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หน่วยท่ี 11

แนวคิดประชาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เน่ืองจ�านงค์

ชื่อ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิธิ	เนื่องจ�านงค์
วุฒิ	 ร.ด.	(รัฐศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ร.บ.	เกียรตินิยมอันดับสอง	(รัฐประศาสนศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�าแหน่ง	 อาจารย์ประจ�าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยที่เขียน	 หน่วยที่	11	
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11-2 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา	 ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 11	 แนวคิดประชาสังคม

ตอนที่
11.1		 พัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม
11.2		การศึกษาประชาสังคมในยุคปัจจุบัน
11.3		กรณีศึกษาประชาสังคมในยุคปัจจุบัน

แนวคิด
1.	 	ประชาสังคมเป็นแนวคิดที่มีมาอย่างยาวนาน	และมีความผันแปรตามบริบทสังคมในแต่ละยุค

สมัย	 เมื่อแรกที่เกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาในยุคกรีกโบราณ	 ประชาสังคมสะท้อนถึงความแตกต่าง
ระหว่างการใช้ชีวิตทางการเมืองในนครรัฐ	 ซึ่งเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตอยู่ในประชาสังคมอัน
อารยะ	และการใช้ชีวิตทางการเมืองนอกอาณาบริเวณของนครรัฐ	ซึ่งเปรียบเสมือนกับการใช้
ชวีติของพวกป่าเถือ่น	มุมมองทีม่องว่าประชาสงัคมคอืการใช้ชวีติในสงัคมการเมอืงยังพบเห็น
ได้จากแนวคิดของทอมัส	ฮอบส์	และจอห์น	ล๊อค	ต่อมาเมื่อสภาพบริบทของสังคม	เศรษฐกิจ	
และการเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไป	 โดยเฉพาะการขยายตัวของระบบทุนนิยม	 แนวคิดประชา-
สังคมเองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน	ประชาสังคมเริ่มถูกมองว่าเป็น	“อาณาบริเวณ”	ที่แยก
ออกจากสังคมการเมือง	ที่อยู่ระหว่างครอบครัว	และรัฐ	จากแนวคิดของเฮเกล	และเป็นพื้นที่
ทีต่วัแสดงต่างๆ	พยายามเข้ามาส่งอทิธพิลทางความคดิและอุดมการณ์เพ่ือแย่งชงิการครอบครอง
ความเป็นใหญ่ตามแนวคิดของอันโตนิโอ	 กรัมชี่	 นอกจากมุมมองที่มองว่าประชาสังคมเป็น	
“อาณาบริเวณ”	 ในลักษณะดังกล่าวแล้ว	 อีกหนึ่งมุมมองที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อแนวการ
ศึกษาในระยะหลังคือมุมมองที่มองประชาสังคมในฐานะ	 “องค์กรสมาคม”	 รวมถึงวัฒนธรรม
ของการรวมกลุ่มกันอย่างสมัครใจ	ที่มีรากฐานจากแนวคิดของ	อเล็กซีส์	เดอ	ต๊อกเกอวิลล์

2.	 	จากรากฐานดงักล่าว	แนวคดิประชาสงัคมในยคุปัจจบุนัได้มพีฒันาการและการขยายขอบเขต
ในการศกึษาไปอย่างมาก	ตวัอย่างทีส่�าคญัได้แก่	การมองบทบาทของประชาสงัคมว่าเป็นหนึง่
ในปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อการเปล่ียนผ่านไปประชาธปิไตย	และการสร้างความมัน่คงและยัง่ยนื
ให้กบัประชาธปิไตย	การมองประชาสงัคมควบคูก่บัการเกดิขึน้มาของตวัแสดงส�าคญัทางสงัคม
และการเมอืงในยคุปัจจบุนันัน่คอืขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม	การเชือ่มโยงแนวคดิประชา
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11-3แนวคิดประชาสังคม

สังคมเข้ากับแง่มุมของการพัฒนา	 ผ่านทางแนวคิดทุนทางสังคม	 และการขยายมุมมองของ
แนวคิดประชาสังคมเข้ากับปริมณฑลระหว่างประเทศผ่านแนวคิดประชาสังคมระดับโลก

3.	 	จากความหลากหลายของแนวคิดประชาสงัคม	และการประยกุต์ใช้แนวคดิดังกล่าวในการศกึษา
ปรากฏการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย	 ได้สร้างความสับสนให้กับแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก	 
นักวิชาการ	 ผู้ก�าหนดนโยบาย	 และนักกิจกรรมเคลื่อนไหวมักจะมอง	 และใช้แนวคิดประชา
สังคมในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัเป็นอย่างมาก	ขณะทีน่กัวชิาการจากฝ่ังอเมรกิามกัจะมแีนวโน้ม
ท่ีจะมองประชาสงัคมในฐานะของ	“องค์กรสมาคม”	นกัวิชาการจากฝ่ังยโุรปหรอืประเทศก�าลงั
พัฒนาอาจมองประชาสังคมในฐานะของปริมณฑลที่แยกออกจากรัฐ	 และตลาด	 ส�าหรับ 
ผู้ก�าหนดนโยบายมักจะมองประชาสังคมในฐานะของเคร่ืองมือเชิงนโยบายสาธารณะในการ
บรรลเุป้าประสงค์ต่างๆ	ทัง้การพฒันาเศรษฐกจิ	และสงัคม	ส�าหรับนกักจิกรรมมกัจะใช้แนวคดิ
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการบรรลุเป้าหมายทางสังคม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	11	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายพัฒนาการของแนวคิดประชาสังคมในลักษณะต่างๆ	ได้
2.			อธบิายแนวทางในการประยกุต์ใช้แนวคดิประชาสงัคมในการศกึษาปรากฏการณ์ทางสังคมและ

การเมืองในลักษณะต่างๆ	 ได้	 ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย	การสร้างความมั่นคง
และยัง่ยนืให้กบัประชาธปิไตย	การพฒันาเศรษฐกจิ	รวมทัง้บทบาทของประชาสงัคมระดบัโลก

3.		อธิบายตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของแนวคิดประชาสังคมในลักษณะต่างๆ	ได้

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	11
2.		ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	11.1-11.3
3.		ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.		ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง	(ถ้ามี)
5.		ชมรายการวิทยุโทรทัศน์	(ถ้ามี)
6.		เข้ารับการสอนเสริม	(ถ้ามี)
7.		ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	11

สื่อการสอน
1.		เอกสารการสอน
2.		แบบฝึกปฏิบัติ
3.		รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง	(ถ้ามี)
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11-4 ความคิดทางการเมืองและสังคม

4.		รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์	(ถ้ามี)
5.		การสอนเสริม	(ถ้ามี)

การประเมินผล
1.		ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.		ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.		ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 11 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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11-5แนวคิดประชาสังคม

ตอนที่ 11.1

พัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ตอนที่	11.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
11.1.1			ประชาสังคมในฐานะสังคมการเมือง
11.1.2			ประชาสังคมในฐานะอาณาบริเวณที่แยกจากรัฐ
11.1.3			ประชาสังคมในฐานะองค์กรสมาคม

แนวคิด
1.	 	ในยคุแรกเริม่ประชาสังคมถกูมองในฐานะของสงัคมการเมอืง	โดยนบัตัง้แต่ยคุกรกีโบราณ

ได้จ�าแนกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตภายในนครรัฐ	 ซึ่งเปรียบเสมือน 
การใช้ชีวิตอยู่ในประชาสังคมอันอารยะ	 และการใช้ชีวิตทางการเมืองนอกอาณาบริเวณ
ของนครรัฐ	ซึ่งเปรียบเสมือนกับการใช้ชีวิตของพวกป่าเถื่อน	แนวทางในการจ�าแนกใน
ลักษณะนี้ยังคงเห็นได้ในงานของโทมัส	ฮอบส์	และจอห์น	ล๊อค	ที่จ�าแนกความแตกต่าง
ระหว่างการใช้ชีวิตในสภาวะธรรมชาติ	อนัเป็นสภาวะทีป่่าเถ่ือน	โหดร้าย	กบัการใช้ชวีติ
ในสังคมการเมือง	 ซึ่งประชาชนมีการตกลงระหว่างกันที่จะเสียสละสิทธิตามธรรมชาติ
ของตนให้กับองค์อธิปัตย์เพ่ือเป็นตวักลางในการสร้างสนัตแิละควบคมุการใช้ความรนุแรง
ภายในสังคม	 ในสภาวะดังกล่าวจึงเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเกิดประชาสังคม	 อย่างไร
กต็ามความแตกต่างส�าคัญระหว่างงานของฮอบส์	และล๊อค	คือมมุมองทีม่ต่ีอบทบาทและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์อธิปัตย์กับประชาชน	ที่ล๊อคมองว่าองค์อธิปัตย์ควรมีบทบาท
ที่จ�ากัดที่การรักษาความสงบสุขในสังคมเท่านั้น	 ไม่ควรใช้อ�านาจในการละเมิดเสรีภาพ
ของพลเมืองจนเกินขอบเขต

