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หน่วยที่ 13
การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับ

ชุมชนนิยม
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13-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 13

การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับ

ชุมชนนิยม

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 13.1  พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายของแนวคิดประชาสังคม

 13.1.1  พัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม

 13.1.2 สถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดประชาสังคมในศตวรรษที่ 21

 13.1.3 แนวคิดทฤษฎีทางด้านประชาสังคม

ตอนที่ 13.2  พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายของแนวคิดชุมชนนิยม

 13.2.1  พัฒนาการของแนวคิดชุมชนนิยม

 13.2.2  สถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดชุมชนนิยมในศตวรรษที่ 21

 13.2.3  แนวคิดทฤษฎีทางด้านชุมชนนิยม

ตอนท่ี 13.3  ความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยม ประเด็นท้าทายและแนวโน้ม

การศึกษาในทศวรรษหน้า

 13.3.1  ความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยม

 13.3.2  ประเด็นท้าทายของการศึกษาประชาสังคมกับชุมชนนิยม

 13.3.3  แนวโน้มการศึกษาประชาสังคมกับชุมชนนิยม

แนวคิด
1.   ประชาสังคมคือภาคส่วนท่ีไม่ใช่รฐัและตลาด โดยมีลกัษณะเป็นเรือ่งส่วนรวมและกนิความ

ถงึภาคส่วนทีส่าม องค์กรนอกภาครฐั กลุม่ทางสงัคม ขบวนการทางสงัคม เครอืข่ายสงัคม 

และชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนที่รักษารากเหง้าของตนเอง ซึ่งเน้นความมีอารยะ กล่าวคือ 

ไม่ใช้ความรุนแรงและอยู่บนฐานของความเคารพผู้อื่น และยึดหลักศีลธรรมบางประการ 

ทัง้น้ี มคีวามเชือ่มร้อยกบัฐานแนวคิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการพฒันาชมุชนท้องถ่ิน การพัฒนา

ประชาธิปไตย และขบวนการทางสังคม อีกทั้งมีองค์ประกอบส�าคัญ คือ การให้ความ

ส�าคญักบัความเป็นพลเมอืงของทกุคน การขบัเคลือ่นผ่านพลงัอาสาสมคัร และการค�านงึถงึ 

ผลประโยชน์สาธารณะ
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13-3การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม

2.  แนวคดิชุมชนนยิมมสีองกระแสหลกั กระแสแรก มีรากฐานมาจากการต่อต้านฐานคิดแนว

เสรีนิยม โดยมองชุมชนว่ามีคุณค่าและควรมีบทบาทในการก�าหนดความเป็นปัจเจกชน

มากกว่าท่ีปัจเจกจะไปก�าหนดหน้าตาชุมชนได้ตามต้องการ ส่วนกระแสที่สอง เติบโตมา

จากการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจสังคมของฝ่ายซ้ายจัด กระแสนี้จึงตอบโต้กระแสแรกที่

ในช่วงหลังถูกครอบง�าโดยทุนนิยม (มีการปรับตัวในยุคทุนนิยม) โดยถูกเรียกใหม่ว่าเป็น

แนวชุมชนนิยมที่ตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่ โดยแนวคิดทฤษฎีทางด้านชุมชนนิยมมี

ค�าอธิบายหลักคือหลักศีลธรรมน้ันค�้าจุนโลก โดยแหล่งศีลธรรมอยู่ที่การบ่มเพาะของ

สังคมที่ต่อเนื่อง โดยสังคมในความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็คือชุมชน ซึ่งท�าหน้าที่

เสมือนเป็นอิฐบล็อกที่วางโครงสร้างพื้นฐานทางศีลธรรมให้กับปัจเจกชน อนึ่ง ส�าหรับ

แนวคดิชมุชนนยิมในสังคมไทย ถกูใช้ปะปนกบัแนวคดิวฒันธรรมชมุชน เศรษฐกจิชมุชน 

การพัฒนาเชิงพุทธ และแนวคิดสิทธิชุมชน

3.  ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดประชาสังคมกับแนวคิดชุมชนนิยมเกิดขึ้นจากข้อต่อที่

ส�าคัญนั่นคือแนวคิดทุนทางสังคม ซึ่งมองว่าทุนทางสังคมท�าให้การขับเคลื่อนร่วมกันของ

ประชาสังคมนั้นเป็นไปได้ พร้อมกับที่เรียกร้องให้เกิดการเพิ่มพันธะของชุมชนต่อสมาชิก

ของตนเอง อย่างไรก็ตาม แนวคิดประชาสังคมต่างจากแนวคิดชุมชนนิยมในมิติที่ส�าคัญ

คือการไม่ปฏิเสธหรือแม้แต่ไปได้ดีกับแนวคิดเสรีนิยม อีกทั้งแนวคิดประชาสังคมมอง

ปัจเจกชนในแง่บวกมากกว่าแนวคิดชุมชนนิยม ส่วนประเด็นท้าทายของการศึกษาประชา

สังคมที่ส�าคัญ คือ ยากที่จะหาความเข้าใจหน่ึงเดียวท่ีตรงกันในการใช้แนวคิดนี้ และยาก

ที่จะมองประชาสังคมเป็นภาคส่วนที่สามที่เป็นอิสระจากรัฐและทุนได้จริง ในขณะที่

ประเด็นท้าทายส�าหรับการศึกษาชุมชนนิยมที่ส�าคัญ คือ การสร้างความภาคภูมิใจใน

ตนเองหรือสร้างส�านึกรักษ์ท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกชุมชนมั่นใจในคุณค่าของตนเองและมี

ศักดิ์ศรีนั้นไม่สามารถปรบมือข้างเดียวได้ จากที่ในโลกความเป็นจริงเราอยู่ท่ามกลาง 

การดูหม่ินดูแคลนกันจากคนภายนอก ทั้งน้ี แนวโน้มการศึกษาประชาสังคมที่ส�าคัญคือ 

การกลายเป็นแนวคิดที่ใช้พ่วงกับแนวคิดอ่ืนมากขึ้น ความเป็นสากลที่มากขึ้น การเน้น

บทบาทขององค์กรทางศาสนาและองค์กรที่อิงความเชื่อมากขึ้น และการถูกแทนที่ด้วย
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13-4 การวิเคราะห์การเมือง

แนวทางสมัยใหม่อย่างภาคีรัฐ-สังคม-ประชาชน การสร้างเครือข่าย และการสร้างความ

ร่วมมือ อนึ่ง ส�าหรับแนวโน้มการศึกษาแนวคิดชุมชนนิยมที่ส�าคัญ คือ มีลักษณะที่อยู่ 

ในรูปของการส่งเสริมการพัฒนาหรือการก�าหนดนโยบายสาธารณะที่เอาชุมชนเป็นฐาน

มากข้ึน รวมถึงมีการแปลงร่างเป็นท้องถิ่นนิยมและเมืองนิยม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 13 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายพัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายของแนวคิดประชาสังคมได้

2.  อธิบายพัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายของแนวคิดชุมชนนิยมได้

3.   อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยม ประเด็นท้าทายและแนวโน้ม

การศึกษาในทศวรรษหน้าได้
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13-5การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม

ตอนที่ 13.1

พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายของแนวคิดประชาสังคม 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 13.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 13.1.1  พัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม

เรื่องท่ี 13.1.2  สถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดประชาสังคมในศตวรรษที่ 21 

เรื่องท่ี 13.1.3  แนวคิดทฤษฎีทางด้านประชาสังคม 

แนวคิด
1.  ในเชิงพัฒนาการ ค�านี้ถูกใช้มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ทว่าการพัฒนาในเชิงแนวคิด 

เพิ่งเริ่มต้นจริงจังในศตวรรษที่ 19-20 โดยถูกใช้มากที่สุดในการอ้างถึงภาคส่วนที่ไม่ใช่

รัฐและตลาด โดยมีลักษณะเป็นเรื่องส่วนรวม ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล อีกทั้งกินความถึง

ภาคส่วนที่สาม องค์กรนอกภาครัฐ กลุ่มทางสังคม ขบวนการทางสังคม เครือข่ายสังคม 

และชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนที่รักษารากเหง้าของตนเอง อนึ่ง แนวคิดนี้เน้นย�้าว่าภายใต้

ประชาสังคมจะต้องเคลื่อนไหวหรือกระท�าการอย่างมีอารยะ นั่นคือ ไม่ใช้ความรุนแรง

และอยู่บนฐานของความเคารพผู้อ่ืน และยึดหลักศีลธรรมบางประการ 

2.  ในแนวกว้าง แนวคดิประชาสงัคมเปลีย่นแปลงไปได้ตามยุคสมัยและขึน้อยู่กับบรบิท โดย

แนวคิดน้ีไม่ใช่แนวคิดแบบโดด ๆ ทว่ามักจะเชื่อมร้อยกับฐานแนวคิดอื่น ๆ โดยเฉพาะ

การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน การพัฒนาประชาธิปไตย และขบวนการทางสังคม

3.  ในเชิงลึก นักทฤษฎีที่ส�าคัญมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเก่ียวกับประชาสังคม ทว่า 

องค์ประกอบส�าคัญของประชาสังคมสมัยใหม่ที่ถูกมุ่งเน้นร่วมกัน คือ การให้ความส�าคัญ

กับความเป็นพลเมืองของทุกคน การขับเคลื่อนผ่านพลังอาสาสมัคร และการค�านึงถึง 

ผลประโยชน์สาธารณะ โดยในยคุหลงัยงัมจีดุร่วมอีกประการ คอื การต่อต้านโลกาภวิตัน์ด้วย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 13.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายพัฒนาการของแนวคิดประชาสังคมได้

2.  อธิบายสถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดประชาสังคมในศตวรรษที่ 21 ได้

3.  อธิบายทฤษฎีทางด้านประชาสังคมได้
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13-6 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 13.1.1  พัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม

1.  แนวคิดประชาสังคมยุคคลาสสิก
แม้แนวคิดประชาสังคมจะเป็นแนวคิดสมัยใหม่ แต่หากย้อนกลับไปตั้งแต่จุดตั้งต้นของการใช้ค�าน้ี

ในยุคคลาสสิกหรือยุคก่อนสมัยใหม่ กล่าวได้ว่าผู้ที่ริเริ่มใช้ค�าน้ีคนแรกคืออริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งใน 

ภาษากรีกใช้ค�าว่า ‘koinonia politike’ โดยค�าว่า ‘koinonia’ หมายถึงสมาคมซึ่งแปลเป็นภาษาลาตินว่า 

‘societas/communitas’ ด้วยการแปลเช่นนี้ท�าให้ความหมายของค�าเริ่มเปลี่ยนไป และมีความหมาย 

ใกล้เคียงกับค�าว่าสังคมหรือชุมชนที่เราใช้กันในทุกวันน้ี ส่วนค�าว่า ‘politike’ หมายถึง ‘polis’ ซึ่งก็คือ

นครรัฐ (city-state) ของกรกีนัน่เอง ค�าว่า ‘politike’ ตรงกับค�าว่า ‘civilis' ในภาษาลาตนิ ดังน้ัน ‘koinonia 

politike’ ในภาษากรีกจึงกลายเป็น ‘societas civilis’ ในภาษาลาติน และเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ 

กลายเป็นค�าว่า ‘civil society’ แต่ถ้าแปลตามความหมายดัง้เดมิของอรสิโตเติลแล้วควรจะเป็นค�าว่า ‘political 

community’ (ชุมชนทางการเมือง) หรือ ‘political association’ (สมาคมทางการเมือง) มากกว่า1

ในเวลาต่อมา ค�าว่าประชาสังคมถูกใช้โดยนักคิดอีกคนคือโทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) โดย

เขาใช้ค�าน้ีในความหมายของ ‘สังคมการเมือง’ (political society) ซ่ึงเขาอธิบายว่าเป็นสังคมที่มีอารยะ 

ไม่ป่าเถื่อนเหมือนสภาวะธรรมชาติ (state of nature) ฮอบส์สะท้อนว่านับเป็นเร่ืองอันตรายส�าหรับมนุษย์

ที่จะอาศัยอยู่ในสภาวะธรรมชาติเพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เห็นแก่ตัว มีความหวาดระแวง แก่งแย่งชิง

ดีชิงเด่น มีความปรารถนาในอ�านาจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมที่จะท�าร้ายผู้อื่นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น เมื่ออยู่ใน

สภาวะดังกล่าว สังคมไร้อารยะหรือป่าเถื่อนท่ีมีเสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขตจ�ากัดจะท�าสงครามซึ่งกันและกัน 

เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องตกลงกันมอบอ�านาจให้แก่รัฐให้เป็นผู้สร้างระเบียบในการควบคุม

สังคมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สันติภาพ หรือความอารยะ โดยฮอบส์เรียกสังคมอันสงบสุขภายใต้การ

ปกครองของรัฐว่าประชาสังคม ด้วยเหตุนี้ รัฐกับประชาสังคมจึงเกื้อกูลกันในมุมมองนักคิดผู้นี้2

ผูท้ีต่่อโยงจากมมุมองของฮอบส์คอืจอห์น ลอ็ค (John Locke) ซึง่เขาได้กล่าวถงึประชาสงัคมเช่นกนั 

โดยเขาเห็นด้วยกับฮอบส์ในประเด็นที่ว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ต่างก็มีเสรีภาพ และมีความเสมอภาค 

เท่าเทียมกัน แต่มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ในสภาวะธรรมชาติได้เพราะความขัดแย้งในหมู่มนุษย์ด้วยกัน 

จะน�าไปสู่สงคราม เพ่ือป้องกันสงครามดังกล่าวมนุษย์ได้มอบสิทธิธรรมชาติของพวกเขาให้แก่รัฐเพื่อสร้าง

ประชาสังคม ซึ่งการอาศัยอยู่ในประชาสังคม มนุษย์จะมีชีวิตที่สงบ ปลอดภัย และสะดวกสบาย อย่างไร

ก็ตาม ถึงแม้ว่าล็อคจะมีความเห็นตรงกันกับฮอบส์ดังที่กล่าวมานี้ แต่เขาก็มีความเห็นที่แตกต่างจากฮอบส ์

 

1 Cohen, L., and Arato, A. (1992). Civil Society and Political Theory. Cambridge, Massachusetts: MIT 

Press. 
2  Ibid. 
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ในประเดน็ทีส่�าคญัสองประการ ประการแรก ลอ็คไม่ได้มองว่าสภาวะธรรมชาตมิแีต่ความเลวร้ายและสงคราม 

ในขณะที่การสร้างประชาสังคมมีแต่ความสงบและสันติเหมือนกับฮอบส์ ล็อคเชื่อว่าในขณะที่ในสภาวะ

ธรรมชาติมีเง่ือนไขท�าให้มนุษย์ต้องแก่งแย่งกัน มันก็มีเงื่อนไขที่จะท�าให้เกิดความสมานฉันท์ในหมู่มนุษย์

ด้วยเช่นกนั จากทีม่นษุย์ยงัมสัีญชาตญาณในการร่วมมอืกนัเป็นกลุม่หรอืชมุชนเพือ่ป้องกนัภยัจากการคกุคาม

ของชนกลุ่มอื่น ประการที่สอง ล็อคไม่เรียกร้องให้รัฐมีอ�านาจอย่างเด็จขาดเหนือสังคม จากที่เชื่อในความ

สมานฉันท์ของมวลมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติ ท�าให้พื้นที่ประชาสังคมของล็อคถูกมองเห็นได้ชัดกว่า โดยรัฐ

ในทัศนะของล็อคมิได้มีไว้เพื่อควบคุมสังคม หากแต่มีไว้เพื่อเอื้ออ�านวยให้ประชาสังคมเกิดข้ึน กล่าวอีกนัย

คือ รัฐเป็นเคร่ืองมือในการรักษาสิ่งที่ดีงามและแก้ไขข้อบกพร่องของสภาวะธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน เม่ือ

เป็นเช่นนี้ ล็อคจึงเสนอให้รัฐมีอ�านาจอย่างจ�ากัด เขาไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงในการมอบอ�านาจให้แก่รัฐอย่าง

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะผู้ปกครองก็เป็นเพียงปุถุชนเหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไปซึ่งมีความผิดพลาดได้ นอกจากนี้ 

 ผูป้กครองยงัมกีเิลส ตณัหานานาประการจงึมแีนวโน้มทีจ่ะสร้างผลประโยชน์ส่วนตวัซึง่แยกจากผลประโยชน์

ของสังคมขึ้นมา3 

ทั้งนี้ ล็อคเสนอว่าในประชาสังคมไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ ผู้ปกครองเป็นเพียงผู้ที่ได้รับความ

ไว้วางใจให้ท�าหน้าที่แทนผู้อยู่ใต้การปกครองเท่านั้น พวกเขามีหน้าที่คุ้มครอง สร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินให้แก่สมาชิกของประชาสังคม เมื่อใดก็ตามที่ผู ้ปกครองมีการกระท�าที่ไม่สอดคล้องกับ 

เจตจ�านงค์ของสังคม สมาชิกของประชาสังคมก็มีสิทธิที่จะถอนความสนับสนุนแก่พวกเขาได้ และพวกเขา 

ก็มีเสรีภาพในการสรรหาผู้ปกครองใหม่ โดยผ่านการลุกฮือ (rebellion)4 

นอกเหนือจากอริสโตเติล ฮอบส์ และล็อคแล้ว รุสโซ (Rousseau) เป็นนักคิดยุคก่อนสมัยใหม่อีก

คนที่กล่าวถึงประชาสังคม ทว่ารุสโซมีมุมมองที่ต่างออกไปจากล็อคโดยเชื่อว่ามนุษย์เราไม่ได้มีธรรมชาติที ่

ชั่วร้าย แต่ท่ีมนุษย์มีพฤติกรรมเช่นน้ันเป็นเพราะการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่ล็อคเห็น

ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นรากฐานของประชาสังคมที่มีความเท่าเทียมและยุติธรรม รุสโซกลับเห็นว่ามัน

เป็นที่มาของความชั่วร้ายและความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ นอกจากนี้รุสโซยังเห็นแตกต่างจากล็อคใน

ประเด็นว่าด้วยความส�าคัญของประชาสังคม กล่าวคือ ในทัศนะของล็อค ประชาสังคมท�าหน้าที่ปกป้องสังคม

มนุษย์จากความโหดร้ายของสภาวะธรรมชาติ โดยเป็นผลพวงของความสมเหตุสมผลและความต้องการ 

ที่จะปรับปรุงตนเองของมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน แต่ในทัศนะของรุสโซ ประชาสังคมเป็นผลพวงของ 

ความโลภของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่คนรวยก่อต้ังขึ้นมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา5

3 Ibid.  
4 Keane, J. (1988). Democracy and Civil Society. London: Verso. 
5 Chandhoke, N. (1995). State and Civil Society: Exploration in Political Economy. Thousand Oaks: Sage.
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2.  แนวคิดประชาสังคมยุคสมัยใหม่
กล่าวได้ว่าในปัจจุบันแนวคิดประชาสังคม (civil society) ถูกอ้างถึงและน�ามาใช้อย่างหลากหลาย

