนวคดิหลกัส าคญัของ Habernas ทัง้ “โลก
แห่งชีวิต – สว่นรวม” “ประชาสงัคม” และ “พืน้ท่ีสาธารณะ” จงึเกาะเก่ียวเช่ือมโยงกนัอยา่งมี
เอกภาพและด ารงอยูใ่นสงัคมประชาธิปไตย เพื่อตรวจสอบถ่วงดลุย์ “ระบบ” ท่ีเป็นอยูใ่นสงัคม 
หรือกลา่วในอีกทางหนึง่ได้วา่ ความส าเร็จของนิตรัิฐประชาธิปไตยแปรสมัพนัธ์กบัความเป็นอิสร ะ 
ความเข้มแข็งหรือความออ่นแอของ “ประชาสงัคม” รวมทัง้การด ารงอยูข่อง “พืน้ท่ีสาธารณะ” ท่ี
เปิดกว้างหรือคบัแคบในสงัคม  ดงันัน้ อยา่งน้อยต้องมีกฎหมาย /เง่ือนไขเบือ้งต้นทางกฎหมาย
รับรองการด ารงอยูข่องประชาสงัคมและพืน้ท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิขั น้
พืน้ฐานท่ีค า้ประกนัการปรากฏของประชาสงัคม – พืน้ท่ีสาธารณะดงักลา่ว 
  2.2.2 หลักการร่างกฎหมาย 
   1) ขัน้ตอนการยกร่างกฎหมาย 
   ชยัวฒัน์  วงศ์วฒันศานต์ 46  ระบวุา่ ผู้ยกร่างกฎหมายเป็น “สถาปนิกของ
โครงสร้างสงัคม ” โดยต้องออกแบบให้มีการกระท าตามวตัถปุระสงค์ และสามา รถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้วา่จะท าอะไร เม่ือใด และอยา่งไร ร่างกฎหมายท่ีดีจะต้องแจ้งชดัแน่นอน เกิดผลตามท่ี
มุง่หวงั และเป็นท่ีเข้าใจได้ง่ายเท่าท่ีจะเป็นไปได้  ดงันัน้ ผู้ยกร่างกฎหมายจงึต้องารู้ดีทัง้ในแง่ของ
ภาษา วิธีการเขียน หลกัการตีความกฎหมาย และความรู้ในสาระของ กฎหมายเร่ืองนัน้ ๆ และได้
ตัง้ข้อสงัเกตวา่ การแยกขอบเขตรับผิดชอบเร่ืองนโยบายในทางปฏิบตัิจะไม่ชดัเจน และขึน้อยูก่บั
ความสมัพนัธ์ท่ีพฒันาขึน้ระหวา่งผู้ยกร่างกฎหมายกบัผู้ตดัสินนโยบายด้วย ในบางกรณีผู้ยกร่าง
กฎหมายก็จะเลี่ยงไมพ้่นท่ีจะต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบายในสว่นนัน้เสียเองเพราะไมมี่ผู้ ชีน้ าท่ีแท้จริง 
ในการนี ้ชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์47  ได้เสนอแนะขัน้ตอนการยกร่างกฎหมายไว้ดงันี ้
   (1) การท าความเข้าใจนโยบาย โดยท าความเข้าใจความต้องการของผู้ก าหนด
นโยบายเพื่อหาวตัถปุระสงค์ของร่างกฎหมายท่ีจะจดัท า และก าหนดวิธีการอนัจ าเป็นส าหรับการท่ี
จะปฏิบตัิให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
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   (2) การวิเคราะห์ เป็นการศกึษากฎหมายปัจจบุนัในรายละเอียดทัง้หมด 
รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และประเมินความส าคญัของปัญหากบัพิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แนวทางร่างกฎหมายใหม่ 
   (3) การออกแบบ เป็นขัน้ตอนท่ีท าข้อยตุิท่ีศกึษ าทัง้หมดมาเขียนโดยมีการจดั
หมวดหมู ่บทนิยาม และบทเฉพาะกาล 
   (4) การเขียนกฎหมาย โดยจะต้องเขียนอยา่งแจ้งชดัและใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ และระมดัระวงัถ้อยค ามิให้เกิดความสบัสน และต้องพยายามตรวจสอบให้
รอบคอบทัง้ในแง่รายละเอียดของแตล่ะสว่นให้สมบรูณ์กั นในแง่ของความสมัพนัธ์ของแตล่ะสว่นท่ี
มีตอ่กนัและท่ีมีตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   (5) การตรวจพิจารณา เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการร่างกฎหมายท่ีทางปฏิบตัิ
จะมีการท างานแบบคณะกรรมการ 
   2) หลักพืน้ฐานในการร่างกฎหมาย 
    ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 48 ได้จดัท าคูมื่อแบบ การร่างกฎหมาย
โดยอธิบายถึงหลกัพืน้ฐานในการร่างกฎหมายวา่ เร่ืองท่ีจะตรากฎหมายขึน้ใช้บงัคบัต้องมีลกัษณะ
ดงันี ้
    (1) เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งแท้จริงและรัฐธรรมนญูอนัเป็นกฎหมาย
สงูสดุบญัญตัิให้กระท าได้ 
    (2) การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายต้องเ ป็นไป
เพียงเพื่อให้การใช้บงัคบักฎหมายนัน้ประสบความส าเร็จโดยกระทบกระเทือนถึงสาระส าคญัของ
สทิธิและเสรีภาพนัน้ไมไ่ด้ 
    (3) มาตรการทางกฎหมายต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบับริบท
หรือสภาพของสงัคมไทย 
    (4) กลไกของรัฐมีความพร้อมท่ีจะบงัคบัการให้เป็นไป ตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
    (5) ต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกลไกหรือมาตรการ
ตามกฎหมายทกุรอบระยะเวลา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจบุนั 
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    (6) ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการมีหรือ
ปรับปรุงกฎหมายนัน้ด้วย เพื่อให้เนือ้หาสาระหรือกลไกของกฎหมายสอดคล้องกบัความต้องการท่ี
แท้จริงของสงัคม 
  2.2.3 การเสนอร่างกฎหมาย 
   1) การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
    คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพฒันาประเทศ ได้ จดัท า 
“หลกัเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย ”49 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
กฎหมาย ซึง่คณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพฒันา
ประเทศแล้ว เห็นวา่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วสอดคล้องกบัหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) และยงัท าให้การพิจารณาเชิงนโยบายของคณะรัฐมนตรีง่ายตอ่การตดัสินใจวา่
สมควรมีกฎหมายใดหรือไม่ อีกทัง้การตรวจพิจารณากฎหมายของส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และการชีแ้จงตอ่รัฐสภาเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีจงึมีมติ
เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพันธ์ 2546 อนมุตัิหลกัการของหลกัเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นและแบบ    
ค าชีแ้จงความจ าเป็นในการตรากฎหมายตามท่ีคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพฒันา
ประเทศเสนอ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตัิตอ่ไป ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป 
    การตรวจสอบความจ าเป็นในการตร ากฎหมายมีแนวทางการตรวจสอบ
ดงัตอ่ไปนี ้
    (1) วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
     - วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของภารกิจนัน้คืออะไร 
     - มีความจ าเป็นต้องท าภารกิจนัน้เพียงใด 
     - เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 
     - มาตรการท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของภารกิจคืออะไร 
     - มีทางเลือกอ่ืนท่ีจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์เดียวกนัหรือไม่ 
     - ภารกิจนัน้จะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนัน้ได้เพียงใด 
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    (2) ใครควรเป็นผู้ท าภารกิจ 
     - รัฐควรท าเองหรือควรให้ภาคเอกชนเป็นท า ทัง้นี ้โดยค านงึถึงการ
คุ้มครองประชาชน ประสทิธิภาพ ต้นทนุ และความคลอ่งตวั 
     - ถ้าควรท า รัฐบาลควรเป็นผู้ท าหรือควรให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินเป็นผู้ท า 
    (3) ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
     - ในการท าภารกิจนัน้จ าเป็นต้องมีกฎหมายออกมาบงัคบัหรือไม่ ถ้า
ไม่ตรากฎหมายจะก่อให้เกิดอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิภารกิจอยา่งไร 
     - ถ้าจ าเป็นต้องมีกฎหมาย กฎหมายนัน้ควรเป็นกฎหมายระดบัชาติ
หรือกฎหมายระดบัท้องถ่ิน 
     - ถ้าควรเป็นกฎหมายระดบัชาตต้ิองใช้บงัคบัพร้อมกนัทกุท้องท่ีทัว่
ราชอาณาจกัร หรือควรทยอยใช้เป็นท้องท่ีไป หรือเพียงบางท้องท่ีเท่าท่ีไม่ขดัตอ่รัฐธรรมนญู และ
จะก าหนดอายขุองกฎหมายไว้ด้วยได้หรือไม่ 
     - กฎหมายท่ีจะตราขึน้ควรใช้ระบบควบคมุ ระบบก ากบั หรือระบบ
สง่เสริม 
     - สภาพบงัคบัของกฎหมายควรก าหนดเป็นโทษทางอาญาหรือ
มาตรการบงัคบัทางปกครอง 
    (4) ความซ า้ซ้อนของกฎหมาย 
     - ในเร่ืองเดียวกนัหรือท านองเดียวกนันีมี้กฎหมายอ่ืนบญัญั ติไว้แล้ว
หรือไม่หากมีจะสมควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดงักลา่วให้ครอบคลมุถึงภารกิจท่ีจะท าหรือสมควรมี
กฎหมายขึน้ใหม่ 
     - ถ้าสมควรมีกฎหมายขึน้ใหมจ่ะด าเนินการอยา่งไรกบักฎหมายที่มี
อยูแ่ล้ว สมควร ยกเลกิ ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายดงักลา่วให้สอดคล้องกนัเพียงใด หรือไม่ 
    (5) ภาระตอ่บคุคลและความคุ้มคา่ 
     - กฎหมายท่ีจะตราขึน้นัน้สร้างภาระหน้าท่ีใดให้เกิดขึน้แก่บคุคล
ใดบ้าง 
     - สทิธิและเสรีภาพของบคุคลในเร่ืองใดบ้างที่ต้องถกูจ ากดั 
     - การจ ากดันัน้ได้จ ากดัเท่าท่ีจ าเป็นหรือไม่ 
     - ประชาชนและสงัคมสว่นรวมจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง 
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     - บทบญัญตัิในกฎหมายนัน้อยูใ่นวิสยัท่ีจะปฏิบตัิได้โดยไม่เกิด
ความยุง่ยากหรือสร้างภาระหน้าทีเกินสมควรหรือไม่ 
     - เม่ือค านงึถึงงบประมาณท่ีต้องใช้ ภาระหน้าท่ีท่ีจะเกิดขึน้กบั
ประชาชนและการท่ีประชาชนจะต้องถกูจ ากดัสิทธิเสรีภาพเทียบกบัประโยชน์ท่ีจ ะได้รับแล้วจะ
คุ้มคา่หรือไม่ 
    (6) ความพร้อมของรัฐ 
     - รัฐมีความพร้อมในด้านก าลงัคน ก าลงัเงิน ความรู้ท่ีจะบงัคบัการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
     - มีวิธีการอยา่งไรท่ีจะท าให้ผู้ ท่ีจะต้องถกูกฎหมายบงัคบัมีความ
เข้าใจ มีความพร้อมและปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งยินยอมพร้อมใจ 
    (7) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
     มีหน่วยงานท่ีปฏิบตัิภารกิจซ า้ซ้อนหรือใกล้เคียงหรือไม่ ถ้ามี สมควร
ยบุ หน่วยงานนัน้หรือควรปรับเปลี่ยนอยา่งไร หรือไม่ 
    (8) วิธีการท างานและการตรวจสอบ 
     - ในการก าหนดวิธีการท างานได้ก าหนดให้สอดคล้ องกบัหลกัการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือไม่ 
     - มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจ และกระบวนการท่ีท าให้
เกิดความรวดเร็ว ไมซ่ า้ซ้อน และมีประสทิธิภาพอยา่งไรบ้าง 
    (9) อ านาจในการตรวจอนบุญัญตัิ 
     ได้ก าหนดกรอบหรือมาตรการป้องกนัมิให้มีการตราอนบุญัญตัิท่ีเป็น
การขยายอ านาจเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บคุคลเกินสมควรไว้เพียงใดหรือไม่ 
    (10) การรับฟังความคิดเห็น 
      - ในการยกร่างกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายแสดง
ความคดิเห็นแล้วหรือไม่ 
      - ข้อคดัค้านของผู้ เก่ียวข้องมีประการใด 
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   2) ระเบียบว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ.2548 
    ระเบียบ วา่ด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองตอ่คณะรัฐมนตรี 
พ.ศ.254850 ได้ก าหนดแนวทางในการเสนอร่างกฎหมายประเภทตา่ง ๆ ซึง่หมายถึงร่าง
พระราชบญัญตัิ ร่างพระราชก าหนด ร่างพระราชกฤษฎี ร่างกฎกระทรวง ร่างระเบียบ ร่างข้อบงัคบั 
ร่างประกาศ 
    ส าหรับการจดัท าหนงัสือน าสง่เร่ืองท่ีเป็นร่างกฎหมายนัน้ หน่วยงานของรัฐ
จะเสนอร่างกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานอกจากจะต้องจดัท าหนงัสือน าสง่เร่ืองโดยมีหวัข้อ
ตา่ง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้เป็นแนวทางในการเสนอเร่ืองทัว่ไปแล้ว ยงัจะต้องด า เนินการเพิ่มเติม
แตกตา่งไปอีก กลา่วคือ กรณีเป็นร่างพระราชบญัญตัิให้มี 
    (1) การจดัท าค าชีแ้จงตามหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการ
ตราพระราชบญัญตัิ ซึง่ก าหนดหลกัเกณฑ์เป็น 10 ประเด็น หรือท่ีเรียกวา่ “Checklist 10 ประการ” 
    (2) การจดัท าสรุปสาระส าคญัของหลกัการในร่างพระราชบญัญตัิ โดยระบุ
เฉพาะประเด็นส าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นมาตราส าคญั ๆ เท่านัน้ อยา่งน้อยต้องมีความชดัเจนวา่การ
จะให้มีกฎหมายดงักลา่วนัน้เพื่อจะใช้บงัคบัในเร่ืองใด กบัใครบ้าง 
    (3) การจดัท าตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเตมิหรือปรับปรุง
พระราชบญัญตัิท่ีมีอยูแ่ล้ว  
     กรณีการเสนอร่างกฎหมายอื่นท่ีมิใช่พระราชบญัญตัิจะด าเนินการ
จดัท าสรุปสาระส าคญัในหลกัการของร่างกฎหมายนัน้ไว้ด้วย และหากเป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูแ่ล้วต้องจดัท าตารางเปรียบเทียบร่างกฎหมายเช่นเดียวกบัการเสนอร่าง
พระราชบญัญตัิ 
    (4) การเสนอให้มีกฎหมายขึน้ใหมห่รือแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายท่ีใช้บงัคบั
อยูใ่นปัจจบุนั 
    ระเบียบวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองตอ่คณะรัฐมนตรี 
พ.ศ.2548 ข้อ 15 ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการเสนอให้มีกฎหมายขึน้ใหมห่รือแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมาย
ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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พ.ศ.2548, (ม.ป.ท. : 2549), หน้า 77 - 80 
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    ก) กรณีเสนอให้ตราพระราชบญัญตัิ หน่วยงานของรัฐจะเสนอเป็นร่าง
พระราชบญัญตัิหรือจะระบเุฉพาะรายละเอียดแห่งหลกัการและสาระส าคญัท่ีประสงค์จะให้มีใน
พระราชบญัญตัิ ต้องจดัท าการเปรียบเทียบหลกัการและสาระส าคญัท่ีมีอยูใ่นพระราชบญัญตัิท่ีใช้
บงัคบัอยูก่บัหลกัการและสาระส าคญัท่ีเสนอใหม่ 
    ข) กรณีเป็นกฎหมายอ่ืนท่ีมิใช่พระราชบญัญตัิต้องจดัท าเป็นร่างของ
กฎหมายนัน้ 
    อยา่งไรก็ตาม กรณีเป็นกฎหมายอ่ืนท่ีมิใช่พระราชบญัญตัิ เช่น พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบงัคบั หรือประกาศ หน่วยงานของรัฐจะต้องจดัท าเป็น ร่างกฎหมายนัน้
เสนอมาด้วยพร้อมกบัหนงัสือน าสง่ 
  2.2.4 มิตทิางกฎหมายของประชาสังคมไทย 
   1) มิตทิางกฎหมาย 
    จากการศกึษาวิจยัเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาสงัคมในประเทศไทย โดย พนสั ทศันียานนท์  แก้วสรร  อติโพธิ และ สริุนทร์ 
สฤษฎ์พงศ์51 ได้อธิบายไว้วา่ ก่อนท่ีประเทศไทยจะได้มีการปฏิรูประบบการปกครองตามแนวทาง