2.	 	ในยุคต่อมาที่ระบบทุนนิยมเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	 อาณาบริเวณทางการเมือง	
เศรษฐกิจ	และสังคม	เริ่มมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนมากขึ้น	ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผล
ท�าให้มุมมองที่มีต่อประชาสังคมเปลี่ยนแปลงไป	 ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของเฮเกลที่
มองว่าประชาสังคมคืออาณาบริเวณที่อยู่ระหว่างครอบครัว	และรัฐ	เป็นอาณาบริเวณที่
ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของสงัคมทีค่รอบครวัไม่อาจตอบสนองได้	อนัเป็นความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางเศรษฐกิจ	ด้วยเหตุนี้ประชาสังคมในทรรศนะของเฮเกล	
	จึงมักเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของสังคมทุนนิยม	 แนวคิดที่ว่าด้วยประชาสังคมในฐานะ
อาณาบริเวณที่แยกจากรัฐยังได้รับการต่อยอดจากงานของอันโตนิโอ	 กรัมช่ีซ่ึงมองว่า
ประชาสงัคมคือพ้ืนทีเ่ฉพาะทีแ่ยกออกจากพืน้ท่ีของสงัคมการเมอืง	ความแตกต่างส�าคญั
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11-6 ความคิดทางการเมืองและสังคม

	 	ในพืน้ทีท่ัง้สองนีคื้อตรรกะในการใช้อ�านาจ	โดยในพืน้ทีข่องประชาสงัคมมกัจะอยูบ่นฐาน
ของตรรกะของการชักจูง	 ในขณะที่ตรรกะของการใช้อ�านาจในพื้นที่ของสังคมการเมือง
คือตรรกะของการใช้อ�านาจบังคับให้อีกฝ่ายปฏิบัติตาม	 ด้วยเหตุนี้ประชาสังคมจึงเป็น
พ้ืนทีเ่ปิดให้กบัตวัแสดงต่างๆ	ทัง้ทางสงัคมและการเมอืงเข้าแย่งชงิการครอบครองความ
เป็นใหญ่

3.	 	อกีหนึง่มมุมองส�าคญัทีม่ต่ีอแนวคดิประชาสงัคม	คอื	มมุมองทีม่องว่าประชาสงัคมในฐานะ
ขององค์กรสมาคม	มมุมองดงักล่าวได้รับการพฒันาจากงานของอเล็กซส์ี	เดอ	ต๊อกเกอวิลล์	
ที่ศึกษาประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา	 แนวคิดประชาสังคมของต๊อกเกอวิลล์อยู่บน 
ฐานคิดที่ว่าการรวมกลุ่มองค์กรสมาคมแบบสมัครใจของพลเมืองเป็นสิ่งส�าคัญต่อการ
ท�างานของประชาธปิไตย	 เนือ่งจากในสงัคมแบบประชาธปิไตยทีป่ระกอบไปด้วยปัจเจกชน	
การรวมกลุม่องค์กรสมาคมแบบสมคัรใจเป็นกลไกท่ีช่วยให้ปัจเจกชนเรียนรู้ทีจ่ะเสยีสละ
ผลประโยชน์ส่วนตน	 ทั้งยังเปรียบเสมือนกับโรงเรียนประชาธิปไตยที่จะช่วยพัฒนา
ทัศนคติและหล่อหลอมทักษะทางสังคมให้กับพลเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	11.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายคุณลักษณะส�าคัญของแนวคิดประชาสังคมในลักษณะต่างๆ	ได้
2.		อธิบายที่มาและบริบทแวดล้อมของแนวคิดประชาสังคมต่างๆ	ได้
3.		อธิบายประชาสังคมในฐานะองค์กรสมาคมได้
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11-7แนวคิดประชาสังคม

เรื่องท่ี 11.1.1

ประชาสังคมในฐานะสังคมการเมือง

แม้ว่าแนวคิดเรือ่งประชาสงัคมจะเด่นชัดขึน้ในบริบทของสงัคมสมยัใหม่	แต่หลายฝ่ายชีว่้าในความ
เป็นจริงแล้ว	 แนวคิดหรือค�าว่าประชาสังคมได้ปรากฏเป็นคร้ังแรกๆ	 ในงานของอริสโตเติล	 (Aristotle)	
โดยค�าว่าประชาสงัคมหรือ	civil	society	ในภาษาองักฤษ	มรีากศพัท์จากภาษากรกีว่า	politike	koino-
nia	และต่อมาถกูแปลเป็นภาษาละตนิว่า	societas	civilis	โดยทัง้ค�าว่าประชาสงัคมในภาษากรีกและละตนิ
ต่างมีความหมายว่า	“สังคมหรือชุมชนทางการเมือง”	(political	society/community)	ของพลเมืองที่มี
อสิระและมีความเท่าเทยีมกนัภายใต้ระบบการปกครองตามกรอบกฎหมาย	ซึง่ในสมยันัน้สือ่ความหมายถึง	
สังคมท่ีพลเมืองมีความตื่นตัวในการแสดงบทบาททางการเมือง	 เป็นสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมาย	 และ
กฎหมายน้ันถกูมองว่าเสมอืน	“คณุธรรม”	(virtue)	ของสาธารณะ	เป็นชดุของจารีต	และค่านยิมท่ีก�าหนด
กระบวนการ	และรูปแบบทางการเมือง1

แม้งานของอริสโตเติลจะเป็นคร้ังแรกท่ีปรากฏค�าที่เป็นรากศัพท์ของประชาสังคมในปัจจุบัน	 แต่
จอห์น	 เอห์เรนเบอร์ก	 (John	Ehrenberg)	ตั้งข้อสังเกตว่ารากฐานของแนวคิดดังกล่าวของอริสโตเติลได้
ถกูพฒันามาจากปรชัญาของเพลโต	(Plato)	โดยเพลโตตระหนกัว่าในสงัคมการเมืองประกอบไปด้วยปัจเจกชน
ทีแ่ตกต่างหลากหลายทัง้ในแง่ของสถานภาพทางสงัคม	เศรษฐกจิ	อาชพี	หากสงัคมการเมืองหนึง่ๆ	ปล่อย
ให้ปัจเจกชนมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	โดยเฉพาะการมุง่แสวงหาความมัง่คัง่ส่วนตนเป็นส�าคญั	ย่อม
จะส่งผลท�าให้เกิดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างพลเมืองกลุ่มต่างๆ	 มากขึ้น	 โดยเฉพาะคนรวยและ
คนจน	 หากเป็นเช่นนี้จะส่งผลตามมาต่อความอ่อนแอและความเสื่อมของนครรัฐ	 การด�าเนินชีวิตที่ดี	 ที่มี
อารยะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองคาพยพต่างๆ	 ภายในสังคมการเมืองมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 แม้ว่า
โดยรากฐานแล้วแต่ละคนจะมคีวามแตกต่างกนั	แต่สามารถเป็นหนึง่เดยีวกนัได้ผ่านการแบ่งงานกนัท�า	ดงั
เช่นอวัยวะต่างๆ	 ของร่างกายมนุษย์	 หรือการด�าเนินบทบาทที่แตกต่างกันของคนบนเรือ	 ที่จะเอื้อให้เรือ
ขับเคลื่อนต่อไปได้	 ทั้งนี้การจะเป็นเช่นน้ีได้พลเมืองต้องยินยอมสละผลประโยชน์ส่วนตนบางประการเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของนครรัฐ2

ในท�านองเดียวกบัเพลโต	อริสโตเตลิตระหนกัถงึความหลากหลายของพลเมอืงในนครรฐั	ทัง้ในแง่
ครอบครัว	 ชนชั้น	 อาชีพ	 และสถานะทางเศรษฐกิจ	 ส�าหรับเพลโตความหลากหลายนี้เปรียบเสมือนกับ
องคาพยพต่างๆ	 ของร่างกายที่ต่างมีบทบาทที่แตกต่างกัน	 แต่สามารถท�างานร่วมกันเป็นหนึ่งและสร้าง
เสริมให้เกิดชีวิตที่ดีได้ในนครรัฐ	ความท้าทายส�าหรับประชาสังคมในทัศนะของเพลโตดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 
 

1	Jean	Cohen	and	Andrew	Arato.	(1992).	Civil Society and Political Theory. Cambridge,	Massachusetts:	
The	MIT	Press.	p.	84.	