ความหมายในบรบิททีแ่ตกต่าง โดยมจีดุร่วมส�าคัญคอืใช้อ้างถงึภาคส่วนทีไ่ม่ใช่รฐั (state) และตลาด (market) 

โดยมีลักษณะเป็นเรื่องส่วนรวม (collective) ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล (individual) (Chandhoke, 1995)  

อีกท้ังแนวคิดนี้มักกินความถึงภาคส่วนที่สาม (third sector) องค์กรนอกภาครัฐ (NGO) กลุ่มทางสังคม 

(social group) ขบวนการทางสังคม (social movement) เครือข่ายสังคม (social network) และชุมชน

เข้มแข็งหรือชุมชนที่รักษารากเหง้าของตนเอง อน่ึง การเติม “Civil” ใส่ใน Society เป็นการเน้นย�้าว่า 

ภายใต้ประชาสังคม จะต้องเคลื่อนไหวหรือกระท�าการอย่างมีอารยะ น่ันคือ ไม่ใช้ความรุนแรงและอยู่บนฐาน

ของความเคารพผู้อื่น และยึดหลักศีลธรรม (moral obligation) บางประการ ทั้งน้ี แนวคิดนี้เติบโตมาจาก

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ส�าคัญน่ันคือ การแยกศาสนจักรออกจากการปกครอง การก่อตัวของ

วัฒนธรรมการเมือง การพังทลายของการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การขยายตัวของขบวนการ

ประชาธิปไตย รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่น�าไปสู่การแยกเศรษฐกิจออกจากการเมือง  

โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 196

มีการตั้งข้อสังเกตว่าความหมายของแนวคิดน้ีมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่สองครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรก

ภายหลังจากที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) และภายหลังการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์

ในยุโรป โดยนักคิดฝ่ายซ้ายมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาแนวคิดนี้ข้ึนมา ซึ่งต้ังต้นจากเฮเกล (Hegel) ผู้ที่

มองประชาสังคมว่าคือภาคส่วนที่อยู่ระหว่างสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวกับรัฐ (ภาษาเยอรมันคือ bürgerliche 

Gesellschaft) โดยแฝงฝังไปด้วยระบบของความต้องการ (system of needs) ทั้งนี้ เฮเกลมองประชาสังคม

ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจากที่มันด�ารงอยู่ท่ามกลางสังคมทุนนิยมที่ขับเคลื่อน

ด้วยอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ดังนั้น ในมุมมองของเฮเกล แนวคิดนี้จึงไปรับใช้ผลประโยชน์ของทุนนิยม ไม่ว่า

จะเป็นเร่ืองของการไปรับรองสิทธิส่วนบุคคลและรับรองเรื่องกรรมสิทธิที่เป็นฟันเฟืองส�าคัญของระบบ

ทุนนิยมดังกล่าว7

ความคิดของเฮเกลได้รับการต่อโยงโดยนักคิดรุ่นต่อมาที่ส�าคัญคืออเล็คซิส เดอร์ ท็อคเกอวิลล์ 

(Alexis de Tocqueville) และคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) โดยในโลกของประชาสังคมมีพลังขับเคลื่อน 

ที่ขัดแย้งกันเองอยู่หลายประการ ท�าให้เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความเหลื่อมล�า้ภายในประชาสังคม จาก

ที่สมาชิกประชาสังคมมีทางเลือกไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอาชีพของพวกเขา เช่น ในภาคเกษตรกรรมมีทางเลือก

น้อยกว่าในภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การด�ารงอยู่ของความแตกต่างและเหลื่อมล�้าท�าให้

ระบบในภาพรวมมีประสิทธิภาพ8 

6 Kaviraj, S., and Khilnani, S. (eds.). (2001). Civil Society: History and Possibilities. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
7 Ehrenberg, J. (1999). Civil Society: The Critical History of an Idea. New York, NY: New York University 

Press. 
8 Ibid.  
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ส�าหรับในมุมมองของคาร์ล มาร์กซ์ ประชาสังคมเป็นเสมือนฐานที่พลังการผลิตและความสัมพันธ์

ทางสังคมเกิดขึ้น โดยมีสังคมการเมืองเป็นโครงสร้างใหญ่ที่ครอบซ้อนอีกชั้นหน่ึง ท�าให้ประชาสังคมมีความ

เชื่อมโยงกับทุนนิยม โดยท�าหน้าท่ีพิทักษ์ประโยชน์ของบรรดานายทุนหรือกระฎุมพีทั้งหลาย ซึ่งในอีกแง่หน่ึง

มองได้ว่าประชาสังคมช่วยรักษาสถานะท่ีได้เปรียบของชนช้ันนายทุน อน่ึง มาร์กซ์มองต่างออกไปจากเฮเกล

คือการไม่เช่ือว่ารัฐจะแสดงบทบาทเป็นกลาง ทว่า มองว่ารัฐก็จะร่วมหัวจมท้ายในการพิทักษ์ผลประโยชน์

นายทุน จากมุมมองเช่นนี้ ประชาสังคมจึงเป็นแนวคิดที่ถูกมองในด้านลบโดยมาร์กซ์ ซึ่งเขาไม่เชื่อในการ

เปลี่ยนแปลงที่จริงจังและยั่งยืนภายใต้ประชาสังคม หากแต่เชื่อเรื่องของการปฏิวัติเพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงใน 

เชิงโครงสร้างมากกว่า9

ทั้งนี้ ในศตวรรษที่ 20 มุมมองเร่ืองประชาสังคม ถูกกล่าวถึงในมุมมองที่ต่างออกไปอย่างน่าสนใจ

โดยอันโตนีโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) ซึ่งเขาไม่ได้มองว่าประชาสังคมเป็นส่วนที่หลุดออกไปจาก

โครงสร้างทางการเมืองส่วนบน หากแต่เป็นหน่ึงในนั้น และช่วยสร้างอ�านาจเหนือหรืออ�านาจครอบง�าของ

นายทุน (bourgeois hegemony) กล่าวอีกนัยหน่ึง ทั้งประชาสังคม รัฐ และทุนล้วนช่วยกันผลิตซ�้าการ

ครอบง�าของระบบทุนนิยม อย่างไรก็ตาม ในทางที่ต่างออกไปจากมาร์กซ์ กรัมชีมองประชาสังคมว่าไม่ใช่

ปัญหาแต่เป็นทางออกของปัญหามากกว่า กล่าวคอื ในพืน้ทีป่ระชาสงัคมสามารถรงัสรรค์การเปลีย่นแปลงได้ เช่น 

ผ่านการท้าทายรัฐที่เป็นเผด็จการและต่อรองกับตลาดที่ไม่เป็นธรรม ด้วยการอาศัยพลังของอัตลักษณ์ร่วม10

นอกจากข้างต้น นักคิดอีกคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่และร่วมพัฒนาแนวคิดประชาสังคมที่ได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวางคือเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jûrgen Habermas) ส�าหรับเขา ประชาสังคมมีพื้นที่ของ

ตนเอง แยกออกจากรัฐและตลาด (เป็นนิยามที่ถูกใช้ในปัจจุบันมากที่สุดก็ว่าได้) โดยฮาเบอร์มาสอธิบายว่า

พื้นที่ดังกล่าวของประชาสังคมคือพื้นที่สาธารณะ (public sphere) ที่ซึ่งปฏิสัมพันธ์ การส่ือสารระหว่างกัน 

และการแลกเปลี่ยนมุมมองเกิดขึ้น จนน�าไปสู่การมีข้อกังวลร่วมกัน (mutual concern) รวมไปถึงการสร้าง

ความคิดเห็นสาธารณะขึ้น (public opinion) โดยพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นและกระจัดกระจายตัวทั่วไปในสังคม 

(mini-publics)11

อนึง่ ต่อโยงจากฮาเบอร์มาส นกัคดิร่วมสมยัทีพ่ฒันานยิามทีไ่ด้รบัการอ้างถงึมากคอื แลร์รี ่ไดมอนด์ 

(Larry Diamond) โดยเขาอธิบายว่าประชาสังคมเป็นพื้นที่ที่เปิดขึ้นส�าหรับการใช้ชีวิตทางสังคมบนฐานของ

ความสมัครใจ โดยมีความเป็นอิสระจากรัฐ และอยู่ภายใต้กติการ่วมกันบางประการของประชาชนที่มีส�านึก

พลเมืองที่ประสงค์จะร่วมกันขับเคลื่อนบางอย่างในพื้นที่สาธารณะนั้น ทั้งน้ี ประชาสังคมมีลักษณะเป็น

ตัวกลางระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อีกท้ังช่วยเช่ือมต่อระหว่างประชาชนกับรัฐและเอกชน12

9 Edwards, M. (2004). Civil Society. Cambridge, England: Polity Press.
10 Cohen, J. (1999). ‘Trust, voluntary association and workable democracy: the contemporary American 

discourse of civil society’, in Warren, M. (ed.). Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press. 

pp. 208-248
11 Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press.
12 Diamond, L. (1999). Development Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins  

University Press. 
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13-10 การวิเคราะห์การเมือง

3.  ความแตกต่างระหว่างแนวคิดประชาสังคมยุคคลาสสิกกับยุคสมัยใหม่
จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่านักคิดยุคคลาสสิกหรือยุคก่อนสมัยใหม่จะใช้ค�าว่าประชาสังคมแตกต่างกัน  

แต่พวกเขามีจุดร่วมกันที่ส�าคัญคือประชาสังคมแยกไม่ขาดออกจากรัฐหรืออาจจะเรียกได้ว่าพวกเขาได้กล่าว

ถึงรัฐประชาสังคม และในประชาสังคมนั้นเป็นสังคมของเสรีชนที่เป็นผู้ชายแห่งชนชั้นเจ้าสมบัติ (free men 

of the propertied class) ผู้หญิง เด็ก ทาส และแรงงานรับจ้างไม่ได้รวมอยู่ในประชาสังคมเพราะว่าเป้า

หมายส�าคัญของประชาสังคมก็คือการคุ ้มครองรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคล13 ซึ่งฐานคิดดังกล่าวไม่ได ้

ถูกยอมรับในเวลาต่อมา จากที่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ความหมายและค�านิยามเกี่ยวกับประชาสังคม

ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปดังที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (เปลี่ยนจากแค่ค�าเป็นแนวคิด) ซ่ึงได้กล่าวถึงไปใน

ตอนต้น โดยเฉพาะอิทธิพลของฮาเบอร์มาส และ แลร์รี่ ไดมอนด์ นักคิดที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่ให้มุมมองเรื่อง

ประชาสงัคมในแบบท่ีถกูน�าไปใช้มากในปัจจุบนั กล่าวคือ ประชาสงัคมเป็นพืน้ทีข่องการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม

ที่แตกต่างออกไปจากรัฐและทุน 

อนึ่ง ในทางท่ีต่างออกไปจากยุคโบราณอีกแง่มุมหนึ่งก็คือในยุคหลัง 1990s เป็นต้นมา กล่าวได้ว่า

องค์ประกอบพื้นฐานของประชาสังคมสมัยใหม่ คือ การให้ความส�าคัญกับความเป็นพลเมือง (citizenship) 

ของทุกคน การขับเคล่ือนผ่านพลังอาสาสมัคร (volunteering) และการค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 

(public interest) นอกจากนัน้ แนวคดินีใ้นระดบัสากลถูกใช้ในท�านองของการเคลือ่นไหวต่อต้านโลกาภิวตัน์ 

(anti-globalisation movement) รวมไปถึง ถูกใช้โดยกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อย ๆ 

พร้อม ๆ ไปกับการเติบโตขององค์กรพัฒนาเอกชนข้ามชาติ (international non-governmental organi-

sations) และขบวนการทางสังคมแนวใหม่ (new social movements) โดยประชาสังคมถูกมองเป็น 

ความหวังใหม่ในการสร้างระเบียบโลกและสังคมทางเลือก (alternative social and world order)14

4.  แนวคิดประชาสังคมในสังคมไทย
แนวคิดประชาสังคมในสังคมไทยมีทั้งเหมือนและแตกต่างจากมุมมองของตะวันตกที่กล่าวถึงใน

ข้างต้นหลายประการ โดยแนวคิดน้ีถูกกล่าวถึงในสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา ในความหมาย 

ที่อิงกับความเป็นชนบทเป็นหลัก อันแตกต่างจากแนวคิดนี้ในระดับสากลที่พูดเรื่องกลุ่มของคนเมืองหรือ

พละของเมือง (พลเมือง) เป็นหลัก ทั้งนี้ แนวคิดประชาสังคมได้เริ่มแพร่หลายเข้าสู่สังคมไทยในช่วง พ.ศ. 

2530-2540 โดยถูกเรียกอย่างหลากหลาย อาทิ ประชาสังคม สังคมประชาธรรม สังคมราษฎร์ วิถีประชา 

อารยสังคม และสังคมเข้มแข็ง เป็นต้น ทั้งนี้ มีงานเขียนที่เป็นพื้นฐานส�าคัญคืองานของธีรยุทธ บุญมี15  

ชื่อว่าสังคมเข็มแข็งที่เสนอว่า โครงสร้างของสังคมการเมืองไทยหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬใน พ.ศ. 2535  

 

 
13 Cohen, L. and Arato, A. (1992). Civil Society and Political Theory. Cambridge, Massachusetts: MIT 

Press.; Keane, J. (1988). Democracy and Civil Society. London: Verso.  
14 Edwards, M. (2004). Op.cit .
15 ธีรยุทธ บุญมี. (2535). สังคมเข็มแข็ง. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มิ่งมิตร. 
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13-11การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม

นั้นมีความอ่อนแอและยุ่งเหยิงอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งในทางสังคม การเมืองที่ไม่มีใครที่มีความ

สามารถในการแก้ไขปัญหาได้ จนทุกฝ่ายพยายามดึงสถาบันที่ทุกคนยอมรับเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งก็คือสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ดังนั้นเพื่อให้โครงสร้างสังคมการเมืองไม่เผชิญทางตันจึงควรมีการปฏิรูปทางการเมืองโดย

ต้องมุ่งปฏิรูปกองทัพ มุ่งกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ขนานไปกับการเสริมสร้างสังคม

ที่เข็มแข็งหรือการพัฒนาประชาสังคมนั่นเอง

จากนัน้ นกัคดิชาวไทยทีเ่สนอแนวคดินีอ้ย่างจรงิจงัคอื ประเวศ วะสี16 ซึง่ชีว่้าภาครฐัและภาคเอกชน

ในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง จนท�าให้เกิดการขาดดุลยภาพในการพัฒนาจากที่ภาคสังคมยังไม่แข็งแรง ซึ่ง

น�าไปสูก่ารสร้างข้อเสนอในการสร้างภาคสังคมทีม่อีานุภาพหรอืจะเรยีกได้ว่าคอืภาคประชาสงัคมนัน่เอง ต่อมา 

งานที่ส�าคัญอีกช้ินคืองานของเอนก เหล่าธรรมทัศน์17 ชื่อว่าสองนคราประชาธิปไตย ซ่ึงได้กล่าวถึงประชา

สังคมเช่นกัน ในแง่ที่เป็นส่วนรวมที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นได้ (งานชิ้นน้ีเกิด

ขึ้นหลังจากที่อเนกเคยเสนอแนวคิดประชาสังคมในตะวันตกมาก่อนในงานอีกชิ้น จากการถอดประสบการณ์

การได้ไปใช้เวลาอ่านและสอนที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกิ้นส์)18 โดยในสองนคราประชาธิปไตยนี้เอนก 

เหล่าธรรมทัศน์ ชี้ว่าการมีประชาสังคมในชนบทผ่านการรวมกลุ่มหรือตั้งชมรมที่เป็นอิสระของตนเองขึ้นมา

จะช่วยให้ชนบทไทยก้าวข้ามระบบอุปถัมภ์ และเป็นพื้นท่ีที่ปลดปล่อยให้ชาวบ้านมีสิทธิและเสรีภาพร่วมใน

การสร้างสรรค์ประเทศ ต่อจากนั้น งานด้านประชาสังคมได้ถูกน�าเสนออย่างกว้างขวาง โดยค�านี้ถูกอ้างถึง

ราวกับเป็นความหวังใหม่ ท่ามกลางวิกฤตความชอบธรรมภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงความมุ่งหมายท่ีจะ

รื้อฟื้นความส�าคัญของภาคสังคม โดยเฉพาะในโลกของนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ นักพัฒนา ข้าราชการ

หัวก้าวหน้า หรือแม้แต่ระดับรัฐมนตรีบางท่าน (อาทิ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม)19 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เร่ืองที่ 13.1.1

16 ประเวศ วะสี. (2536). แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
17 เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2537). สองนคราประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและ 

ส�านักพิมพ์อมรินทร์. 
18 เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2546). ประชาสังคมในมุมมองตะวันตก: ประสบการณ์จากการอ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกิ้นส์ 

(พิมพ์คร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: ทิปปิ้ง พอยท์. 
19 ชูชัย ศุภวงศ์, และยุวดี คาดการณ์ไกล (บรรณาธิการ). (2540). ประชาสังคม: ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: 

มติชน. 
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13-12 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 13.1.2  สถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดประชาสังคม

  ในศตวรรษที่ 21

จากที่น�าเสนอพัฒนาการไปก่อนหน้านี้จะเห็นว่าแนวคิดประชาสังคมไม่ได้แน่นิ่ง หากแต่มีพลวัต 

หรือเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยและขึ้นอยู่กับบริบท นอกจากนั้น แนวคิดนี้ไม่ใช่แนวคิดแบบโดด ๆ ทว่า 

มักจะเชื่อมร้อยกับฐานแนวคิดอื่น ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาธิปไตย และ

ขบวนการทางสงัคม ในส่วนน้ีจงึขอกล่าวถงึสถานภาพและขอบข่ายของแนวคดิประชาสงัคมในศตวรรษที ่21 น้ี

1.  มิติที่เชื่อมโยงกับเรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
สถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดประชาสังคมในมิติแรกคือความเชื่อมโยงกับเรื่องการพัฒนา

ชุมชนท้องถ่ิน โดยแนวคิดนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อมุ่งเป้าหมายในการแสวงหาแนวทางการสร้างชุมชนที่

เข้มแขง็ ด้วยการให้ความหวงัไปทีก่ารรวมกลุม่ทางสังคมทีเ่ข้มแข็ง และให้กลุม่ทางสงัคมเหล่าน้ันเป็นผู้แสดง

บทบาทหลักในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเอง ในลักษณะที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อภาครัฐและทุน รวมไปถึงจาก

ฐานคิดเรื่องพ่ึงตนเอง 

ทั้งนี้ ภายใต้สถานภาพและขอบข่ายแรกนี้ ประชาสังคมมักขับเคลื่อนโดยมีกฎหมายรองรับ ภายใต้

การวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ท้าทายอ�านาจรัฐและทุน ในบางกระแสมีการยอมรับการสนับสนุนจากรัฐ (ประชา-