ของประเทศฝ่ายตะวนัตก หลกัธรรมศาสตร์ซึง่เป็นโบราณราชประเพณีของการปกครองระบบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ตามคตินิยมของศาสนาพราหมณ์ ถือได้วา่เป็นหลกัการพืน้ฐานและเป็น
แหลง่ท่ีมาของแนวคดิ และทฤษฎีทั ้ งในทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ของระบอบการปกครอง
ราชอาณาจกัร ไทยมาแตด่ัง้เดมิ จากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นประมวลกฎหมายตราสามดวงซึง่มี
การช าระใหมใ่นยคุรัตนโกสนิทร์ตอนต้น พระมหากษัตริย์ไทยมีอ านาจเดด็ขาดสมบรูณ์ในการ
ปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ในแผ่นดนิ อาจกลา่วได้วา่สงั คมไทยภายใต้การปกครองระบบ
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ไม่น่าจะมีสิง่ท่ีรู้จกักนัในสงัคมตะวนัตกวา่เป็น “สญัญาประชาคม” ระหวา่ง
ผู้ปกครองกบัผู้ ท่ีอยูใ่ต้ปกครอง 
    ส าหรับปรากฏการณ์ทางสงัคมซึง่ในสงัคมตะวนัตกเรียกวา่ “ประชาสงัคม” 
หรือ “Civil Society” นัน้ ได้มีนกัปราชญ์ราชบณัฑิตไทยหลายท่านยืนยนัวา่แท้ท่ีจริงเป็นลกัษณะ
ของสงัคมไทยท่ีมีมาแตป่ฐมกาล ซึง่ในบางท้องถ่ินก็ยงัมีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมประเพณีท่ีแสดงถึงความด ารงคงอยูม่าจนถึงปัจจบุนันี ้ตามความเห็นของ คณะผู้วิจยั
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ดงักลา่วเห็นวา่ ถึงแม้วา่ในทางพฤตนิยัจะมีเค้ามลูความเป็นจริงดงัท่ีได้มีการกลา่วอ้างยืนยนัก็จริง 
แตใ่นทางนิตินยับนพืน้ฐานของหลกัธรรมศาสตร์และหลกัการปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ 
การมีอยูแ่ละด ารงคงอยูข่องประชาสงัคมในบริบทของสงัคมไทยภายใต้การปกครอง
สมบรูณาญาสิทธิราชย์ น่าจะไมไ่ด้รับการรับรู้และรับรองในทางกฎหมายแตอ่ยา่งใด 
    ดงันัน้ ถึงแม้จะพอยอมรับได้วา่จากหลกัฐานในทางประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมประเพณี สงัคมไทยในยคุปฐมกาลน่าจะมีรูปแบบของการปกครองท านองเดียวกบั
ลกัษณะของประชาสงัคมตามแนวคดิของสงัคมตะวนัตกก็ตาม แตค่รัน้ตอ่มาเมื่อสงัคมไทย “ตก
อยูภ่ายใต้ระบบทาสกบัระบบศั กดนิา จงึท าให้ระบอบปกครองประชาธิปไตยปฐมกาลนัน้เสื่อมไป
ในชัว่ระยะเวลาหลายพนัปี ” นัน้แล้ว  อยา่งไรก็ตาม ในทศันะของ คณะผู้วิจยัเห็นวา่มิตทิาง
กฎหมายของประชาสงัคมไมเ่คยปรากฏนยัให้เห็นอยา่งชดัแจ้งในลกัษณะท่ีเป็นการยอมรับและ
รับรองความชอบธรรมตามกฎหมายของการเกิดขึน้ และการด ารงคงอยูข่องมนัในสงัคมไทยแต่
อยา่งใด ในทางตรงกนัข้าม การท่ีประชาชนจะรวมตวักนัเพื่อตอ่สู้ เรียกร้องสทิธิหรือความเป็นธรรม
จากผู้ครองอ านาจรัฐ หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการคดัค้าน ตอ่ต้าน หรือแสดงความไม่เคารพ
เช่ือฟังการใช้อ านาจรัฐ น่าจะเข้าขา่ยเป็นความผิดมหั นตโทษฐานขบถเสียมากกวา่ ดงัมีหลกัฐาน
ในประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางสงัคมในภาคอีสานซึง่เป็นการตอ่สู้ เรียกร้องความเป็น
ธรรมของชาวไร่ชาวนาผู้ยากไร้ ท่ีเรียกวา่ “ขบถผีบญุ” นัน่เอง 
    โดยสรุป คณะผู้วิจยัเห็นวา่ หลกัธรรมศาสตร์ซึง่เป็นหลกันิตปิระเพณี
พืน้ฐานของการปกครองบ้านเมืองไทยในสมยัโบราณตามระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ไมมี่ท่ี
วา่งภายในกรอบของหลกัธรรมศาสตร์ท่ีจะท าให้เกิดมีสิง่ท่ีเรียกกนัในปัจจบุนัวา่ ประชาสงัคม 
ขึน้มาได้ในพืน้ท่ีทางสงัคมระหวา่งสถาบนัพระมหากษัตริย์กบัภาคประชาชนคนสามญัท่ีมีฐานะ
เป็นเพียงไพร่ฟ้าข้าแผน่ดนิเท่านัน้ 
    ในช่วงระยะของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สมคดิ เลศิไพฑรูย์ 52    
ได้เสนอผลการศกึษาเร่ืองขบวนการประชาสงัคม : นยัยะ เชิงกฎหมายและนโยบาย ระบวุา่
รัฐธรรมนญูของประเทศไทยตัง้แตฉ่บบัแรกจนถึงฉบบั พ .ศ.2534 จ านวน 15 ฉบบั มีจ านวนถึง 9 
ฉบบั ท่ีมีการรับ รองเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นประชาสงัคมรูปแบบตา่ง ๆ ซึง่เป็นการรับรอง 2 
ลกัษณะด้วยกนั คือ ลกัษณะท่ีมีฐานะเป็นนิติบคุคลใช้ค าวา่ “สมาคม สหภาพ สหพนัธ์ สหกรณ์ ” 
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และลกัษณะท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบคุคล ซึง่รัฐธรรมนญูใช้ค าวา่ “หมูค่ณะอ่ืน ” ส าหรับกฎหมาย
ระดบัพระราชบญัญตัิท่ีเก่ียวข้องกบัประชาสงัคม ได้แก่  
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   ได้รับรองการมีอยูข่องประชาสงัคมไว้โดยเน้นไปในแง่ของการควบคมุ 
ตรวจสอบ กลา่วคือ 
   (1) การท านิติกรรมของบคุคลตา่ง ๆ รวมทัง้ประชาสงัคม จะต้องไมมี่
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องห้ามอยา่งชดัแจ้งโดยกฎหมาย พ้นวิสยั หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดี ของประชาชน (มาตรา 150) 
   (2) ส าหรับกรณีท่ีประชาสงัคมตัง้ขึน้ในรูปแบบของสมาคม ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์ บญัญตัิให้นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ถอนช่ือสมาคมออกจากทะเบียนได้ ในกรณีท่ี
ปรากฏวา่การด าเนินกิจการของสมาคมขดัตอ่กฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือความ
มัน่คงของรัฐ (มาตรา 102) และ 
   (3) เช่นเดียวกบักรณีของมลูนิธิ ท่ีกฎหมายบญัญตัิให้นายทะเบียน พนกังาน
อยัการหรือผู้ มีสว่นได้เสียคนหนึง่คนใดอาจร้องขอตอ่ศาลให้เลกิมลูนิธิ เพราะเหตท่ีุมลูนิธิกระท า
การขดัตอ่กฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยนัตรายตอ่ความสงบสขุของ
ประชาชน หรือความมัน่คงของรัฐ (มาตรา 131) 
   ประมวลกฎหมายอาญา 
   โดยท่ีกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีบญัญตัิถึงการกระท าอนัเป็นความผิด  
ดงันัน้ ความเก่ียวข้องของประชาสงัคมภายใต้กฎหมายอาญา จงึเป็นไปในลกัษ ณะห้ามการ
ด าเนินการของประชาสงัคมในบางประการ และก าหนดให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นความผิดซึง่
จะต้องได้รับโทษ เช่น 
   (1) การระบหุ้ามมิให้ประชาสงัคมด าเนินการในลกัษณะเป็นอัง้ยี่ หรือซอ่งโจร 
(มาตรา 209, มาตรา 210) 
   (2) การด าเนินกิจกรรมของประชาสงัคมตา่ง ๆ ต้องไม่ กระทบกระเทือนตอ่
ความมัน่คงของรัฐภายในราชอาณาจกัร เช่น ประชาสั งคมใดจะใช้ก าลงัประทษุร้าย หรือขูเ่ข็ญว่า
จะใช้ก าลงัประทษุร้ายเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนญู หรืออ านาจในการปกครองประเทศไมไ่ด้        
(มาตรา 113) 
   (3) แสดงความคิดเห็นโดยไมส่จุริตเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปล งในกฎหมาย
แผ่นดินหรือความกระด้างกระเดื่องในหมูป่ระชาชน (มาตรา 116) 
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   พระราชบัญญัตกิฎอัยการศึก 
   พระราชบญัญตัิกฎอยัการศกึเป็นกฎหมายท่ีล้าหลงัอยูม่ากในด้านประชาสงัคม 
ทัง้ยงัเป็นกฎหมายท่ีมีผลกระทบอยา่งยิ่งตอ่ประชาสงัคมเน่ืองจาก หากกรณีท่ีพืน้ท่ีใดได้มีการ
ประกาศใช้กฎอยัการศกึ ก็จะสง่ผลให้อาจมีการก าหนดห้ามมัว่สมุ ประชมุ ห้ามออก จ าหน่าย จ่าย 
หรือแจกหนงัสือ สิง่พิมพ์ หนงัสือพิมพ์ ภาพ บท หรือค าประพนัธ์ ห้ามบคุคลออกนอกเคหสถาน
ภายในระหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนด หรือห้ามเข้าไปหรืออาศยัอยูใ่นเขตท้องท่ีใด เป็นต้น 
   กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
   พระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ .ศ.2535 
ก าหนดให้สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของประชาชนในการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 
รวมทัง้ให้องค์กรเอกชนมีสทิธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 
   กฎหมายแรงงาน 
   กฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ .ศ.
2541 และพระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ พ .ศ.2518 นัน้ เป็นกฎหมายท่ีมีสว่นในการสง่เสริม
ความเป็นประชาสงัคมอยูม่าก ไม่วา่จะเป็นการท่ีกฎหมายให้อ านาจ สหภาพแรงงาน หรือให้สทิ ธิ
ในการรวมตวักนัของลกูจ้างเพื่อตอ่รอง กบันายจ้าง จวบจนปัจจบุนั ประเทศไทยได้ให้ความส าคญั
ของประชาสงัคมตามกฎหมายแรงงานเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากประชาสงัคมดงักลา่ว มีพลงัในการ
ตอ่รองกบัฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องสงู และบางครัง้ยงัสามารถก าหนดบทบาทและแนวทางของ
รัฐบาลได้โดยอ้อมอีกด้วย 
   ประชาสังคมที่ปรากฏในกฎหมายอื่น ๆ 
   ส าหรับกฎหมายฉบบัอ่ืนท่ีมุง่เน้นในเร่ืองประชาสงัคมอยา่งชดัแจ้ง สว่นใหญ่จะ
เป็นกฎหมายท่ีออกภายหลงัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ .ศ.2540 มีผลบงัคบัใช้ เช่น 
พระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ .ศ.2542 พระราชบญัญตัิกองทนุฟื้ นฟแูละพฒันาเกษตรกร พ .ศ.2542 
พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน ) พ .ศ .2543 และ
พระราชบญัญตัิสง่เสริมการจดัสวสัดิการสงัคม พ.ศ.2546 เป็นต้น 
   รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ .ศ.2540 มีบทบญัญตัิท่ีรองรับและ
สนบัสนนุขบวนการประชาสงัคมหลายมาตรา 53 เช่น บทบญัญตัิเก่ียวกบัเสรีภาพในการรวมกลุม่
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และชมุนมุทางการเมืองในมาตรา 44 และมาตรา 45 สทิธิในการพิจารณาร่างกฎหมายเก่ียวกบั
เด็ก สตรี และคนชรา ของผู้แทนองค์การเอกชนใน มาตรา 190 สทิธิชมุชนในมาตรา 64 และ
มาตรา 56 สทิธิในการได้รับข้อมลู ค าชีแ้จงและเหตผุลเก่ียวกบัโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบ
ตอ่คณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพอนามยั และคณุภาพชีวิตของชมุชนท้องถ่ินในมาตรา 59 และการ
กระจายอ านาจสูช่มุชนในมาตรา 46 เป็นต้น 
   2) ข้อเสนอต่อการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับประชาสังคมที่ผ่านมา  
    2.1) ชาญชยั แสวงศกัดิ์ 54 ได้เสนอให้มีมาตร การในการพฒันากฎหมาย
และระบบการบริหารเพ่ือการพฒันาประเทศ ได้แก่ 
     (1) การลดบทบาทของรัฐในฐานะผู้ด าเนินการทางเศรษฐกิจและ
สงัคม โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบภายใต้การควบคมุดแูลของรัฐ 
     (2) การสง่เสริมบทบาทขององค์กรของประชาชนและภาคเอกชนให้
มีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศมากยิ่งขึน้ 
    2.2) สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์  และ สรุพล มลุะคา 55  เสนอให้ภาครัฐปรับ
บทบาทเพื่อให้มีการสนบัสนนุขบวนการประชาสงัคมท่ีมีองค์กรพฒันาเอกชนเป็นแกนส าคญัเพ่ือ
ร่วมในการพฒันาประเทศ โดย 
     (1) ออกกฎหมายในการสง่เสริมดแูลและตรวจสอบองค์ก รพฒันา
เอกชน 
     (2) ปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้เกิดการสร้างแรงจงูใจมากขึน้แก่ภาคเอกชนในการด าเนินกิจกรรมสาธารณกศุล และเป็น
มาตรการสง่เสริมให้องค์กรพฒันาเอกชนสามารถท างานช่วยเหลือชมุชนได้มากขึน้ 
    2.3) นนัทวฒัน์ บรมานนัท์ 56  ได้เสนอแนวทางในการสง่เสริมการ
ด าเนินการขององค์กรพฒันาเอกชน 2 แนวทาง คือ 
     (1) การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 3 กรณี ได้แก่ 
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    (ก) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการรองรับสถานภาพขององค์กรพฒันา
เอกชน สมควรท่ีจะขอให้ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวา่งานขององค์กร พฒันา
เอกชน เก่ียวข้องกบัสภาวฒันธรรมแห่งชาติหรือไม่ เพราะวตัถปุระสงค์ของงานเป็นคนละประเภท
กนั หากไมเ่ก่ียวข้อง ก็สมควรวางหลกัเกณฑ์ใหมว่า่องค์กรพฒันาเอกชนท่ีจะจดทะเบียนเป็น
สมาคมหรือมลูนิธิ ไมต้่องไปขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ซึง่จะเป็น
การลดขัน้ตอนในการด าเนินการ สว่นปัญหาปลีกยอ่ยตา่ง ๆ เช่น ความลา่ช้าในการจดทะเบียน 
การท่ีให้ต ารวจมาเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนและควบคมุการด าเนินงานของสมาคมหรือมลูนิธิ 
รวมทัง้เร่ืองทนุทรัพย์ในการจดัตัง้มลูนิธิซึง่มีจ านวนสงูมาก ก็สมควรท่ีจะเสนอขอให้รัฐตัง้
คณะกรรมการร่วมระหวา่งรัฐและเอกชนเพื่อหาข้อยตุิในเร่ืองดงักลา่ว 
    (ข) แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินและภาษีอากร จาก
การศกึษาพบวา่ หลกัเกณฑ์ในการได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกศุลของ
กระทรวงการคลงัยงัไมช่ดัเจน และในบางกรณียงัมอบให้เป็นดลุพินิจของเจ้าห น้าท่ี สมควรท่ีจะได้
ทบทวนหลกัเกณฑ์ดงักลา่วโดยให้คณะกรรมการร่วมในข้อ (ก)เป็นผู้พิจารณาหาแนวทางที่
เหมาะสม 
    (ค) แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านการควบคมุจากรัฐ กฎเกณฑ์ตา่ง   ๆ
ท่ีรัฐวางไว้ใช้ในการควบคมุสมาคมและมลูนิธินัน้ เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเก่า ล้าสมยัและมีการใช้ ผิด
เจตนารมณ์มาโดยตลอด ทัง้นีเ้น่ืองจากการวางกฎเกณฑ์ในแตล่ะยคุก็เพื่อแก้ปัญหาในขณะนัน้ 
เช่น ปัญหาอัง้ยี่ ช่องโจรสมาคมลบั คอมมิวนิสต์ ฯลฯ การน ากฎเกณฑ์ดงักลา่วมาใช้กบัองค์กร
พฒันาเอกชนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยเหลือสงัคมจงึเป็นการใช้กฎหมายไม่ถกูต้อง ซึง่ก็คงต้องเป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการร่วมในข้อ (ก) เช่นกนั ท่ีจะพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสม รวมทัง้
ทบทวนกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ใหมด้่วย 
   (2) การเสนอร่างกฎหมายใหม ่ โดยมีการเสนอร่างพระราชบญัญตัิสง่เสริมการ
ด าเนินการขององค์กรพฒันาเอกชน พ.ศ. .... ขึน้มา ซึง่มีความเห็นวา่เป็นแนวทาง ท่ีน่าจะเกิดผลดี
ตอ่องค์กรพฒันาเอกชนโดยสว่นรวม เพราะร่างกฎหมายดงักลา่วจะเป็นร่างกฎหมายเฉพาะของ
องค์กรพฒันาเอกชนเอง และเป็นร่างกฎหมายท่ีก าหนดให้มีการรองรับสถานะขององค์พฒันา
เอกชนและสง่เสริมการด าเนินการขององค์กรพฒันาเอกชนซึง่จะเป็นหลกัประกนัให้แก่องค์กร
พฒันาเอกชนในการด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ตอ่ไป 
 