2	John	Ehrenberg.	(1999).	Civil Society: The Critical History of an Idea.	New	York:	University	Press.	
pp.	3-6.	
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11-8 ความคิดทางการเมืองและสังคม

คือการที่แต่ละองคาพยพยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้ง	 และส่งผลตามมาท�าให้ความเป็นอันหน่ึงอัน
เดยีวของประชาสงัคมอ่อนแอลง	อรสิโตเตลิเองได้เล็งเห็นปัญหานีเ้ช่นเดยีวกบัเพลโต	แต่มีมุมมองทีเ่พิม่เตมิ
จากเพลโตว่าทางออกของความท้าทายดังกล่าวอยู่ที่การออกแบบการจัดการปกครองที่ผสมผสานอย่าง
เหมาะสม	(properly	mixed	polity)	ระหว่างระบอบกษตัรย์ิ	(monarchy)	อภชินาธปิไตย	(aristocracy)	
และระบบโพลิตี	้(polity)3	ระบอบผสมดงักล่าวจะสามารถสนองตอบความต้องการทีห่ลากหลายของคนใน
สังคมการเมืองได้	 ทั้งน้ีอริสโตเติลได้วิเคราะห์คุณลักษณะและความต้องการของคนในชนชั้นต่างๆ	 ว่า	
ส�าหรับคนรวยและคนจน	 เป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภ	 ความกลัว	 และความไม่ม่ันคง	 ขณะที่
คนรวยรู้จักแต่เพียงวิธีการปกครองคนอื่น	 คนจนเป็นกลุ่มที่รู้จักแต่เพียงการเชื่อฟังและยอมตาม	 ส�าหรับ
ชนชั้นกลาง	 มักเป็นกลุ่มคนที่เปิดกว้างต่อเหตุผล	 ระเบียบวินัย	 การรอมชอม	 จากธรรมชาติของทั้งสาม
ชนชั้นดังกล่าวอริสโตเติลช้ีว่าระบอบการปกครองที่ดีควรที่จะต้องสามารถออกแบบให้เกิดความผสม
กลมกลืนระหว่างทั้งสามชนชั้นนี้ได้	จึงจะน�าไปสู่ชีวิตที่ดีและสังคมที่อารยะได4้

ทัง้นีใ้นการกล่าวถงึ	“ชีวิตทีดี่”	ทีเ่ป็นเป้าหมายของการออกแบบระบบการปกครองแบบผสมผสาน
ของอริสโตเติล	 ควรท่ีจะกล่าวด้วยว่าอริสโตเติลได้จ�าแนกลักษณะของการใช้	 “ชีวิต”	 ออกเป็นสองแบบ
ได้แก่	“ชีวิตตามปกติ”	(mere	life)	และ	“ชีวิตที่ดี”	(good	life)	โดยการใช้ชีวิตแบบแรกมุ่งตอบสนอง
เป้าประสงค์พ้ืนฐานของมนุษย์ในการด�ารงชีพ	โดยเฉพาะในแง่ของปัจจยัสี	่ครอบครัวและหมูบ้่านเป็นกลไก
พืน้ฐานทีเ่กดิขึน้มาเพ่ือตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวนี	้หากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงชวีติตามปกตขิองมนษุย์
จะเกีย่วพนักบัลกัษณะความสัมพันธ์ในสามประการ	ได้แก่	ความสัมพนัธ์ระหว่างนายกบัทาส	สามีกบัภรรยา	
และผู้ปกครองกับบุตร	 และแนวทางในการจัดการกับชีวิตภายในครัวเรือนน่ีเองคือสิ่งที่อริสโตเติลเรียกว่า	
“oikonomia”	 หรือ	 “เศรษฐศาสตร์”	 ในยุคปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตามชีวิตตามปกติของมนุษย์อาจน�าไปสู่
สภาวะของการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว	และความเหลื่อมล�้าดังที่เพลโตได้กล่าวไว้	ดังนั้นอริสโตเติลจึง
ชี้ว่าหากปราศจากการใช้ชีวิต	 “สาธารณะ”	 ภายในนครรัฐที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	 และชุดของ
จริยธรรมบางประการแล้ว	 มนุษย์จะไม่สามารถบรรลุถึง	 “ชีวิตที่ดี”	 ได้เลย	 ในทางกลับกันมนุษย์จักเป็น
สัตว์การเมืองที่เลวร้ายที่สุด5

นอกจากมุมมองประชาสังคมในฐานะของสังคมการเมืองตามแนวคิดของเพลโต	 และอริสโตเติล
แล้ว	 ในยุคโรมันยังมีมุมมองประชาสังคมของชิเชโร	 (Cicero)	 อีกด้วย	 แนวคิดประชาสังคมของชิเชโรมี
ความคล้ายคลึงกับของอริสโตเติลตรงที่การมองว่าระบอบการปกครองแบบผสมคือแนวทางในการสร้าง
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของสังคมการเมอืง	อย่างไรกต็ามชเิชโรไม่ได้มองว่าการออกแบบระบอบการ
ปกครองแบบผสมจะต้องมุง่เน้นให้เกิดสมดุลระหว่างส่วนต่างๆ	หากแต่มองว่าควรทีจ่ะให้น�า้หนกักบับางส่วน 
 
 

3	ในการจ�าแนกของอรสิโตเติลให้ความหมายว่าเป็นระบอบทีป่กครองโดยคนจ�านวนมากเพือ่ผลประโยชน์ของคนส่วนรวม
ดูภาพรวมการจ�าแนกระบอบการปกครองของอรสิโตเติลได้ใน	Aristole.	 (2001).	 “Politics.”	 in	The Basic Works of Aristotle. 
Translated	by	Benjamin	Jowett,	Edited	by	Richard	McKeon.	New	York:	The	Modern	Library.	Book	III	Chapter	7.

4	Ehrenberg.	op.cit.,	pp.	17-18.	
5 Ibid.,	p.	10.	
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11-9แนวคิดประชาสังคม

เท่านั้น	 โดยส่วนที่ชิเซโรให้น�้าหนักมากกว่าส่วนอื่นๆ	 นั่นคือวุฒิสภา	 ซึ่งชิเชโรมองว่าเป็นกลไกที่มีความ
ส�าคัญท่ีสุดในการใช้อ�านาจเพือ่ปกป้องเสรภีาพและเกยีรตยิศศกัดิศ์รขีองพลเมอืง	รกัษากรอบกฎหมาย	ซึง่
สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจส�าคัญของสาธารณรัฐ	(res	publica)	นั่นเอง6	ในแง่นี้หากมองตามการจ�าแนกระบอบ
การปกครองของอริสโตเติลอาจมองได้ว่าวุฒิสภาเป็นส่วนของอภิชนาธิปไตยนั่นเอง