สังคมโดยรัฐหรือที่รัฐสร้าง) และมีการยอมรับว่าประชาสังคมสามารถเป็นภาคธุรกิจเอกชนที่เน้นด�าเนินงาน

เพ่ือสังคมได้ด้วย อย่างไรก็ตาม บางกระแสเน้นความส�าคัญของการที่กลุ่มทางสังคมจะต้องเป็นอิสระจาก

ภาครัฐและการครอบง�าของทุน และอยู่นอกเกมการแข่งขันเพ่ือมีต�าแหน่งทางการเมืองที่เป็นทางการ20 

ประชาสงัคมในมตินิีนั้บว่าถกูมุง่เน้นเป็นพเิศษในบรบิทสงัคมไทย เช่น ประเวศ วะส2ี1 มองว่าประชา

สังคมจะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง กล่าวคือ เกิดชุมชนท้องถิ่นที่สมาชิกมีวัตถุประสงค ์

ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกันหรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน 

มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างและ 

มีระบบการจัดการของตนเอง โดยการขับเคลื่อนประชาสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในมุมมองของประเวศ 

วะส ีนัน้ ต้องไม่ปฏเิสธความส�าคญัของภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชน กล่าวคือ ต้องถักทอความสมัพนัธ์เก้ือกูล

ระหว่างกันของพวกเขาด้วย ในทางที่ต่างออกไป แม้ธีรยุทธ บุญมี (2535) มองประชาสังคมเป็นพลังใน 

 

 

20 Howell, J. and Pearce, J. (2001). Civil Society and Development: A Critical Exploration. London: Lynne 

Rienner. 
21 ประเวศ วะสี. (2536). อ้างแล้ว. 
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13-13การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเช่นกัน แต่มองประชาสังคมเป็นพลังที่สามที่เป็นอิสระและต้องปลอดการแทรกแซง

โดยรัฐและทุน เช่น พลังกลุ่มอาชีพ นักศึกษา ปัญญาชน และกลุ่มชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน

2.  มิติที่เชื่อมโยงกับเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย
ในมิติที่สอง สถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดประชาสังคมยังเชื่อมโยงกับเรื่องการพัฒนา

ประชาธิปไตยด้วย ซ่ึงได้รับการมุ่งเน้นมาตั้งแต่มุมมองแบบเสรีนิยมของอเล็คซิส เดอร์ ท็อคเกอวิลล์ จากที่

เขามองว่าประชาสังคมจะช่วยอ�านวยให้เกิดความตระหนักท่ีเพิ่มมากขึ้นของพลเมืองในการแสวงหาข้อมูล

ทางการเมืองอันจะเสริมสร้างคุณภาพของการเลือกผู้แทน คุณภาพของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ

คุณภาพของการติดตามตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ22 ท้ังนี้ ท็อคเกอวิลล์กล่าวถึงขั้นว่าประชาสังคม

นั้นเป็นเสมือนรัฐธรรมนูญฉบับเล็ก (micro-constitutions) ที่การันตีคุณภาพประชาธิปไตยด้วยการสร้าง

ความเป็นทางการที่รับรองการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตย

นอกจากน้ัน เมื่อเช่ือมโยงกลับมาที่ฐานคิดของฮาเบอร์มาส เขามองประชาสังคมเป็นเรื่องของพื้นที่

สาธารณะ (public sphere) มากกว่าเป็นตัวแสดงหนึ่ง23 โดยพื้นที่ดังกล่าวน�าไปสู่ปฏิสัมพันธ์ซึ่งสร้างเสริม

ประชาธปิไตยทีคุ่น้ชนิกนัในนามของประชาธปิไตยแบบปรกึษาหารอื (Deliberative democracy) ฮาเบอร์มาส

อธิบายว่าพื้นที่ประชาสังคมเปิดให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเชิงเหตุผลซึ่งสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย

ที่สรรค์สร้างมติของมหาชน เหตุผลสาธารณะ หรือเจตจ�านงพลเมือง กล่าวอีกนัยคือประชาสังคมช่วย 

เสริมสร้างประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ ในอีกด้านหนึ่ง กล่าวได้ว่าในมุมมองของฮาเบอร์มาสนั้น ประชาสังคม

แสดงบทบาทผ่านการส่งเสียงความคิดความอ่านของตนเองหรือการเข้าร่วมการปรึกษาหารือ/ถกแถลง/ 

พูดคุยในเวทีสาธารณะ เช่น สภากาแฟ การอภิปรายร่างกฎหมายก่อนโหวต (โดยในยุคหลังรวมถึง 

ผ่านสื่อออนไลน์ด้วย) ภายใต้ฐานคิดที่ว่าทุก ๆ คนมีสิทธิที่จะมีไอเดียดี ๆ (everybody has right to get 

a good idea) โดยประชาธิปไตยงอกงามจากการเกิดการปรึกษาหารือของทุกฝ่าย (deliberation of all) ไม่

จ�าเป็นต้องเกิดเจตจ�านงร่วมของทุกคน (will of all) 

ทั้งนี้ ผลจากการปรึกษาหารืออาจจะเป็นฉันทามติหรือการมีข้อตกลงร่วมกันหรืออย่างน้อยคือการ

รับรู้ว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่มากน้อยเพียงใด รวมถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทาง

ความคิด หรือบางกรณีอาจจะสามารถหาจุดร่วมบางประการบนความต่างได้ โดยในท้ายที่สุดกระบวนการ

ปรึกษาหารืออาจจะต้องมีการโหวต หลังจากที่แต่ละคนมีโอกาสเสนอความเห็นของตนและให้เหตุผลส�าหรับ

การหักล้างความเห็นคนอื่น หรือได้พยายามชักจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามตนอย่างเต็มที่แล้ว ซึ่งเสียงข้างน้อย

จากการโหวตหมายถึงเหตุผลของพวกเขาประสบความส�าเร็จในการท�าให้คนอ่ืนเชื่อได้น้อยกว่า (reasons 

were less convincing)

22 Ehrenberg, J. (1999). Op.cit.  
23 Habermas, J. (1991). Op.cit. 
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13-14 การวิเคราะห์การเมือง

อนึ่ง ในการเสริมสร้างบทบาทของประชาสังคมในกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือน้ัน 

บทบาทของภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้อ�านวยความสะดวกกระบวนการปรึกษาหารือ (deliberative 

facilitator) และคอยเป็นผู้ประสานความขัดแย้งทางความคิด (conflicting mediator) รวมถึงเป็น 

นกัตคีวามชดุความคดิความเหน็ทีห่ลากหลายเพือ่สร้างความเข้าใจทีต่รงกันของทกุฝ่าย (interpreter) อีกทัง้ 

ต้องกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยใน 4 ระดับ คือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยู่บนฐานของหลักฐานและผลการศึกษา

วิจัย (empirical investigation) ความสอดคล้องกับบริบท (contextual validation) ความสอดรับกับ

ปทัสถานของสังคม (normative vindication) และความผูกโยงกับอุดมคติเกี่ยวกับสังคมที่ดีหรือที ่

พึงปรารถนาบางประการ (ideological commitments)24 

นอกเหนือจากนั้น ยังมีผู้เสนอด้วยว่าประชาสังคมช่วยสร้างเสริมทุนทางสังคมอันเป็นรากฐานของ

การสร้างและธ�ารงรักษาประชาธิปไตยทีเ่ข้มแขง็จากฐานราก จากทีก่ารขบัเคลือ่นประชาธปิไตยต้องการพลงัร่วม

และพลังอาสาสมัครที่แยกผู้คนออกมาจากการเป็นผู้บริโภคในตลาดมาเป็นพลเมืองในประชาสังคม25  

ทั้งนี้ ส�าหรับข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ส�าคัญคือ ประชาสังคมสร้างประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยสร้างประชา-

สังคมกันแน่ จากที่ถ้าไม่มีบรรยากาศประชาธิปไตย เช่น การเปิดให้มีส่วนร่วม และการให้เสรีภาพในการ

แสดงความคดิเหน็ (freedom of speech) ประชาสังคมก็อาจจะไม่เกิด อีกทัง้เป็นแนวคิดทีส่ร้างภาพสวยงาม

ให้กับประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยการผูกขาดของชนชั้นน�า โดยเฉพาะในโลกทางตอนใต้หรือประเทศก�าลัง

พัฒนาทั้งหลายที่โดยเนื้อแท้แล้วประชาสังคมเกิดขึ้นอย่างจ�ากัด แม้จะมีของแท้อยู่บ้างแต่ก็มีอยู่จ�านวนน้อย

เกินที่จะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อประชาธิปไตยรากหญ้า (grassroots democracy) ที่แท้จริง 

ส�าหรับฐานคิดที่เชื่อมโยงประชาสังคมกับประชาธิปไตยในสังคมไทยท่ีเป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนคือ 

ฐานคดิของเอนก เหล่าธรรมทศัน์26 ซ่ึงมองประชาสังคมว่าไม่ชอบและไม่ยอมให้รฐัครอบง�าหรือบงการ แม้ว่าจะ

ยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐและความร่วมมือกับรัฐได้ แต่ก็สามารถชี้น�าก�ากับและคัดค้านรัฐได้พอสมควร 

และไม่ชอบแนวคิดปัจเจกนิยม (individualism) ซึ่งส่งเสริมให้คนเห็นแก่ตัว ต่างคนต่างอยู่ แก่งแย่งแข่งขัน

กันจนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หากแต่สนับสนุนให้ปัจเจกรวมกลุ่ม และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

โดยในภาคประชาสังคมนั้น มีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมและมีส�านึกของความเป็นพลเมือง เอนก  

เหล่าธรรมทัศน์ จึงมองประชาสังคมเป็นฐานส�าคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ฐานคิด

ของเอนก เหล่าธรรมทัศน์ มีอคติพอสมควรว่าประชาสังคมเป็นเรื่องของคนชั้นกลางในเมืองที่หลุดพ้นจาก

ระบบเครือญาติและไม่คิดแบบไพร่ที่มุ่งแต่หาผู้น�าที่ดี ท�าให้อเนก เหล่าธรรมทัศน์ไม่นับรวมภาคสังคมใน

ชนบท

24 Fischer, F. (2009). Democracy and Expertise: Reorienting Policy Inquiry. Oxford: Oxford University 

Press.  
25 Putman, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York, 

NY: Simon & Schuster. 
26 อเนก เหล่าธรรมทัศน์. (2537). อ้างแล้ว. 
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3.  มิติที่เชื่อมโยงกับแนวคิดขบวนการทางสังคม
ในมิติที่สาม แนวคิดประชาสังคมเชื่อมโยงกับแนวคิดขบวนการทางสังคม (social movement) 

เช่นกัน โดยเฉพาะภายใต้ร่มของขบวนการทางสังคมท่ีไม่ใช้ความรุนแรง (non-violent social movement) 

เช่น การเคลื่อนไหวโดยสันติวิธีของขบวนการทางสังคมที่น�าโดยเนลสัน แมนเดลล่าในแอฟริกาใต้และ

ขบวนการทางสังคมที่น�าโดยมหาตมะ คานธีเพื่อเรียกร้องความเป็นอิสระของอินเดียจากการครอบครอง 

โดยอังกฤษ ทั้งนี้ ในมิตินี้ ภาคประชาสังคมไม่ใช่แค่ออกมาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือแสดงบทบาทใน 

การส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ หากแต่มุ่งท้าทายรัฐหรือทุนหรือผู้มีอ�านาจเหนือ เพ่ือเรียกร้องให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ ไม่ว่าจะในระดับชาติ

หรือในระดับท้องถิ่น อนึ่ง ส�าหรับงานศึกษาในลักษณะเช่นนี้ในสังคมไทย อาทิ งานของสมชัย ภัทรธนานันท์ 

ที่ได้ศึกษาประชาสังคมในขบวนการทางสังคม โดยอธิบายแนวคิดน้ีในสังคมชนบทหรือสังคมชาวนาไทย 

กล่าวคือ ขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนา (farmers' movements) ซ่ึงด้ินรนต่อสู้เพื่อสิทธิในการที่จะมีสิทธิ 

(the struggle for the right to have rights)27 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เร่ืองที่ 13.1.2

27 Phatharathananunth, S. (2006). Civil Society and Democratisation: Social Movements in Northeast 

Thailand. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies. 
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เรื่องที่ 13.1.3  แนวคิดทฤษฎีทางด้านประชาสังคม

จากมิติประวัติศาสตร์และมิติความกว้างของแนวคิดประชาสังคมในส่วนที่ผ่านมา ในส่วนน้ีจะกล่าว

ลงลึกถึงมิติความลึกของแนวคิดนี้ ทั้งนี้ ดังที่กล่าวโดยสังเขปไปบ้างแล้วตั้งแต่ต้นว่า นักทฤษฎีที่ส�าคัญมี 

มุมมองที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับประชาสังคม ทว่า องค์ประกอบส�าคัญของประชาสังคมสมัยใหม่ที่ถูก

มุ่งเน้นร่วมกัน คือ การให้ความส�าคัญกับความเป็นพลเมืองของทุกคน การขับเคลื่อนผ่านพลังอาสาสมัคร 

และการค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ โดยในยุคหลังยังมีจุดร่วมอีกประการ คือ การต่อต้านโลกาภิวัตน์

ด้วย

1.  การให้ความส�าคัญกับความเป็นพลเมืองของทุกคน
ในการให้ความส�าคัญกับความเป็นพลเมืองของทุกคน ประชาสังคมจึงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นพร้อม

กับความเป็นสังคมสมัยใหม่ และเติบโตท่ามกลางแนวคิดพหุนิยม (Pluralism) ซึ่งเชื่อว่าพลเมืองมีความ 

ตื่นตัวและมีพลังกระจัดกระจายอยู่ในทุกส่วนของสังคม โดยพลเมืองเหล่านั้นรวมกลุ่มกันและแสดงพลังที่

สะท้อนความแตกต่างหลากหลายของความต้องการในสังคม ซึ่งสังคมแบบพหุนี้คาดหวังให้รัฐเป็นแค่ผู้สร้าง

กติกาให้กลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครอง โดยมีระบบราชการช่วยอ�านวยความสะดวก 

ทั้งน้ี กลุ ่มทางสังคมที่พลเมืองมารวมกันนั้นอยู่ในรูปของกลุ่มผลประโยชน์ (interest groups) หรือ 

กลุ่มผลักดัน (pressure groups) ที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพ่ือเพิ่มโอกาสตนเองในการมีอ�านาจ

ต่อรองที่ไม่แพ้กลุ่มอื่น จนสามารถได้มาหรือพิทักษ์ผลประโยชน์/เป้าหมายของกลุ่มได้

ทั้งนี้ กลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผลักดันท่ีเป็นพลังประชาสังคมที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น จะมีความ

หลากหลายของลักษณะการรวมตัว เช่น อาจจะอยู่ในรูปของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ ชมรม องค์กร สมาคม 

สถาบัน มูลนิธิ สภา สมาพันธ์ สหกรณ์ หรือคณะกรรมการ อีกทั้งจะมีความหลากหลายของวัย อายุ เพศ 

เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การศึกษา ฐานะ อาชีพ หรือแม้แต่เงื่อนไขเชิงกายภาพ รวมถึงมีความหลากหลาย

ของกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ และความหลากหลายของประเด็นที่ขับเคลื่อน เช่น การติดตาม

ตรวจสอบทางการเมอืง การเสริมสร้างเศรษฐกจิชมุชน การพฒันานวัตกรรม การส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม 

การรับมือโลกร้อนและภัยพิบัติ การมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมและสวัสดิการสังคม การต่อสู้เรื่องที่อยู่อาศัย และ

การอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเชื่อเรื่องพลังพลเมือง ในแง่หนึ่ง ต้องตระหนักด้วยว่าแนวคิดประชา-

สังคมสามารถน�าไปสู่การแบ่งแยกประชาชนได้ด้วย กล่าวคือ แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มอารยะ (civil) หรือผู้มี

ค่านิยมที่ศิวิไลซ์ (civic values) กับกลุ่มไม่มีอารยะหรือยังไม่อารยะ (uncivil) จนน�าไปสู่การดูถูกดูแคลน

และไม่เคารพกัน จากที่มีกลุ่มที่มองว่าตนอารยะกว่าคนอื่น จนมองว่าเฉพาะพวกตนเท่านั้นที่เป็นพลเมืองใน

ประชาสังคมในขณะที่กลุ่มตรงข้ามตนน้ันไม่ถูกนับรวม ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย 
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2.  การขับเคลื่อนผ่านพลังอาสาสมัคร
ส�าหรับการขับเคลื่อนผ่านพลังอาสาสมัคร ประชาสังคมจึงถูกตีความว่าเป็นภาคส่วนที่สาม (third 

sector) องค์กรนอกภาครฐั (Non-Governmental Organisations: NGOs) กลุม่ทางสงัคม (social group) 

ขบวนการทางสังคม และเครือข่ายสังคม (social network) ซ่ึงล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนผ่านพลังอาสาสมัคร

เป็นหลักทั้งสิ้น ทั้งน้ี ค�าว่าพลังอาสาสมัคร หมายถึง การที่พลเมืองในประชาสังคมถูกคาดหวังให้มีจิตส�านึก

สาธารณะหรือจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม (public consciousness/public spirit) เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว (active 

citizen) มีความตื่นรู้และรับผิดชอบต่อสังคม (public awareness and social responsibility) อีกทั้ง

ต้องเห็นความส�าคัญของหลักคุณธรรมจริยธรรมบางประการ (virtues) และมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมโดย 

สมคัรใจ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการอาสาสมัครบนฐานของจิตส�านึกสาธารณะจะช่วยสร้างพลังจากความมุ่งม่ัน

เผ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในอีกด้านหนึ่งที่ต้องตระหนักคือการที่มักเรียกร้องจิตอาสา ท�าให้ใน 

ยุคทุนนิยม ประชาสังคมมักเป็นพื้นที่ของชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเป็นหลัก จากที่การดิ้นรนของคนจนท�าให้

ขาดแรงในการที่จะออกมาอาสา28 

3.  การค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
ในส่วนของการค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ต้องกล่าวถึงแนวคิดประชาสังคมในช่วงศตวรรษที่ 

17-18 เน้นความเป็นพื้นที่ทางสังคมซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับภาครัฐ เป็นพื้นที่อิสระที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวอย่าง

สมัครใจของคนที่มีความเชื่อร่วมกันในคุณค่าเพื่อสังคมส่วนรวมบางประการ โดยไม่ได้มุ่งเน้นมากนักว่า 

พลังดังกล่าวจะไปขับเคล่ือนระบบทุนนิยมหรือไม่ ต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 มีการวิพากษ์มากขึ้นว่า

ประชาสังคมควรนับรวมภาคเอกชนหรือไม่ จากที่ภาคส่วนดังกล่าวยึดผลประโยชน์ส่วนตัว (self-interest) 

เป็นหลกั จนน�าไปสูก่ารทบทวนแนวคดิน้ี โดยแยกออกจากทัง้รฐัและเอกชน ทีมุ่่งเน้นไปทีป่ระโยชน์สาธารณะ