_______________________________ 



บทที่ 3 
การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพฒันา 

 
1. กระบวนการพัฒนากฎหมาย 
 1.1 การพัฒนาร่างพระราชบัญญัตส่ิงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. .... 
  หลังจากท่ีนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ได้แถลงนโยบายต่อสภา             
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง     
ของมนษุย์ได้กําหนดให้มีการผลกัดนัการออกกฎหมายเพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
ตามนโยบายรัฐบาลด้านสงัคม ซึง่กองนิติการ สํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการยกร่างกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงร่างพระราชบญัญตัิ
สง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... ด้วย 
  เน่ืองจากเป็นภารกิจเร่งด่วน กองนิติการ จึงให้คณะเจ้าหน้าท่ีศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และนโยบายดงักล่าวแล้วสร้างกรอบแนวคิดเบือ้งต้นเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเสวนา
ย่อยต่าง ๆ เช่น คณะทํางานท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
คณะทํางานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภาคประชาชนและภาคีพัฒนา รวมทัง้คณะ
นกัวิชาการและผู้แทนองค์กรพฒันาเอกชน57 

  กองนิติการ ได้ดําเนินการยกร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 
พ.ศ. .... ตามกรอบแนวคดิท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นดงักลา่ว หลงัจากนัน้จึงนําร่างกฎหมาย
เสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายให้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ได้ส่งร่างพระราชบญัญัติ
ดงักล่าวให้สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 255058 ประกอบด้วยร่างกฎหมาย 
ตารางวิเคราะห์กฎหมายและคําชีแ้จงความจําเป็นในการตรากฎหมาย 
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 เอกสารโครงร่างพระราชบญัญติัสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา ในภาคผนวก 1 
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 หนงัสือกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ท่ี พม 0202/9773 ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2550 ใน
ภาคผนวก 2 
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 1.2 สาระสาํคัญของร่างพระราชบัญญัตส่ิงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. .... 
  ร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... ท่ี กองนิติการ ได้
ดําเนินการยกร่างแล้วเสร็จมีสาระสําคญัดงันี ้
  1) เหตผุลท่ีสมควรมีพระราชบญัญตันีิ ้เน่ืองจากการพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าอยา่ง
สมดุล และยั่งยืนอนัจะนําไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นสงัคมท่ีดีงามและอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกนั จะต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในสงัคม โดยเฉพาะภาคประชาสงัคม ซึง่เป็น
การรวมตัวกันของประชาชนโดยสมัครใจเป็นกลุ่มหรือองค์กรและมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงจําเป็นต้องมีพระราชบญัญัตินี ้เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการ
ส่งเสริมภาคประชาสงัคม รวมทัง้อาสาสมัครเพ่ือสงัคม และการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของ
องค์กรธุรกิจให้เข้ามามีบทบาทในการเป็นสว่นร่วมในการพฒันาประเทศ 
  2) กําหนดคําจํากดัความท่ีสําคญั ได้แก่ 
   “ประชาสงัคม” หมายความวา่ การท่ีประชาชนท่ีมีจิตสํานึกคณุธรรมเพ่ือสว่นรวม 
รวมตวักันเป็นกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรพฒันาเอกชน หรือองค์กรเอกชนอ่ืนด้วยความสมคัรใจ 
เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวมเป็นสําคญั เช่น กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
สังคม การพัฒนา เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ส่ือสารมวลชน สาธารณสขุ สิง่แวดล้อม ยตุธิรรม สทิธิมนษุยชน และสาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ 
   “ธุรกิจเพ่ือสงัคม” หมายความว่า การดําเนินกิจกรรมขององค์กรธุรกิจทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ได้แก่ การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน สินค้าหรือบริการ 
การเข้าร่วมดําเนินกิจกรรมกบักลุม่บคุคล ชมุชน หรือองค์กรพฒันาเอกชน หรือองค์กรเอกชนอ่ืนท่ี
ดําเนินกิจกรรมด้านประชาสงัคม รวมทัง้องค์กรธุรกิจท่ีประกอบกิจการเพ่ือสงัคมเป็นหลกั 
   “อาสาสมัคร” หมายความว่า บุคคลท่ีอาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความ
สมคัรใจ เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคม รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและพฒันาสงัคม โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน 
  3) ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์เป็นผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้
  4) หมวด 1 การสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 
   กําหนดแนวทางในการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา ได้แก่ การดําเนินการ
ปลกูฝังจิตสํานึกของประชาชนให้มีคณุธรรมการเสียสละเพ่ือส่วนรวมและการพึ่งพาตนเอง การ
ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายประชาสงัคม การส่งเสริมอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและธุรกิจเพ่ือสงัคม 
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การสนบัสนุนการรวมกลุ่มท่ีหลากหลายโดยสมคัรใจ การสนบัสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
หรือองค์กรด้านประชาสงัคม การให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ภาคประชา
สงัคมมีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกบัพฒันาตามแนวทางท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การให้
หน่วยงานของรัฐสนบัสนนุให้ข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าท่ีองค์กรได้ปฏิบตัิงาน
อาสาสมคัรท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสงัคม รวมทัง้การสนบัสนุนการดําเนินกิจกรรมของ
องค์กรธุรกิจเพ่ือสงัคม 
  5) หมวด 2 คณะกรรมการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาแห่งชาต ิ
   5.1) ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาแห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการบริหารสถาบนัสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา
เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ตัวแทนภาคประชาสังคมและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ ฯ มีอํานาจหน้าท่ีเสนอแนะและให้ความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบาย มาตรการ และแผนพฒันางานสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา
เพ่ืออนมุตัเิป็นแผนหลกั 
   5.2) ให้มีสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาแห่งชาติ
ในสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานด้าน
นโยบายและยทุธศาสตร์และให้มีอํานาจหน้าท่ีจดัทํานโยบายและแผนพฒันางานส่งเสริมประชา
สงัคมเพ่ือการพฒันา ร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบตัิงานธุรการของ
คณะกรรมการ ฯ 
  6) หมวด 3  สถาบนัสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 
   6.1) ให้จดัตัง้สถาบนัสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาเป็นหน่วยงานของรัฐท่ี
ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ให้สถาบนั ฯ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพัฒนา 
ส่งเสริมธุรกิจเพ่ือสังคม และส่งเสริมอาสาสมัครเพ่ือสังคม และให้มีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการ
ส่งเสริมให้มีการปลกูฝังจิตสํานกัของประชาชนให้มีคณุธรรม เสียสละเพ่ือส่วนร่วมและการพึ่งพา
ตนเอง สง่เสริมการรวมกลุม่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุม่และองค์กร สนบัสนนุการดําเนิน
กิจกรรมด้านประชาสังคม ประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ศึกษา วิจัย และ
จดัการความรู้ พฒันาระบบข้อมลู พฒันานวตักรรม และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
สถาบนั 
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   6.2) ใ ห้ มีคณะกรรมการสถาบันส่ง เส ริมประชาสังคมเ พ่ือการพัฒนา 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารสถาบนั กรรมการสถาบนัส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง กรรมการสถาบนัประชาสงัคม และกรรมการสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบนั การกําหนดนโยบายการบริหารงาน ให้ความเห็นชอบ
แผนการดําเนินงาน อนมุตัแิผนงาน โครงการวางระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน 
   6.3) ให้สถาบนัมีผู้ อํานวยการสถาบนัเป็นผู้บริหารกิจการ มีอํานาจหน้าท่ีเสนอ
เป้าหมายแผนงาน โครงการตอ่คณะกรรมการสถาบนั เสนอรายงานประจําปี หาการสนบัสนนุทาง
วิชาการเทคโนโลยีและเงินทนุ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของสถาบนั 
  7) บทเฉพาะกาล 
   7.1) ในวาระเร่ิมแรกท่ียงัไม่มีกรรมการซึง่เป็นประธานกรรมการสถาบนัส่งเสริม
ประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา และกรรมการภาคประชาสงัคมในคณะกรรมการตามหมวด 3 ให้
คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอ่ืนดําเนินการเท่าท่ีจําเป็นไปก่อน 
   7.2) ในระหว่างท่ียงัไม่มีสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการ
พฒันาแห่งชาติ ตามหมวด 2 ให้สํานักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ มีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบตังิานไปก่อน 
 1.3 ความเหน็ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องมีความเห็นต่อการเสนอร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมประชา
สงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... ดงักลา่ว สรุปได้ดงันี ้
  1) กระทรวงการคลงั เห็นว่าการกําหนดให้มีการจดัตัง้สถาบนัส่งเสริมประชาสงัคม
เพ่ือการพัฒนาขึน้ใหม่ เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล โดยไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน เพ่ือมุ่งหมายให้มี
ความเป็นอิสระและกําหนดคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ให้แตกตา่งจากสว่นราชการทัว่ไป แตไ่ม่
มีภารกิจแตกต่างกับภารกิจเดิมท่ีสํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ดําเนินการอยู่แล้ว ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานกังานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ พ.ศ.2545 ย่อมทําให้การปฏิบตัิงานทัง้สองหน่วยงานมีความ
ซํา้ซ้อนกัน และเป็นภาระแก่งบประมาณและทรัพยากรของประเทศโดยไม่มีความจําเป็น จึงไม่
เห็นสมควรให้มีการจดัตัง้สถาบนัดงักลา่ว 
 
 
 



58 
 

  2) กระทรวงแรงงาน เห็นชอบในหลกัการและมีข้อสงัเกต ดงันี ้
   2.1) เห็นควรเพิ่มเตมิบทบญัญตักํิาหนดให้เจ้าหน้าท่ีซึง่เป็นผู้ปฏิบตังิานประเภท
หนึ่งของสถาบนัโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณของสถาบนั (ร่างมาตรา 45 (1)) ให้
ได้รับประโยชน์ตอบแทนเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบนัด้วย เพ่ือให้เกิดความเท่า
เทียมกนัของประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับ 
   2.2) ร่างมาตรา 18 วรรคท้าย กําหนดให้กิจกรรมของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้
บงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วย
การประกันสงัคมกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว แต่ตามร่างมาตรา 3 ในร่าง
พระราชบญัญตัิฉบบันีไ้ม่ได้กําหนดนิยามคําว่าพนกังานและลกูจ้างของสํานกังานไว้ และมีความ
หมายถึงบุคลากรประเภทใด อีกทัง้ผู้ ปฏิบัติงานของสถาบันทัง้ 3 ประเภท มีความหมายและ
แตกต่างจากคําว่าพนักงานและลูกจ้างตามร่างมาตรา 18 ซึ่งอาจมีปัญหาในการตีความทาง
กฎหมาย และอาจจะส่งผลกระทบถึงการได้รับประโยชน์ทดแทนจากสํานักงานหรือท่ีมีจาก
กฎหมายตา่ง ๆ ได้ ดงันัน้ เพ่ือมิให้เกิดข้อขดัร้องเรียนในภายหลงั จงึควรกําหนดคํานิยามของคําวา่
พนกังาน ลกูจ้างของสํานกังานไว้ด้วย 
  3) สํานักงบประมาณ เห็นชอบในหลักการ แต่เห็นว่าการจัดตัง้สถาบันส่งเสริม
ประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา และการจดัตัง้สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการ
พัฒนาแห่งชาติ นัน้ เป็นการกําหนดหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึน้ถึงสองระดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูประบบราชการท่ีมีเป้าหมายเพ่ือลดขนาดกําลงัคนของรัฐ และจะมีผลโดยตรงตอ่
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มมากขึน้ และการกําหนดให้มีหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ปฏิบัติงานในเร่ืองลักษณะเดียวกันหลายหน่วยงาน ไม่สอดคล้องตามนัย มาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐและการมีผู้ รับผิดชอบต่อผลงาน ควรพิจารณา
มอบหมายภาระงานดงักล่าวให้แก่หน่วยงานในสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายในลกัษณะเดียวกนัท่ีมีอยูแ่ล้วก่อน อยา่งไรก็ตาม หากจะ
ดําเนินการจดัตัง้สถาบนัส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาก็สมควรให้ดําเนินการตามขัน้ตอน
การจดัตัง้องค์การมหาชน ซึง่คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบแล้ว 
  4) สํานกังาน ก.พ. เห็นชอบในหลกัการ แต่ไม่เห็นชอบให้มีการจดัตัง้หน่วยงานใหม่
ทัง้การจดัตัง้สถาบนัสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไมเ่ป็นสว่นราชการ
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หรือรัฐวิสาหกิจ และการจัดตัง้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา
แห่งชาติเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีในการส่งเสริมประชาสงัคม เน่ืองจากเห็นว่ากระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์ได้ปฏิบตัิภารกิจเหล่านีอ้ยู่แล้ว โดยสํานกัมาตรฐานการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์ และเห็นว่ากระทรวงสามารถทบทวนและปรับปรุงบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งมากขึน้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมเกิด
ประสทิธิภาพและประโยชน์สงูสดุได้ 
  5) สํานกังาน ก.พ.ร.มีความเห็นดงันี ้
   5.1) ไม่เห็นด้วยกับอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือ
การพฒันาตามมาตรา 15 (6) – (10) เพราะคณะกรรมการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาควร
มีหน้าท่ีส่งเสริมประชาสงัคม แต่ตามมาตรา 15 (6) – (10) กลบัมีอํานาจและหน้าท่ีวางระเบียบ
และกําหนดหลกัเกณฑ์ในลกัษณะการควบคมุ เป็นการนําเอาระบบราชการไปครอบงําองค์กรและ
เครือข่ายประชาสงัคมของภาคประชาชน รวมทัง้ควบคุมอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมของทุกภาคส่วน 
(รวมทัง้อาสาสมคัรของภาครัฐท่ีจดัตัง้โดยกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ เป็นต้น) ด้วยวิธีการวางหลกัเกณฑ์และจดัทํา
ระบบข้อมลู เท่ากับเป็นการขึน้ทะเบียนอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมทัง้หมด โดยในมาตรา 15 กําหนด
อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาแห่งชาติ ในเชิงการ
ควบคมุและกํากบัภาคประชาสงัคม ดงันี ้
    (6) วางหลกัเกณฑ์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัชุมชน 
กลุม่ และองค์กรด้านประชาสงัคม และเครือขา่ยประชาสงัคม 
    (7) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการส่งเสริม และสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชน กลุ่มและองค์กรด้านประชาสังคม และเครือข่ายประชาสังคมของ
หน่วยงานรัฐ  
    (8) วางหลกัเกณฑ์การสง่เสริมอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม 
    (9) วางหลกัเกณฑ์การสง่เสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม รวมทัง้จดัเก็บคา่ธรรมเนียม
ในการดําเนินกิจกรรมในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
    (10) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทําระบบข้อมูล
เก่ียวกบักลุม่และองค์กรด้านประชาสงัคม อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม และองค์กรธุรกิจท่ีดําเนินกิจกรรม
ธุรกิจเพ่ือสงัคม 
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   5.2) ไม่เห็นด้วยกบัการจดัตัง้สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือ
การพฒันาแห่งชาติในสํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เป็น
หน่วยงานนโยบายและธุรการของคณะกรรมการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาแห่งชาติ ควร
ให้สํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์รับผิดชอบแทน 
   5.3) ไม่เห็นด้วยกบัการจดัตัง้สถาบนัส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา และ
คณะกรรมการสถาบนัส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพัฒนา เน่ืองจากคณะกรรมการสถาบนั ฯ 
นอกจากจะมีอํานาจหน้าท่ีกํากบัการทํางานของสถาบนัส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาแล้ว 
คณะกรรมการสถาบนั ฯ ยงัทําหน้าท่ีควบคมุการดําเนินงานภาคประชาสงัคม ซึ่งตามมาตรา 33 
(4) – (7) คณะกรรมการสถาบนั ฯ เป็นผู้วางระเบียบและหลกัเกณฑ์ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริม
ประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาแห่งชาตเิป็นผู้ กําหนดในมาตรา 15 (6) – (10)  
   5.4) รัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมองค์กรเอกชนและภาคประชาชน ให้มีบทบาทควบคู่กบั
ภาครัฐ ซึ่งงานประชาสงัคมนีมี้หน้างานท่ีกว้างขวางครอบคลมุภารกิจของหลายกระทรวง ทบวง 
กรม การท่ีร่างพระราชบัญญัติจะรวมศูนย์การส่งเสริม อาจมีปัญหาการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารัฐบาลนีจ้ะครอบงําความคิดและการ
ดําเนินงานภาคประชาสงัคม นอกจากนีอ้าจเป็นเคร่ืองมือให้พรรคการเมืองท่ีเป็นรัฐบาลซึ่งนิยม
อํานาจและขาดธรรมาภิบาลใช้ประโยชน์จากร่างพระราชบัญญัติฉบับนีใ้นการสร้างฐานทาง
การเมืองถึงระดบัชมุชนและครัวเรือนได้ง่าย 
 1.4 การพจิารณาของคณะรัฐมนตรี 
  ในคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 ครัง้ท่ี 
10/2550 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2550 คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วมีประเด็นอภิปรายและ
มต ิดงันี ้
  ประเดน็อภิปราย 
  (1) ร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวได้กําหนดมาตรการและกลไกในการส่งเสริมภาค
ประชาสงัคม รวมทัง้อาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมขององค์การธุรกิจให้
เข้ามามีบทบาทในการเป็นสว่นร่วมในการพฒันาประเทศ 
  (2) ส่วนกรณีท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไม่เห็นด้วยเก่ียวกบัการจดัตัง้สถาบนัส่งเสริม
ประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาเป็นหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากเห็นว่ากระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้ปฏิบตัิภารกิจนีอ้ยู่แล้วโดยสํานักงานมาตรฐานการพัฒนาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ จึงควรให้ทบทวนและปรับปรุงภารกิจหน่วยงานเดิมให้มีความเข้มแข็งขึน้



61 
 

เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่งบประมาณโดยไม่จําเป็นนัน้ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง  
ของมนษุย์ได้หารือร่วมกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง (กระทรวงการคลงั สํานกังาน ก.พ. สํานกังาน 
ก.พ.ร. และสํานกังบประมาณ) แล้ว เห็นควรแก้ไข ๒ ประเดน็ คือ 1) ตดับทบญัญตัิในสว่นของการ
จดัตัง้สถาบนัส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา และ 2) ให้สํานกังานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์มีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการตามพระราชบญัญตัิ จึงได้ปรับปรุงร่าง
พระราชบญัญัติให้เป็นไปตามความเห็นท่ีประชุมดงักล่าว และได้เสนอร่างพระราชบญัญัติท่ีได้
แก้ไขปรับปรุงแล้ว59 มาเพ่ือพิจารณาแทนร่างพระราชบญัญตัเิดมิ 
  มตคิณะกรรมการกลัน่กรอง ฯ 
  เห็นควรอนมุตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วสง่ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนนําเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิิจารณาตอ่ไป 
  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2550 ลงมติอนุมัติตามมติ
คณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 ครัง้ท่ี 10/2550 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2550 

 1.5 การพจิารณาของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9) ซึ่งมี นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล เป็นประธานได้
ประชมุพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. ....60 
สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
  1) คํานิยามท่ีสําคญั 
   1.1) ประชาสงัคม หมายความว่า กลุม่ของประชาชนซึง่มีจิตสํานึกคณุธรรมเพ่ือ
สว่นรวมได้รวมตวักนัเป็นคณะบคุคล องค์การพฒันาเอกชนหรือองค์กรเอกชนอ่ืนด้วยความสมคัร
ใจเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวมเป็นสําคญั 
   1.2) การสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา หมายความรวมถึง การดําเนินการ
เพ่ือปลกูฝังจิตสํานึกของประชาชนให้มีคณุธรรม เสียสละเพ่ือสว่นรวม พึง่พาตนเอง สนบัสนนุการ
                                                        
59

 ร่างกฎหมายท่ีแก้ไขปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ท่ี พม 
0202/21936 ลงวนัท่ี 4 มิถนุายน 2550 ในภาคผนวก 2.1 
60