กล่าวโดยสรุปนัยของแนวคิดประชาสังคมในยุคนี้คือการใช้ชีวิตที่ดี	 ที่มีความเป็นอารยะของ
พลเมือง	(civil	life	หรือ	vita	civilis	ในภาษาละติน)	จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในนครรัฐ	(polis)	เท่านั้น	ใน
ครั้งนั้น	“สถานภาพของเป็นพลเมืองใน	polis”	เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมากต่อคนเอเธนส์	เพราะการไม่ได้
ใช้ชวีติอยูใ่น	polis	กเ็ปรยีบเสมอืนการไม่สามารถใช้ชวีติในฐานะมนษุย์ได้อย่างเตม็ทีน่ัน่เอง	ความดังกล่าว
เห็นได้ชัดเจนจากกรณีที่ศาลเอเธนส์ให้โสเครติส	 (Socrates)	 เลือกระหว่างการถูกเนรเทศออกจากความ
เป็นพลเมืองใน	 polis	 กับการที่ต้องดื่มยาพิษฆ่าตัวตายซึ่งโสเครติสเลือกหนทางที่จะตายมากกว่าการที่
ต้องถกูเนรเทศ7	อย่างไรกต็ามแม้ว่าความเป็นพลเมอืงจะเป็นสิง่ส�าคญั	และการใช้ชวีติในประชาสงัคมหรือ
สงัคมการเมืองในยคุกรกีและโรมนัจะเป็นสิง่ท่ีพงึปรารถนา	แต่หากจะพจิารณาขอบเขตของพลเมืองในช่วง
เวลานัน้	อาจจะกล่าวได้ว่าพลเมอืงไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศ	เนือ่งจากความเป็นพลเมอืงจะไม่นบัรวม
ผูห้ญงิ	ทาส	รวมไปถงึผูช้ายทีไ่ม่สามารถจบัอาวธุเพือ่นครรฐัได้	อกีนยัหนึง่กค็อืพลเมอืงในยคุนัน้จะจ�ากดั
เฉพาะผู้ชายที่มีถิ่นก�าเนิดในนครรัฐที่สามารถจับอาวุธเพื่อนครรัฐได้เท่านั้น8

รากฐานแนวคิดในลักษณะดังกล่าวในยุคกรีกโบราณ	 แม้ว่าจะมีความแตกต่างจากความเข้าใจใน
แนวคดิประชาสังคมในปัจจบุนัอย่างมาก	โดยเฉพาะในแง่มมุทีไ่ม่ได้จ�าแนกปริมณฑลของรัฐและสงัคมออก
จากกันดังเช่นแนวคิดในยุคหลัง	แต่ดังที่จะได้เห็นถึงแนวคิดประชาสังคมในงานยุคต่อๆ	มาที่เป็นรากฐาน
ความเข้าใจในแนวคดิประชาสงัคมในยคุปัจจบุนั	จะเหน็ได้ถึงอทิธพิลจากงานในยคุคลาสสิกอย่างมาก	โดย
เฉพาะรากฐานแนวคิดที่ว่าสังคมการเมืองเป็นเงื่อนไขท่ีจ�าเป็นของประชาสังคม	 หรือการใช้ชีวิตทางการ
เมืองอย่างเป็นอารยะนั่นเอง

หลังจากยุคกรีกและโรมันล่มสลาย	 ระบบการปกครองจะอยู่ภายใต้โครงสร้างที่ซับซ้อนระหว่าง	
“เมืองของพระเจ้า”	(civitas	dei	หรือ	city	of	god)	และ	“เมืองของมนุษย์”	(civitas	terrena	หรือ	city	
of	man)	โดยในเมอืงของพระเจ้าทีเ่ป็นเป้าหมายส�าคญัในการด�าเนนิชวิีตของมนษุย์ทีต้่องการหลดุพ้น	จะ
อยู่ภายใต้การก�ากับของศาสนจักร	 บทบาทและอ�านาจของศาสนจักรนี้จะเป็นอิสระ	 และอยู่เหนือกลไก
อ�านาจในระดับอื่นๆ	ที่มีไว้เพื่อก�ากับ	“เมืองของมนุษย์”	ซึ่งมีสถานะที่ด้อยกว่าเนื่องจากเป้าประสงค์ของ
เมืองจะมุ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์	ที่มักจะเกี่ยวพันกับตัณหา	ความโลภ	ความทะยาน
อยากของมนุษย์	 ทั้งน้ีกลไกอ�านาจที่ก�ากับเมืองของมนุษย์ในช่วงเวลานี้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้ง
สถาบันกษัตริย์	ขุนนางผู้ปกครองในระดับพื้นที่	และกลไกในระดับท้องถิ่น9	นัยส�าคัญของการจ�าแนกการ 
 

6 Ibid.,	p.	25.
7	Paul	Barry	Clarke.	(1994).	Citizenship: A Reader.	London:	Pluto	Press.	pp.	4-5.	
8	Patrick	Dunleavy	and	Brendan	O’Leary.	(1987).	Theories of State: The Politics of Liberal Democracy. 

London:	Macmillan.	p.	4.	
9	ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดประชาสังคมในยุคนี้ได้ใน	Ehrenberg.	op.cit.,	Chapter	2.	
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11-10 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ปกครองออกเป็นลักษณะดังกล่าวคือการที่รัฐหาได้เป็นศูนย์กลางในเชิงจริยธรรม	 หรือเป้าหมายส�าหรับ
การใช้	“ชีวิตที่ดี”	ดังเช่นในยุคกรีกและโรมันอีกต่อไป	หากแต่ถูกแทนที่ด้วยบทบาทของศาสนจักร	ดังนั้น
ชีวิตที่ดี	และการเป็นพลเมืองที่ดี	ที่มีจริยธรรมในช่วงเวลานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ในกิจการสาธารณะของนครรฐั	หากแต่อยูท่ีก่ารปฏบัิตติามบทบญัญติัของศาสนจกัรอย่างเคร่งครัดในฐานะ
ของคริสต์ศาสนิกชนที่ดี	 เพื่อเป้าหมายสูงสุดของหลุดพ้นจาก	 “เมืองแห่งมนุษย์”	 และเข้าสู่	 “เมืองแห่ง
พระเจ้า”	นั่นเอง10

อย่างไรก็ตาม	 การคงอยู่ร่วมกันระหว่างเมืองของพระเจ้าและเมืองของมนุษย์ได้น�าไปสู่ความ
ตึงเครียดในเชิงโครงสร้างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่าง	“ศาสนจักร”	และ	“อาณาจักร”	เริ่มมีการเรียกร้องให้
แยกอ�านาจของอาณาจักรออกมาจากศาสนจักร	 พร้อมทั้งมีการน�าเสนอแนวคิดว่าด้วยโครงสร้างอ�านาจ
แบบใหม่ในรูปแบบของรัฐที่สามารถผูกขาดอ�านาจอย่างสมบูรณ์	หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรัฐที่พร้อมด้วย
อ�านาจอธิปไตย	 (sovereign	 state)	 นั่นเอง	 หนึ่งในงานเขียนที่บุกเบิกแนวคิดดังกล่าวคืองานของโทมัส	 
ฮอบส์	 (Thomas	Hobbes)	ในหนังสือที่มีชื่อว่า	Leviathan	ในงานชิ้นดังกล่าว	ฮอบส์ได้แสดงให้เห็นว่า
ประชาสังคมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากซ่ึงอ�านาจรัฐ	 และรัฐเองเป็นสิ่งที่ปัจเจกชนที่มีเหตุมีผล	
และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	ตกลงร่วมกนัทีจ่ะสร้างขึน้มาเพือ่ให้มนษุย์หลดุพ้นจากสภาวะธรรมชาติ	โดย
ในสภาวะธรรมชาติจะมีคุณลักษณะส�าคัญคือ	มนุษย์จะมีความเสมอภาคกัน	ทั้งในแง่ศักยภาพของการใช้
ความรุนแรง	ความรู้สึกไม่มั่นคง	รวมทั้งกิเลสตัณหา	และความพึงปรารถนา	ประกอบกับการปราศจากซึ่ง
ศูนย์อ�านาจกลางที่จะมาท�าหน้าที่ควบคุมการใช้ก�าลังหรือพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง11

ผลของสภาวะดังกล่าวจะท�าให้เกิดสิ่งที่ฮอบส์ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า	 “จะไม่มีพ้ืนที่ส�ำหรับกำร

อุตสำหกรรม เนื่องจำกจะไม่มีควำมแน่นอนในเรื่องผลที่จะได้จำกกำรด�ำเนินกำร และจะไม่มีวัฒนธรรม

บนโลก จะไม่มีกำรพำณิชย์หรือกำรค้ำขำยสินค้ำที่จะน�ำเข้ำทำงทะเล จะไม่มีสิ่งปลูกสร้ำงที่โอ่โถง จะ

ไม่มีเครื่องมือท่ีใช้ส�ำหรับกำรเคล่ือนย้ำย และหำกจะกระท�ำกำรเคลื่อนย้ำยจะต้องอำศัยก�ำลังอย่ำงมำก 

จะไม่มีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพื้นผิวโลก ไม่มีเครื่องมือดูเวลำ จะไม่มีศิลปะ ไม่มีกำรอักษรศำสตร์ ไม่มีสังคม 