เป็นส�าคัญ ทั้งนี้ กล่าวได้ว่าแนวคิดที่มีอิทธิพลส�าคัญในมุมนี้คือแนวคิดของอดัม เฟอร์กูสัน (Adam  

Ferguson) ทีส่ะท้อนมมุมองว่าประชาสงัคมควรเป็นพืน้ทีส่าธารณะพลเมืองทีมี่จรยิธรรมและมีความเอ้ือเฟ้ือ

เผื่อแผ่ถึงผู้อ่ืน ท�าให้พวกเขามีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ29

ทั้งนี้ การท�างานเพื่อสังคมส่วนรวมหรือการสร้างสรรค์สังคมในทางทฤษฎีนั้นเต็มไปด้วยข้อถกเถียง 

กล่าวคือ การที่ใครจะมีจุดมุ่งหมายร่วมในการพิทักษ์หรือเพิ่มพูนผลประโยชน์สาธารณะบางประการให้กับ

สังคม พื้นที่ที่ทับซ้อนทั้งหลายจะถูกตั้งค�าถาม ในพื้นที่แรก ค�าถามคือมีประโยชน์สาธารณะอยู่จริงหรือไม่ 

หรือแท้จริงแล้วล้วนเป็นประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ อาท ิฝ่ายการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน หรอืถ้าจะอ้างถึง

ภาคสงัคม/ประชาชน ค�าถามในพ้ืนทีต่่อมาคอื ภาคสงัคมมหีลากหลายกลุม่ ประโยชน์ทีว่่านัน้เป็นของกลุ่มใด 

จากที่กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันในภาคประชาสังคมล้วนมีผลประโยชน์ของตนเองด้วยทั้งนั้น และ

ในอีกพื้นที่หนึ่ง พลเมืองแต่ละคนในประชาสังคมก็มีผลประโยชน์ของตนเองและครอบครัวทั้งสิ้น  

28 Chambers, S. (2002). ‘A Critical Theory of Civil Society’, in Chambers, S and Kymlicka. (eds.)., Alter-

native Conceptions of Civil Society. Oxfordshire: Princeton University Press. pp. 90-112. 
29 Howell, J. and Pearce, J. (2001). Op.cit. 
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ซึ่งภายใต้แนวคิดทางเลือกที่สมเหตุผล (rational choice) ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วนล้วนสนใจปัญหา

สวนหลังบ้านตนเองเป็นหลักทั้งนั้นหรือจะไม่สนใจปัญหาสาธารณะถ้าไม่กระทบตนเองจริง ๆ (Not-In-My-

Backyard: NIMBYism) หรือในอีกแง่หน่ึงคือพวกเราล้วนเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองก่อนเป็นหลัก 

4.  การต่อต้านโลกาภิวัตน์
สุดท้าย ส�าหรับฐานคิดในการต่อต้านโลกาภิวัตน์ของแนวคิดประชาสังคม กล่าวได้ว่าเพิ่งถูกเพิ่ม

เข้ามาในศตวรรษที่ 21 เป็นหลัก จากที่มองว่าโลกาภิวัตน์กับเสรีนิยมใหม่ (neo-liberalism) นั้นมาด้วยกัน 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมปัจเจกนิยมเต็มที่ โดยทุกคนและทุกชาติถูกท�าให้เสมือนอยู่ในตลาด ซึ่งแม้จะไปได้ดี 

กับปรัชญาเสรีนิยมประชาธิปไตย (liberal democracy) จากท่ีเน้นสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน ทว่า ในอีก

ด้านหนึ่งได้ท�าลายพลังร่วมทางสังคมลงไป จนท�าให้ประชาสังคมถูกมองเป็นความหวังจากการที่เป็นแนวทาง

ที่มุ ่งเน้นการรวมหมู่ รวมกลุ่ม และการเรียกร้องสิทธิชุมชน30 ท้ังนี้ ในบริบทสังคมไทยมีการกล่าวถึง 

ประชาสังคมในมิติที่เชื่อมโยงกับเรื่องโลกาภิวัตน์ไว้บ้างเช่นกัน อาทิ ในงานของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร31 

ซึ่งเน้นว่าประชาสังคมเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ที่เน้นสร้างอัตลักษณ์หรือรักษา 

ความเป็นตัวตนของสังคมไว้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการลดความส�าคัญของพรมแดนรัฐชาติลง  

พร้อม ๆ ไปกับการแพร่กระจายของวัฒนธรรมสากลที่ทุกที่มีแนวโน้มที่จะถูกท�าให้เป็นแบบเดียวกันหมด 

จนต้องอาศัยประชาสังคมในการรักษาและกอบกู้วัฒนธรรมย่อยของแต่ละท่ี 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดสายมาร์กซิสต์และนีโอมาร์กซิสต์มักจะวิพากษ์กลับว่า ประชาสังคม มักเน้น

เสนอการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ มักขาดข้อเสนอที่น�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงหรือ 

ร้ือโครงสร้างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงทีไ่ม่เป็นธรรมทีเ่ป็นผลพวงจากโลกาภิวตัน์ กล่าวคอื ขบัเคลือ่นภายใต้

โครงสร้างที่เป็นอยู่ จึงไม่ได้ท้าทายโลกาภิวัตน์อย่างจริงจัง โดยเป็นแนวคิดที่อยู่กลาง ๆ ระหว่างเสรีนิยมกับ

สังคมนิยม จึงไปไม่สุดสักทาง กระทั่งถูกมองเป็นแนวโลกสวย หรือแม้แต่การไปหนุนเสริมแนวอนุรักษ์นิยม

ที่ไหลไปกับโลกาภิวัตน์เรียบร้อยแล้ว32 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เร่ืองที่ 13.1.3

30 Chambers, S. (2002). Op.cit. 
31 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2541). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่: ขบวนการเคลื่อนไหวประชาสังคมในต่าง

ประเทศ. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิภาษา. 
32 Chambers, S. (2002). Op.cit. 
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ตอนที่ 13.2

พัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายของแนวคิดชุมชนนิยม 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 13.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 13.2.1  พัฒนาการของแนวคิดชุมชนนิยม

เรื่องท่ี 13.2.2  สถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดชุมชนนิยมในศตวรรษที่ 21 

เรื่องท่ี 13.2.3  แนวคิดทฤษฎีทางด้านชุมชนนิยม 

แนวคิด
1.  แนวคิดชุมชนนิยมมีพัฒนาการของตนเอง แต่มักถูกน�าไปปะปนกับแนวคิดสังคมนิยม 

โดยมีจุดก�าเนิดชัดเจนในศตวรรษที่ 20 จากที่เกิดการรวมกลุ่มของนักปรัชญาการเมือง

แนวรวมหมู่นิยมซึ่งช่วยกันสร้างเสริมเติมต่อฐานคิดเรื่องชุมชนนิยม พร้อม ๆ ไปกับการ

พัฒนาแนวคิดเช่นน้ีในโลกของแรงงานคาทอลกิ ต่อจากนัน้นกัสงัคมวทิยามบีทบาทส�าคญั

ในการพัฒนาแนวคิดนี้ จากการที่งานของพวกเขาเป็นการศึกษาชุมชนในฐานะหน่วย

วิเคราะห์หลัก ส่วนในสังคมไทยแนวคิดชุมชนนิยมถูกใช้ปะปนกับแนวคิดวัฒนธรรม

ชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาเชิงพุทธ และแนวคิดสิทธิชุมชน

2.  แนวคดิชมุชนนยิมในศตวรรษที ่21 สามารถจ�าแนกออกมาได้เป็นสองกระแส กระแสแรก 

ชุมชนนิยมมีรากฐานมาจากการต่อต้านฐานคิดแนวเสรีนิยม โดยมองชุมชนว่ามีคุณค่า

และควรมีบทบาทในการก�าหนดความเป็นปจัเจกชนมากกว่าที่ปัจเจกจะไปก�าหนดหนา้ตา

ชุมชนได้ตามต้องการ ส่วนกระแสที่สอง คือ ชุมชนนิยมในฐานะอุดมคติ ซึ่งเติบโตมาจาก

การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจสังคมของฝ่ายซ้ายจัด กระแสน้ีจึงตอบโต้กระแสแรกที่ใน

ช่วงหลังถูกครอบง�าโดยทุนนิยม (มีการปรับตัวในยุคทุนนิยม) โดยถูกเรียกใหม่ว่าเป็น

แนวชุมชนนิยมที่ตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่

3.  แนวคิดทฤษฎีทางด้านชุมชนนิยมมีค�าอธิบายหลักคือหลักศีลธรรมนั้นค�้าจุนโลก โดย

แหล่งศีลธรรมอยู่ที่การบ่มเพาะของสังคมที่ต่อเนื่อง โดยสังคมในความหมายที่เฉพาะ

เจาะจงมากขึ้นก็คือชุมชน ซึ่งท�าหน้าที่เสมือนเป็นอิฐบล็อกที่วางโครงสร้างพื้นฐานทาง 

ศีลธรรมให้กับปัจเจกชน ทั้งนี้ ชุมชนจะคอยส่งเสียงเตือนทางศีลธรรมให้กับสมาชิก เช่น 

จากการลงโทษทางสังคมด้วยกลไกที่ไม่เป็นทางการ เพื่อไม่ให้ใครหลุดออกไปจากกรอบ

ความดีงามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความผาสุกขึ้นแก่ส่วนรวม
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 13.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายพัฒนาการของแนวคิดชุมชนนิยมได้

2.  อธิบายสถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดชุมชนนิยมในศตวรรษที่ 21 ได้

3.  อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางด้านชุมชนนิยมได้
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เรื่องที่ 13.2.1  พัฒนาการของแนวคิดชุมชนนิยม

ในเบื้องต้น แนวคิดชุมชนนิยม (Communitarianism) มีพัฒนาการของตนเอง แต่มักถูกน�าไป

ปะปนกับแนวคิดสังคมนิยม (Communism) ทั้งที่เป็นอุดมการณ์ฝ่ายขวามากกว่าฝ่ายซ้าย แนวคิดนี้นับเป็น

ปรัชญาทีมุ่ง่เน้นไปทีค่วามเชือ่มโยงของปัจเจกชนกบัชมุชนทีเ่ขาอยู่ โดยมีความเชือ่ว่าสงัคมก�าหนดอัตลกัษณ์

และบุคลิกภาพของเรามากกว่าตัวเราแต่ละคนเอง ทั้งนี้ ค�าว่าชุมชนมีขอบเขตในการท�าความเข้าใจที่ 

กว้างขวาง โดยอาจจะเป็นหน่วยของครอบครัว ทว่า ในมุมที่กว้างกว่านั้น เน้นไปท่ีภาพรวมของปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มผู้คนที่อยู่ร่วมกันในเชิงกายภาพ (มีบ้านเรือนติดกัน) หรืออาจจะเป็นชุมชนในความหมาย 

ที่ว่ากลุ่มผู้คนท่ีมีความสนใจร่วมหรือมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน 

ในเชิงพัฒนาการ แนวคิดนี้มีจุดก�าเนิดในศตวรรษที่ 20 นี่เอง ทว่า ค�าว่าชุมชนนิยมมีการใช้มาก่อน

ตั้งแต่ปี 1841 โดยผู้น�าของขบวนการแรงงานที่ต่อสู้เพื่อสร้างกฎบัตรประชาชนในอังกฤษ (British Chartist 

movement) ซึ่งใช้ค�าน้ีในการอ้างถึงสังคมในอุดมคติ เน้นไปที่ความกลมเกลียวหรือเป็นเน้ือเดียวกันของ

แรงงาน (workers' solidarity) รวมไปถงึการถกูอ้างโดยนกัสงัคมนยิมอืน่ ๆ ทีโ่ยงไปทีเ่รือ่งของระบบคอมมนู

หรือระบบร่วมกันท�า (commune system) อันมีความแตกต่างจากแนวคิดชุมชนนิยมในยุคสมัยใหม่พอ

สมควร โดยแนวคิดชุมชนนิยมแบบที่เข้าใจกันในปัจจุบันเพิ่งถูกพัฒนาจริงจังในช่วงทศวรรษ 1980 จากท่ี

เกิดการรวมกลุ่มของนักปรัชญาการเมืองแนวรวมหมู่นิยม (collectivism) ซึ่งช่วยกันสร้างเสริมเติมต่อ 

ฐานคิดเรื่องชุมชนนิยม น�าโดยโดโรธี เดย์ (Dorothy Day) พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาแนวคิดเช่นนี้ในโลก

ของแรงงานคาทอลิก33 

ต่อจากนัน้ นักสงัคมวิทยามบีทบาทส�าคัญในการพฒันาแนวคดินี ้จากการทีง่านของพวกเขาเป็นการ

ศึกษาชุมชนในฐานะหน่วยวิเคราะห์หลัก โดยพวกเขาเห็นความน่าวิตกของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบที่

เชื่อมร้อยกันไปเป็นสังคมเสรีนิยมท่ีต่างคนต่างอยู่กันมากขึ้น หน่ึงในนั้นคืออีมิล เดอร์ไคหม์ (Emile Dur-

kheim) ซึ่งมุ่งท�าความเข้าใจค่านิยมทางสังคมกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกกับสังคม และเขาได้เตือนให้

เห็นความอันตรายของการเกิดสังคมที่ขาดปทัสถาน (normlessness) จากการที่จะส่งผลท�าให้ผู้คนห่างเหิน

จากชุมชนตนเอง กลายเป็นเสมือนอะตอมย่อย ๆ ในสังคมสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเสรีภาพแต่ขาดจิตส�านึก 34

ทัง้นี ้เมือ่กล่าวถงึพฒันาการในยคุปัจจบุนั กล่าวได้ว่ากลุม่นักคดิทีม่อีทิธพิลอย่างมากต่อการพฒันา

แนวคิดชุมชนนิยมคือกลุ่มที่น�าโดยอมิไตย เอ็ตซิโอน่ี (Amitai Etzioni) ซึ่งชี้ว่าชุมชนมีลักษณะส�าคัญ 

สองประการ กล่าวคือ ประการแรก เป็นเรื่องของข่ายของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของปัจเจกชน และ

ประการที่สอง เป็นเรื่องของการมีข้อผูกพันร่วมกันต่อค่านิยมร่วมบางประการ ปทัสถานร่วม ชุดความหมาย 

 
33 Beckert, J. (2006). ‘Communitarianism’. International Encyclopedia of Economic Sociology. London: 

Routledge. 
34 เพิ่งอ้าง. 
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ที่มีร่วมกัน และการมีประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ร่วมของพวกเขา ซึ่งการละเมิดอาจจะน�าไปสู่การลงโทษ

ทางสังคมได้35

อนึ่ง พลวัตของแนวคิดชุมชนนิยมในเส้นพัฒนาการที่กล่าวมาเป็นผลมาจากความไม่แน่นิ่งของ

แนวคิดชุมชนด้วยเหมือนกัน กล่าวคือ ความเป็นชุมชนเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดตามยุคสมัย แนวคิดชุมชน

นิยมจึงต้องเปล่ียนตาม อาทิ ในทุกวันน้ี คนหน่ึง ๆ อาจเป็นสมาชิกหลายชุมชนพร้อมกัน เช่น ชุมชนในเชิง

กายภาพ ชุมชนในที่ท�างาน และชุมชนของคนมีเชื้อชาติและศาสนาเดียวกัน นอกจากนั้น ขนาดของชุมชน

อาจจะไม่ใช่แค่คุม้บ้านหรอืหมูบ้่านเช่นเดมิแล้ว อาจจะเป็นคอนโดมเีนยีมไปจนถงึสหภาพยโุรปและประชาคม

อาเซียน

นอกจากนั้น แนวคิดชุมชนนิยมยังปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของสังคม จากที่ในยุคแรกเน้นไป

ที่การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเผด็จการอ�านาจนิยม รัฐบาลที่กดข่ี ชุมชนที่ถูกครอบง�า และการยึดเอาตัวเอง

เป็นศูนย์กลางทุกสิ่ง มาสู่ยุคหลังที่เน้นแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบความเป็นปัจเจกนิยมสุดขั้วที่เรียกร้องสิทธิ 

ส่วนบุคคลแบบเกินควรในยุคทุนนิยมจนผู้คนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและคิดถึงแต่ตัวเอง 

อนึ่ง ในกรณีของไทย แนวคิดชุมชนนิยมเพิ่งถูกอธิบายอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับสากลเม่ือปี 

2550 โดยวิทยากร เชียงกูล36 ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดชุมชนนิยมว่าเป็นปรัชญาระบบความเชื่อซึ่งให้ความ

ส�าคัญกับชุมชนหรือค่านิยมของสังคมมากกว่าปัจเจกชนหรือค่านิยมส่วนตัวของคน โดยวิทยากรอธิบาย 

เพิ่มว่าปรัชญานี้เสนอว่า ความหมายในชีวิตของแต่ละคนและเสรีภาพของปัจเจกชนที่เข้มแข็งและมีชีวิตชีวา

ขึ้นอยู่กับการมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ ในชุมชน ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลและการตัดสินใจเลือกของ 

ปัจเจกชน จึงควรตอบสนองกับค่านิยมของสังคม ซึ่งฐานคิดเช่นน้ีท�าให้ปรัชญานี้มีแนวคิดที่อยู่ตรงกันข้าม

กับปัจเจกชนนิยม (Individualism) หรือเสรีชนนิยม (Libertarainism)

ทั้งนี้ ในสังคมไทย แนวคิดชุมชนนิยมถูกใช้อย่างสะเปะสะปะมาก โดยเข้ามาปะปนกับแนวคิด

วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาเชิงพุทธ และแนวคิดสิทธิชุมชน โดยถูกลากถูไปในทางที ่

ค่อนข้างอดุมคต ิเช่น มองชมุชนนยิมว่าคอืความหวงั ความสวยงาม และมีอยู่ในรากเหง้าของสงัคมชนบทไทย 

อีกทั้งเป็นแหล่งสะสมศีลธรรมที่ควรสงวนไว้ ท�าให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเข้ามาผูกขาดการใช้แนวคิดน้ี 

ในสังคมไทย เพื่อติติงสังคมสมัยใหม่ และเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยละที่จะกล่าวถึงโครงสร้างอ�านาจ 

ความไม่เป็นธรรม ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน และความไม่เป็นประชาธิปไตยของระบบชุมชนไทยที่มีอยู่37

กรณีตัวอย่างท่ีส�าคัญที่เป็นมิติการวิเคราะห์ชุมชนนิยมในสังคมไทยคือแนวคิดวัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงตั้งต้นจากงานชื่อ “ศรัทธาพลังชุมชน ข้อคิดและประสบการณ์ในงานพัฒนาชนบท” ของ

บ�ารุง บุญปัญญา ในปี 1984 ทว่า ถูกพัฒนาขึ้นมาชัดเจนโดยฉัตรทิพย์ นาถสุภา38 ซึ่งอธิบายว่าวัฒนธรรม

35 Etzioni, A. (1993). The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda. 

New York, NY: Rowman & Littlefield. 
36 วิทยากร เชียงกูล. (2550). อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สายธาร. 
37 นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2554). ‘ชุมชนนิยมกับประชาธิปไตยแบบไทย’. มติชนออนไลน์. 28 มีนาคม 2554. 
38 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2548). แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: 