 ร่างกฎหมายท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 9) ตรวจพิจารณา ในภาคผนวก 3.1 
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รวมกลุ่มท่ีหลากหลายโดยสมคัรใจ ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรด้านประชาสงัคม สนบัสนุน
การดําเนินกิจกรรมขององค์กรด้านประชาสงัคม สง่เสริมและพฒันาเครือขา่ยประชาสงัคม สง่เสริม
อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม และสง่เสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม พฒันาระบบการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรด้านประชาสงัคม และอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระใน
การดําเนินกิจกรรมท่ีไมข่ดัตอ่แนวนโยบายแห่งรัฐ 
   1.3) ธุรกิจเพ่ือสงัคม หมายความว่า การดําเนินกิจกรรมขององค์กรธุรกิจท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม รวมทัง้การเข้าร่วมดําเนินกิจกรรมกบักลุม่บคุคล ชมุชน องค์การพฒันาเอกชน 
หรือองค์กรเอกชนอ่ืนท่ีดําเนินกิจกรรมด้านประชาสงัคม 
   1.4) อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม หมายความว่า บคุคลซึง่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสงัคม
ด้วยความสมคัรใจ เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสงัคม รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการ
ป้องกนั แก้ไขปัญหา และพฒันาสงัคม โดยไมห่วงัคา่ตอบแทน 
  2) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องให้ความร่วมมือและเปิดโอกาสให้องค์กรด้าน
ประชาสงัคมและอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพฒันาตาม
สภาพและความเหมาะสมต่อภารกิจของหน่วยงาน สนบัสนนุธุรกิจเพ่ือสงัคมและอาสาสมคัรเพ่ือ
สงัคม 
  3) กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพัฒนาแห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ภาคประชาสังคม และ
ผู้ทรงคณุวฒุิเป็นกรรมการ 
  4) กําหนดให้คณะกรรมการ ฯ มีอํานาจหน้าท่ี เช่น เสนอนโยบาย แผนงาน และ
มาตรการในการส่งเสริมประชาสงัคมต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ เสนอแนวทางปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา รวมทัง้การ
สง่เสริมอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม และการส่งเสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม วางระเบียบเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ใน
การส่งเสริมประชาสงัคม อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม และธุรกิจเพ่ือสงัคม เสนอรายงานประจําปีเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ด้านประชาสังคมในประเทศต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
  5) กําหนดให้สํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์มี
อํานาจหน้าท่ีดําเนินการสง่เสริมและสนบัสนนุประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา เช่น จดัทํานโยบายและ
แผนพฒันางานสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาเสนอตอ่คณะกรรมการ โดยคํานึงถึงการมีสว่น
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ร่วมของภาคประชาสงัคมในระดบัตา่ง ๆ รวมทัง้ให้มีการรับฟังข้อเสนอแนะของชมุชนท้องถ่ินด้วย 
เป็นศนูย์กลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัองค์กรด้านประชาสงัคม เครือข่าย
ประชาสังคม ตลอดจนบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จัดทําระบบข้อมูลท่ี
เก่ียวกบัประชาสงัคม สนบัสนนุการรวมเป็นกลุม่หรือองค์กรด้านประชาสงัคม และเครือขา่ยประชา
สงคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายประชาสังคม สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมด้านประชาสังคม รวมทัง้ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
จิตสํานึกของประชาชนให้มีคุณธรรม เสียสละเพ่ือส่วนรวม และพึ่งพาตนเอง รวมทัง้ส่งเสริม
อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม ธุรกิจเพ่ือสงัคม และการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
  6) กําหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์รักษาการตามพระราชบญัญตันีิ ้
 1.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 
พ.ศ.2551 
  1.6.1 การเสนอร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชา
สังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. .... 
   เน่ืองจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์พิจารณาเห็นว่า
การออกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาขึน้ใช้บงัคบัใน
ระหว่างนีย้ังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคม จึงได้เสนอร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... ด้วยการส่งเสริมประชา
สงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2550 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา61 

  1.6.2 การพจิารณาของคณะรัฐมนตรี 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอขอถอนร่างพระราชบญัญัติส่งเสริม
ประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา  พ .ศ .  . . . .  ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยขอให้ดําเนินการออกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีในเร่ืองนีแ้ทนเพ่ือ
ความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมตัิให้ถอนร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมประชาสงัคม
เพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... ได้ตามท่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์เสนอ และเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
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ประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
เสนอ และให้สง่สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแทนร่างพระราชบญัญตัิท่ีถอนไป 
โดยให้รับความเห็นของสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการตอ่ไปได้62 
  1.6.3 การพจิารณาของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี 
   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ. .... แล้วเสร็จโดยมีการแก้ไข
เพิ่มเติมเล็กน้อย63 และแจ้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณา
ยืนยนัเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี ซึง่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบร่าง
ระเบียบดงักลา่ว64 
  1.6.4 สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชา
สังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2551 
   ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 
พ.ศ.2551 มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้
   1) มีการกําหนดนิยามท่ีสําคัญ ได้แก่ ความหมายของประชาสังคม การ
สง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา ธุรกิจเพ่ือสงัคม และอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม 
   2) กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาแห่งชาต ิ
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่งได้แก่ ปลดักระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์และหวัหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง กรรมการภาคประชา
สงัคม และผู้ทรงคณุวฒุิ 
   3) กําหนดให้คณะกรรมการ ฯ มีอํานาจหน้าท่ีเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีใน
การกําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการในการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา ให้คําปรึกษา แนะนํา และ
ประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการตามระเบียบนีร้วมทัง้
ปฏิบตักิารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

                                                        
62

 หนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0503/1815 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2551 ในภาคผนวก 4.3 
63

 หนงัสือสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร 0901/0781 ลงวนัท่ี 25 มิถนุายน 2551 ในภาคผนวก 4.4 
64

 หนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0503/15809 ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 ในภาคผนวก 5.1 



65 
 

   4) กําหนดให้สํานักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ทําหน้าท่ีเป็นสํานกังานเลขานุการของคณะกรรมการ ฯ และมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทํา
นโยบายยทุธศาสตร์และมาตรการในการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา เป็นศนูย์กลางในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐกบัองค์กรด้านประชาสงัคม เครือข่ายประชาสงัคม องค์กร
ธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจเพ่ือสงัคม อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม ตลอดจนบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง ส่งเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนการรวมเป็นกลุ่มหรือองค์กรด้าน
ประชาสงัคม และเครือขา่ยประชาสงัคมสง่เสริมความเข้มแข็งของกลุม่องค์กรและเครือข่ายประชา
สงัคม สนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมขององค์กรด้านประชาสงัคม อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม และองค์กร
ธุรกิจซึง่ทําธุรกิจเพ่ือสงัคม รวมทัง้การดําเนินการอ่ืนในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
   5) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องให้ความร่วมมือและเปิดโอกาสให้องค์กร
ด้านประชาสงัคมและอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพฒันา
ตามสภาพและความเหมาะสมตอ่ภารกิจของหน่วยงาน 
   6) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐรวมทัง้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจออก
ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ หรือดําเนินการอ่ืนตามระเบียบนี ้
   7) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องให้ความร่วมมือ
และสนบัสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการ ฯ และสํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์ 
   8) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงาน
อาสาสมคัรท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสงัคม 
 
2. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศใช้เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 มี
บทบญัญัติท่ีเก่ียวข้องกบัประชาสงัคม เช่น ในหมวด 3 ส่วนท่ี 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการ
สมาคม มาตรา 64 ส่วนท่ี 12 สิทธิชุมชน มาตรา 66 ในหมวด 5 ส่วนท่ี 5 แนวนโยบายด้าน
กฎหมายและการยุติธรรม มาตรา 81 (5) เก่ียวกับการสนับสนุนการดําเนินการขององค์กร
ภาคเอกชน ส่วนท่ี 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ มาตรา 84 (9) เก่ียวกับการส่งเสริม สนบัสนุน 
และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ ส่วนท่ี 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มาตรา 87 (1) (2) เก่ียวกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม การตดัสินใจทางการเมือง รวมทัง้การจัดหา
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บริการสาธารณะ และมาตรา 87 (3) เก่ียวกบัการสง่เสริมสนบัสนนุการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ ในหมวด 6 ส่วนท่ี 7 มาตรา 152 เก่ียวกับการตัง้ผู้ แทนองค์การ
เอกชนเป็นกรรมาธิการวิสามญัในการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ ในหมวด 7 การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน มาตรา 163 ในหมวด 11 สว่นท่ี 1 คณะกรรมการการเลือกตัง้ มาตรา 
236 (8) เก่ียวกับการส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทขององค์การเอกชน ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน มาตรา 257 (7) เก่ียวกับการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการ องค์การเอกชน และองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน และรวมถึงในหมวด 14 การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 287 และมาตรา 290 (4) เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชมุชนท้องถ่ิน 
 2.2 กฎหมายอ่ืน 
  กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีระบุหรือมีนยัเก่ียวกับประชาสงัคมซึ่งจะมีความเก่ียวเน่ืองกับการ
บงัคบัใช้ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา พ.ศ.2551 มี
ดงันี ้
  1) พระราชบญัญตัิสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ในหมวด 
3 สว่นท่ี 2 เก่ียวกบัการสง่เสริมบทบาทขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชมุชน รวมทัง้พระราชบญัญตัิ
คุ้มครองเดก็ พ.ศ.2546 และพระราชบญัญตัผิู้สงูอาย ุพ.ศ.2546 
  2) พระราชบญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ.2551 
  3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
องค์กรสาธารณประโยชน์และพระราชบญัญตัสิง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
  4) พระราชบญัญัติสภาพฒันาการเมือง พ.ศ.2551 ซึง่ให้ความสําคญักบัการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสงัคม 
  5) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2550 ในมาตรา 53/1 ประกอบกบั
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ซึ่ง
กําหนดให้ผู้ แทนภาคประชาสงัคมมีบทบาทเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด รวมทัง้การ
บริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ 
  6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.
2552 ซึ่งออกโดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 55/1 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
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(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2550 เพ่ือให้การสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบตัิภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน
จังหวัดเป็นไปตามหลกัการบริหารวิการบ้านเมืองท่ีดี  ทัง้นี ้โดยกําหนดให้ภาคประชาสงัคมมี
บทบาทตามระเบียบดงักลา่ว รวมทัง้ให้ยดึหลกัการมีสว่นร่วมของประชาชน 
  7) นอกจากนีย้งัมีกฎหมายอ่ืน ๆ ดงัท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 ท่ีกําหนดบทบาทและการ
สง่เสริมองค์การเอกชนและองค์กรชมุชน รวมทัง้การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ตา่ง ๆ ซึง่ในการบริหารบงัคบัใช้ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือ
การพัฒนา พ.ศ.2551 จะต้องดําเนินการโดยบูรณาการกับหน่วยงาน รวมทัง้กลไกท่ีเก่ียวข้อง
ดงักลา่วข้างต้นทัง้หมด เพ่ือร่วมกนัขบัเคลื่อนประชาสงัคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะทําให้
บรรลเุจตนารมณ์ของกฎหมายตอ่ไป 
 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
บทวิเคราะห์ 

 
1. กระบวนการพัฒนากฎหมาย 
 1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการยกร่างกฎหมาย 
  การท่ีไม่มีหน่วยงานหลกัท่ีจะรับผิดชอบตามภารกิจแห่งวตัถปุระสงค์ของกฎหมายท่ี
จะร่างขึน้ใหมน่ัน้ ท าให้ต้อง มีการจดัตัง้คณะท างานเฉพาะกิจขึน้มาด าเนินการ ศกึษาและยกร่าง
กฎหมาย ซึง่มีข้อจ ากดัเก่ียวกบัความเช่ียวชาญในศาสตร์อนัเป็นรากฐานของกฎหมาย  
 1.2 การสร้างกรอบแนวคดิและเนือ้หาสาระของกฎหมาย 
  1) การด าเนินการยกร่างกฎหมายในระยะเวลาที่จ ากดัท าให้ไม่สามารถศกึษาวิจยั
สภาพปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฎีได้อยา่งครอบคลมุ ข้อมลูพืน้ฐานท่ีได้อาจไมเ่ พียงพอ และ
สง่ผลให้กฎหมายไม่ได้สนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคมอยา่งแท้จริง รวมทัง้ไมส่ามารถ
ก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) การขาดการศกึษาวิจยัทางนิติศาสตร์ท่ีเพียงพอเพื่อรองรับร่างกฎหมายอาจสง่ผล
กระทบตอ่ประสิทธิภาพในการจดัสรรทรัพยากรของสงัค ม เช่น การด าเนินภารกิจท่ีซ า้ซ้อนกนัหรือ
มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรและอ านาจหน้าท่ีท่ีไม่เหมาะสม และเป็นปัญหาตอ่การบงัคบัใช้
กฎหมาย รวมทัง้อาจสร้างปัญหาความซบัซ้อนของกฎหมายตอ่ไปได้ 
  3) โดยท่ีสาระส าคญัเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างองค์กรตามร่างกฎหมายใหมไ่ม่
สอดคล้องกบัแนวทางในการปฏิบตัิงานของกระทรวง ฯ ในปัจจบุนั ท าให้เกิดปัญหาในการก าหนด
แนวทางที่เหมาะสมในการประสานภารกิจตามกฎหมายใหมก่บัองค์กรเดิม  ทัง้นี ้กองนิตกิาร
จะต้องประสานงานเพื่อให้มีการก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมระหวา่งแนวทางตามความประสงค์
ของฝ่ายนโยบายกบัแนวทางท่ีมีจุ ดมุง่หมายตอ่ประสิทธิภาพในการขบัเคลื่อนภารกิจในปัจจบุนั
ของกระทรวง ฯ มิใช่มุง่เฉพาะแตก่ารส าเร็จขององค์กรท่ีจะจดัตัง้ตามกฎหมายใหมเ่ท่านัน้ 
  4) เน่ืองจากมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเสนอร่างกฎหมายอนัเป็นข้อจ ากดับางประการ 
ท าให้กองนิติการไม่สามารถท่ีจะร่างกฎหมายให้ตอบ สนองตอ่ความประสงค์ของฝ่ายนโยบายได้
ทัง้หมด เช่น ข้อจ ากดัเก่ียวกบัการตัง้หน่วยงานใหม ่หรือการก าหนดบทบญัญตัิเก่ียวกบัภาษีอากร 
เป็นต้น ท าให้ต้องมีการชีแ้จงท าความเข้าใจทกุครัง้และสง่ผลตอ่การขาดการสนบัสนนุจากผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการชีแ้จงร่างกฎหมายในขัน้ตอนตา่ง ๆ ต่อไปด้วย 
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 1.3 การยกร่างกฎหมาย 
  1) การยกร่างกฎหมายภายในระยะเวลาที่จ ากดั ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดในแตล่ะขัน้ตอนได้ครบถ้วนสมบรูณ์และสง่ผลให้ขาดการตัง้ค าถามตอ่การ
จ าเป็นในการตรากฎหมายอยา่งแท้จริง ซึง่เป็นปัญหาตอ่การชีแ้จงร่างกฎหมายในขัน้ตอนต่ าง ๆ 
ตอ่ไปด้วย 
  2) การรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีสว่นได้เสียหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (Stakeholders) 
   2.1) การด าเนินการยกร่างกฎหมายภายในระยะเวลาที่จ ากดั ท าให้ขาดการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ ท่ีอยูใ่นบงัคบัของกฎหมายอยา่งครบถ้วนอาจสง่ผลให้กฎหมายไม่สะท้อน
ความต้องการท่ีแท้จริงของสงัคม รวมทัง้ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.2) การขาดการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องตาม
กฎหมายอ่ืน อาจสง่ผลให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรท่ีไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้เกิดข้อขดัแย้งกบั
หน่วยงานหรือองค์กรดงักลา่ว 
   2.3) เน่ืองจากกระบวนการรับฟังความเห็นยงัอยูใ่นช่วงการพฒันา จงึมกัเกิดข้อ
ขดัแย้งเก่ียวกบัการก าหนดรูปแบบในการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนีย้งัมีแรงต้านจากผู้ ท่ีมี
ทศันคติในเชิงลบตอ่กิจกรรมดงักลา่ว โดยเห็นวา่ผลท่ีได้รับจากการด าเนินการไม่คุ้มคา่และเป็น
การสิน้เปลืองทรัพยากรโดยใช่เหต ุ
   2.4) เน่ืองจากมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัระยะเวลาและทรัพยากรงบประมาณ จงึท าให้
ขอบเขตของการรับฟังความคิดเห็นยงัไมค่รอบคลมุเท่าท่ีควร 
   2.5) ในการรับฟังความคิดเห็นท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องมีการก าหนด
ประเด็นให้ชดัเจนแล้ว ยงัต้องอาศยัข้อมลูพืน้ฐาน ท่ีถกูต้องและเป็นท่ียอมรับร่วมกนั รวมทัง้ทกัษะ
ของผู้ด าเนินการก็มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการระดมความคิดเห็นและเก็บประเด็น
ข้อเสนอแนะของผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง ทัง้ นีผ้ลสมัฤทธ์ิ ในการรับฟังความ
คิดเห็นท่ีผา่นมาจะมีความสมัพนัธ์กบัสาเหตใุดสาเหตหุนึง่ดงักลา่ว 
 
2. กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 
 2.1 ร่างพระราชบัญญัตส่ิงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. .... 
  เพื่อให้การวิเคราะห์การยกร่างกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมประชาสงัคมเพื่อการ
พฒันาเกิดความสมบรูณ์  ดงันัน้ ในเบือ้งต้นจะวิเคราะห์ ร่างพระราชบญัญตัิสง่เสริมประชาสงัคม
เพื่อการพฒันา พ.ศ. .... ฉบบัท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอในคราว
การปรับปรุงแก้ไขตามมตขิองคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 ครัง้ท่ี 
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10/2550 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2550 เพื่อให้เห็นถึงหลักการพืน้ฐานอนัเป็นท่ีมาของกฎหมายนี ้
ด้วย ดงันี ้
  2.1.1 หลักการพืน้ฐาน : ที่มาของกฎหมาย 
   จากหลกัการและเหตผุลในการเสนอร่างพระราชบญัญตัิสง่เสริมประชาสงัคม
เพื่อการพฒันา พ .ศ. .... อนัเป็นท่ีมาและเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบบันี ้ได้กลา่วถึงความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีกฎ หมายโดยแสดงให้เห็นถึงจดุมุง่หมายของการพฒันาประเทศในปัจจบุนัวา่
จะต้องมีความสมดลุและยัง่ยืน และการพฒันาในแนวทางดงักลา่วจะต้องอาศยัการมีสว่นร่วมจาก
ทกุภาคสว่นโดยเฉพาะภาคประชาสงัคม 
   แนวทางข้างต้นนัน้ถือได้วา่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากหลกัการเดมิท่ีเรียกวา่ 
“รัฐท่ีมุง่มัน่ในการพฒันา” ซึง่รัฐมีหน้าท่ีและบทบาทส าคญัในกระบวนการพฒันา  ทัง้นี ้เน่ืองจาก
โครงสร้างของสงัคมไทยในปัจจบุนัมีความสลบัซบัซ้อนยิ่งขึน้อนัเป็นผลมาจากปัจจยัทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ รวมทัง้ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ ท าให้ภาครัฐไม่สามารถด ารง
บทบาทในการจั ดการปัญหาแตโ่ดยล าพงัได้ บทบาทภาครัฐจงึคอ่ย ๆ ลดลง ในขณะเดียวกนั
บทบาทของภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนได้ขยายเพิ่มขึน้ และเป็นท่ียอมรับกนัแล้ววา่ “การ
พฒันาท่ีพึง่พิงรัฐ ” เป็นสว่นใหญ่ท าให้เกิดการบริหารปกครองประเทศท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีก้ระแสการรณรงค์เร่ืองกา รปกครองท่ีดีหรือ “ธรรมรัฐ ” หรือ “ธรรมาภิบาล ” (Good 
Governance) ของธนาคารโลกในยคุปัจจบุนัก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ท่ีท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
   หลกัการส าคญัของเร่ืองการปกครองท่ีดีของธนาคารโลกอยูท่ี่การสร้าง “ประชา
สงัคม” (Civil Society) ให้เข้มแข็ง ซึง่ตรงกนัข้ามกบัหลกัการรัฐท่ีมุง่มัน่ในการพฒันาดงักลา่ว
ข้างต้น เพราะเห็นวา่หลกัการปกครองท่ีดีเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันา (Participation) ซึง่การสร้างการมี
สว่นร่วมในการพฒันาดงักลา่วถือ ได้วา่เป็นการสร้างทนุทางสงัคม (Social Capital) ท่ีผกูโยงกนั
ด้วยความไว้วางใจ (Trusts) และเครือข่ายทางสงัคม (Social Networks) ท่ีมัน่คง อนัเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีเกือ้หนนุตอ่ผลส าเร็จของการพฒันาตามแนวคดิ “Civic Tradition” ของ Robert D.Putnum 
และประเวศ วะสี ท่ีได้น ามาประกอบกบัแนวคดิ “ธรรมิกสงัคม” ในการเสนอแนวทางในการสร้าง 
“สงัคมสมานภุาพ”  ทัง้นี ้ในหลกัการและเหตผุลของร่างกฎหมายก็ได้แสดงถึงการให้ความส าคญั
กบัการสร้างความร่วมมือในการพฒันาโดยมีการยอมรับสถานะของภาคประชาชนสงัคมให้มี
บทบาทในฐานะเป็น “หุ้นสว่นในการพฒันา” ด้วย 
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 เจตนารมณ์ของร่างพระราชบญัญตัิฉบบันีไ้ม่ใช่อยูท่ี่การจดัความสมัพนัธ์ใหมร่ะหวา่ง
ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม และภาคธุรกิจ หากแตเ่พื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกนัของทกุ
ภาคสว่นในสงัคม ในอนัท่ีจะแก้ปัญหาสงัคมร่วมกนัอยา่งมีพลงั และยงัเลง็ถึงผลบวกตอ่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วมด้วย 
  2.1.2 ขอบเขตของกฎหมาย 
   1) “ประชาสังคม” และ “องค์กรด้านประชาสังคม” 
    ค าศพัท์ท่ีใช้เก่ียวกบัแนวคดิประชาสงัคมของนกัวิชาการไทยมีท่ีมาและการ
ใช้ในหลายลกัษณะ เช่น การน ามาจากค าวา่ “Civil Society” ในภาษาองักฤษ ซึง่มีก ารแปล เช่น 
ประชาสงัคม อารยสงัคม สงัคมประชา พลงัท่ีสาม หรือสงัคมเข้มแข็ง เป็นต้น รวมทัง้การแปล
ประยกุต์เพิ่มเตมิ เช่น ประชาสงัคมรากหญ้า ประชาสงัคมสขุภาพ เป็นต้น 
    การแปลจากค าวา่ “Community” เป็นชมุชน ประชาคม ชมุชนนิยม หรือ
วฒันธรรมชมุชน 
    นอกจากนีย้งัมีการบญัญตัิค าในภาษาไทยขึน้เอง เช่น สงัคมสมานภุาพ วิถี
ประชา และประชารัฐ เป็นต้น 
    ทัง้นี ้ค าตา่ง ๆ ดงักลา่วนัน้มีความหมายร่วมกนัในภาพกว้างที่หมายถึง
กลุม่ท่ีอยูร่ะหวา่งภาครัฐและปัจเจกชน แตอ่ยา่งไรก็ตามหากพิจารณาอย่างเฉพาะเจาะจงท่ีเน้นถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประ ชาสงัคมและสว่นอ่ืน ๆ ของสงัคมได้มีการแบง่ออกเป็นสองชดุ
ความหมาย 
    ความหมายชดุแรก นิยามเป็น “ภาคท่ีสาม ” หรือ “พลงัท่ีสาม ” ซึง่แสดง
ความสมัพนัธ์ถึงภาคอีกสองภาค ได้แก่ ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 
    ความหมายชดุท่ีสอง เน้นไปท่ีรูปแบบท่ีเป็นอดุมคตริะหวา่งสมาชิกภายใน
ประชาสงัคม สมาชิกประชาสงัคมจะมีวิสยัทศัน์และวตัถปุระสงค์ร่วมกนั มีการตดิตอ่สื่อสารกนั มี
การเรียนรู้ร่วมกนั มีเครือข่ายการท างานร่วมกนั ทัง้นีจ้ะต้องไมเ่ป็นความเคลื่อนไหวทางอดุมการณ์
เท่านัน้ หากแตต้่องมีการท างานจริงขององค์กรประชาสงัคมด้วย 
    ในการนี ้เมื่อพิจารณาจากบทนิยามของ “ประชาสงัคม” และ “องค์กรด้าน
ประชาสงัคม” ในร่างกฎหมายมาตรา 3 แล้ว จะเห็นวา่มีความสอดคล้องไปในทางความหมายชดุ
ท่ีสอง 
    เม่ือพิจารณาบทนิยามในมาตรา 3 ประกอบกบัมาตรา 5 มาตรา 6 และ
มาตรา 15 จะเห็นถึงขอบเขตความครอบคลมุของกฎหมายทัง้ในด้านความหมายแ ละ
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ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัสว่นอ่ืน ๆ กลา่วคือในด้านขอบเขตของความหมาย องค์กรด้านประชา
สงัคมเป็นการรวมตวักนัในหลายลกัษณะ อาจเป็นกลุม่บคุคล ชมุชน หรือองค์กรพฒันาเอกชน 
(NGO)  ดงันัน้ “ประชาสงัคม” (Civil Society) จงึไมใ่ช่เฉพาะ NGO เท่านัน้ แตจ่ะหมายถึงกลุม่ใด
ก็ได้ท่ีไม่ใช่รัฐ เป็นอิสระอยูน่อกรัฐ และมีการเคลื่อนไหวอยูร่ะหวา่งรั ฐกบัปัจเจกชน ซึง่รูปแบบของ
องค์กรด้านประชาสงัคมดงักลา่วมีลกัษณะร่วมท่ีสอดคล้องกบัความเห็นของนกัวิชาการไทยหลาย
ท่าน เช่น อเนก เหลา่ธรรมทศัน์ ประเวศ วะสี และ อนชุาต ิพวงส าลี เป็นต้น 
     ส าหรับกิจกรรมขององค์กรด้านประชาสงัคมตามมาตรา 3 ได้แสดง
ตวัอยา่งไว้หลากหลาย เช่น กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาสงัคม การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันา
คณุภาพชีวิต การศกึษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม สื่อสารมวลชน สาธารณสขุ สิง่แวดล้อม ยตุิธรรม 
สทิธิมนษุยชน และสาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ ซึง่กลุ่ มองค์กรในลกัษณะ Public – Interest – Groups 
ท่ีหลากหลายนีเ้ป็นการผสมผสานความหลากหลายและร่วมกนัท างานบนความแตกตา่งอนัเป็น
ความสมัพนัธ์เชิงสาธารณะ (Civic Relationship)  
     ในด้านความสมัพนัธ์ของภาคประชาสงัคมกบัสว่นอ่ืน ในมาตรา 5 ได้
แสดงให้เห็นวา่กระบวนการสง่ เสริมประชาสงัคมจะเร่ิมตัง้แตก่ารปลกูฝังจิตส านกึอนัเป็นฐานราก
ของประชาสงัคมไปจนถึงการสง่เสริม สนบัสนนุองค์กรด้านประชาสงัคม ตลอดจนการก าหนด
บทบาทของภาครัฐท่ีมีตอ่ภาคประชาสงัคม แตอ่ยา่งไรก็ตามหลกัการความเป็นอิสระขององค์กร
ด้านประชาสงัคม (Autonomous) เป็นสิง่ท่ีกฎหมายให้ความส าคญัโดยบญัญตัิไว้ในมาตรา 5 วรรคสอง 
   2) เครือข่ายประชาสังคม 
    นอกจากจิตส านกึประชาสงัคม และโครงสร้างองค์กรประชาสงัคมแล้ว 
เครือข่ายประชาสงัคม (Civic Network) ก็เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของประชาสงัคม โดยจะ
เช่ือมโยงองค์กรและปัจเจกชนอิสระเข้าด้วยกนั  ท าให้เกิดการสื่อสารการสนทนาระหวา่งองค์กร
เหลา่นีก้บัปัจเจกชนและสาธารณชนในเครือข่ายประชาสงัคม สว่นในด้านรูปแบบของเครือข่าย
ประชาสงัคม จะต้องมีการติดตอ่สื่อสารระหวา่งกนัอยา่งตอ่เน่ืองและเช่ือมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือโดยต้องเป็นการสื่อสารแนวราบ จนท าให้เกิดการแล กเปลี่ยนข้อมลูและความรู้อยา่ง
กว้างขวาง ตลอดจนเกิดการแพร่ขยายการรับรู้และยกระดบัส านกึสาธารณะ อนัเป็นการเปิดพืน้ท่ี
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทัง้เปิดพืน้ท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ด้วย 
    ในการนี ้เมื่อพิจารณาบทนิยามในร่างกฎหมายมาตรา 3 เก่ียวกบั 
“เครือข่ายประชาสงัคม ” จะมีลกัษณะของการเช่ือมโยงกลุม่บคุคล ชมุชน องค์กรพฒันาเอกชน 
หรือองค์กรเอกชนอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจกรรมด้านประชาสงัคมร่วมกนั โดยไม่ได้
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กลา่วถึงสมาชิกองค์กรอนัเป็นปัจเจกชน เท่ากบัเป็นการมองการเช่ือมโยงผา่นองค์กรด้านประชา
สงัคมอนัเป็นผลจา กปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในแตล่ะองค์กรแล้ว  ทัง้นีโ้ดยมีเป้าหมายเพื่อให้
เกิดการสื่อสาร การเรียนรู้และการร่วมมือในระดบัตา่ง ๆ 
    มีข้อสงัเกตวา่ในมาตรา 6 นอกจากได้บญัญตัิถึงการเปิดโอกาสและการให้
ความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐตอ่องค์กรด้านประชาสงัคมแล้ว ยงัรวมถึงเครือข่ายประชาสงัคม
ด้วย ซึง่เท่ากบักฎหมายมองวา่ “เครือข่ายประชาสงัคม ” เป็นกลุม่หรือองค์กรรูปแบบหนึง่ท่ีมี
ลกัษณะเป็นการผนกึก าลงักนัขององค์กรด้านประชาสงัคมท่ีเก่ียวข้องในเครือข่ายดงักลา่ว 
   3) ธุรกิจเพื่อสังคม 
    เม่ือพิจารณาบทนิยาม “ธุรกิจเพื่อสงัคม ” ใน ร่างกฎหมายมาตรา 3 
ประกอบกบับทบญัญตัิอ่ืน ได้แก่ มาตรา 5(5) มาตรา 7 มาตรา 15 (5), (8), (9) และมาตรา 17 
(9), (10), (11) แล้วจะเห็นวา่ร่างกฎหมายฉบบันีไ้ม่ได้มีจดุมุง่หมายโดยเฉพาะเจาะจงไปท่ีการ
สร้างหน้าท่ี (Duty) หรือการสร้างมาตรฐาน (Standard) ตามกฎหมายแก่องค์ กรธุรกิจท่ีด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสงัคม แตมี่วตัถปุระสงค์ท่ีจะสง่เสริมองค์กรธุรกิจท่ีจะด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยการสร้างช่องทางหรือโอกาสแก่
องค์กรธุรกิจดงักลา่ว ทัง้การสนบัสนนุข้อมลูการประสานงานและการให้ความร่วมมือในด้านตา่ง ๆ 
ตลอดจนการฝึกอบรมและการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการสร้างความ
เข้มแข็งแก่ภาคประชาสงัคม รวมทัง้การสนบัสนนุแนวทางการสร้าง “บรรษัทภิบาล ” ในมิตขิอง 
“CSR” ให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมอีกด้วย 
    การท่ีก าหนดให้มีการสง่เสริมธุรกิจ เพื่อสงัคมในกฎหมายฉบบันี ้นอกจาก
จะเกิดผลดีตอ่สงัคมแล้ว ยงัสง่ผลบวกตอ่พลงัของภาคประชาสงัคมด้วย และในท่ีสดุแล้ว
เป้าหมายของการพฒันาภายใต้ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสงัคมก็จะ
สามารถปฏิรูปสงัคมให้มีความเข้มแข็งและเตบิโตอย่างยัง่ยืนและสมดลุได้ 
   4) อาสาสมัครเพื่อสังคม 
    ปฏิญญาอาสาสมคัรไทย ระบไุว้วา่ “อาสาสมคัรท่ีพงึประสงค์ต้องมีจิต
วิญญาณของอาสาสมคัร เป็นผู้ปฏิบตัิงานด้วยความสมคัรใจเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน สงัคม
และประเทศชาต ิโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน เป็นผู้ มีอดุมการณ์โดยถือประโยชน์สว่นร่วมเหนือกวา่
ประโยชน์สว่นตน ท างานด้วยความเสียสละ กระตือรือร้น เอือ้อาทร บริสทุธ์ิใจ และมีศรัทธาท่ีจะ
ท างานอาสาสมคัร” ซึง่ค าประกาศค ามัน่สญัญาดงักลา่วได้แสดงถึงรากฐานหรือจิตวิญญาณแห่ง
ความเป็นอาสาสมคัร อนัจะท าให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของ “อาสาสมคัร” กบั “ประชาสงัคม” 
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    แนวคิ ดในการให้ความหมายเก่ียวกบัประชาสงัคมท่ีสะท้อนให้เห็น
คณุลกัษณะพืน้ฐานท่ีท าให้องค์กรประชาสงัคมแตกตา่งไปจากองค์กรอ่ืน โดยจะบง่บอกถึงระบบ
คณุคา่และจริยธรรมท่ีแฝงฝัง อาทิ การท าประโยชน์เพื่อสาธารณะเป็นท่ีตัง้ (Pursue for Public 
Goods)  ความมีอิสระ (Autonomous) ตลอดจนมีความเป็นอาสาสมคัร (Voluntary Orientation) 
หรือท่ี Alexis de Tocqueville เรียกวา่ “Voluntary Religion” อนัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของ
ประชาสงัคม ด้วยเหตนีุอ้าจกลา่วได้วา่ คณุสมบตัิพืน้ฐานของปัจเจกชนท่ีเป็นสมาชิกขององค์กร
ประชาสงัคมต้องมีจิตวิญญาณความเป็นอาสาสมคัรอยูด้่วยเสมอ 
    เม่ือพิจารณาจากร่างกฎหมายมาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม “อาสาสมคัร
เพื่อสงัคม” และ “ประชาสงัคม” แล้ว ก็จะพบวา่ทัง้สองค ามีรากฐานเดียวกนัคือจิตส านกึคณุธรรม
เพื่อสว่นรวม แตกตา่งกนัแตเ่พียงวา่ประชาสงัคมมกัจะกลา่วถึงกระบวนการในรูปแบบของกลุม่
หรือองค์กร สว่นอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมเป็นการด าเนินการในลกัษณะของปัจเจกชน 
    ส าหรับขอบเขตของอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมตามร่างกฎหมายฉบบันี ้ใน
มาตรา 6 ได้ก าหนดให้ภาครัฐให้ความร่วมมือและเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรม
เก่ียวกบัการพฒันาด้วย  ทัง้นีมี้บทบญัญตัิท่ีเก่ี ยวข้อง ได้แก่ มาตรา 5(1), (4) มาตรา 15 (5), (7), 
(9) มาตรา 17 (5), (8), (10), (11) และมาตรา 8 
  2.1.3 สาระส าคัญของการส่งเสริมประชาสังคมในกฎหมาย 
   1) รากฐานของประชาสังคม 
    Jurgen Habermas ได้เสนอแนวคดิวา่ด้วย “อาณาบริเวณสาธารณะ ” 
(Public Sphere) ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่การปรากฏขึน้ของสื่อมวลชนในเชิงพาณิชย์และรูปแบบของ “รัฐ
สวสัดิการ” ท าให้อาณาบริเวณสาธารณะเร่ิมเสื่อมสลายลงรวมทัง้สง่ผลให้ปัจเจกชนหนักลบัไปสู่
ระบบความสมัพนัธ์ในเชิงพึง่พิง (Client Relation) เครือข่ายการพึง่พิงปกคลมุอยูเ่หนือปัจเจกชน 
จิตส านกึของปัจเจ กชนเร่ิมเบี่ยงเบนไป จากท่ีเคยให้ความสนใจในเร่ืองสว่นร่วมกลบัมุง่สูค่วาม
สนใจในลกัษณะเฉพาะสว่นเฉพาะตน และท าให้ปัจเจกชนจ านวนมากไมส่นใจท่ีจะเข้ามามีสว่น
ร่วมทางการเมือง อนัเป็นปัญหาส าคญัซึง่ถือเป็นอนัตรายตอ่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ส าหรับในสงัคมไทย อเนก เหลา่ธ รรมทศัน์ วิเคราะห์วา่คนไทยไมค่อ่ยรู้สกึวา่ตนเป็นพลเมือง 
(Citizen) ลกึ ๆ มกัคดิวา่ตวัเป็นไพร่ และมกัจะโหยหาระบบอปุถมัภ์   แตอ่ยา่งไรก็ตาม สภาพ
สงัคมไทยในปัจจบุนันีมี้ความซบัซ้อนยิ่งขึน้ ท าให้รับไม่สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ประชาชนได้อยา่งครบถ้วน ความพยายา มท่ีจะเป็นรัฐสวสัดิการจึงไมส่ามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่ง
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สมบรูณ์ดงัท่ีได้วิเคราะห์ไว้แล้วข้างต้น ประกอบกบักระแสประชาธิปไตยท่ีพว่งมากบัรูปแบบการ
ปกครองท่ีดี (Good Governance) ท าให้ความเคลื่อนไหวในรูปแบบ “ประชาสงัคม” ปรากฏชดัเจนขึน้ 
    องค์ประกอบ อนั เป็นรากฐานของประ ชาสงัคมท่ีพอจะประมวลจาก
ความเห็นของนกัวิชาการไทย มีดงันี ้
    (1) การมีจิตส านกึสาธารณะหรือจิตส านกึเพื่อสว่นรวม (Public 
Consciousness) หรือจิตส านกึประชาสงัคม  (Civic Consciousness) ซึง่ถือเป็นส านกึแห่งความเป็น
พลเมือง (Citizenship) โดยมี “คณุธรรมแบบพลเมือง ” ซึ่งเน้นการมีจริยธรรมเพ่ือสว่นร่วม (Civic 
Virtue) ทัง้นี ้ความเป็นพลเมืองจะเป็นผู้ เรียกร้องการมีสว่นร่วม รู้สกึมีพนัธกิจตอ่สงัคม กล้าคดิ
กล้ารับผิดชอบและเสียสละตอ่สว่นร่วมเพื่อความยัง่ยืนของพลเมืองเองในระยะยาว 
    (2) อดุมการณ์ทางพระพทุธศาสนาในระดบับคุคลท่ีเน้ นการพึง่ตนเอง 
ส าหรับความสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอกมีหลกั “ทิศหก ” และการปฏิบตัิตอ่กลัยาณมิตร ได้แก่ 
ความรัก ความเอือ้อาทรตอ่กนั และความสมานฉนัท์ อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาสงัคม 
    (3) แก่นความคิดเสรีนิยมที่เน้นปัจเจกชนมีพืน้ฐานท่ีให้ ความส าคญักบั
การเคารพในวิถีชีวิตและทรัพย์สนิของบคุคล อนัเป็นท่ีมาของเร่ืองความเท่าเทียมและสทิธิทางการ
เมืองทัง้ปวง ปัจเจกชนจะรู้จกัความรับผิดชอบและพฒันาศกัยภาพตนเองในลกัษณะการพึง่พา
ตนเอง และสิ่งท่ีควบคูก่นัก็คือความเป็นอิสระของปัจเจกชน 
    จิตส านกึคณุธรรมเพื่อสว่นรวม การพึง่พาตนเอง และความเป็นอิสระของ
ปัจเจกชนดงักลา่ว นบัวา่เป็นหวัใจส าคญัของการเคลื่อนไหวในภาคประชาสงัคม ซึง่อาจกลา่วได้
วา่ทัง้สามสว่นดงักลา่วเป็นจิตวิญญาณอนัเป็นรากฐานของประชาสงัคม 
    บทบญัญตัิในร่างกฎหมายท่ีกลา่วถึงรากฐานขอ งประชาสงัคม ได้แก่ ใน
มาตรา 5(1) และวรรคสอง มาตรา 17(5) รวมทัง้ในมาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม “ประชาสงัคม” 
    อนึง่ กลา่วได้วา่รากฐานประชาสงัคมดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น มิใช่สิ่งแปลก
ใหมข่องสงัคมไทยมาแตด่ัง้เดมิ รวมทัง้มิใช่สิง่แปลกแยกของสงัคมไทยในยคุปัจจบุนั หาก แต่
โครงสร้างและปัจจยัท่ีเป็นบริบทท าให้การปรากฏตวัของประชาสงัคมไมช่ดัเจนและไม่ตอ่เน่ือง
เท่านัน้ แตอ่ยา่งไรก็ตามสภาพและความจ าเป็นตามท่ีได้วิเคราะห์ไว้ท าให้สงัคมเลง็เห็น
ความส าคญัของกระบวนการสร้างเสริมประชาสงัคม แม้สว่นของภาคราชการเองโดยเฉพาะใน
กระทรวงการพฒันาสั งคมและความมัน่คงของมนษุย์ก็ตระหนกัถึงการพฒันาแนวใหมท่ี่ต้องก้ าว
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ร่วมไปพร้อมกบัภาคประชาสงัคม แผนงานโครงการสว่นใหญ่จงึมุง่ไปสูช่มุชนและประชาชน โดยมี