และที่เลวร้ำยท่ีสุดคือทุกที่จะเต็มไปด้วยควำมหวำดกลัวต่อเนื่อง และอันตรำยจำกควำมรุนแรงที่ถึงตำย 

และชีวิตมนุษย์จะโดดเดี่ยว ยำกจน ขมขื่น ป่ำเถื่อน และสั้น”12

เน่ืองจากความมเีหตมุผีลของมนษุย์ท�าให้ต้องการแสวงหาทางออกจากสภาวะทีย่ากจะทานทนได้	
ด้วยการเข้ามาท�าสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกัน	อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว	มีข้อแลกเปลี่ยน
ที่ส�าคัญคือปัจเจกชนจ�าต้องเสียสละสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติที่ตนมีอยู่ให้กับองค์อธิปัตย์หรือดังที่ฮอบส์
เปรยีบเปรยว่าเป็นสตัว์ประหลาดตามพระคัมภีร์หรอื	Leviathan	นัน่เอง	และองค์อธปัิตย์จะเข้ามาท�าหน้าที่
เป็นศูนย์อ�านาจกลางที่จะควบคุมการใช้ความรุนแรงของปัจเจกชน	 รวมทั้งการลงโทษปัจเจกชนที่ละเมิด
หรอืใช้ความรุนแรงต่อบคุคลอ่ืน	นยัของประชาสังคมดงัท่ีปรากฏในงานของฮอบส์กค็อืประชาสงัคมหรือการ

10	Rainer	Forst.	 (2007).	“Civil	Society.”	 in	Robert	Goodin,	Philip	Pettit	and	Thomas	Pogge.	 (eds.).	A 
Companion to Contemporary Political Philosophy	Vol.	I.	(2nd	ed.).	Oxford:	Blackwell	Publishing.	p.	453.

11	Thomas	Hobbes.	(1996).	Leviathan.	Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	84-85.	
12 Ibid.,	p.	84.	
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11-11แนวคิดประชาสังคม

ใช้ชีวิตอย่างมีความเป็นอารยะ	 และสันติของคนในสังคมจะไม่อาจเกิดข้ึนได้หากปราศจากซึ่งรัฐ	 หรือ 
องค์อธปัิตย์ทีท่�าหน้าทีบ่งัคบัใช้อ�านาจภายในรฐั	และประชาสังคมไม่ได้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยตวัเอง	หากแต่
เป็นผลผลิตของปัจเจกชนที่มีเหตุมีผล	 และมีความเห็นแก่ตัว	 ที่ท�าการคิดค�านวณถึงผลดีและผลเสียของ
การยอมเสียสละซึ่งสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติให้แก่องค์อธิปัตย์เพื่อแลกกับการหลุดพ้นจากสภาวะ
ธรรมชาติที่ป่าเถื่อน	และเต็มไปด้วยความรุนแรง

นอกจากงานของฮอบส์แล้ว	อกีหนึง่งานชิน้ส�าคญัทีส่่งผลต่อแนวคดิประชาสงัคมในยคุต่อมากค็อื
งานของจอห์น	ล๊อค	(John	Locke)	แก่นแนวคิดเรื่องประชาสังคมของจอห์น	ล๊อค	ได้สะท้อนเป็นอย่างดี
จากค�ากล่าวของเขาที่ปรากฏในหนังสือ	 Two	 Treaties	 of	 Government	 ที่ว่า	 “ท่ีใดก็ตำมที่มีมนุษย์

จ�ำนวนหนึ่งรวมกันเป็นสังคมและยอมหยุดใช้ซึ่งอ�ำนำจของตนตำมกฎของธรรมชำติ และมอบอ�ำนำจ 

ดังกล่ำวให้แก่สำธำรณะ ที่แห่งนั้นคือสังคมกำรเมืองหรือประชำสังคม”13	 ส�าหรับล๊อคแล้วกฎแห่ง
ธรรมชาติของมนุษย์คือ	 มนุษย์ถือก�าเนิดขึ้นมาพร้อมกับสิทธิและเสรีภาพที่ไม่มีข้อจ�ากัดในการรักษา 
ทรัพย์สมบัติ	ชีวิตของตนจากบุคคลอื่น	ดังนั้นมนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิ
เสรภีาพตามธรรมชาต	ิอย่างไรกต็ามหากปล่อยให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาตสิิง่ทีอ่าจจะหลกีเลีย่งได้ยาก
คอืการปะทะกนัระหว่างมนุษย์ทีต่่างกม็คีวามต้องการเช่นเดยีวกนั	ในแง่นีก้ารหลดุพ้นจากกฎของธรรมชาติ
จะเกิดข้ึนได้เม่ือปัจเจกชนในสังคมตกลงกันที่จะยอมสละซึ่งสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติ	 และมอบให้กับ 
องค์อธิปัตย์	ทั้งนี้นัยหนึ่งที่เห็นได้จากข้อเสนอของล๊อค	คือสังคมการเมือง	หรือรัฐควรมีบทบาทส�าคัญใน
เรือ่งการรกัษาและปกป้องสทิธใินกรรมสทิธิท์รพัย์สนิส่วนบคุคล	และท�าการลงโทษสมาชกิในสงัคมทีล่ะเมดิ
กฎเกณฑ์ดงักล่าว	นอกจากนีร้ฐัยังมบีทบาทในการบญัญตักิฎหมายเพือ่เป็นหลกัเกณฑ์ส�าหรบัการอยูร่่วมกนั
ในสังคมส�าหรับสมาชิก	และเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในสังคม	รัฐมีหน้าที่ที่จะท�าการยุติข้อพิพาท
ดงักล่าวตามกฎหมาย14	ดงันัน้สิง่ทีต่รงกนัข้ามกบั	“สภาวะธรรมชาต”ิ	ส�าหรบัล๊อคนัน่คอื	“ประชาสงัคม”	
หรือระเบยีบทางการเมอืงทีม่คีวามชอบธรรม	(legitimate	political	order)	ซึง่อยูบ่นฐานของการยอมรับ
ในสิทธิของสมาชิกในสังคมการเมืองทั้งหมด15

จากฐานคิดที่ว่าประชาสังคมคือสังคมการเมืองหรือระบบการเมืองที่มีความชอบธรรมและได้รับ
การยอมรับ	 ท�าให้ในความเป็นจริงหากพิจารณาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ระบบการเมืองในหลาย
ช่วงเวลาค่อนข้างห่างไกลกับความเป็นประชาสังคม	โดยล๊อคชี้ว่ารูปแบบการปกครองที่ให้อ�านาจเด็ดขาด
กบับคุคลเพียงคนเดยีวนัน้ไม่สอดคล้องกบัประชาสังคม	เนือ่งจากในการปกครองดังกล่าวอ�านาจนิตบิญัญัติ
และอ�านาจบริหารจะรวมอยู่ในตัวของบุคคลเพียงคนเดียว	 ในสภาวะดังกล่าวผู้ปกครองอาจใช้อ�านาจตาม
อ�าเภอใจในการละเมดิสทิธใินกรรมสทิธิส่์วนบคุคลของพลเมอืง16	 ตวัอย่างของระบบการปกครองประเภทนี ้
 

13	John	Locke.	(1823).	Two Treaties of Government.	London:	Thomas	Tegg.	p.	142.	
14 Ibid.,	pp.	142-143.	 	
15	 John	Dunn.	 (2001).	 “The	Contemporary	Political	Significance	of	 John	Locke’s	Conception	of	Civil	

Society.”	in	Sudipta	Kaviraj	and	Sunil	Kilanani.	(eds.).	Civil Society: History and Possibilities.	Cambridge:	Cam-
bridge	University	Press.	p.	51.	