สร้างสรรค์. น. 9-29. 
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13-23การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม

และเศรษฐกิจชุมชนอยู่บนฐานของจิตวิญญาณและจริยธรรมของชุมชนในฐานะหน่วยส่วนรวมขนาดย่อมที่

ให้ความส�าคญักบั “ชมุชนนยิม” มากกว่า “ทนุนิยม” โดยชมุชนในแนวคิดของฉตัรทพิย์นัน้มรีะบบเศรษฐกจิ

ของตนเอง อันเป็นระบบเศรษฐกิจบนรากฐานทางวัฒนธรรมหรือรากฐานของท้องถ่ินหรือชุมชนหมู่บ้าน 

ฉัตรทิพย์ นาคสุภา ยังอธิบายด้วยว่าในเศรษฐกิจกระแสหลักคือระบบทุนมีเศรษฐกิจกระแสรอง

คือเศรษฐกิจชุมชนอยู่ประกอบกันหรือคู่ขนานกันไป หรือเป็นภาพที่ซ้อนอยู่ข้างล่างของภาพความเจริญ 

รุ่งเรืองข้างบน ซึง่เป็นความเจรญิของคนอืน่ กล่าวอกีแง่หนึง่คอืเศรษฐกิจชมุชนเป็นอีกระบบหนึง่ทีเ่ป็นภาพซ้อน

อยู่ในเศรษฐกิจมหภาคของทุกสังคม อนึ่ง หากมองจากทุนนิยมเข้าไป เศรษฐกิจชุมชนก็คือเศรษฐกิจ 

นอกระบบนัน่เอง ซ่ึงด�ารงอยูใ่นระบบเศรษฐกจิสงัคมข้างบนทีเ่ปลีย่นแปลง โดยเศรษฐกจิชมุชนเป็นอกีระบบ

ที่มีวิถีชีวิตและกลไกของตนเองที่เช่ือมร้อยกับฐานวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้ ในขณะท่ีระบบหลักอยู่บนฐานของ

พลังปัจเจกชน ระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนอยู่บนฐานของพลังชุมชน39

ในมมุมองของฉัตรทพิย์ นาคสภุา เราต้องปล่อยให้ชมุชนพึง่ตนเองได้อย่างอสิระ มกีารบรหิารจัดการ

ด้วยตนเอง ทั้งในโครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างทางการเมือง โดยมีวัฒนธรรมชุมชนเช่ือมร้อยโครงสร้าง

และสถาบันทางสังคม แม้แต่โครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนเองก็เป็นเศรษฐกิจในมิติวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ ชุมชน

นิยมในมุมมองของฉัตรทิพย์ นาถสุภา จึงเชื่อมกับฐานคิดเร่ืองอนาธิปัตย์ชุมชน (communal anarchism) 

ซึ่งมองชุมชนว่าสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีพลังโดยปราศจากรัฐ โดยมีเอกลักษณ์ของตนเอง อยู่บนฐาน

ของการเกื้อกูล มีน�้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สืบทอดต่อ ๆ กันมา ทั้งนี้ ชุมชนอ่อนแอลงเพราะรัฐที่มา

พร้อมกับทุน จึงต้องปฏิเสธอ�านาจรัฐและเอาม่านมายาของรัฐออกไป40 

อีกกรณีตัวอย่างที่เป็นมิติการวิเคราะห์ชุมชนนิยมในสังคมไทยคือแนวคิดการพัฒนาเชิงพุทธ ซึ่ง

เริ่มต้นเด่นชัดจากงานชื่อ “พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย” ของประเวศ วะสี ปี 1987 ทว่า งาน

ที่โดดเด่นและเป็นระบบกว่าถูกพัฒนาโดยพระสงฆ์ที่เป็นพระนักคิดและนักพัฒนาเอง โดยเฉพาะส�านัก

สันติอโศก ซึ่งพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองขึ้นมาและสร้างวิถีชุมชนที่เน้นหลักอหิงสา ชุมชนนิยมในมุมมองของ

ชุมชนอโศกจะแตกต่างจากของแนววัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนในประการที่ส�าคัญคือการสร้างชุมชนขึ้น

มาจากการละโลภ โกรธ หลงในทางโลก ซ่ึงมีมาแต่เดิม มาสู่การสร้างชุมชนใหม่ที่เป็นชุมชนแห่งธรรม (ไม่

ได้เรียกร้องให้ห้วนกลับไปหาอดีต แต่ให้สร้างชุมชนสีขาวข้ึนมาใหม่) แต่ที่เหมือนกันคือเป็นชุมชนนิยมที่

ปฏเิสธทนุนยิมเช่นกนั41 โดยในห้วงทศวรรษทีผ่่านมา ชมุชนอโศกได้ยกระดับการขบัเคลือ่นชมุชนจากภายใน

เองมาสู่การหนุนเสริมการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ส�าคัญ ๆ ในหลายครั้ง โดยเฉพาะจากการเข้าร่วม

เคลื่อนไหวกับเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

ต่อเนื่องจากข้างต้น พระไพศาล วิสาโล เป็นอีกผู ้หนึ่งที่สะท้อนมิติการวิเคราะห์ชุมชนนิยม 

ผ่านแนวคิดการพัฒนาเชิงพุทธในสังคมไทยได้อย่างโดดเด่น โดยพระไพศาล วิสาโล แสดงบทบาทเด่นชัด

ทั้งในเชิงของการน�าเสนอแนวคิดและการเป็นนักพัฒนาที่ลงมามุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง อาทิ การออกมา 

 
39 เพิ่งอ้าง. น. 36-37. 
40 เพิ่งอ้าง. น. 17. 
41 สุรเธียร จักรธรานนท์. (2007). สันติอโศก: สามทศวรรษที่ท้าทาย. กรุงเทพฯ: มติชน. 
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13-24 การวิเคราะห์การเมือง

อนุรักษ์ป่าไม้ โดยให้มุมมองว่าพระสงฆ์ไม่ควรละเลยหน้าที่นี้ เพราะป่าเป็นแหล่งก�าเนิดของพระพุทธศาสนา

ตามพระพุทธประวัติ ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาเชิงพุทธของพระไพศาล วิสาโล อิงกับชุมชนนิยมตรงที่เป็นการ

ท้าทายทุนนิยมผ่านพลังร่วมของชุมชนที่มีวัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส�าคัญของความเป็นชุมชนนั้น รูปธรรม

ก็คือการร่วมกับชาวบ้านที่ชัยภูมิท้าทายนายทุนที่เข้ามาบุกรุกและท�าลายผืนป่า โดยมีการใช้วิถีพุทธร่วมด้วย 

เช่น การบวชป่าและการขอบณิฑบาตจากนายทนุให้ละเลกิการบกุรกุท�าลายป่า ซึง่จะเหน็ว่าชุมชนนยิมทีแ่ทรก

อยู่ในวิถีการพัฒนาเชิงพุทธของพระไพศาล วิสาโล มีความเชื่อมโยงพอสมควรกับแนวคิดสิทธิชุมชนและ

แนวคิดสันติวิธี42 

อนึ่ง ชุมชนนิยมที่แทรกอยู่ในวิถีการพัฒนาเชิงพุทธของพระไพศาลยังให้ความส�าคัญกับหลัก

คุณธรรมพลเมือง (Civic Virtue) ตามแบบตะวันตกด้วย โดยพระไพศาลช้ีว่าหลักคุณธรรมพลเมืองอย่าง

การมีวินัยในตนเอง การเห็นแก่ส่วนรวม ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการให้อภัย เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับ

หลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4 และบุญกิริยาวัตถุ 10 นอกจากนั้น พระไพศาล 

วิสาโล ยังมองด้วยว่าหลักธรรมหลายประการมีมิติทางสังคมอยู่ เช่น อปริหานิยธรรม (ธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อ

ความเสื่อม) โดนเป็นธรรมะที่ว่าด้วยความเจริญของหมู่คณะหรือชุมชนโดยตรง รวมถึงหลักธรรมท่ีเรียกว่า

อเุบกขา ซึง่ไม่ได้หมายถึงการวางใจเป็นกลางเพยีงอย่างเดียว หากแต่เน้นไปทีก่ารวางใจเป็นกลางทีมี่จดุหมาย

เพื่อไม่ให้ละเมิดธรรมหรือเสียหลักการของส่วนรวม กล่าวอีกแง่หนึ่ง อุเบกขาเป็นธรรมะของการป้องกัน 

ส่วนรวมหรือชุมชนที่เราอยู่มิให้เสียหาย สุดท้ายคือหลักธรรมะว่าด้วยเรื่องบุญ ซึ่งเป็นเรื่องของการช่วยเหลือ

ผู้อื่นหรือส่วนรวม และการขัดเกลาตนเองเพ่ือช่วยกันสร้างจริยธรรมทางสังคมให้กับชุมชนที่เราอยู่ต่อไป43 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2 เร่ืองที่ 13.2.1

42 พระไพศาล วิสาโล. (2546). พุทธศาสนาไทยในอนาคต: แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสัดศรี- 

สฤษดิ์วงศ์. น. 410-413. 
43 พระไพศาล วิสาโล, ผาสุก พงษ์ไพจิตร และอานันท์ กาญจนพันธุ์. (2544). ประชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ: 

คณะกรรมการด�าเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส.
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เรื่องที่ 13.2.2  สถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดชุมชนนิยม

  ในศตวรรษที่ 21

ในศตวรรษที่ 21 นี้ สามารถจ�าแนกแนวคิดชุมชนนิยมออกมาได้เป็นสองกระแส กระแสแรก ชุมชน

นิยมมีรากฐานมาจากการต่อต้านฐานคิดแนวเสรีนิยม โดยมองชุมชนว่ามีคุณค่าและควรมีบทบาทในการ

ก�าหนดความเป็นปัจเจกชนมากกว่าที่ปัจเจกจะไปก�าหนดหน้าตาชุมชนได้ตามต้องการ ส่วนกระแสที่สอง คือ 

ชุมชนนิยมในฐานะอุดมคติ ซึ่งเติบโตมาจากการวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจสังคมของฝ่ายซ้ายจัด กระแสนี ้

จึงตอบโต้กระแสแรกที่ในช่วงหลังถูกครอบง�าโดยทุนนิยม (มีการปรับตัวในยุคทุนนิยม) โดยถูกเรียกใหม่ว่า

เป็นแนวชุมชนนิยมที่ตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่ (Responsive Communitarian) น�าโดยเอ็ตซิโอนี่44 

แม้จะถูกวิจารณ์ ทว่า ชุมชนนิยมที่ตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่นับว่ามีสถานภาพท่ีมีอนาคตที่สุด

ของฐานคิดเรื่องชุมชนนิยมก็ว่าได้ เหตุผลส�าคัญก็คือในสังคมทุนนิยมยากท่ีจะปฏิเสธได้ว่าสายใยคุณธรรม 

(moral fabric) ในชุมชนถูกบั่นทอนไปมากจากความเป็นปัจเจกชนนิยม เอ็ตซิโอน่ีและนักคิดคนอ่ืน ๆ รวม

ไปถึงเจมส์ ฟิซกิ้น (James Fishkin) ฟิลิป เซลซ์นิค (Philip Selznick) และเบนจามิน บาร์เบอร์ (Benja-

min Barber) จึงมาร่วมกันขบคิดหาทางให้แนวคิดชุมชนนิยมมีพลังและปรับตัวกับสภาพสังคมได้ จนใน

ที่สุดน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายและวารสารของตนเอง45

พวกเขาได้ข้อสรุปร่วมกันว่าแนวคิดชุมชนนิยมใหม่ต้องถอยห่างจากแนวคิดชุมชนนิยมที่ไปรับใช้

อ�านาจนิยม (authoritarian communitarians) ดังนั้น ต้องยอมรับว่าผู้คนต้องมีทั้งความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมหรือรักษาปทัสถานที่ดีงามร่วมกัน (common good) และความเสรี/ความเป็นอิสระรวมถึงสิทธิ 

(autonomy and rights) (ท�าให้ถูกมองว่าไหวเอนไปกับเสรีนิยม) โดยทั้งสองอย่างไม่ควรถูกละเลย (เช่น 

เสรีนิยมนึกถึงแต่ส่วนหลัง) หากแต่ต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างเสรีภาพในกรรมสิทธิ์และระบบสังคม 

(between liberty and social order) ระหว่างสิทธิส่วนบุคคลกับความรับผิดชอบต่อสังคม (between 

individual rights and social responsibilities) และระหว่างค่านิยมแบบพหุนิยมกับค่านิยมที่อยากเห็น

สังคมที่เป็นเนื้อเดียวกัน (between pluralistic and socially established values) โดยเชื่อว่าชุมชนสร้าง

ปัจเจกชน ในขณะที่ปัจเจกชนก็รักษาชุมชน สองส่วนนี้เกื้อหนุนกันและสมดุลที่เกิดก็จะน�าไปสู่สิ่งดีงามใน

ภาพรวม46 

44 Etzioni, A. (ed). (1998). The Essential Communitarian Reader: Rights and Responsibilities. New York, 

NY: Rowman & Littlefield. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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นอกจากสถานภาพของแนวคิดในข้างต้น ขอบข่ายของชุมชนนิยมเชื่อมร้อยกับการตีความที่ 

หลากหลายของนักคิดด้านน้ี บางกลุ่มเน้นเป็นพิเศษไปที่การปกป้องรากเหง้าของชุมชนที่มีอยู่ดั้งเดิม โดย

เน้นชุมชนในเชิงกายภาพ โดยเฉพาะในระดับคุ้มหรือหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมย่อยของตนเอง บางกลุ่มมอง

ชุมชนในความหมายใหม่ กล่าวคือ มองผ่านความสนใจและอัตลักษณ์ร่วม ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องอยู่ติดกันในเชิง

พื้นที่ เช่น ชุมชนคนรักสุนัข ชุมชนนโยบายสุขภาวะ สมาคมคนโสด ชมรมผู้สูงอายุ รวมไปถึงชุมชนเสมือน

หรือชุมชนออนไลน์ ในขณะที่บางกลุ่ม มุ่งเน้นไปท่ีชุมชนนิยมของรัฐ จนท�าให้แนวคิดชุมชนนิยมตอบสนอง

ลัทธิชาตินิยมไปในตัว เช่น การเช่ือว่ามีความเป็นไทยอยู่ในหมู่บ้านหรือมองชุมชนเป็นฐานของศีลธรรม 

อนัดรีวมไปถึงแหล่งบ่มเพาะวฒันธรรมชาต ิ ส่วนอกีขอบข่ายหนึง่เน้นไปทีค่วามเป็นนานาชาต ิ เช่น ชมุชนโลก

หรือประชาคมโลก (ที่ต้องช่วยกันรักษาสันติภาพ พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ดูแลสิ่งแวดล้อมโลก และแก้ปัญหา

โลกร้อนร่วมกัน เป็นต้น) ประชาคมอาเซียน (มีค่านิยมอาเซียนร่วมกัน) หรือแม้แต่ชุมชนก่อการร้ายสากล 

ที่มีแนวร่วมกระจายตัวไปทุกที่ โดยที่สมาชิกอาจจะไม่รู้จักกันทั้งหมด แต่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันอยู่47 

อน่ึง มองอีกแง่หน่ึง ขอบข่ายส�าคัญของแนวคิดชุมชนนิยมคือการเน้นถึงความเป็นส่วนรวม  

(collective) ท�าให้มองเรื่องสิทธิไปไกลกว่าสิทธิส่วนบุคคล โดยสิทธิส่วนรวมเน้นการการันตีและรับรองที่

แน่ชัดโดยรัฐ เช่น สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านที่อยู่อาศัย สิทธิที่จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย  

สิทธิในการรักษาพยาบาล หรือแม้แต่สิทธิในการมีงานท�าภายในชุมชน ด้วยเหตุนี้ แนวคิดชุมชนนิยมจึง

สนับสนุนโครงการสร้างความมั่นคงทางสังคม โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน และกฎหมายจ�ากัดเรื่อง

มลภาวะ ทั้งนี้ จะสังเกตเห็นได้ว่าสิทธิส่วนรวมดังกล่าวสามารถลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลได้ เพราะกลายเป็น

ข้อจ�ากัดในการใช้เสรีภาพของแต่ละบุคคลได้เช่นกัน โดยมีค�าอธิบายว่าสิทธิส่วนบุคคลไม่สามารถมีขึ้นได้

หากปราศจากการด�ารงอยู่ของสังคม ดังนั้น การใช้สิทธิของปัจเจกชนต้องคู่ขนานไปกับการย่ืนมือมาช่วยกัน

รับผิดชอบต่อสังคมด้วย จากมุมมองเช่นนี้ สิทธิส่วนบุคคลจะต้องไม่ล้นเกินปทัสถานอันดีและค่านิยม 

ร่วมของสังคม48

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2 เร่ืองที่ 13.2.2

47 Beckert, J. (2006). Op.cit. 
48 Ibid. 

 

48

49 50
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เรื่องที่ 13.2.3  แนวคิดทฤษฎีทางด้านชุมชนนิยม

ดังที่ได้น�าเสนอไปแล้วว่าแนวคิดทฤษฎีทางด้านชุมชนนิยมมีค�าอธิบายหลักคือหลักศีลธรรมนั้น

ค�้าจุนโลก โดยแหล่งศีลธรรมอยู่ที่การบ่มเพาะของสังคมที่ต่อเน่ือง โดยสังคมในความหมายที่เฉพาะเจาะจง

มากขึ้นก็คือชุมชน ซึ่งท�าหน้าที่เสมือนเป็นอิฐบล็อกที่วางโครงสร้างพื้นฐานทางศีลธรรมให้กับปัจเจกชน 

(building block of moral infrastructure) ทั้งนี้ ชุมชนจะคอยส่งเสียงเตือนทางศีลธรรมให้กับสมาชิก 

(moral voice) เช่น จากการลงโทษทางสังคมด้วยกลไกที่ไม่เป็นทางการ เพื่อไม่ให้ใครหลุดออกไปจากกรอบ

ความดีงามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความผาสุกขึ้นแก่ส่วนรวม49 

รากฐานของแนวคิดเช่นนี้ตั้งต้นมาจากการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของจอห์น รอวล์ส (John  

Rawls) เกี่ยวกับเสรีนิยมทางการเมืองที่เสนอในงานชิ้นส�าคัญของเขาว่าด้วยทฤฎีความยุติธรรมที่อธิบายว่า

มนษุย์เรามลีกัษณะเป็นปัจเจกชนเหมอืนอะตอมหน่ึง ๆ โดยแนวคิดชมุชนนิยมแย้งว่าในอีกนัยหน่ึงปัจเจกชน

มีจุดเช่ือมโยงกับชุมชนที่เขาอยู่ด้วย ซึ่งการเป็นสมาชิกชุมชนท�าให้พวกเขาใช้เหตุผลและกระท�าการอย่างมี