บทเรียนของความส าเร็จท่ีรอการขยายผลอยูไ่ม่น้อย 
   2) พืน้ที่ในการด าเนินกิจกรรมประชาสังคม หรือความสัมพันธ์ระหว่า ง
ภาครัฐกับประชาสังคม 
    พืน้ท่ีสาธารณะหรือมณฑลสาธารณะ (Public Sphere) ในความหมายของ
ทฤษฎีเก่ียวกบัประชาสงัคมก็คือ พืน้ท่ีซึง่อยูร่ะหวา่งรัฐกบัปัจเจกชนและจะต้องมีกิจกรรมท่ีกระท า
ร่วมกนัในพืน้ท่ีสาธารณะนี ้ในกรณีเป็นรัฐท่ีมีอ านาจมาก ขอบเขตพืน้ท่ีสาธารณะนีก็้อ าจมีขนาด
เลก็ ในทศันะของ Jeffrey Alexander ประชาสงัคมในฐานะเป็นมณฑลสาธารณะจะต้องให้
ความส าคญัตอ่ลกัษณะท่ีเป็นอิสระในตวัเอง (Autonomous) กลา่วคือ ความสามารถในการคดิและ
กระท าท่ีไม่ได้ถกูครอบง าโดยรัฐหรือตลาด สว่นในทศันะของ Hegel มองวา่การท าหน้าท่ีของ
ประชาสงัคมจะ ยงัไมบ่รรลถุึงความสมบรูณ์ ถ้าปราศจากความช่วยเหลือท่ีมาจากรัฐ รัฐจงึเป็น
หวัใจส าคญัในการปลดปลอ่ยประสิทธิภาพของประชาสงัคม 
    พืน้ท่ีสาธารณะดงักลา่วข้างต้นก็คือ พืน้ท่ีในการด าเนินกิจกรรมของประชา
สงัคมหรือเม่ือมองในมิตขิองความสมัพนัธ์ก็คือประเดน็เร่ืองความสมัพั นธ์ระหวา่งภาครัฐกบัภาค
ประชาสงัคมนัน่เอง 
    บทบญัญตัิในร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีในการด าเนินกิจกรรมประชา
สงัคม หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งภาครัฐกบัประชาสงัคม ได้แก่ มาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม 
“ประชาสงัคม ” “องค์กรด้านประชาสงัคม ” และ “เครือข่ายประชาสงัคม ” มาตรา 5 (3), (6), (7) 
มาตรา 6 มาตรา 15 (4) – (6), ร่วมกบัภาคประชาสงัคม โดยภาครัฐจะต้องค านงึถึงขอบเขตความ
เป็นอิสระของภาคประชาสงัคมด้วย ดงับทบญัญตัิในมาตรา 5 วรรคสอง 
    ทัง้นี ้จะเห็นได้วา่แนวทางของร่างกฎหมายฉบบันีไ้ด้มุง่ท่ีจะสร้างความ
ร่วมมือกบัภาคประชาสงัคม อยา่งกว้างขวาง โดยไม่ก าหนดกฎเกณฑ์วา่จะต้องเป็นองค์กรด้าน
ประชาสงัคมท่ีสนบัสนนุภาครัฐเท่านัน้ จงึจะร่วมมือกนัได้ ซึง่ได้ก าหนดขอบเขตท่ีรัฐจะต้องยอมรับ
ความเป็นอิสระของภาคประชาสงัคมอยูด้่วย หรือกลา่วในอีกทางหนึง่ก็คือ แม้องค์กรด้านประชา
สงัคมใดจะมีเป้าหมายคดัค้านหรือตอ่ต้านรัฐ ภาครัฐก็จะต้องสนบัสนนุหรือเปิดพืน้ท่ีให้เข้าร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะ หากอยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  อนึง่ เง่ือนไขพืน้ฐานของการมีสว่น
ร่วมของภาคประชาสงัคมท่ีส าคญัท่ีจะต้องค านงึถึงก็คือ หลกัความเป็นอิสระหรือความสมคัรใจ 
หลกัความเสมอภาคหรือการมีสทิธิท่ีเท่าเทียมกนั และหลกัความสามารถ 
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   3) ลักษณะและองค์ประกอบของประชาสังคม 
    เพื่อให้เห็นถึงรูปธรรมของประชาสงัคมในร่างกฎหมายนีอ้ยา่งเป็นระบบ จงึ
จะใช้ลกัษณะและองค์ประกอบของประชาสงัคมเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ดงันี ้
    (1) ลกัษณะของประชาสงัคม 
     (1.1) มีความหลากหลาย 
      ความหลากหลายในเชิงการรวมกลุม่ มีอยูใ่นร่างกฎหมาย
มาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม “ประชาสงัคม” ซึง่บญัญตัิวา่อาจรวมตวักนัเป็นกลุม่บคุคล ชมุชน 
องค์กรพฒันาเอกชน หรือองค์กรเอกชนอ่ืน และในมาตรา 5 (2) ท่ีให้มีการสนบัสนนุการรวมกลุม่ท่ี
หลากหลาย 
      ความหลากหลายในเชิงประเด็นกิจกรรมมีอยูใ่นร่างกฎหมาย
มาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม “ประชาสงัคม” ซึง่บญัญตัิวา่กลุม่หรือองค์กรด้านประชาสงัคมอาจ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาสงัคม การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันา
คณุภาพชีวิต การศกึษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม สื่ อสารมวลชน สาธารณสขุ สิง่แวดล้อม ยตุิธรรม 
สทิธิมนษุยชน และสาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ  
     (1.2) มีความเป็นชมุชน 
      ความเป็นชมุชน ซึง่หมายถึง การรวมกลุม่ท่ีเติบโตบนพืน้ฐาน
ของความสมัพนัธ์ในแนวราบ มีความเอือ้อาทร ความสามคัคีกนั เม่ือพิจารณาในร่างกฎหมาย
มาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม “ประชาสงัคม ” และ “เครือข่ายประชาสงัคม ” รวมทัง้ในมาตรา 
5(2) จะพบนยัท่ีสื่อถึงคณุลกัษณะของความเป็นชมุชนอยูด้่วย ได้แก่ การรวมตวักนัเป็นกลุม่หรือ
องค์กรด้านประชาสงัคมจะต้องมีคณุธรรมเพื่อสว่นรวม และกระท าโดยสมคัรใจ ซึง่คณุสมบตัิ
ดงักลา่วจะเป็นพืน้ ฐานของการอยูร่่วมกนัอยา่งเอือ้อาทรและสามคัคีตอ่กนัได้ และในสว่นของ
เครือข่ายประชาสงัคม ซึง่จะต้องมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ท าให้เกิดการสื่อสาร การเรียนรู้ และ
การร่วมมือกนั ก็เป็นคณุสมบตัิของความเป็นชมุชนด้วยเช่นกนั 
     (1.3) บนฐานส านกึสาธารณะ 
      ในร่างกฎหมายมาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม “ประชาสงัคม ” 
และในมาตรา 5 (1) ได้แสดงถึงรากฐานของประชาสงัคมอนัเก่ียวกบัจิตส านกึสาธารณะ หรือ
จิตส านกึคณุธรรมเพื่อสว่นรวม ซึง่จะก่อให้เกิดความเป็นชมุชนหรือกลุม่ประชาสงัคมท่ีมีพลงัอยา่ง
เป็นธรรมชาต ิ
     (1.4) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ือง 
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      การเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ืองจะต้องเกิดจากการปฏิบตัิการร่วมกนั 
รวมทัง้มีปัจจยัแวดล้อมหรือโครงสร้างพืน้ฐาน อนัได้แก่ การมีเครือข่ายประชาสงัคม ซึง่จะท าให้
เกิดการสื่อสาร เรียนรู้ดงัท่ีบญัญตัิไว้ในร่างกฎหมายมาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม “ประชาสงัคม” 
และ “เครือข่ายประชาสงัคม” 
     (1.5) มีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัเป็นเครือข่าย 
      บทบญัญตัิท่ีระบถุึงการเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัเป็นเครือข่ายของ
ประชาสงัคม รวมทัง้กบัภาคสว่นอ่ืนอนัได้แก่ อาสาสมคัรเพ่ือสงัคม และธุรกิจเพื่อสงัคม ได้แก่ ใน
ร่างกฎหมายตามมาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม “เครือข่ายประชาสงัคม ” มาตรา 5(7) มาตรา 
15(5), (6), (9) และมาตรา 17(4), (6)  
    (2) องค์ประกอบของประชาสงัคม 
     (2.1) มีวิสยัทศัน์ร่วมกนั 
      การมีเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ร่วมกนัจะท าให้ขบวนการ
เคลื่อนไหวของประชาสงัคมมีพลงั ซึง่ในร่างกฎหมายมาต รา 3 ในสว่นของบทนิยาม “ประชา
สงัคม” และ “เครือข่ายประชาสงัคม ” ได้แสดงถึงการเข้าเป็นสมาชิกกลุม่ประชาสงัคมจะต้องมี
ความสมคัรใจและมีวตัถปุระสงค์ร่วมกนั 
     (2.2) การมีสว่นร่วมอยา่งกว้างขวาง 
      บทบญัญตัิในร่างกฎหมายมาตรา 3 ในสว่นของบทนิยาม 
“เครือข่ายประชาสงัคม” มาตรา 5(7) มาตรา 15(5), (6), (9) และมาตรา 17(4), (6), (10) จะท าให้
การมีสว่นร่วมของประชาสงัคมเป็นไปอยา่งกว้างขวาง ซึง่จะรวมทัง้การมีสว่นร่วมกบัภาคสว่นอ่ืนด้วย 
     (2.3) การมีความรับผิดชอบตอ่สาธารณะในฐานะของพลเมือง 
      ร่างกฎหมายในมาตรา 3 ในสว่นของบทนิ ยาม “ประชาสงัคม ” 
และมาตรา 5(1) และวรรคสอง ซึง่กลา่วถึงจิตส านกึคณุธรรมเพื่อสว่นรวม การพึง่พาตนเองและ
ความเป็นอิสระ เป็นบทบญัญตัิท่ีสะท้อนถึงส านกึพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม 
     (2.4) มีการเรียนรู้จากการปฏิบตัิหรือท ากิจกรรมร่วมกนัและการ
พฒันาองค์ความรู้ 
      บทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้องในร่างกฎหมาย ได้แก่ มาตรา 3 ในสว่น
ของบทนิยาม “ประชาสงัคม” และ “เครือข่ายประชาสงัคม ” และมาตรา 17(7) ซึง่นอกจากมีการ
สื่อสารเรียนรู้แล้ว การวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องก็มีความส าคญัตอ่การขยายตวัหรือ
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การเคลื่อนไหวของภาคป ระชาสงัคมในอนาคต ในร่างกฎหมายนีจ้งึก าหนดให้ภาครัฐสนบัสนนุ
การวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ด้วย 
     (2.5) มีการตดิตอ่สื่อสารและการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 
      บทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้องในร่างกฎหมาย ได้แก่ มาตรา 3 ในสว่น
ของบทนิยาม “เครือข่ายประชาสงัคม ” มาตรา 15(5), (6), (9) และมาตรา 17(6), (10) ซึง่
เครือข่ายประชาสงัคมนอกจากเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาความร่วมมือภายในภาคประชาสงัคม
แล้ว ยงัสามารถแสวงหาความร่วมมือกบัภาคสว่นพนัธมิตรอ่ืนด้วย นอกจากนีย้งัเป็นการขยาย
ปริมณฑลสาธารณะใหม ่ๆ ด้วย 
     (2.6) มีระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
      ในร่างกฎหมายมาตรา 17(6), (11) ได้ก าหนดให้ภาครัฐมีหน้าท่ี
ในการด าเนินการและสนบัสนนุการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่ายประชาสงัคม 
รวมทัง้การฝึกอบรมด้วย ซึง่การด าเนินการดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่ภาคประชาสงัคมในเร่ือง
การพฒันาระบบการบริ หารการจดัการให้มีประสิทธิภาพได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามจะต้องค านงึถึง
ขอบเขตความเป็นประชาสงัคมด้วย 
   4) บทบาทของประชาสังคมในการพัฒนา 
    (1) สถานะและโอกาสของภาคประชาสงัคม 
     การท่ีร่างกฎหมายก าหนดให้มีการสง่เสริมและประสานงานร่วมกนัใน 
3 ภาค คือ ภาคประชาสงัคม ภาคธุรกิจเพื่อสงัคม และอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม จะท าให้เกิดพลงัของ
ความร่วมมือและท าให้สถานะของภาคประชาสงัคมมีความแข็งแกร่งขึน้ บทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ ในมาตรา 5(7) มาตรา 15(5), (9) และมาตรา 17 (10) 
     ส าหรับในมาตรา 15(11) ท่ีก าหนดให้มีการจดัท ารายงานประจ าปี เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ด้านประชาสงัคมในประเทศไทย เสนอตอ่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และ
เปิดเผยตอ่สาธารณชนนัน้ จะเป็นโอกาสของภาคประชาสงัคมในการแสวงหาความร่วมมือกบัแนว
ร่วมใหม ่ๆ ได้ รวมทัง้จะท าให้สถานะบทบาทของภาคประชาสงัคมมีความเดน่ชดัขึน้ด้วย 
    (2) บทบาทของภาคประชาสงัคมในการพฒันา 
     ในบทร่างกฎหมายมาตรา 6 ได้ก าหนดให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันา แม้วา่ในรายละเอียดจะต้องมีการก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงตอ่ไป แตก็่เป็นโอกาสท่ีจะได้มีการระดมความคดิในสงัคมตอ่ไปว่ากระบวนการมีสว่น
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ร่วมควรจะมีอยา่งไรบ้าง  จงึจะเหมาะสมและท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสงัคมใน
ประเทศไทยร่วมมือกบัภาครัฐในการพฒันาอยา่งมีพลงัและบรรลผุลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
     ในบทบญัญตัิมาตรา 15(4) และมาตรา 17(1) ท่ีก าหนดให้ภาคประชา
สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัท านโยบายและแผนพฒันางานสง่เสริมประชาสั งคมเพื่อการพฒันา ก็
เป็นอีกช่องทางหนึง่ท่ีภาคประชาสงัคมจะผลกัดนัให้มีการเคลื่อนไหวในแนวทางท่ีประสงค์ได้ 
  2.1.4 ข้อจ ากัด ปัญหาและอุปสรรค : ข้อค านึงต่อการก าหนดมาตรการและ
การบริหารการบังคับใช้กฎหมาย 
   1) การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา 
    การก าหนดแนวทางการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการ
พฒันาระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาสงัคมถือวา่เป็นมาตรการส าคญัอย่างหนึง่ท่ีจะสร้าง
ความส าเร็จตอ่เป้าหมายหลกัของกฎหมายฉบบันี ้ซึง่ในร่างกฎหมายมาตรา 6 ได้บญัญตัิให้มีการ
ก าหนดรายละเอียดในกฎกระทรวง โดยไม่ ได้ระบหุลกัเกณฑ์เง่ือนไขไว้เป็นกรอบท่ีชดัเจน  ดงันัน้ 
หากแนวทางที่จะก าหนดไมเ่หมาะสมรวมทัง้ไมส่ อดคล้องกบัองค์ประกอบและสภาพการณ์ท่ี
เก่ียวข้อง ก็ยอ่มน าไปสูค่วามล้มเหลวในการบงัคบัใช้กฎหมายในท่ีสดุ 
    ด้วยเหตนีุ ้การก าหนดมาตรการในกฎกระทรวงดงักลา่ว รวมทัง้ระเบี ยบท่ี
เก่ียวข้องจะต้องมีการศกึษาวิจยัเพื่อให้ได้ข้อมลูพืน้ฐานท่ีสมบรูณ์ และมีการรับฟังความคิดเห็น
จากทกุฝ่ายอยา่งรอบด้าน รวมทัง้จะต้องมีการสร้างมาตรการแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมด้วย 
เพื่อให้สามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลผุลตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายตอ่ไป 
   2) การส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 
    บทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมประชาสงัคมเพื่อการพฒันา ได้แก่ ใน
ร่างกฎหมายมาตรา 5 – 8 มาตรา 15 รวมทัง้มาตรา 17 
    แม้วา่ตามร่างกฎหมายมาตรา 5 จะได้ให้ตวัอยา่งของการสง่เสริมประชา
สงัคมเพื่อการพฒันาไว้ แล้วก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความวา่จะจ ากดัอยูเ่ฉพาะในขอบเขตดงักลา่ว
เท่านัน้ แตก่ารสง่เสริมประชาสงัคมเพื่อการพฒันาจะครอบคลมุไปถึงมาตรการตา่ง ๆ ท่ีกฎหมาย
บญัญตัิไว้ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมาตรการตามอนบุญัญตัิอนัได้แก่ กฎกระทรวงและ
ระเบียบตา่ง ๆ ด้วย 
    เม่ือพิจารณาร่างกฎหมายแล้วจะเห็นวา่ผู้ ร่างกฎหมายได้มองภาคสว่นตา่ง  ๆ
ในสงัคมวา่มีความสมัพนัธ์อยา่งเช่ือมโยงกนั อนัได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเพื่อสงัคม ภาคประชา
สงัคม ชมุชน และอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม โดยแตล่ะภาคสว่นจะเสริมหนนุซึง่กนัและกนั ทัง้นีมี้
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ประชาชนเป็นฐานส าคญั ด้ วยเหตนีุก้ารก าหนดมาตรการใด ๆ เพื่อสง่เสริมประชาสงัคมเพื่อการ
พฒันาตามกฎหมายจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตความสมัพนัธ์และผลกระทบท่ีจะมีตอ่แตล่ะภาค
สว่น รวมทัง้ขอบเขตตามท่ีก าหนดไว้ในร่างกฎหมายมาตรา 5 วรรคสองด้วย เพื่อท่ีจะท าให้การ
ขบัเคลื่อนการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
   3) การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม 
    บทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ในร่างกฎหมายมาตรา 7 มาตรา 15 (8) และ
มาตรา 17(9), (10), (11) 
    แม้วา่ภาคธุรกิจจะไมใ่ช่ภาคประชาสงัคมโดยตรง แตเ่น่ืองจากธุรกิจเพื่อ
สงัคมจะมีสว่นเกือ้หนนุตอ่ภาคประชา สงัคมเป็นอยา่งมาก ร่างกฎหมายฉบบันีจ้งึบญัญตัิให้การ
สง่เสริมประชาสงัคมครอบคลมุไปถึงธุรกิจเพื่อสงัคมด้วย ในการนี ้เมื่อกฎหมายก าหนดให้มีการ
สง่เสริมประชาสงัคมโดยการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหวา่งภาคธุรกิจกบัภาคประชาสงัคม ก็จะ
ท าให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ซึง่กนัและกนั รวมทัง้ยงัเป็นการสง่เสริม
การพฒันาคณุธรรมเพื่อสงัคมแก่บคุคลในภาคธุรกิจไปพร้อมกนัด้วย ทัง้นีธุ้รกิจเพื่อสงัคมท่ีมีฐาน
รากของคณุธรรมดงักลา่ว นอกจากจะสง่ผลตอ่การสร้างระบบบรรษัทภิบาลอนัเป็นฐานท่ีส าคญั
ขององค์กรธุรกิจเองแล้ว ยงัสง่ผลดีตอ่สังคมโดยรวม ท าให้เกิดเป็นสงัคมท่ีน่าอยูไ่ม่มีการขดูรีดเอา
เปรียบกนัอยา่งขาดจริยธรรมอีกด้วย 
    ในการนี ้ประเดน็ส าคญัท่ีหน่วยงานท่ีบริหารบงัคบัใช้กฎหมายจะต้อง
พิจารณาก็คือ ท าอยา่งไรจงึจะมีบทบาทในการชีน้ าแก่องค์กรภาคธุรกิจ รวมทัง้การสร้างกระแส
ธุรกิจเพื่อสงัคมให้ เกิดขึน้ในสงัคมไทยอนัจะผลกัดนัให้องค์กรธุรกิจสว่นใหญ่เป็นธุรกิจเพื่อสงัคม
และจะสง่ผลตอ่การสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการประชาสงัคมตอ่ไปด้วย 
   4) การส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อสังคม 
    บทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ในร่างกฎหมายมาตรา 8 มาตรา 15(7) และ
มาตรา 17(8), (10), (11) 
    อาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและประชาสงัคมมีรากฐานเดียวกนัคือการมีจิตส านกึ
คณุธรรมเพื่อสว่นรวม โดยทัง้อาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและองค์กรด้านประชาสงัคม ตา่งก็เป็นเป้าหมาย
ของกฎหมายฉบบันีเ้พียงแตมี่รูปแบบในการด าเนินการท่ีแตกตา่งกนัเท่านัน้ และกฎหมายก็ไม่ได้มี
วัตถปุระสงค์จะให้มีการรวมตวัของอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมเป็นกลุม่หรือองค์กรด้านประชาสงัคม     
แตอ่ยา่งใด เน่ืองจากทัง้อาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและองค์กรด้านประชาสงัคมตา่งก็มีธรรมชาติหรือ
ลกัษณะเฉพาะตวัท่ีสามารถด ารงสถานะอยูไ่ด้โดยตา่งเกือ้หนนุซึง่กนัและกนั ดงันัน้การก าหนด
มาตรการใด ๆ จะต้องค านงึถึงคณุลกัษณะและความสมัพนัธ์ดงัท่ีได้กลา่วมาด้วย 
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   5) กลไกของกฎหมาย : การบริหารการบังคับใช้กฎหมาย 
    (1) คณะกรรมการสง่เสริมประชาสงัคมเพื่อการพฒันาแห่งชาติ 
     บทบญัญตัิในร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คือ มาตรา 9 ถึงมาตรา 16 ซึง่
ก าหนดองค์ประกอบ รวมทัง้อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
     โดยท่ีกฎหมายฉบบันีมี้จดุมุง่หมายในการสง่เสริมภาคประชาสงัคม 
รวมทัง้การเปิดพืน้ท่ีให้เข้ามามีสว่นร่วมกบัภาครัฐ สดัสว่นของกรรมการจึงให้น า้หนกัไปท่ีกรรมการ
ซึง่มาจากหน่วยงานของรัฐมากกวา่ แตอ่ยา่งไรก็ตามก็เป็นค าถามอยู่ อีกวา่สดัสว่นของกรรมการท่ี
เหมาะสมควรจะเป็นอยา่งไรจงึจะสามารถขบัเคลื่อนนโยบายและด าเนินการให้บรรลผุลตาม
เจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบบันี ้ทัง้นีป้ระเด็นเฉพาะหน้าท่ีควรให้ความสนใจก็คือจะก าหนด
แนวทางในการสรรหากรรมการภาคประชาสงัคม รวมทัง้การคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวุ ฒิ
อยา่งไรจงึจะได้กรรมการท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีให้บรรลเุจตนารมณ์ของกฎหมายตอ่ไปได้ 
    (2) ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