16	Locke.	op.cit.,	pp.	143-144.	
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11-12 ความคิดทางการเมืองและสังคม

อาท	ิระบบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ในฝรัง่เศส	และในยโุรปภาคพืน้ทวปี	รปูแบบการปกครองทีดู่จะสอดคล้อง
กับประชาสังคมมากที่สุดตามทัศนะของล๊อคคือรูปแบบการปกครองที่อ�านาจนิติบัญญัติตกอยู่กับตัวแทน
ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบของวฒุสิภา	หรอืรฐัสภา	และรูปแบบการปกครองทีไ่ม่มสีมาชกิคนใด
ในสังคมจะได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ตราขึ้นมา17

กล่าวโดยสรุป	 ประชาสังคมในทัศนะของล๊อคคือการสร้างสังคมการเมืองที่ซ่ึงรัฐมีบทบาทส�าคัญ
ในการรักษาและปกป้องสิทธิในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคล	ที่รัฐปกครองด้วยระบบกฎหมายที่บังคับใช้
อย่างเสมอหน้า	และอ�านาจนิตบิญัญตัอิยูกั่บตวัแทนของประชาชนส่วนใหญ่	ในแง่นีจ้ะเห็นได้ว่างานของล๊อค	
นับเป็นงานชิ้นแรกที่พยายามชี้ให้เห็นว่าเงื่อนไขส�าคัญของประชาสังคมไม่ใช่เพียงแค่การมีอยู่ของสังคม
การเมืองเท่านั้น	หากแต่เป็นสังคมการเมืองที่ปกครองในลักษณะของประชาธิปไตยเสรีนิยมด้วย	อนึ่ง	พึง
กล่าวด้วยว่าบริบททางประวัติศาสตร์ที่แวดล้อมล๊อค	 ส่งผลไม่น้อยต่อข้อเสนอเรื่องประชาสังคมของเขา	
กล่าวคือช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาทีย่โุรปก�าลงัอยูใ่นสภาวะของความวติกกงัวลเกีย่วกบัความขดัแย้ง
ทางศาสนา18	 ในแง่นีข้้อเสนอของล๊อคในประเดน็เรือ่งบทบาทของรัฐในการคุม้ครองสทิธขิองประชาชน	รวมถึง
ประเด็นเรือ่งความอดทนอดกลัน้ต่อความหลากหลาย	(tolerance)	ทีต่่อมาเป็นหนึง่ในรากฐานทีส่�าคญัของ
สายธารแนวคดิแบบเสรนียิม	จงึอาจมองได้ว่าเป็นความพยายามในการน�าเสนอแนวทางในการจดัระเบยีบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบสันติ

กิจกรรม 11.1.1

จงอธบิายสาระส�าคัญของความเหมอืน	และความแตกต่างระหว่างแนวคดิประชาสงัคมของเพลโต	
อริสโตเติล	และชิเซโรมาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 11.1.1

ทั้งเพลโต	 อริสโตเติล	 และชิเชโรมีมุมมองต่อประชาสังคมในแนวทางเดียวกันว่าประชาสังคมคือ
การใช้ชีวิตในสังคมหรือชุมชนทางการเมือง	 และเฉพาะการใช้ชีวิตในสังคมการเมืองเท่านั้นจึงจะเรียกว่า
ชีวิตที่ดี	ที่มีความเป็นอารยะ	ซึ่งแตกต่างจากการใช้ชีวิตแบบป่าเถื่อนนอกนครรัฐ	ส�าหรับในแง่ของความ
แตกต่างนั้นเพลโตมุ่งเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวภายในประชาสังคมผ่านการเสียสละผลประโยชน์ 
ส่วนตนของปัจเจกชน	 และการแบ่งงานกันท�าภายในสังคม	 ขณะที่อริสโตเติลมองว่าการจัดการกับปัญหา
เรือ่งการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนัน้จะต้องด�าเนนิการผ่านการออกแบบระบบการปกครองแบบผสมผสาน
ระหว่างระบอบกษัตริย์	อภิชนาธิปไตย	และโพลิตี้	 เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของชนชั้นต่างๆ	
ส�าหรบัชเิชโรแล้ว	แม้ว่าจะเหน็ด้วยกบัการออกแบบระบบการปกครองแบบผสมเช่นเดยีวกนัอริสโตเตลิ	แต่

17 Ibid.,	p.	145.	
18	John	Hall	and	Frank	Trentmann.	(2005).	“Contests	over	Civil	Society:	Introductory	Perspectives.”	in	

John	Hall	and	Frank	Trentmann.	(eds).	Civil Society: A Reader in History, Theory and Global Politics. New	York:	
Palgrave	Macmillan.	pp.	3-4.	
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11-13แนวคิดประชาสังคม

ไม่ได้มองว่าการออกแบบระบบการปกครองต้องมุ่งหวังให้เกิดสมดุลระหว่างชนชั้นต่างๆ	 ในทางกลับกัน 
ชิเซโรให้น�้าหนักกับบทบาทของอภิสิทธิ์ชนผ่านกลไกของวุฒิสภา	 เพื่อให้เป็นผู้ใช้อ�านาจและปกป้อง 
ผลประโยชน์ของสาธารณรัฐ

เรื่องท่ี 11.1.2

ประชาสังคมในฐานะอาณาบริเวณท่ีแยกจากรัฐ

นัยส�าคัญประการหนึ่งของการแยกอาณาจักรออกจากศาสนจักร	 และการเกิดข้ึนของรัฐสมัยใหม่
ขึน้มาคอืการแยกอาณาบรเิวณของรัฐออกจากสงัคมนัน่เอง	สงัคมในทีน้ี่นอกจากจะหมายรวมถงึการด�าเนนิ
กจิกรรมทางเศรษฐกิจของปัจเจกชน	ภายใต้การคุ้มครองกรรมสทิธิใ์นทรัพย์สนิของรัฐแล้ว	 ยงัหมายรวมถึง
แง่มุมทางศาสนาและวัฒนธรรมของเสรภีาพในการนบัถือศาสนา	และการด�าเนนิกจิกรรมตามความเชือ่ของ
พลเมอืงอกีด้วย19	ภายใต้บรบิทดงักล่าวหนึง่ในนกัคดิทีน่�าเสนอแนวคดิประชาสงัคมในฐานะอาณาบรเิวณ
ทีแ่ยกจากรฐัได้อย่างเป็นระบบนัน่คอืฟรดีชิ	เฮเกล	(G.W.F.	Hegel)	เขาน�าเสนอมมุมองประชาสงัคม	ใน
ฐานะ	“ปรมิณฑล”	(sphere)	ทีอ่ยูต่รงกลางระหว่างครอบครวั	และรฐั	โดยในปรมิณฑลแรกนัน่คอืครอบครัว
นบัเป็นปรมิณฑลทีม่บีทบาทส�าคญัในการตอบสนองความต้องการทางธรรมชาตขิองปัจเจกชน	โดยเฉพาะ
ในแง่ของอารมณ์และจิตใจของมนุษย์	 อาทิ	 ความรัก	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการทางอารมณ์และจติใจได้	แต่กไ็ม่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านอืน่ๆ	ได้	โดยเฉพาะความ
ต้องการในทางวัตถุ	 ในแง่นี้ปริมณฑลที่เหนือจากครอบครัว	นั่นคือประชาสังคมได้ก้าวเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่
ครอบครัวไม่อาจจัดหาให้ได้

นัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีในงานของเฮเกลที่มีชื่อว่า	Philosophy	of	Right	ที่กล่าว
ไว้ว่า	“ในประชำสังคม ปัจเจกชนแต่ละคนต่ำงมีเป้ำหมำยของตนเอง และสิ่งอื่นๆ ใดต่ำงไม่มีควำมหมำย

ส�ำหรับเขำ แต่เขำไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทั้งหมดของเขำ หำกปรำศจำกกำรพึ่งพิงสัมพันธ์กับผู้อื่น  

ดังน้ันผู้อื่นจึงเปรียบเสมือนวิถีทำงส�ำหรับเป้ำหมำยของปัจเจกชนหนึ่งๆ แต่โดยผ่ำนทำงกำรพ่ึงพิง

สัมพันธ์กับผู้อื่น เป้ำหมำยเฉพำะของบุคคลได้ยกระดับเป็นสำกล จำกกำรที่เป้ำหมำยส่วนบุคคลสำมำรถ

ได้รับกำรตอบสนองในเวลำเดียวกับที่สำมำรถตอบสนองสวัสดิกำรของผู้อื่นได้”20	 ส�าหรับเฮเกล	 
ประชาสงัคมประกอบไปด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	3	ประการ	ได้แก่	1)	ระบบของการตอบสนองความต้องการ
ทางวัตถุผ่านทางการท�างาน	 และเนื่องจากสมาชิกในสังคมเต็มไปด้วยความหลากหลายในแง่ของความ