ความรับผิดชอบมากขึ้น โดยอิทธิพลของชุมชนไม่ถึงขั้นที่ว่าจะไปกดทับความเป็นส่วนบุคคลซะทีเดียว50

จากข้างต้น รากฐานแนวคิดทฤษฎีที่ส�าคัญของชุมชนนิยมก็คือการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจเจกชนกับชุมชนที่เขาสังกัดอยู่ โดยเน้นหนักไปที่การวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเสรีนิยมดังที่กล่าวข้างต้น โดย

แนวคิดทฤษฎีชุมชนนิยมมองว่าแนวคิดเสรีนิยมหละหลวมในการท�าความเข้าใจความสลับซับซ้อนของระบบ

ความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่มีใครเป็นใครด้วยตัวเอง เช่น คนนี้เป็นคนไทย คนนั้นเป็นคนเมียนมา ทุกคนมี

ชุมชนของตนเอง และอัตลักษณ์ของเราสร้างข้ึนมาจากความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชน

ที่เราสังกัดด้วยไม่น้อย จึงไม่พึงมีสิทธิส่วนบุคคลใดที่หลุดลอยออกไปจากบริบททางสังคม ท้ังนี้ ดังที่กล่าว

ไปก่อนหน้า การพัฒนาชุมชนนิยมที่ตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่ขึ้นมาได้วางรากฐานแนวคิดทฤษฎ ี

ชุมชนนิยมใหม่ที่ประนีประนอมกับแนวคิดเสรีนิยมมากขึ้น โดยมองเรื่องปัจเจกชนกับชุมชนในลักษณะ 

ที่เกื้อกูลกันมากกว่าจะย้อนแย้งกัน เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนก็จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ปัจเจกชนไปด้วย51 

อนึ่ง มักจะมีความเข้าใจผิดว่าแนวคิดชุมชนนิยมเพรียกหาอดีต ซึ่งรากเหง้าของหลาย ๆ ที่เต็มไป

ด้วยสภาวะอ�านาจนิยม ช่วงชั้นทางสังคม และการเหยียดกัน (เช่น เหยียดเพศและสีผิว) แท้จริงแล้ว แนวคิด

ชุมชนนิยมโดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 นี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนร่วมกันผ่านการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ 

และเปิดให้มีการตั้งค�าถามถึงสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมทั้งหลายของสังคม ซึ่งท�าให้ 

 

 
49 Etzioni, A. (1993). Op.cit. 
50 Ibid. 
51 Beckert, J. (2006). Op.cit. 

 

48

49 50
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แนวคิดนี้มีฐานคิดที่แตกต่างออกไปจากแนวคิดอนุรักษ์นิยม นอกจากน้ัน การเปิดรับบทบาทประชาสังคม

และวถิปีระชาธปิไตยก็ยงัท�าให้แนวคดินีม้รีากฐานต่างจากแนวคดิเผดจ็การอ�านาจนยิม ซึง่จ�ากดัสทิธเิสรภีาพ

ประชาชนอย่างเต็มที่และไม่เห็นความส�าคัญของภาคประชาสังคม52

อย่างไรก็ตาม รากฐานแนวคิดทฤษฎีชุมชนนิยมข้างต้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน ในประเด็นที่

ส�าคัญประการแรก หลักเร่ืองศีลธรรมที่สร้างสมและแสดงบทบาทอยู่ในระดับชุมชน ไม่ได้การันตีว่าจะสร้าง

ระบบคุณค่าที่ดีงามของชาติและของโลกร่วมกัน ชุมชนนิยมจึงอาจจะเป็นภัยต่อชุมชนในความหมายที่กว้าง

กว่านั้นก็คือชุมชนประชาชาติและประชาคมโลก อาทิ ชุมชนที่มีวัฒนธรรมย่อยของตัวเองที่แตกต่างจาก

วัฒนธรรมชาติมาก ๆ ก็มีแนวโน้มจะต่อต้านนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศ หรือกรณีชุมชนที่อ้าง

ศาสนาบางแห่งก็มกีารแสดงบทบาททีเ่ป็นภยัต่อสนัตภิาพโลกได้ นอกจากน้ัน อีกประการทีส่�าคัญคือ ชนชัน้น�า

หัวโบราณในชุมชนมักเป็นผู้ก�าหนดศีลธรรมและปทัสถานต่าง ๆ ของชุมชนในทางปฏิบัติ ท้ังนี้ หากสมาชิก

ชุมชนได้ร่วมก�าหนดกันจริง ๆ ก็ติดปัญหาที่ตามมาก็คือในยุคใด ถ้าเป็นในยุคพ่อแม่หรือตายาย ก็จะถือว่า

สมาชกิชมุชนในยุคปัจจบุนัได้ร่วมวางปทสัถานเหล่าน้ันด้วยไม่ได้ ทกุคนจงึไม่ได้มีสทิธิร่วมก�าหนดความดีงาม

อย่างแท้จริง53

ส�าหรับแนวคิดน้ีในสังคมไทยถูกพัฒนามาจากสายสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ 

พัฒนาชุมชน และเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยยึดโยงกับทฤษฎีสากลไม่มาก จากขนบการศึกษาแบบนิรนัย 

(deductive) จึงพบว่ามีแนวคิดชุมชนนิยมแบบไทย ๆ อยู่ ซ่ึงเป็นแนวโลกสวยดังที่กล่าวถึงไปก่อนหน้า โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีถูกพัฒนามาจากสายวัฒนธรรมชุมชน เช่น ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ประเวศ วะสี นิพจน์ 

เทียนวิหาร อภิชาต ทองอยู่ สมพันธ์ เตชะอธิก และบ�ารุง บุญปัญญา เป็นต้น โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่าชุมชน

นั้นมีวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นพลังผลักดันในการพัฒนาชุมชนที่ส�าคัญจาก

ที่อยู่บนฐานความรู้และความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ทั้งน้ี ฐานคิดเช่นนี้จะมองว่ารัฐหรือระบบ

ราชการไทยสร้างมาเพื่อควบคุม ปกครอง และรวมศูนย์อ�านาจ ซึ่งท�าให้รัฐส่วนกลางไม่มีความเข้าใจในชุมชน

และท�าลายรากฐานต่าง ๆ ของชุมชนไปด้วย จากความคิดดังกล่าวนี้ ท�าให้แนวคิดชุมชนนิยมในสังคมไทย

มีลักษณะที่ปฏิเสธบทบาทของรัฐ และมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นเป็นเสมือนร่างทรงของ 

การปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเท่าน้ัน จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานให้พวกเขาน�าเสนอแนวคิดสิทธิชุมชน 

การพ่ึงตนเองของชมุชน การมสีภาพฒันาองค์กรชุมชน หรอืแม้แต่การท�าให้ท้องถ่ินกับชมุชนเป็นเน้ือเดียวกัน

มากข้ึน54

52 Beckert, J. (2006). Op.cit. 
53 Avineri, S., and de-Shalit, A. (1992). Communitarianism and Individualism. Oxford: Oxford University 

Press. 
54 กิรพัฒน์ เขียนทองกุล. (2557). ‘ชุมชนนิยม: แนวคิดและข้อสังเกตพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง

ท้องถิ่น’. รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2557. ขอนแก่น: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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ทั้งนี้ ในอีกมุมหนึ่ง นิธิ เอียวศรีวงศ์55 ได้วิพากษ์แนวคิดชุมชนนิยมแบบไทย ๆ อย่างน่าสนใจว่า

เป็นข้ออ้างของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จากที่แนวคิดน้ีช่วยสร้าง

เหตุผลทางศีลธรรมให้กับชนชั้นน�าได้ โดยท�าให้พวกเขามีความชอบธรรมในการใช้กลไกและรูปแบบของ

ระบบการเมืองที่เอ้ือต่ออ�านาจและผลประโยชน์ของพวกเขาต่อไปในนามของความดีหรือการเป็นผู้พิทักษ ์

ศีลธรรมของสังคม ชุมชนนิยมในแบบไทย ๆ จึงกลายเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐนิยมและ

เป็นลัทธิที่ปลดอ�านาจของประชาชนภายในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยอันเป็นประชาธิปไตยแบบสยบ 

ยอมไปแบบเงียบ ๆ 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.2.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.2 เร่ืองที่ 13.2.3

55 นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2554). อ้างแล้ว.  



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

13-30 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 13.3

ความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยม ประเด็นท้าทาย

และแนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้า 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 13.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 13.3.1  ความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยม

เรื่องท่ี 13.3.2  ประเด็นท้าทายของการศึกษาประชาสังคมกับชุมชนนิยม

เรื่องท่ี 13.3.3  แนวโน้มการศึกษาประชาสังคมกับชุมชนนิยม

แนวคิด
1.  ประชาสังคมมักถูกใช้อ้างถึงชุมชนเข้มแข็ง/ชุมชนที่รักษารากเหง้าของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยง

กับแนวคิดชุมชนนิยม นอกจากน้ัน ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดท้ังสองยังเกิดขึ้นจาก

ข้อต่อทีส่�าคัญน่ันคือแนวคดิทุนทางสงัคม ซึง่มองว่าทนุทางสงัคมท�าให้การขับเคลือ่นร่วมกนั

ของประชาสังคมนั้นเป็นไปได้ พร้อมกับที่เรียกร้องให้เกิดการเพิ่มพันธะของชุมชนต่อ

สมาชิกของตนเอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอย่างละเอียด แนวคิดประชาสังคมต่าง

จากแนวคิดชุมชนนิยมในมิติที่ส�าคัญคือการไม่ปฏิเสธหรือแม้แต่ไปได้ดีกับแนวคิด

เสรีนิยม อีกทั้งแนวคิดประชาสังคมมองปัจเจกชนในแง่บวกมากกว่าแนวคิดชุมชนนิยม

2.  ประเด็นท้าทายของการศึกษาประชาสังคมที่ส�าคัญ คือ ยากที่จะหาความเข้าใจหนึ่งเดียว

ที่ตรงกันในการใช้แนวคิดนี้ ยากที่จะมองประชาสังคมเป็นภาคส่วนที่สามที่เป็นอิสระจาก

รัฐและทุนได้จริง ยากที่จะยืนยันว่าความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคมยังเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการพูดถึงประชาสังคมในยุคปัจจุบันอยู่ จากที่ประชาสังคมในทุกวันนี้เลี่ยง

ประเด็นทางการเมืองมากขึ้นเร่ือย ๆ ยากที่จะฝากความหวังให้ประชาสังคมเป็นฟันเฟือง

ส�าคัญในการสรรค์สร้างประชาธิปไตย และยากที่จะเรียกร้องจิตอาสาจากคนจนที่ยังต้อง

ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ ส่วนประเด็นท้าทายส�าหรับการศึกษาชุมชนนิยมที่ส�าคัญ คือ 

การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือสร้างส�านึกรักษ์ท้องถ่ิน เพื่อให้สมาชิกชุมชนม่ันใจ

ในคุณค่าของตนเองและมีศักด์ิศรีนั้นไม่สามารถปรบมือข้างเดียวได้จากที่ในโลกความ

เป็นจริงเราอยู่ท่ามกลางการดูหม่ินดูแคลนกันจากคนภายนอก นอกจากนั้น ชุมชนนิยม

ที่มุ่งรักษารากเหง้า เช่น ความทรงจ�าร่วม ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน จิตวิญญาณบางอย่าง
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  และความภูมิใจในตัวเองหรือม่ันใจแบบผิด ๆ ก็มีมาก จนน�าไปสู่การแปลกแยกตนเอง

ออกจากผู้อื่น ดูหม่ินคนอ่ืนว่าไม่ยิ่งใหญ่เท่า ไม่สนหลักการสากล และเอาตนเองเป็น

ศูนย์กลางจักรวาล

3.   แนวโน้มการศึกษาประชาสังคมที่ส�าคัญคือการมีความสัมพันธ์กับรัฐมากขึ้นเรื่อย ๆ การ

ถูกใช้อย่างเป็นมิตรกับชายขอบมากขึ้น การกลายเป็นแนวคิดที่ใช้พ่วงกับแนวคิดอื่น 

มากขึ้น โดยเฉพาะการไปพ่วงกับแนวคิดประชาธิปไตยและนโยบายแบบมีส่วนร่วมและ

แบบปรึกษาหารือรวมถึงแนวคิดเครือข่ายนโยบาย ความเป็นสากลที่มากขึ้น การเน้น

บทบาทขององค์กรทางศาสนาและองค์กรที่อิงความเช่ือมากข้ึน การมีพรมแดนที ่

เลือนรางลงระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐและภาคเอกชน และการถูกแทนที่ด้วย

แนวทางสมัยใหม่อย่างภาคีรัฐ-สังคม-ประชาชน การสร้างเครือข่าย และการสร้างความ

ร่วมมือที่เน้นบทบาทร่วมของหลายภาคส่วน โดยประชาสังคมเป็นแค่ส่วนหน่ึงในนั้น 

มากขึ้นเรื่อย ๆ อน่ึง ส�าหรับแนวโน้มการศึกษาแนวคิดชุมชนนิยม พบว่ามีลักษณะที่อยู่

ในรูปของการส่งเสริมการพัฒนาหรือการก�าหนดนโยบายสาธารณะที่เอาชุมชนเป็นฐาน

มากขึ้น การแปลงร่างเป็นท้องถ่ินนิยมจากที่กระแสการกระจายอ�านาจและความส�าคัญ

ของการปกครองท้องถิ่นนั้นเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเป็นแนวคิด 

เมืองนิยมอันเป็นผลจากกระบวนการกลายเป็นเมืองในชุมชนดั้งเดิมต่าง ๆ และการ 

ปรับตัวสู่แนวชุมชนนิยมที่ตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่ ซึ่งยอมรับความจริงมากขึ้นว่า

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชุมชนจึงต้องปรับตัวด้วย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 13.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยมได้

2.  อธิบายประเด็นท้าทายของการศึกษาประชาสังคมกับชุมชนนิยมได้

3.  อธิบายแนวโน้มการศึกษาประชาสังคมกับชุมชนนิยมได้
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13-32 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 13.3.1  ความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยม

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าประชาสังคมมักถูกใช้อ้างถึงภาคส่วนที่สาม (third sector) องค์กรนอกภาครัฐ 

(NGO) กลุ่มทางสังคม (social group) ขบวนการทางสังคม (social movement) เครือข่ายสังคม (social 

network) และชุมชนเข้มแข็ง/ชุมชนที่รักษารากเหง้าของตนเอง ซึ่งอันหลังสุดนั้นเช่ือมโยงกับแนวคิดชุมชน

นยิม โดยเน้นว่าประชาสงัคมนัน้เกดิขึน้ในบรบิทของชมุชนและเกีย่วข้องกบัวถิชุีมชนดัง้เดิม ซึง่ความเข้มแขง็

ของประชาสังคมสะท้อนศักยภาพของชุมชนในการร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของชุมชนหรือท้องถิ่นตนเอง 

จากจดุเช่ือมโยงดงักล่าว จะเหน็ว่ามคีวามพยายามทีจ่ะน�าค�าว่าประชาสงัคมไปใช้ร่วมกบัค�าว่าชมุชน

นิยมบนฐานที่ว่าขบวนการประชาสังคมที่แข็งขันจะต้องสร้างค่านิยมหรือปทัสฐานร่วมขึ้นมา ซึ่งในอีกแง่หนึ่ง

เท่ากับเป็นการสร้างความเป็นชุมชนขึ้นมานั่นเอง โดยอาจจะไม่ใช่ชุมชนในเชิงกายภาพอย่างเดียว ทั้งนี้ การ

สร้างจุดเชื่อมระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยมนับว่าแนบชิดมากเป็นพิเศษในบริบทของไทย ดังที่ธีรพัฒน์ 

อังศุชวาล56 ได้สังเคราะห์การศึกษาประชาสังคมในไทยแล้วพบว่ามีการโยงเรื่องประชาสังคมกับการศึกษา

ชุมชนเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นการโยงเรื่องวัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน และแม้แต่การพัฒนาชุมชน

แบบองค์รวม 

นอกจากน้ัน ความเช่ือมโยงระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยมยังเกิดขึ้นจากข้อต่อที่ส�าคัญนั่นคือ

แนวคิดทุนทางสังคม (social capital) กล่าวคือ ฐานคิดนี้ถูกเน้นมากโดยแนวคิดประชาสังคมจากที่มองว่า

ทุนทางสังคมท�าให้การขับเคลื่อนร่วมกันน้ันเป็นไปได้ ทว่า ในขณะเดียวกัน ในเชิงเนื้อหาแล้ว แนวคิดทุน

ทางสังคมเรียกร้องให้เกิดการเพิ่มพันธะของชุมชนต่อสมาชิกของตนเอง (communal bonds) ซึ่งอาจจะ

ท�าได้จากการดึงผู้คนให้กลับไปเคารพในค่านิยมดั้งเดิม (respect for traditional values) อาทิ การศึกษา

ของโรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam)57 ท่ีแสดงความกังวลที่ผู้คนในสังคมสมัยใหม่ไปเล่นโบว์ลิ่งล�าพัง 

หรอืกล่าวอีกแง่หนึง่คอืการเรยีกร้องให้เรยีกคนืชมุชนนยิมกลบัมา อาท ิเรียกคนืความไว้เนือ้เชือ่ใจกนั (trust) 

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (reciprocity) และการยึดโยงกับศีลธรรมบางประการร่วมกัน (moral obligation) 

ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตส�านึกสาธารณะหรือจิตส�านึกเพ่ือส่วนรวมขึ้นมาได้มากขึ้น

56 ธีรพัฒน์ อังศุชวาล. (2559). ‘ปุจฉาว่าด้วย ‘ประชาสังคม’ (civil society): บทส�ารวจทฤษฎีและแนวคิดจากต่างประเทศ

สู่การพิจารณาประชาสังคมเชิงปฏิบัติการและองค์กรพัฒนาเอกชนไทย’. วารสารส�านักบัณฑิตอาสาสมัคร, 13(1), น. 1-61. 
57 Putman, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York, 

NY: Simon & Schuster. 
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13-33การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม

ทั้งนี้ หากเริ่มต้นมองในมุมของแนวคิดชุมชนนิยมออกไป จะเห็นเช่นกันว่าแนวคิดน้ีเน้นไปที่ความ

ส�าคญัของสงัคมและสถาบนัสังคมต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ เหนอืรฐัและตลาด โดยมองว่า 

ไม่ว่าจะเป็นการบังคับโดยรัฐ (state coercion) หรือการกดดันโดยตลาด (market pressures) ล้วนเป็น

แนวทางที่ไม่พึงปราถนาทั้งสิ้น58 ซ่ึงเป็นจุดเน้นของแนวคิดประชาสังคมเช่นเดียวกัน 

อนึ่ง ในอีกนัยหน่ึง มองได้เช่นกันว่าแนวคิดชุมชนนิยมเปิดรับบทบาทประชาสังคมและวิถี

ประชาธิปไตย ซึ่งท�าให้แนวคิดน้ีมีรากฐานต่างจากแนวคิดเผด็จการอ�านาจนิยมที่ไปจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนอย่างเต็มที่และไม่เห็นความส�าคัญของภาคประชาสังคม อีกทั้งยังกล่าวได้อีกด้วยว่าแนวคิดชุมชน