     ในร่างกฎหมายมาตรา 17 ก าหนดให้ส านกังานปลดักระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานกุารของคณะกรรมการ และ
ให้มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารงานและด าเนินการตามกฎหมายนัน้ แม้วา่มาตรการตา่ง ๆ ท่ี
ก าหนดเพื่อการสง่เสริมประชาสงัคมมุง่ท่ีการเปิดพืน้ท่ีการมีสว่นร่วมกนั และการระดมทรัพยากร
เพื่อเสริมหนนุแก่ภาคประชาสงัคมก็ตาม แตเ่น่ืองจากองค์กรด้าน ประชาสงัคมมีสภาวะหรือ
ธรรมชาติ (Nature) ท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกตา่งจากองค์กรภาครัฐ รวมทัง้แนวทางตามร่าง
กฎหมายฉบบันีถื้อได้วา่เป็นการเปลี่ยนกระบวนทรรศน์จากเดมิท่ีอยูภ่ายใต้กรอบแนวคิดของรัฐ
สวสัดิการ มาเป็นการพฒันาท่ีเร่ิมมาจากฐานรากคือประชาชนท่ีมีส านกึของความเป็น พลเมือง
และการพึง่พิงตนเองเป็นหลกั  ดงันัน้การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีอยูเ่ดิมดงักลา่วมาท า
หน้าท่ีในการบริหารการบงัคบัใช้กฎหมาย อาจมีปัญหาอปุสรรคอยูบ้่าง ซึง่จะต้องมีการปรับทศันะ
ของบคุลากรผู้ปฏิบตัิงานออกจากความคุ้นชินเดิม ๆ อนัอาจเป็นอปุสรรคตอ่ความส าเร็จ ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายใหมไ่ด้ ดงันัน้จงึเป็นภารกิจท่ีส าคญัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ท่ีจะบริหารบงัคบัใช้กฎหมายให้บรรลผุลและสอดคล้องกบัทิศทางการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสงัคมในปัจจบุนั 
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 2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสั งคมเพื่อการพัฒนา 
พ.ศ. 2551 
  เน่ืองจากระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการสง่เสริมประชาสงัคมเพื่อการพฒันา 
พ.ศ.2551 ได้บญัญตัิขึน้ภายใต้กรอบความคิดชดุเดียวกบัร่างพระราชบญัญตัิสง่เสริมประชาสงัคม
เพื่อการพฒันา พ .ศ. .... ท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุ ษย์เสนอซึง่ได้มีการ
วิเคราะห์ไว้ตามข้อ 2.1 แล้ว  ทัง้นีส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการปรับแก้ถ้อยค าโดย
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระส าคญัของกฎหมาย  ดงันัน้ จงึสามารถน าบทวิเคราะห์ตามข้อ 2.1 มาใช้
กบัระเบียบ ฯ ฉบบันีไ้ด้ แตอ่ยา่งไรก็ตามด้วยล าดบัศกัดิข์องกฎหมายซึง่เ ป็นระเบียบเท่านัน้ 
มาตรการทางกฎหมายของระเบียบนีจ้งึเน้นการใช้กลไกของคณะกรรมการ ฯ เพื่อสร้างกรอบ
นโยบายและประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐตา่ง ๆ เป็นส าคญัเพ่ือผลกัดนัให้เกิดการ
สง่เสริมภาคประชาสงัคมอยา่งเป็นระบบตอ่ไป 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. การพัฒนากฎหมาย 
 จากการศกึษาการพฒันากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา ทําให้
ได้ข้อเสนอแนะต่อการพฒันากฎหมายในภารกิจของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์ตอ่ไปดงันี ้
 1.1 การพัฒนานักกฎหมายและนักวิชาการที่เก่ียวข้อง 
  เน่ืองจากกฎหมายท่ีดีเป็นผลลพัธ์ของการมีร่างกฎหมายท่ีดีและการมีกระบวนการ
พิจารณาท่ีดี ซึง่ร่างกฎหมายท่ีดีนัน้จะต้องอาศยัความสามารถของผู้ ร่างกฎหมายเป็นส่วนสําคญั  
ดงันัน้การพฒันานกักฎหมายและนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัการร่างกฎหมายจึงมีความจําเป็นและ
ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ือพฒันาทักษะในการร่างกฎหมาย 
รวมทัง้เทคนิคเชิงกระบวนการเพ่ือประมวลข้อมลูมาเป็นฐานในการร่างกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
ทัง้นีร้วมถึงการจดัการความรู้และการพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบัการพฒันากฎหมายทางสงัคมด้วย 
 1.2 การตดิตามสถานการณ์ทางสังคม 
  เพ่ือให้การพัฒนากฎหมายมีปฏิบัติการในเชิงรุก ทําให้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือทัง้
ในทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรตัง้คณะทํางานเพ่ือติดตาม
และวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมขึน้ในกองนิติการ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
คณะทํางาน ฯ จะต้องติดตามและศึกษาข้อมูลและสถานการณ์ทางสังคม ตลอดจนนโยบาย
รัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้บริหารกระทรวง ฯ รวมทัง้เตรียมการให้มีการวิจยัทัง้ทาง
สงัคมศาสตร์และการวิจยัทางนิติศาสตร์ เพ่ือท่ีจะเตรียมการและกําหนดแผนปฏิบตัิงานในการ
พัฒนากฎหมายได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม อันจะทําให้มีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการ
ดําเนินนโยบายของรัฐให้บรรลผุลสําเร็จตอ่ไป 
 1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย 
  การมีกฎหมายท่ีดีในแง่สาระของกฎหมายทัง้เนือ้หาและกลไกการใช้ จะต้อง
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ีมุ่งประสงค์ได้ โดยกฎหมายต้องสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ดงันัน้การวิจยั
เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดท่ีชดัเจนในการร่างกฎหมาย จึงมีความสําคญั ทัง้นีร้วมถึงการศึกษาวิจยั
ทางนิตศิาสตร์ เพ่ือรองรับการร่างกฎหมายในอนาคตด้วย 
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  ในการนี ้เพ่ือให้การวิจยัเป็นฐานรองรับการพฒันากฎหมายได้อยา่งสมบรูณ์ สมควรมี
การจดัทํายทุธศาสตร์การพฒันากฎหมายด้านสงัคม อนัจะทําให้มีการกําหนดบาทบาทหน้าท่ีของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจยัพืน้ฐานสนับสนุนต่อการพฒันากฎหมายอย่างชัดเจน ทําให้มีการ
พฒันากฎหมายด้านสงัคมอยา่งสอดคล้องกบัสถานการณ์และตรงตามความต้องการของสงัคมตอ่ไป 
 1.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เน่ืองจากการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันากฎหมายถือวา่เป็นประเด็นสําคญั
ของแนวคดิตามรายงานการศกึษาฉบบันี ้ซึง่นอกจากจะทําให้เกิดฉนัทามตร่ิวมกนัของสงัคมในอนั
ท่ีจะสร้างกฎหมายท่ีดีมีความเป็นธรรมและเกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็น
กระบวนการสร้างทศันคติความเป็นเจ้าของกฎหมายของประชาชน โดยจะส่งผลให้เกิดแนวร่วม
จากประชาชนในการตรวจสอบการบงัคบัใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ต่อไปด้วย  ดงันัน้ 
จงึขอเสนอแนะตอ่กระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนโดยการรับฟังความคดิเห็น ดงันี ้
  1) ควรมีการสร้างเครือข่ายการพฒันากฎหมายทางสงัคมให้กว้างขวาง เพ่ือให้เกิด
ช่องทางในการส่ือสารสนทนาของกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคมเก่ียวกับข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นทาง
กฎหมาย ซึง่จะทําให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกิดประสิทธิภาพและได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและ
ครอบคลมุ 
  2) ควรส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมในการรับฟังความคิดเห็นโดยการสร้าง
องค์กรท่ีมีความโปร่งใสและเปิดเผย รวมทัง้ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบเก่ียวข้องกบัคนในองค์กรด้วย 
  3) ในการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเปิดโอกาสให้ทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยและผู้ ท่ีคดัค้านได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี ทัง้นีก้ารมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการบงัคบัใช้กฎหมายต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยท่ีผู้ ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจะต้อง
สนองตอบต่อข้อเสนอท่ีถูกต้องและมีเหตุผลให้เป็นท่ีประจักษ์ชัด แต่อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีไม่
สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอได้ จะต้องมีการตอบชีแ้จงเง่ือนไข/เหตผุลท่ีชดัเจนด้วย 
เพ่ือสร้างการยอมรับอย่างแท้จริง รวมทัง้ยังเป็นการป้องกันแนวต้านซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการ
บงัคบัใช้กฎหมายตอ่ไปได้ 
  4) ควรมีการพฒันาเครือข่ายระบบสารสนเทศของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมลู
เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้มีความสมบรูณ์และสนองตอบตอ่ความต้องการของประชาชน ซึง่
จะเป็นแหล่งข้อมลูท่ีผู้ เก่ียวข้องจะใช้ประโยชน์ในการพิจารณาตรวจสอบ ทัง้ยงัเป็นการเพิ่มพืน้ท่ี
ในการรับฟังความคดิเห็นเพ่ือการพฒันากฎหมายท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ไปด้วย 
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  5) ควรมีการพฒันาทักษะของเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมทัง้มีการจดัการองค์ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วด้วย 
 1.5 การจัดทาํคู่มือคาํอธิบายร่างกฎหมาย 
  การพฒันาการจดัทําคูมื่อคําอธิบายในการเสนอร่างกฎหมาย (Explanatory Notes) ท่ี
มีสาระสําคญัมากกวา่การจดัทําตารางวิเคราะห์กฎหมายในปัจจบุนั จะเป็นประโยชน์ตอ่การชีแ้จง
ทําความเข้าใจร่างกฎหมายในชัน้ต่าง ๆ ไม่ให้ถูกบิดเบือนไปจากเจตนารมณ์เดิม และยังเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้เพ่ือตีความบงัคบัใช้กฎหมายต่อไปด้วย โดยคู่มือดงักล่าวจะต้องประกอบไป
ด้วยคําอธิบายหลกัการและเหตผุลอนัเป็นเจตนารมณ์เบือ้งต้น และคําอธิบายรายมาตราโดยแสดง
ถึงความเช่ือมโยงกบับทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมาของแนวคิดทฤษฎีรวมทัง้สถานการณ์ท่ีจําต้องมี
การกําหนดบทบญัญตัดิงักลา่ว 
 1.6 การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย 
  เน่ืองจากสถานการณ์ทางสงัคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา กฎหมายท่ีใช้บงัคบั
มาระยะหนึ่งอาจไม่สอดคล้องกบัปัจจยัแวดล้อมในปัจจุบนั ทําให้ขาดประสิทธิภาพในการบงัคบั
ใช้ได้  ดงันัน้ การติดตามตรวจสอบการบงัคบัใช้กฎหมายอยู่เป็นระยะ ๆ จะทําให้มีการพฒันา
กฎหมายได้ทันกับสถานการณ์ กองนิติการจะต้องกําหนดแนวทางการตรวจสอบการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีชัดเจนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น รับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียในกฎหมายและ
นกัวิชาการ รวมทัง้การวิจยัเพ่ือตรวจสอบการบงัคบัใช้กฎหมาย 
 1.7 การจัดทาํแผนนิตบัิญญัต ิ
  การพฒันากฎหมายจะต้องเก่ียวข้องอยู่กบัสถานการณ์และปัญหา โดยกฎหมายจะ
เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินนโยบาย ในขณะเดียวกนักฎหมายเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการกําหนด
นโยบายด้วย ด้วยเหตุนีจ้ึงไม่สามารถแยกกฎหมายออกมาจากนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ ซึ่ง
ยทุธศาสตร์การพฒันากฎหมายก็จะต้องสอดคล้องจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ของกระทรวง ฯ   
  การกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันากฎหมายท่ีชดัเจนและผกูพนัอยู่กบัยทุธศาสตร์ของ
กระทรวง ฯ จึงมีความจําเป็น ทัง้นีจ้ะต้องมีการจดัทําแผนนิติบญัญัติ (Legislative Plan) ระดบั
กระทรวงท่ีมีรายละเอียดและสาระสําคญัมากไปกว่าแผนพฒันากฎหมายในปัจจุบนั ในการนีใ้ห้
รวมถึงการจดัทําแผนนิตบิญัญตัริะดบักรมท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกนัด้วย 
  แผนนิติบญัญัติดงักล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดเก่ียวกับการ
พฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง การวิจัยทางนิติศาสตร์ การพฒันากฎหมายใหม่ การตรวจสอบการ
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บงัคบัใช้กฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน และการดําเนิน
ในสว่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  
2. การบริหารการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 
 2.1 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา 
  1) แนวทางในการมีส่วนร่วมควรมีความชัดเจนทัง้ประเภทกิจกรรมโครงการ 
วตัถปุระสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการร่วมทํากิจกรรม และระดบัของการมีส่วนร่วมอนัได้แก่ ระดบั
การร่วมตดัสินใจ การร่วมปฏิบตัิ และการประเมินผลกิจกรรม  ทัง้นี ้ควรมุ่งเน้นท่ีความสมดลุของ
กระบวนการมีสว่นร่วมและผลลพัธ์ของการพฒันาอยา่งสร้างสรรค์เป็นสําคญั 
   หน่วยงานของรัฐทัง้ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้ภาค
ประชาสงัคมดําเนินกิจกรรมบางประเภทอย่างเบ็ดเสร็จ โดยหน่วยงานของรัฐทําหน้าท่ีประเมินผล 
หรืออาจให้ภาคประชาสงัคมเป็นผู้ประเมินผลตรวจสอบในกิจการบางประเภทตามความเหมาะสม 
  2) การมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายหรือการมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจ
โครงการ จะต้องมีข้อมลูข่าวสารท่ีชดัเจน  ดงันัน้ การเปิดเผยข้อมลูของทุกฝ่ายจึงมีความจําเป็น
และเป็นปัจจยัตอ่ความสําเร็จของกระบวนการมีสว่นร่วม 
   ระบบการส่ือสารสองทางจะทําให้เกิดช่องทางในการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารซึง่
กนัและกนัของแตล่ะฝ่าย ทําให้มีการตดัสินใจภายใต้ข้อมลูท่ีถกูต้องและรอบด้าน  นอกจากนีค้วร
มีการสง่เสริมให้มีการสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยในกระบวนการมีสว่นร่วม อนัรวมถึงการเคารพ
ตอ่เสียงข้างน้อยด้วย เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขท่ีจําเป็นในการท่ีจะสง่ผลให้กระบวนการมีสว่นร่วมของ
หน่วยงานในภาครัฐกบัภาคประชาสงัคมดําเนินไปอยา่งมีพลงัและสร้างสรรค์ 
  3) การมีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมได้
อยา่งทัว่ถึง  ทัง้นีจ้ะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขพืน้ฐาน 3 ประการ คือ 
   (1) การมีอิสรภาพของการเข้าร่วม โดยจะต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ ไม่มีการเกณฑ์
หรือบงัคบัให้เข้าร่วม 
   (2) ความเสมอภาค โดยผู้ เข้าร่วมทกุฝ่ายจะต้องมีความเท่าเทียมกนั 
   (3) ความสามารถ โดยจะต้องมีการกําหนดคณุสมบตัิหรือเกณฑ์ความสามารถ
ของฝ่ายท่ีจะเข้าร่วมด้วย  ทัง้นีเ้น่ืองจากภาครัฐจําเป็นจะต้องดําเนินการโดยคํานึงถึงหลัก
ประสทิธิภาพด้วย 
  4) ผลสําเร็จของการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมและระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาสังคมจะต้องมีพืน้ฐานของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแข็งแกร่ง  ดังนัน้ 
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ภาครัฐจะต้องดําเนินการสร้างปัจจยัและบรรยากาศแวดล้อมท่ีเกือ้หนุนต่อวฒันธรรมการมีส่วน
ร่วมท่ีมาจากจิตสํานกึพลเมืองท่ีมุง่มัน่ของประชาชน รวมถึงการสง่เสริมสนบัสนนุให้ประชาชนได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทัง้ในเวทีประชาชน หรือสมชัชาประชาชนในระดบั
ท้องถ่ินและระดบัชาต ิ
  5) การสื่อสารในชุมชนหรือส่ือมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ือสิ่งพิมพ์หรือ
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินและส่ือวิทยหุรือวิทยุชุมชน จะมีบทบาทสําคญัต่อการให้ข้อมลูประชาชนใน
กระบวนการมีสว่นร่วม รวมทัง้ยงัเป็นแหลง่เพาะบม่จิตสํานึกพลเมืองของประชาชน  ดงันัน้ ควรมี
การใช้ประโยชน์จากส่ือดงักล่าวและสนบัสนุนส่ือท่ีเสรี รวมทัง้การผลกัดนัให้มีส่ือวิทยท่ีุเป็นของ
ชุมชนอย่างแท้จริง โดยอาจใช้ช่องทางการเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือสร้างนโยบายท่ี
เก่ียวข้องผา่นคณะกรรมการสง่เสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันาแห่งชาต ิ
  6) ในการกําหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพฒันา
ตามกฎหมายต่อไป ควรให้มีการศึกษาหาข้อมลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดมาตรการและ
การศกึษาวิจยัทางนิติศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัระบบ
กฎหมายท่ีมีอยู่ รวมทัง้ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มีสว่นได้เสียในกฎหมายหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
(Stakeholders) ด้วย ทัง้ภาคประชาสังคมและองค์กรของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้มาตรการท่ี
สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในสงัคมและมีประสิทธิภาพ อนัจะทําให้เกิดผลสําเร็จต่อการบงัคบัใช้
กฎหมายตอ่ไป 
 2.2 แนวทางในการส่งเสริมประชาสังคม 
  1) การส่งเสริมให้มีการสร้างรากฐานประชาสังคม หรือการปลูกฝังจิตสํานึกของ
ประชาชนให้มีคณุธรรมเสียสละเพ่ือส่วนรวมและการพึง่พาตนเอง อนัเป็นจิตสํานึกพลเมือง ถือว่า
เป็นภารกิจสําคญัลําดบัแรก โดยจะต้องมีการส่งเสริมแก่ประชาชนทกุกลุ่มและทกุวยั โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและเยาวชนควรให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษ เพ่ือท่ีจะเป็นฐานท่ีมั่นคงในการสร้าง
ขบวนการประชาสงัคมท่ีแข็งแกร่งในอนาคต ทัง้นีใ้นการส่งเสริมควรใช้ประโยชน์และคํานึงถึง
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและอุดมการณ์หรือความเช่ือในสงัคมด้วย เช่น อุดมการณ์ทาง
พระพทุธศาสนาเก่ียวกบัหลกัการพึง่ตนเอง เป็นต้น 
  2) การสนบัสนุนการรวมกลุ่มประชาสงัคม จะต้องให้เป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่มีการ
จดัตัง้หรือกําหนดระดบัความสําเร็จจากการจดัตัง้กลุม่หรือองค์กรด้านประชาสงัคม 
  3) ควรสนับสนุนให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่มประชาสังคมต่าง ๆ อย่าง
หลากหลายในชมุชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่ีดําเนินกิจกรรมทางด้านการพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันา



89 
 

สงัคม รวมทัง้กลุ่มเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและการเมืองหรือกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างหลากหลาย  ทัง้นี ้
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้และร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมในชุมชนให้เป็นวงจร
อยา่งบรูณาการ และเกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่การพฒันาชมุชนท่ีพึง่ตนเองได้อยา่งแท้จริง รวมทัง้จะทําให้
มีการขยายเครือข่ายภาคประชาสงัคมโดยมีแนวร่วมเพ่ิมขึน้ ทําให้ขบวนการประชาสงัคมมีความ
แข็งแกร่ง 
  4) การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายประชาสังคมในระดับต่าง ๆ ให้มีความ
หลากหลาย จะทําให้ภาคประชาสงัคมมีความเข้มแข็ง โดยภาครัฐจะต้องสนบัสนนุให้มีการสร้าง
ช่องทางการส่ือสารระหว่างกลุ่มประชาสังคมและเครือข่ายประชาสังคมให้มีความทั่วถึงและ
ต่อเน่ือง อันจะทําให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์และองค์ความรู้และขยาย
บทบาทของภาคประชาสงัคมให้กว้างขวางขึน้  ทัง้นีใ้นการดําเนินการของภาครัฐจะต้องเป็นไปใน
ลกัษณะของการอํานวยความสะดวกหรือสนบัสนนุทรัพยากรท่ีจําเป็นโดยไมแ่ทรกแซงช่องทางการ
ส่ือสารของเครือขา่ยประชาสงัคมแตอ่ยา่งใด 
  5) การพฒันาระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมประชาสงัคม รวมทัง้เพ่ือประโยชน์ของ
ภาคประชาสงัคมเองเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญั แต่จะต้องดําเนินการโดยเปิดเผยและไม่เป็นการ
ดําเนินการเพ่ือกํากบัควบคมุองค์กรด้านประชาสงัคม 
  6) การสนับสนุนการวิจยัและพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมประชาสงัคม
ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การสนบัสนนุการพฒันาทีมวิจยัของภาคประชาสงัคม
หรือชุมชนให้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายการวิจัยเชิงพืน้ท่ีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาใน
ชมุชนท้องถ่ิน นอกจากนีค้วรจดัให้มีการขบัเคลื่อนเครือข่ายการวิจยัเชิงพืน้ท่ีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาในชุมชนท้องถ่ิน นอกจากนีค้วรจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อมูลใน
ระหวา่งภาคประชาสงัคมด้วยกนัและกบัสงัคมด้วย 
  7) ในการจัดทํานโยบายและแผนพฒันางานส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือการพฒันา 
จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ให้มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัการอยา่งกว้างขวาง และให้เป็นไปโดยสอดคล้องกบัความต้องการของภาคประชา
สงัคมเป็นหลกั 
  8) ในการส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองต่าง ๆ แก่ภาคประชาสงัคม ภาครัฐจะต้องให้
ความสําคญักบัหลกัเกณฑ์ตามระเบียบ ฯ ข้อ 3 ในส่วนของบทนิยาม “การส่งเสริมประชาสงัคมเพ่ือ
การพฒันา” ได้แก่ ขอบเขตความเป็นอิสระในการดําเนินกิจกรรมของภาคประชาสงัคมท่ีจะไมถ่กูกํากบั
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หรือครอบงําจากภาครัฐ มิฉะนัน้ นอกจากจะส่งผลต่อความล้มเหลวของการบงัคบัใช้กฎหมายให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์แล้วยงัเป็นการทําลายภาคประชาสงัคม ซึง่ไมส่ง่ผลดีตอ่สงัคมโดยรวมด้วย 
  9) จากบทวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรด้านประชาสงัคมกับองค์กรภาครัฐมี
ลกัษณะหรือธรรมชาติท่ีแตกต่างกนั รวมทัง้การให้บคุลากรท่ีมีความคุ้นเคยกบัการปฏิบตัิงานใน
กรอบคดิเดิมท่ีแตกตา่งจากแนวทางในร่างกฎหมายฉบบันีเ้ป็นผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัิภารกิจใน
การส่งเสริมประชาสงัคมตามกฎหมาย อาจกระทบต่อผลสําเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้  
ดงันัน้จึงควรกําหนดให้มีการจดัตัง้สํานกังานในรูปแบบพิเศษในระยะต่อไป เพ่ือทําหน้าท่ีปฏิบตัิ
ภารกิจในการสง่เสริมประชาสงัคมตามกฎหมาย ทัง้นีเ้พ่ือให้หน่วยงานดงักลา่วสามารถดําเนินงาน
ด้วยความคลอ่งตวัและสอดคล้องกบัลกัษณะขององค์กรด้านประชาสงัคม 
 2.3 แนวทางในการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม 
  1) ในการส่งเสริมธุรกิจเพ่ือสังคม ควรผลักดันให้มีการกําหนดสิทธิประโยชน์ท่ี
เหมาะสมแก่องค์กรธุรกิจ รวมทัง้การกําหนดมาตรการทางภาษีท่ีจงูใจด้วย 
   ในการนี ้ควรสนบัสนนุให้มีการศกึษาวิจยัเพ่ือรองรับการผลกัดนันโยบายดงักลา่ว 
เพ่ือให้เห็นถึงผลตอบแทนสทุธิท่ีสงัคมจะได้รับจากการกําหนดมาตรการ รวมทัง้เป็นการสร้างแนว
ร่วมในนโยบายด้วย 
  2) การใช้มาตรการทางสงัคม โดยการสร้างกระแสสงัคมต่อธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อ
สงัคม และการประกาศเกียรตคิณุแก่องค์กรธุรกิจ จะสง่ผลบวกตอ่การขยายตวัของธุรกิจเพ่ือสงัคม  
ทัง้นีใ้นระยะแรกควรให้ความสําคญักบัองค์กรธุรกิจท่ีสมคัรใจในการดําเนินการก่อน 
  3) การพฒันาระบบข้อมลูด้านประชาสงัคมให้สมบูรณ์จะมีผลทําให้องค์กรธุรกิจมี
ช่องทางหรือโอกาสในการเช่ือมต่อกบัภาคประชาสงัคมรวมทัง้ชมุชนและสามารถดําเนินกิจกรรม
เพ่ือสงัคมได้กว้างขวาง  ทัง้นีใ้นการประสานงานขององค์กรภาครัฐผู้ รับผิดชอบจะต้องดําเนินงาน
ในลกัษณะการอํานวยความสะดวกโดยไมเ่ข้าไปกํากบัชีนํ้าจนองค์กรท่ีเก่ียวข้องขาดความเป็นอิสระ 
  4) ควรส่งเสริมให้มีหน่วยงานกลางมาทําหน้าท่ีสร้างมาตรฐานธุรกิจเพ่ือสงัคม โดย
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ซึง่รับผิดชอบในการบริหารบงัคบัใช้กฎหมาย
ฉบบันีจ้ะต้องแสดงบทบาทนําในการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัการดําเนินกิจกรรมธุรกิจเพ่ือสงัคม
และการพฒันามาตรฐานกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมรวมทัง้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล
และยงัเป็นการรองรับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะกําหนดมาตรฐานทางสงัคมใน
อนาคต ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอ่ไป 
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 2.4 แนวทางในการส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อสังคม 
  1) การกําหนดแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเพ่ือสังคมกับ
หน่วยงานของรัฐ โดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมในกิจกรรมท่ีหลากหลายและไม่มีขัน้ตอนท่ียุ่งยาก
จนเกินไป จะทําให้อาสาสมคัรเพ่ือสงัคมมีการขยายตวัเพิ่มขึน้   
  2) การใช้มาตรการทางสงัคมโดยการยกย่องเชิดชเูกียรติจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัต่อ
การขยายตวัของอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม ทัง้นีน้อกจากการใช้กลไกของภาครัฐแล้ว การสนับสนุน
ภาคส่ือมวลชนเพ่ือแสวงหาอาสาสมัครท่ีมีผลงานดีเด่นมาประกาศต่อสาธารณชนก็จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การสง่เสริมงานอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมเป็นอยา่งมาก 
  3) ควรมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทัง้อาสาสมัครในองค์กรและ
อาสาสมคัรอิสระ ซึง่นอกจากจะทําให้บทบาทอาสาสมคัรเพ่ิมขึน้แล้วยงัส่งผลบวกต่อการพฒันา
ความเข้มแข็งของขบวนการประชาสงัคมด้วย 
  4) เน่ืองจากอาสาสมัครเพ่ือสังคมส่วนหนึ่งจะดําเนินกิจกรรมในลักษณะของ   
ปัจเจกชน  ดังนัน้ การสร้างระบบข้อมูลกลางท่ีเข้าถึงง่ายจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของ
อาสาสมคัรเพ่ือสงัคมดงักลา่ว 
  5) ในกิจกรรมบางประเภทสมควรสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่อาสาสมัครด้วย 
นอกจากนีอ้าจรวมถึงการประกนัภยัแก่อาสาสมคัรท่ีเส่ียงภยัด้วย 
 2.5 การบริหารงานด้านบุคลากร 
  ในระยะแรกของการบริหารการบงัคบัใช้กฎหมายจะต้องให้ความสําคญักบัการเตรียม
ความพร้อมของบคุลากรผู้ปฏิบตังิาน ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางตามระเบียบฉบบั
นี ้รวมทัง้การปรับทัศนคติและการพัฒนาทักษะให้เหมาะสมในการประสานงานกับบุคคลและ
องค์กรท่ีมีลกัษณะเฉพาะเช่นองค์กรด้านประชาสงัคม เพ่ือให้การบริหารการบงัคบัใช้กฎหมาย
สอดคล้องกับทิศทางการเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคมและบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายตอ่ไป 
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