19	Forst.	op.cit.,	pp.	453-454.	
20	G.W.F.	Hegel.	(1991).	Elements of the Philosophy of Rights.	Edited	by	Allen	W.	Wood.	Translated	

by	H.B.Nisbet.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	p.	220.	
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11-14 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เชีย่วชาญและความถนดัทางวิชาชีพ	พืน้ฐานความหลากหลายในสงัคมนีเ่องทีท่�าให้เกดิระบบของการพึง่พา
ระหว่างกัน	2)	ระบบการปกป้องกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิส่วนบคุคลผ่านกระบวนการยตุธิรรม	ระบบดงักล่าว
จะเอื้อให้ปัจเจกชนสามารถมีเสรีภาพที่จะด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองได้	3)	การมี
กลไกที่ป้องกันในกรณีที่ไม่คาดคิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมอาทิ	ต�ารวจ	เป็นต้น21

องค์ประกอบทั้ง	3	ประการสะท้อนภาพของสิ่งที่เรียกว่า	“สังคมทุนนิยม”	หรือในภาษาเยอรมัน
คือ	 (bürgerliche	Gesellschaft)	ซึ่งหากแปลความหมายแบบตรงตัวจะหมายถึง	 “สังคมนายทุน”	หรือ	
(bourgeois	 society)22	 ในแนวคิดประชาสังคมของเฮเกล	 โดยแนวคิดเรื่องความหลากหลาย	และระบบ
ของการพ่ึงพาระหว่างกนัของเฮเกลมคีวามคล้ายคลงึกบัแนวคดิของอดมั	สมธิ	(Adam	Smith)	ทีช่ีใ้ห้เหน็
ว่าในระบบตลาดกลไกทีม่องไม่เหน็จะช่วยท�าให้ระบบการผลติทีเ่ตม็ไปด้วยปัจเจกชนทีเ่หน็แก่ผลประโยชน์
ส่วนตัว	 แต่มคีวามหลากหลายในความเชีย่วชาญหรอืช�านาญเฉพาะด้าน	 เป็นไปอย่างราบรืน่23	 นอกจากนี ้
ในองค์ประกอบประการที่สองและสามจะเห็นได้ถึงความคล้ายคลึงกับแนวคิดประชาสังคมของล๊อคที่ช้ีว่า
บทบาทที่ควรจะเป็นของรัฐคือการปกป้องระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล

อย่างไรกต็ามในปรมิณฑลประชาสงัคม	แม้ว่าจะช่วยตอบสนองความต้องการทางวตัถใุห้แก่สมาชกิ
ในสงัคม	แต่ผลข้างเคยีงของการท�างานของสังคมทนุนยิมกค็อืความไม่เสมอภาค	โดยยิง่ความมัง่คัง่สะสม
มากขึ้น	 ความยากจนก็ยิ่งจะกระจายตัวในหมู่คนส่วนใหญ่มากข้ึน24	 ในแง่นี้ประชาสังคมจึงยังไม่อาจ 
ตอบสนองพลเมอืงในแง่ของจรยิธรรมได้	และปรมิณฑลทีจ่ะสามารถอดุช่องว่างดงักล่าวได้กค็อืรฐั	ส�าหรบั
เฮเกลแล้ว	รฐัคือปรมิณฑลทางจรยิธรรมทีมี่ความเป็นสากลและเป็นส่วนรวมทัง้หมดทีเ่หนอืกว่าครอบครัว
และประชาสังคม	ความเข้มแขง็ของรฐัไม่ได้อยูบ่นฐานของการใช้อ�านาจบงัคบั	และไม่ได้อยูบ่นฐานของการ
ด�าเนนิการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั	หากแต่อยูบ่นฐานของขดีความสามารถในการจดัการให้สทิธ	ิเสรีภาพ	
และสวัสดิการอยู่ภายใต้องค์รวมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน25

อน่ึง	 นอกจากบทบาทของภาครัฐในฐานะของกลไกในการ	 “บูรณาการ”	 สังคมแล้ว	 ในอาณา
บริเวณของประชาสังคมเองก็มีอีกหนึ่งกลไกที่ส�าคัญที่มีบทบาทดังกล่าว	 นั่นคือกลไกที่เฮเกลเรียกว่า	
“บรรษัท”	 (corporation)	 นัยของการใช้ค�าว่า	 “บรรษัท”	 ของเฮเกลแตกต่างจากการใช้ในปัจจุบันอย่าง
มาก	กล่าวคอืบรรษทัตามทรรศนะของเฮเกลไมได้จ�ากดัเฉพาะองค์กรทีด่�าเนนิธรุกจิเท่านัน้	หากแต่หมาย
รวมถึงการรวมกลุ่มในลักษณะอื่นๆ	อีกด้วย	เช่น	กลุ่มด้านการศึกษา	โบสถ์	และสภาท้องถิ่น	และส�าหรับ
องค์กรที่ด�าเนินธุรกิจ	 รูปแบบที่เฮเกลหมายถึงเมื่อกล่าวถึงบรรษัทมักจะเป็นรูปแบบที่ท้ังนายจ้าง	 และ

21 Ibid.,	p.	226.	
22	 ดูการวิเคราะห์รากศัพท์ของเฮเกลได้ใน	 Gareth	 Stedman	 Jones.	 (2001).	 “Hegel	 and	 the	 Economics	 of	

Civil	Society.”	 in	Kaviraj	 and	Kilanani.	 (eds.).	Civil Society: History and Possibilities.	Cambridge:	Cambridge	
University	Press.	pp.	107-108.	

23	Ehrenberg.	op.cit.,	125.	
24	Hegel.	op.cit.,	p.	266.	
25	ดูการวิเคราะห์แนวคิดของเฮเกลในประเด็นดังกล่าวได้ใน	Joseph	Femia.	(2001).	“Civil	Society	and	the	Marx-

ist	 Tradition.”	 in	 Kaviraj	 and	Kilanani.	 eds.	Civil Society: History and Possibilities.	 Cambridge:	 Cambridge	
University	Press.	pp.	133-135.	
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11-15แนวคิดประชาสังคม

ลูกจ้างต่างเป็นสมาชิกของบรรษัท	 ซึ่งแตกต่างจากบรรษัท	 หรือบริษัทในยุคปัจจุบัน	 บรรษัทตามแนวคิด
ของเฮเกลจะเป็นรูปแบบขององค์กรที่เปิดกว้างส�าหรับการเข้ามาเป็นสมาชิก	และผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกจะ
อยู่บนฐานของ	 “ความสมัครใจ”	 ไม่มีการบีบบังคับแต่อย่างใด	 และบทบาทที่ส�าคัญของบรรษัทคือการ
ให้การศึกษา	 และกล่อมเกลาทางสังคม	 (socialization)	 แก่สมาชิก	 ทั้งความรู้ในเชิงเทคนิคของอาชีพ
ต่างๆ	และการหล่อหลอมจติส�านกึของความเป็นพลเมอืงให้กบัสมาชกิ	ดงัตวัอย่างเช่น	บทบาทของบรรษทั
ด้านธุรกิจนอกจากจะท�าการฝึกอบรมสมาชิกด้านอาชพีและธรุกจิเฉพาะด้านแล้ว	ยงัมบีทบาทส�าคญัในการ
กล่อมเกลาค่านิยมของความเป็นพลเมือง	 เพื่อให้ก้าวผ่านการยึดติดอยู่เพียงแค่ผลประโยชน์ส่วนตน	และ
ให้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย26