นิยมได้เล็งเห็นความส�าคัญของเครือข่ายสังคมและพลังพลเมืองเฉกเช่นเดียวกันกับแนวคิดประชาสังคม ใน

ขณะที่ ต่างก็มองเห็นความเสี่ยงของสังคมแบบปัจเจกชนนิยมเหมือนกัน 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าแนวคิดประชาสังคมต่างจากแนวคิดชุมชนนิยม

ในมิติที่ส�าคัญคือการไม่ปฏิเสธหรือแม้แต่ไปได้ดีกับแนวคิดเสรีนิยม กล่าวคือ ภายใต้แนวคิดประชาสังคม

ยังมองพลเมืองแต่ละคนเป็นปัจเจกชนที่มีเหตุผล มีสิทธิและมีเสรีภาพอย่างไม่จ�ากัดภายใต้กฎหมาย ท�าให้

ประชาสังคมเป็นแนวคิดที่ไปได้ดีกับหลักเสรีประชาธิปไตย (Liberal democracy) ในปัจจุบัน ในขณะที่

แนวคิดชุมชนนิยมมองเสรีนิยมเป็นเสมือนขั้วตรงข้าม โดยแนวคิดนี้โดยแก่นแท้แล้ว มองพลเมืองว่าต้อง

กระท�าการหรือตดัสนิใจด้วยการคดิถึงส่วนรวม ค�านึงถึงความซับซ้อนของชมุชน และเน้นประโยชน์สาธารณะ

ว่าอยู่เหนือจากความต้องการและผลประโยชน์ส่วนบุคคล ท�าให้พลเมืองในมุมมองของแนวคิดชุมชนนิยม

ต้องให้ความส�าคัญกับพันธะ ข้อตกลงทางสังคม และการสร้างและการคงไว้ซึ่งชุมชน โดยต้องแบ่งปันชีวิต

และเป้าหมายร่วมกัน ภายใต้กิจกรรมที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วม ด้วยเหตุนี้ การก�าหนดนโยบายของ

รัฐบาลและการตัดสินใจเลือกของปัจเจกชนจึงควรตอบสนองต่อชุมชนและสังคม มากกว่าเพื่อประโยชน์ของ

ปัจเจกบุคคล59

ต่อเนือ่งจากข้างต้น แนวคดิประชาสงัคมจงึมแีนวโน้มมองปัจเจกชนในแง่บวกมากกว่าแนวคดิชุมชน

นิยม กล่าวคือ แนวคิดประชาสังคมเช่ือในพลังพลเมืองในเชิงสร้างสรรค์มากเป็นพิเศษ โดยมองว่าพลเมือง

จะรวมตัวกันท�าส่ิงที่เป็นประโยชน์และกลายเป็นภาคส่วนที่สามที่มาอุดจุดอ่อนของความล้มเหลวโดยรัฐ 

(state failure) และความล้มเหลวของตลาด (market failure) ในขณะที่ แนวคิดชุมชนนิยมมองว่าพลเมือง

ในระดับปัจเจกชนมีแนวโน้มจะขาดศีลธรรมและท�าตัวเหมือนเป็นอะตอมที่เรียกร้องแต่การพิทักษ์ประโยชน์

ของตนเอง กลไกในระดับชุมชนจึงมีความส�าคัญในการวางกรอบทางศีลธรรมให้กับพลเมืองและช่วยสร้าง

พลังร่วมระหว่างพลเมืองด้วยกันเพื่อกอปรประโยชน์ส่วนร่วม 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.3 เร่ืองที่ 13.3.1

58 Etzioni, A. (ed). Op.cit.
59 วิทยากร เชียงกูล. (2550). อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สายธาร. 
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13-34 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 13.3.2  ประเด็นท้าทายของการศึกษาประชาสังคมกับ

  ชุมชนนิยม

ประเด็นท้าทายของการศึกษาประชาสังคมที่ส�าคัญมีดังนี้

ประการแรก คือ การแสวงหาความเข้าใจหนึ่งเดียวที่ตรงกันในการใช้แนวคิดนี้ กล่าวคือ ที่เป็นอยู่

ในขณะนี้คือค�านี้ถูกใช้อย่างหลากหลายความหมาย โดยธีรพัฒน์ อังศุชวาล60 ได้ทบทวนและสังเคราะห์ 

การศึกษาประชาสังคมทั้งในระดับนานาชาติและในไทยและพบว่าเป็นค�านี้เป็นแนวคิดที่มีการแข่งขันกันให้

ความหมาย (contested concept) จนแตกออกเป็นสามแบบหลักในระดับสากล กล่าวคือ ในฐานะ 

ค�าคณุศพัท์ทีห่มายถงึปฏบิตักิารภาคสงัคมทีม่อีารยะ ในฐานะค�านามทีห่มายถึงองค์กรภาคสงัคม และในฐานะ

เป็นพื้นที่สาธารณะ (public sphere) ส่วนในสังคมไทย แตกออกเป็น 4 แนวหลักคือ แนวศาสนา แนวชุมชน 

แนวยืมความคิดตะวันตก และแนวเน้นเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละแนวกล่าวถึงประชาสังคม

แต่ละมุมกัน จนต้องพิจารณาก่อนทุกครั้งว่าเมื่อใครพูดถึงประชาสังคม เขาก�าลังพูดถึงค�านี้ในแนวทางไหน 

ในท�านองเดียวกัน ชลธิศ ธีระฐิติ61 สะท้อนไว้ว่าเราสามารถมองได้เช่นกันว่าประชาสังคมเป็น 

มโนทัศน์ทางยุทธศาสตร์ (strategic concept) ที่มีความหมายหลากหลายขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ของผู้ที่น�า

ค�าว่าประชาสังคมไปใช้ ว่ามีเป้าหมายใดเป็นส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ ค�านี้จึงมีพลวัต ไม่แน่นอนตายตัว จนสร้าง

ความท้าทายที่ส�าคัญว่าตกลงแล้วค�านี้เป็นฐานคิดที่มีสาระส�าคัญของมันหรือเป็นเพียงวาทกรรมที่แล้วแต่

ใครจะเสกสรรปั้นแต่งขึ้นกันแน่ 

ประเด็นที่สอง ประชาสังคมเป็นภาคส่วนที่สามที่เป็นอิสระจากรัฐและทุนได้จริงหรือ ทั้งนี้ แม้แต่

แลร์รี่ ไดมอนด์62 ที่เสนอแนวคิดประชาสังคมแล้วได้รับการอ้างถึงอย่างกว้างขวางยังตั้งข้อสังเกตไว้ว่า แม้

ประชาสังคมควรเติบโตอย่างเป็นอิสระจากรัฐและตลาด โดยเป็นพื้นที่ของพลเมืองที่จะร่วมกันด�าเนินการ

บางประการในพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ตรงกลางระหว่างพื้นที่ของภาครัฐและภาคเอกชน แต่ก็สามารถเป็น

พืน้ทีเ่ชือ่มต่อระหว่างภาคประชาชนกบัภาครฐัและภาคเอกชนได้ด้วย โดยประชาสงัคมไม่จ�าเป็นต้องพยายาม

จ�ากดัอ�านาจรฐัและตลาด ทว่า อาจเป็นพืน้ทีส่�าหรับให้ความชอบธรรมแก่รัฐและกลไกตลาดกไ็ด้ หากภาครฐั

และเอกชนนั้นได้กระท�าการอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ดีงาม และเป็นที่ยอมรับของสังคม

60 ธีรพัฒน์ อังศุชวาล. (2559). อ้างแล้ว. 
61 ชลธิศ ธีระฐิติ. (2550). ‘เสรีนิยม’. ใน พฤทธิสาณ ชุมพล. สิริพรรณ นกสวน และเอก ต้ังทรัพย์วัฒนา (บรรณาธิการ). 

ค�าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. น. 47-48. 
62 Diamond, L. (1999). Op.cit. 
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ประเดน็ทีส่าม ความเป็นพลเมอืงในภาคประชาสงัคม ซ่ึงหมายถึงการมีความส�านึกในหน้าทีพ่ลเมือง

และต้องการมส่ีวนร่วมหรอืบทบาททางการเมอืงนัน้ยงัเป็นหวัใจส�าคญัในการพดูถึงประชาสงัคมในยคุปัจจบุนั

อยู่หรือไม่ จากทีป่ระชาสงัคมในทกุวนันี ้ (โดยเฉพาะในสงัคมไทย) เลีย่งประเด็นทางการเมืองมากขึน้เรือ่ย ๆ 

(depoliticise) โดยมองว่าตนเป็นนักพัฒนา และมองการพัฒนาว่าเป็นเรื่องปลอดการเมือง ท�าให้ประชา-

สังคมถอยห่างจากการสร้างพลเมืองที่จะไปสร้างการเมืองภาคประชาชนที่แสดงบทบาทในการก�าหนดอนาคต

ของประเทศชาติและท้องถิ่นที่ตนอยู่63 นอกจากน้ัน ประชาสังคมจ�านวนมากยังมักเลี่ยงที่จะวิพากษ์วิจารณ์

และไม่กล้าท้าทายโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นฐานรากของความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ หรือมักพบกับปัญหา

ความไม่พอเพียง กล่าวคือ มักไปไม่สุด อาทิ มุ่งไปที่การสร้างชุมชนพึ่งตนเอง เช่น อาศรมต่าง ๆ โดยไม่ไป

ต่อให้สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในภาพรวมด้วย ไม่ว่าจะผ่านการมีส่วนร่วมในทางนโยบายสาธารณะ หรือ

การออกไปเคลื่อนไหวทางการเมือง

ประเด็นที่สี ่เกิดประเด็นท้าทายประการส�าคัญคือประชาสังคมในปัจจุบันไม่ได้เป็นฟันเฟืองส�าคัญ

ในการสรรค์สร้างประชาธิปไตยเสมอไป จากที่จะเห็นว่าภาคประชาสังคมจ�านวนมากไม่ได้มีกระบวนการ

ด�าเนินการที่เป็นประชาธิปไตย (democratic approach) และไม่ได้ฝักไฝ่หรือมีส�านึกประชาธิปไตย 

เท่าใดนัก64 เช่น ในกรณีขององค์กรพัฒนาในสังคมไทยจ�านวนมากก�าลังมีวิกฤตศรัทธาต่อประชาธิปไตย 

พวกเขาชูธงเรียกร้องให้มีรัฐประหารอย่างโจ่งแจ้งและแสดงออกว่าสนับสนุนรัฐบาลที่ตั้งมาจากทหารชัดเจน 

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมปัจจุบันเผชิญภาวะไม่ปกติมากจนกลายเป็นสิ่งปกติแบบใหม่ (new normal) 

อาทิ ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตการเมือง ซึ่งระบบแบบรวมศูนย์หรือเผด็จการ

แสดงตนให้เห็นว่ารับมือได้ดีกว่า เช่น บทบาททหารในการรับมือน�้าท่วมในประเทศไทย หรือ การที่สิงคโปร์

และจีนรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีเป็นพิเศษ จนสร้างความเติบโตได้ต่อเน่ืองจากที่มีระบบการบริหาร

จัดการที่รวมศูนย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากในการกู้วิกฤตศรัทธาประชาธิปไตยกลับมา

ในหมู่ประชาชนในภาคประชาสังคม เพื่อให้ประชาสังคมยังเป็นพลังสรรค์สร้างประชาธิปไตยได้ต่อไป 

ประการสดุท้ายของแนวคิดประชาสังคม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นประเดน็ท้าทายประการแรกของแนวคิด

ชุมชนนิยมก็ว่าได้ (เป็นประเด็นท้าทายที่มีร่วมกัน) น่ันคือ การที่มักจะเรียกร้องจิตอาสา ซึ่งในยุคทุนนิยม

เช่นน้ี ท�าให้ภาคประชาสังคมและชุมชนนิยมเปิดประตูให้มีแค่ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางเท่าน้ันที่จะเข้าไปอยู่

ในนั้นได้ จากที่คนจนยังต้องด้ินรนเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ ท�าให้ไม่สามารถออกไปอาสาหรือเสียสละท�าเพื่อ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้มากนัก ในแง่หน่ึง แนวคิดประชาสังคมและชุมชนนิยมจึงมีอคติเร่ืองชนช้ันทาง

เศรษฐกิจพอสมควร โจทย์คือจะท�าอย่างไรให้แนวคิดเหล่านี้ต้อนรับคนจนมากขึ้นหรือไม่ไปกะเกณฑ์จาก

คนจนให้ต้องเสียสละอยู่ร�่าไป 

63 Alagappa, M. (2004). Civil Society and Political Change in Asia. Stanford: Stanford University Press.
64 Edwards, M. (2004). Op.cit. 
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ต่อเนื่องจากข้างต้น ประเด็นท้าทายประการที่สองส�าหรับแนวคิดชุมชนนิยม คือ การสร้างความ

ภาคภูมิใจในตนเองหรือสร้างส�านึกรักษ์ท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกชุมชนมั่นใจในคุณค่าของตนเองและมีศักดิ์ศรี

นั้นสามารถปรบมือข้างเดียวได้หรือไม่ จากท่ีในโลกความเป็นจริงเราอยู่ท่ามกลางการดูหม่ินดูแคลนกันจาก

คนภายนอก อาทิ การดูแคลนคนอีสานของคนภาคกลาง หรือแม้แต่การเหยียดชุมชนผิวสี การดูถูกคนเอเชีย

โดยชาติตะวันตก และการตั้งแง่ต่อชาวมุสลิม ด้วยเหตุน้ี ชุมชนนิยมจึงวนเวียนอยู่กับการสร้างกลไกภายใน

แต่ละชุมชนที่จะจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับตัวชุมชน โดยละเลยที่จะก้าวข้ามไปสู่ การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนตนกับโลกภายนอก 

ประเด็นท้าทายประการที่สาม ชุมชนนิยมที่มุ่งรักษารากเหง้า เช่น ความทรงจ�าร่วม ประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น จิตวิญญาณบางอย่าง และความภูมิใจในตัวเองหรือมั่นใจแบบผิด ๆ หรือแบบกบในกะลาก็มีมาก 

จนน�าไปสู่การแปลกแยกตนเองออกจากผู้อื่น ดูหมิ่นคนอื่นว่าไม่ยิ่งใหญ่เท่า (เช่น นาซี) ไม่สนหลักการสากล 

(เช่น หลักสิทธิมนุษยชน) และเอาตนเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล ซึ่งนับว่าเป็นความอันตรายในอีกรูปแบบหนึ่ง 

รวมไปถึง ชุมชนนิยมในแบบไทย ๆ ด้วยที่เน้นสามัคคีธรรมคู่กับคารวธรรม กล่าวคือ ให้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่

หรือผู้มีอ�านาจ รวมทั้งมีหลักศีลธรรมมาก�ากับให้ภรรยาต้องปรนนิบัติ ดูแล รับใช้สามี ซึ่งเป็นฐานคิดที่มอง

คนไม่เท่ากัน 

ประเด็นท้าทายประการที่สี่ ชุมชนนิยมที่สนับสนุนจารีตประเพณีดั้งเดิมอย่างสุดตัวก็มีความ 

อนัตรายเช่นกัน จากทีสั่งคมมีพลวตัและพฒันาการ ชมุชนจงึจ�าเป็นต้องปรบัตวัตาม จะจมปรกัอยูก่บัภาพอดตี

ตลอดไปไม่ได้ นอกจากนั้น ในทางที่ต่อเนื่องจากท่ีได้กล่าวไปในส่วนที่แล้ว จารีตประเพณีไม่จ�าเป็นต้อง 

เป็นสิ่งสวยงามเสมอไป ในหลายที่ จารีตประเพณีเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสร้างขึ้นเพื่อควบคุมผู้ใต้การปกครอง

เท่าน้ันเอง (อ้างความดีงามมาสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้อ�านาจ) 

ประเด็นท้าทายประการที่ห้า แม้ชุมชนนิยมในยุคหลังจะประนีประนอมกับลัทธิเสรีนิยมมากกว่า

เดิมมาก แต่ฐานของการเชื่อในหลักส่วนรวมมาก่อนส่วนตนก็ยังเป็นรากที่ส�าคัญมาก ท�าให้เกิดประเด็น 

ท้าทายคือ เพราะชุมชนนิยมก็เชื่อในการจ�ากัดเสรีภาพของมนุษย์ มองว่าสิทธิที่เข้มข้นต้องมาพร้อม 

ความรับผิดชอบที่แข็งขัน (strong rights presume strong responsibilities) และมองปัจเจกชนใน 

แง่ร้าย กล่าวคือ มองว่ามนุษย์ต้องถูกควบคุมจากที่ถ้าให้ปัจเจกชนมีสิทธิและความรับผิดชอบต่อตนเอง 

โดยสมบรูณ์ แต่ละคนจะนกึถงึแต่ตนเองไม่รบัผิดชอบต่อสงัคม ซึง่ต่างจากฐานคติของเสรนียิมและหนนุวธิคีดิ

แบบอ�านาจนิยมและอนุรักษ์นิยมที่มีผู้คิดว่าตนมีศีลธรรมเป็นพิเศษและมองเห็นประโยชน์ของส่วนรวม

มากกว่าคนอื่นแล้วจึงออกมาหาทางควบคุมผู้อื่น 

ประเด็นท้าทายประการท่ีหก แนวคิดชุมชนนิยมมองว่าคุณลักษณะของปัจเจกชนขึ้นอยู่กับความ

สัมพันธ์ของเขาเหล่าน้ันต่อคนอื่น ๆ ในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนส�าคัญในการวางรากฐานปัจเจกชน กล่าวอีก

นัยคือ ตัวตนของปัจเจกชนถูกสร้างขึ้นมาโดยชุมชนที่เขาเป็นสมาชิก ซึ่งประเด็นท้าทายคือ แล้วปัจเจกชน

สร้างสรรค์ชุมชนขึ้นมาได้หรือไม่ ซ่ึงในปัจจุบันจะพบว่าปัจเจกชนจ�านวนมากที่สนใจในบางสิ่งบางอย่าง 

ร่วมกันแล้วตัดสินใจมารวมกลุ่มกันสร้างชุมชนขึ้นมา โดยพวกเขาก�าหนดออกแบบชุมชนมากกว่าที่จะถูก
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ชุมชนออกแบบ นอกจากนั้นยังเข้าออกจากชุมชนเพื่อไปร่วมชุมชนใหม่หรือไปสร้างชุมชนเพิ่มได้ตามความ

ต้องการ ซึ่งกล่าวอีกนัยคือปัจเจกชนไม่ได้มีอยู่เพื่อชุมชน หากแต่ชุมชนต่างหากที่มีอยู่เพื่อปัจเจกชน

ประเดน็ท้าทายประการทีเ่จด็ การให้ความส�าคัญกับสิทธิชุมชนของแนวคิดชุมชนนิยมมักเผชิญกับ

ประเด็นท้าทายเมื่อสิทธิชุมชนกับสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิมนุษยชนน้ันขัดกัน เช่น จะท�าอย่างไรหากสิทธิ

ชุมชนที่เน้นความสงบเรียบร้อยไปขัดขวางสิทธิทางการเมืองของสมาชิกหรือไม่เคารพศักด์ิศรีแห่งความเป็น

มนุษย์ของปัจเจก หรือจะท�าอย่างไรในกรณีสิทธิต่อทรัพยากรชุมชนไปขัดแย้งกับสิทธิต่อทรัพยากรท่ีแต่ละ

บุคคลใช้หยาดเหงื่อแลกมาอย่างชอบธรรม รวมไปถึงจะท�าอย่างไรในกรณีสิทธิชุมชนที่สะท้อนความดีงาม

ของคนส่วนใหญ่ไปละเมิดสิทธิของคนชายขอบ เช่น คนกลุ่มน้อยนักโทษ คนพิการ หรือแม้แต่ผู้ลี้ภัย

ส�าหรับประเด็นท้าทายประการสุดท้าย ประเด็นท้าทายอย่างมากของแนวคิดชุมชนนิยมคือการ 

มุ่งประโยชน์สาธารณะ โดยตอบได้ไม่ชัดว่าประโยชน์สาธารณะนั้นคืออะไร มีอยู่จริงหรือไม่ดังที่ได้กล่าวถึง

ไปบ้างแล้ว จากที่ในโลกความเป็นจริง ประโยชน์สาธารณะมักถูกใช้อ้างเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

มากกว่า โดยในสังคมสมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็นพหุสังคมมีแนวโน้มที่ผลประโยชน์ต่าง ๆ จะกระจายตัว  

จนมองไม่เห็นประโยชน์ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ในสังคมสมัยใหม่นั้น  

การสร้างส�านึกสาธารณะหรือความรู้สึกเกี่ยวข้องและเป็นเจ้าของร่วมกันในประโยชน์ส่วนรวมมักถูกแทนที่

ด้วยส�านึกกลุ่มและประโยชน์ของกลุ่มมากกว่า ในขณะที่ ประเด็นที่สะท้อนประโยชน์สาธารณะที่เป็นไปได้

จริง ๆ เช่น เรื่องรับมือโลกร้อน ก็กลับกลายเป็นประเด็นท่ีข้ามพ้นชุมชนหนึ่ง ๆ ไปอีก กล่าวคือ กลายเป็น

เรื่องของมนุษยชาติมากกว่า 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.3 เร่ืองที่ 13.3.2
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เรื่องที่ 13.3.3  แนวโน้มการศึกษาประชาสังคมกับชุมชนนิยม

ส�าหรับแนวโน้มการศึกษาประชาสังคม จะเห็นว่ามีลักษณะที่ยอมรับว่าประชาสังคมมีความสัมพันธ์

กบัรฐัมากขึน้เรือ่ย ๆ โดยกลุม่ทีไ่ม่ยอมให้รฐัครอบง�าหรือบงการมลีดน้อยลง กลุม่ทีมุ่ง่ชีน้�า ก�ากบัและคดัค้าน

รัฐแทบจะหายาก ส่วนกลุ่มท่ีต้องการได้ความช่วยเหลือจากรัฐหรือท�างานร่วมมือกับรัฐพบเจอได้ทั่วไป

มากกว่า ในขณะท่ีฐานคิดดั้งเดิมที่ว่าประชาสังคมจะมีพลังเมื่อรัฐและตลาดล้มเหลว (state and market 

failures) เริ่มไม่ไปกับโลกความเป็นจริงที่รัฐและตลาดมีความเข้มแข็งมาก ประชาสังคมจึงมีแนวโน้มถูกใช้

อ้างเพ่ือสร้างความชอบธรรมโดยรัฐและตลาดจากการหาตัวแทนประชาชน หรือ กลายเป็นประชาสังคมใน

เงื้อมมือรัฐและทุนมากขึ้น ผ่านการท�าให้เป็นทางการ (formalisation) เช่น ด้วยการจดทะเบียนประชาสังคม

ให้ถูกควบคุมได้ง่าย65 จนท�าให้ประชาสังคมกลายเป็นแนวคิดที่อยู่ลอย ๆ ไม่มีพลังที่แท้จริงของตัวเองหรือ

เป็นพ้ืนที่สาธารณะ (public sphere) ที่เปิดขึ้นมาในความว่างเปล่า จนรัฐและทุนเข้าไปใช้เสียเอง66 เช่น 

นโยบายประชารฐัของรฐับาลไทย ทีท่�าให้ประชาสงัคมมีฐานะเป็นไพร่ยคุใหม่ ภายใต้ลทัธิชาตนิิยมแบบเดิม ๆ

นอกจากนั้น แนวโน้มการศึกษาประชาสังคมอีกประการหน่ึงที่เห็นชัดคือการที่แนวคิดน้ีถูกใช้อย่าง

เป็นมิตรกับชายขอบมากขึ้น เช่น เริ่มมีการกล่าวถึงขบวนการชาวนา (เช่น ลาเวียคอมเพสชินา (La Via 

Campesina) ในละตินอเมริกา) และขบวนการแรงงาน (เช่น กลุ่มโสลิดาลิตี้ (Solidarity) ในโปแลนด์) ใน

ฐานะเป็นประชาสังคมมากขึ้น อีกทั้งพบแนวโน้มว่าแนวคิดน้ีกลายเป็นแนวคิดที่ใช้พ่วงกับแนวคิดอ่ืนมากขึ้น 

หรือมากกว่าการพัฒนาภายในแนวคิดตนเอง โดยเฉพาะการไปพ่วงกับแนวคิดประชาธิปไตยและนโยบาย

แบบมีส่วนร่วมและแบบปรึกษาหารือรวมถึงแนวคิดเครือข่ายนโยบาย โดยประชาสังคมมักจะถูกคาดหวังทั้ง

ให้เป็นตัวอย่างของวิถีประชาธิปไตยภายในหรือเป็นสังคมประชาธิปไตย (democratic society) และให้เป็น

พลังส�าคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยของท้องถ่ินและประเทศชาติ รวมถึงสรรค์สร้างนโยบายสาธารณะ

ที่มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม ในมติทิีต่่อเนือ่งจากข้างต้น แนวโน้มทีเ่กิดขึน้ก็คือบทบาทประชาสงัคมในการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและท้องถิ่นมักจะจ�ากัดตัว 

อยู่แค่การร่วมคิดและร่วมรับผลประโยชน์ หากแต่ไปไม่ถึงการร่วมตัดสินใจ ร่วมท�า และร่วมติดตาม 

ประเมนิผล อีกทั้งแทบไม่มีตัวอย่างใดเลยที่ภาคประชาสังคมจะมีบทบาทเป็นตัวเอกที่ถึงขั้นที่ควบคุมทิศทาง

การเมืองและนโยบายสาธารณะได้เอง (citizen control) 

65 Chandhoke, N. (1995). Op.cit.     
66 Helmut, K., and Anheier, T. (2010). International Encyclopedia of Civil Society. New York, NY: Springer-

Verlag New York. 
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13-39การวิเคราะห์การเมืองตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม

ส่วนแนวโน้มต่อมาคือความเป็นสากลที่มากขึ้นของภาคประชาสังคม กล่าวคือ เริ่มปรากฏองค์กร

พัฒนานานาชาติ (International NGOs) ให้เห็นเพิ่มมากขึ้นในยุคหลัง โดยพวกเขามุ่งเน้นเคลื่อนไหวใน

ประเด็นข้ามชาติ เช่น สิ่งแวดล้อมโลก สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ ท้ังนี้ จะมีองค์กรกลางระดับนานาชาติ

ที่จะคอยสร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคมในระดับประเทศและท้องถิ่น เช่น ผ่านการให้ทุนสนับสนุนและ

การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อนจึงมักอยู่ในลักษณะเครือข่ายและข้ึนอยู่กับการมีประเด็นร่วมหรือ

ประเด็นที่เชื่อมโยงกันเป็นหลัก 

อนึ่ง แนวโน้มของการศึกษาประชาสังคมอีกประการคือการศึกษาบทบาทของประชาสังคมในยุคที่

ศาสนากลับมามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาสังคม (post-secular age) เช่น การเน้นบทบาทขององค์กรทาง

ศาสนา (religious organisations) และองค์กรทีอ่งิความเชือ่ (faith-based organisations) มาช่วยเยียวยา

จิตใจผู้คนภายหลังเผชิญวิกฤตต่าง ๆ เช่น วิกฤตภัยธรรมชาติที่ญี่ปุ่นและไทย ทั้งนี้ แม้แต่ฮาเบอร์มาสเอง

ก็หันมาสนใจในมิติน้ีในช่วงหลัง โดยสะท้อนว่าประชาสังคมจะขับเคลื่อนด้วยเหตุผลทื่อ ๆ อย่างเดียวไม่ได้ 

ต้องใส่ใจเรื่องศรัทธาและความเชื่อของผู้คนในสังคมด้วย รวมถึงจะต้องนับรวมความรู้ศักด์ิสิทธ์ิ (sacred 

knowledge) ในงานพัฒนาพอ ๆ กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์67 อย่างไรก็ตาม ประชาสังคมแนวอิงศาสนานี้

เผชิญความเส่ียงมากขึ้นในการถูกตีตราว่าเป็นผู้ก่อการร้าย หากพลาดพลั้งหรือถูกสร้างภาพว่ามีการใช้ความ

รุนแรงบนฐานความเชื่อและศรัทธาที่สุดโต่ง

แนวโน้มประการต่อมาคือการที่พรมแดนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมนั้นเริ่ม

เลือนรางลงทุกที จนความเป็นภาคส่วนที่สาม (third party) ของประชาสังคมนั้นไม่ชัดเหมือนแต่ก่อน เช่น 

การเกิดขึน้ของผูป้ระกอบการทางสงัคม (social enterprise) ทีเ่ป็นทัง้ภาคเอกชนและประชาสงัคม การเกิดขึน้ 

ของกิจกรรมคืนก�าไรสู่สังคมของภาคเอกชน (Corporate social responsibility: CSR) การที่ข้าราชการ

รวมตัวกันนอกเวลาราชการเพื่อท�างานเพื่อสังคมแม้จะนอกเหนือหน้าที่ และการที่ภาครัฐเองเข้ามาควบคุม

และจัดตั้งองค์กรพัฒนาขึ้นมาเองจ�านวนมาก อีกทั้งในขณะเดียวกันน้ันก็เกิดการแทนที่แนวคิดประชาสังคม

ด้วยการหันไปนิยมในแนวทางสมัยใหม่อย่างภาคีรัฐ-สังคม-ประชาชน (public-private-people partner-

ship) การสร้างเครือข่าย (networking) และการสร้างความร่วมมือ (collaboration) ที่เน้นบทบาทร่วมของ

หลายภาคส่วน (ประชาสังคมเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้น) มากขึ้นเรื่อย ๆ

ส�าหรับแนวโน้มการศึกษาประชาสังคมในประเทศไทยอย่างเฉพาะเจาะจง ประเด็นที่น่าจับตามอง

คือ การน�าค�าว่าประชาสังคมไปใช้ในสังคมไทยน้ัน ยังมีความสับสนอยู่มากในการแยกแยะระหว่างค�าว่า 

ประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) กล่าวคือ สองค�าน้ีถูกใช้เสมือนมีความหมายเดียวกัน และ

หลายคร้ังใช้ทบัซ้อนกนัไปมาระหว่างประชาสงัคมท่ีเป็น “พืน้ทีส่าธารณะ” และประชาสงัคมทีเ่ป็น “ตวัแสดง” 

ขององค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีแนวโน้มท่ีประชาสังคมในฐานะตัวแสดงจะกลืนประชาสังคมในฐานะพื้นที่ไป  

ดังนั้น สังคมไทยจึงควรเพิ่มมุมมองที่มีต่อประชาสังคมในเชิงที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะให้มากขึ้น

67 Habermas, J. (et. al.). (2010). An Awareness of What is Missing: Faith and Reason in a Post-secular 

Age. Malden: Polity Press. pp. 15-23. 
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นอกจากน้ัน ในสังคมไทยยังมีความเข้าใจผิดท่ีว่าประชาสังคมจะเกิดขึ้นในชนบทเท่านั้น เพราะไม่

เชื่อว่าชุมชนเมืองจะสามารถเกิดการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ทั้งที่ในนิยามสากล ประชาสังคม

เป็นพ้ืนท่ีที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าในเมืองหรือในชนบท แนวโน้มในอนาคตจึงควรขยายพรมแดนในการ

ศึกษาประชาสังคมมาที่ชุมชนเมืองให้มากข้ึน โดยต้องไม่กลายเป็นแนวคิดที่ใช้เพื่อน�าไปสู่การดูแคลนกัน

อย่างทีเ่ป็นอยู่ อาท ิศกึษาประชาสงัคมในเมอืงในแบบทีใ่ช้แนวคิดน้ีเป็นอาวธุทีช่ีว่้าในเมอืงเป็นอารยะมากกว่า

ในชนบท จนน�าไปสู่การแบ่งแยกและกีดกันกัน (exclusion) เช่น แยกกลุ่มคนดีออกจากกลุ่มควายแดง

ทั้งนี้ แนวโน้มร่วมระหว่างประชาสังคมกับชุมชนนิยมคือในกรณีของความสัมพันธ์กับภาคเอกชน 

จะเห็นว่าประชาสังคมและชุมชนนิยมในยุคหลังไม่ได้ปฏิเสธลัทธิปัจเจกชนนิยมสักเท่าใดแล้ว โดยรับได ้

มากขึ้นว่าเป็นเร่ืองธรรมดาที่ทุกคนจะเป็นเหมือนพ่อค้า-ลูกค้า/ผู้ผลิต-ผู้บริโภคในตลาดที่อาจจะมีความเห็น

แก่ตัว ต่างคนต่างอยู่ และแก่งแย่งแข่งขันกันจนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยเน้นส่งเสียงให้ปัจเจกชน

รวมกลุ่มรวมหมู่มากขึ้นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้มากกว่าเดิม โดยไม่ปฏิเสธการแสวงหาหรือ

ปกป้องผลประโยชน์เฉพาะส่วนเฉพาะกลุ่ม

ส่วนในกรณีของแนวโน้มของการศึกษาแนวคิดชุมชนนิยมโดยเฉพาะนั้นมีลักษณะที่อยู่ในรูปของ

การส่งเสริมการพัฒนาหรือการก�าหนดนโยบายสาธารณะที่เอาชุมชนเป็นฐาน (community-based  

development/policy making)68 มากขึ้น เช่น การพัฒนาและก�าหนดนโยบายรับมือกับภัยพิบัติที่เอา 

ชุมชนเป็นฐานในฟิลิปปินส์ การส่งเสริมพลังงานทางเลือกผ่านการสร้างเมืองที่พร้อมจะเปลี่ยนผ่านในอังกฤษ 

(transition town) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนยั่งยืนผ่านแนวทางหมู่บ้านนิเวศ (eco-village) ในเยอรมนี 

และการส่งเสริมพื้นที่อาหารปลอดภัยและใกล้บ้านผ่านโครงการสวนผักคนเมืองในประเทศไทย 

แนวโน้มประการต่อมาของการศึกษาชุมชนนิยมคือการแปลงร่างเป็นท้องถิ่นนิยม (localism) จาก

ทีก่ระแสการกระจายอ�านาจและความส�าคัญของการปกครองท้องถิน่นัน้เพิม่มากขึน้ เช่น ในสหราชอาณาจกัร

มีกฎหมายชื่อว่า “Localism Act 2011” ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย โดยกฎหมาย

ดงักล่าวเน้นไปทีก่ารท�าให้ท้องถิน่กบัชมุชนเป็นเนือ้เดียวกันมากขึน้จากการกระจายอ�านาจต่อจากสภาท้องถ่ิน

มาสู่ชุมชน (From local council to local communities) และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของความ

เป็นพลเมืองของประชาชนในท้องถิ่น (local civic infrastructure) ซึ่งมีการปรับจุดเน้นของการปกครอง

ท้องถิ่นจากเรื่อง ประสิทธิภาพและศักยภาพภายใต้มาตรการรัดเข็มขัด (fiscal austerity) มาสู่เรื่องรากฐาน

ของปรัชญาการปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ เรื่องความเป็นธรรม การเสริมสร้างพลเมืองและประชาธิปไตย 

ท้องถิ่น69 

นอกจากน้ัน ชมุชนนยิมในยคุของการกลายเป็นเมืองยงัเปลีย่นรูปเปลีย่นร่างไปเป็นแนวคดิเมอืงนยิม

ด้วย (urbanism) กล่าวคอื มองเมอืงว่ามส่ีวนประกอบต่าง ๆ ภายในทีร่่วมกันสร้างสรรค์และขบัเคลือ่นเมือง 

ซึ่งแนวคิดนี้ถูกเสนอมากโดยนักสังคมวิทยาเมือง (urban sociologists) ความเป็นชุมชนนิยมที ่

 
68  Beckert, J. (2006). Op.cit. 
69 Wills, J. (2016). Locating Localism: Statecraft, Citizenship and Democracy. Bristol: Policy Press.; New-

man, I. (2014). Reclaiming Local Democracy: A Progressive Future for Local Government. Bristol: Policy Press.
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ซ่อนอยู่ก็คือการมีจุดร่วมที่มองว่าเมืองนั้นต้องร่วมกันสร้างหรือออกแบบ และเมืองน้ันทั้งถูกสร้างและสร้าง

หรือก�าหนดตัวตนคนเมืองน้ัน ๆ ขึ้นมา โดยเมืองจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้จากชีวิตทางสังคม การเมือง และ

วัฒนธรรมของคนเมืองที่นอกเหนือจากชีวิตทางเศรษฐกิจ ในทางตรงข้าม อัตลักษณ์ของคนเมืองก็ผูกโยง

กับอัตลักษณ์ของเมือง เช่น ความเป็นคนลอนดอน ความเป็นคนเมืองนิวยอร์ก ความเป็นคนเวนิส ความ

เป็นคนกรุงเทพฯ ฯลฯ

ในส่วนของแนวโน้มประการสดุท้าย กล่าวได้ว่าในแวดวงการศึกษาชมุชนนิยม โดยเฉพาะการปรบัตวั

สู่แนวชุมชนนิยมที่ตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่ (responsive communitarian) มีการยอมรับความจริง

มากข้ึนว่าสังคมมีพลวัต ไม่หยุดน่ิง หรือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชุมชนจึงต้องปรับตัวด้วย จะยึดติด

หรือผูกโยงกับรากเหง้าโบราณอย่างเดิมอย่างเดียวอีกต่อไปไม่ได้ กล่าวคือ ต้องเป็นชุมชนที่เรียนรู้ (learning 

community) และฟังเสียงคนรุ่นหลัง โดยท่ีทิ้งไปไม่ได้มีเพียงค่านิยมหลักของชุมชนเท่าน้ัน (core value)70

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 13.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 13.3.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.3 เร่ืองที่ 13.3.3 

70 Etzioni, A. (ed). Op.cit. 
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