ในภาพรวม	 นัยส�าคัญจากงานของเฮเกลไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการน�าเสนอแนวคิดประชาสังคมใน
ฐานะของอาณาบริเวณที่แยกจากรัฐเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงการน�าเสนอมุมมองใหม่ที่อยู่รากฐานของระบบ
ทนุนยิม	และการแบ่งงานกนัท�าแบบสมยัใหม่อกีด้วย27	และแม้ว่าเฮเกลจะได้รบัอทิธพิลในเรือ่งนี้จากกลุ่ม
นักวิชาการสายสก๊อตแลนด์	 ไม่ว่าจะเป็นอดัม	สมิธ	หรืออดัม	 เฟอร์กูสัน	 (Adam	Ferguson)	 เป็นต้น28 
แต่เฮเกลไม่ได้มองว่าโครงสร้างการแบ่งงานกนัท�าในระบบทนุนยิมจะน�าไปสูค่วามมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ	และ
การเป็นอันหนึ่งอันเดียวในสังคม	 แต่เล็งเห็นถึงปัญหาความขัดแย้ง	 และความเหล่ือมล�้าที่ตามมาจาก
โครงสร้างดังกล่าว	 นัยส�าคัญอีกประการหนึ่งจากงานของเฮเกลที่แตกต่างจากงานในยุคกรีกและโรมันคือ
การมองว่าประชาสังคมไม่ได้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตมนุษย์	 กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือการใช้ชีวิตอยู่ใน
ประชาสงัคมไม่ได้เป็นเป้าหมายสงูสุดทางจรยิธรรมของมนษุย์	และไม่ได้น�าเป็นสูค่วามเป็นอารยะ	เป้าหมาย
เหล่านี้จ�าเป็นต้องอาศัยรัฐให้ท�าหน้าที่ในส่วนที่ประชาสังคมมิอาจท�าได้น่ันเอง	 นอกจากนี้การน�าเสนอ
แนวคิดบรรษัทของเฮเกลในฐานะของกลไกในการบูรณาการในอาณาบริเวณของประชาสังคม	ยังสร้างนัย
ที่ตามมาต่องานในยุคถัดมา	 โดยเฉพาะมุมมองการตีความประชาสังคมในฐานะขององค์กรสมาคม	 และ
ประชาสังคมในฐานะของโรงเรียนส�าหรับพลเมืองและประชาธิปไตยอีกด้วย

อิทธิพลทางความคิดของเฮเกลยังได้ส่งผ่านไปยังแนวคิดประชาสังคมของอันโตนิโอ	 กรัมช่ี	 
(Antonio	Gramsci)	อกีด้วย	โดยกรมัช่ีตคีวามแนวคดิประชาสงัคมของเฮเกลว่าเป็นอาณาบรเิวณในส่วน
ของโครงสร้างส่วนบน	 (superstructure)29	 ส�าหรับกรัมชี่โครงสร้างส่วนบนจะประกอบไปด้วยปริมณฑล
ของสังคมการเมือง	และประชาสังคม	ความแตกต่างกันของปริมณฑลทั้งสองคือ	ในขณะที่สังคมการเมือง
เป็นพืน้ทีท่ีป่กคลมุไปด้วยอ�านาจในเชงิบงัคบั	โดยรฐัเป็นผูผ้กูขาดการใช้อ�านาจดงักล่าวผ่านทางกลไกเชงิ
สถาบันต่างๆ	 ของรัฐไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ	 ทหาร	 หรือระบบราชการ	 ประชาสังคมเป็นพื้นที่ที่เป็นองค์รวม

26	 ดูการน�าเสนอเรื่องบรรษัทของเฮเกลได้ใน	 Hegel.	 op.cit.,	 pp.	 270-274.	 และดูการวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าวของ 
เฮเกลได้ใน	Cohen	and	Arato.	op.cit,.	pp.	106-108.	

27	 Anastasia	 Ioannidou.	 (1997).	 “The	 Politics	 of	 the	 Division	 of	 Labor:	 Smith	 and	Hegel	 on	 Civil	 
Society.”	Democratization,	4:1,	pp.	49-62.	

28	หนึง่ในอทิธพิลส�าคัญทางแนวคดิทีเ่ฮเกลได้รบัจากนกัปรชัญาสายสก๊อตตชิคอืมมุมองประชาสงัคมในเชงิเศรษฐกจิ	และ
การแยกอาณาบริเวณทางเศรษฐกิจออกจากรัฐ	

29	 ดูการตีความแนวคิดของกรัมชี่ได้ใน	 Norberto	 Bobbio.	 (1979).	 “Gramsci	 and	 the	 Conception	 of	 Civil	 
Society.”	in	Chantal	Mouffe.	Ed.	Gramsci and Marxist Theory. London:	Routledge	&	Kegan	Paul.	p.	31.	
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11-16 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ของสถาบันต่างๆ	 ของเอกชน	 ทั้งยังเป็นแหล่งรวมแห่งความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม	 อุดมการณ์	 และ
เป็นเวทีของการด�าเนินกิจกรรมทางศีลธรรมและปัญญา	และการต่อสู้ทางอุดมการณ์เพื่อครอบครองความ
เป็นใหญ่	(hegemony)30

แนวคดิดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ในงาน	Prison	Notebooks	ของกรมัชีท่ีก่ล่าวถงึโครงสร้างส่วนบน
ว่า	 “ส่วนหนึ่งสำมำรถเรียกได้ว่ำ ‘ประชำสังคม’ ที่เป็นกำรรวมตัวของหน่วยต่ำงๆ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่ำ 

‘ส่วนตัว’ และอีกส่วนหนึ่งนั่นคือ ‘สังคมกำรเมือง’ หรือ ‘รัฐ’ ทั้งสองระดับนี้จะล้อกันไปตำมบทบำท

หน้ำที่ของ ‘กำรครอบครองควำมเป็นใหญ่’ ในด้ำนหนึ่ง ซึ่งกลุ่มที่มีอ�ำนำจน�ำจะแสดงควำมเป็นใหญ่ต่อ

สังคมในวงกว้ำง และในอีกด้ำนหนึ่งคือกำร ‘ครอบง�ำโดยตรง’ หรือกำรใช้อ�ำนำจสั่งกำรผ่ำนรัฐ และ 

‘รัฐบำลตำมกฎหมำย’”31

ค�ากล่าวดังกล่าวนอกจากจะช้ีให้เห็นถึงประชาสังคมในฐานะหนึ่งในองค์ประกอบที่ส�าคัญของ
โครงสร้างส่วนบนแล้ว	 ยังสะท้อนให้เห็นถึงตรรกะของการใช้อ�านาจของประชาสังคมที่แตกต่างจากสังคม
การเมืองอย่างสิ้นเชิง	 เนื่องจากประชาสังคมเป็นพื้นที่แห่งวัฒนธรรม	อุดมการณ์	ท�าให้ตรรกะทางอ�านาจ
ของประชาสังคมจะอยู่บนฐานของสร้างความยอมรับผ่านทางการใช้เหตุผลชักจูงให้อีกฝ่ายเชื่อและเห็น
คล้อยตาม	ด้วยเหตนุีก้ารต่อสูบ้นพ้ืนทีป่ระชาสงัคมจงึไม่ได้เป็นการต่อสูด้้วยอาวธุหรอืก�าลงั	หากแต่เป็นการ
ต่อสู้ด้วยเหตุผลเพื่อแย่งชิงพ้ืนที่ทางความคิดและอุดมการณ์	 ที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมถึงตัว
แสดงทางสังคมสามารถเข้าร่วมต่อสู้ได้	 สถาบันส�าคัญในพ้ืนที่ประชาสังคม	 อาทิ	 สถาบันทางศาสนา	
พรรคการเมือง	สหภาพแรงงาน	มหาวิทยาลัย	สื่อมวลชน	และองค์กรสมาคมอื่นๆ	ส�าหรับกรัมชี่แล้วการ
ยึดครองอ�านาจรัฐด้วยก�าลังอาวุธเพียงอย่างเดียวไม่อาจเป็นสิ่งรับรองความคงทน	 หรือความเข้มแข็งของ
ระบอบ	หากแต่จะต้องท�าการยึดครองอ�านาจน�าบนพื้นที่ประชาสังคมควบคู่กันไป

อย่างไรกต็าม	แม้ว่าตรรกะของอ�านาจบนพืน้ทีป่ระชาสงัคมจะอยูบ่นฐานของ	“การยอมรับ”	ผ่าน
ทางการชักจูง	แต่การชักจงูมกัไม่ได้เกดิขึน้ภายใต้สภาวการณ์ของการม	ี“ทางเลอืกเสร”ี	เสมอไป	ในหลาย
กรณีการยอมรับเกิดขึ้นจากการผลิตขึ้น	 (manufactured	consent)	ผ่านทางตัวกลางต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันทางศาสนา	สถาบันทางการศึกษา	หรือสถาบันทางสังคมต่างๆ	ทั้งที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัฐ	
และที่เป็นอิสระจากรัฐ	 ในแง่นี้การเข้าถึงพื้นที่ประชาสังคมจึงไม่จ�าเป็นว่าจะต้องมีความเท่าเทียมเสมอไป	
ในทางกลับกันมีตัวแสดงบางตัวที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประชาสังคมได้ดีกว่าตัวแสดงอื่นๆ	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลไกภาครัฐ32	โดยส่วนมากสถาบันหรือตัวแสดงต่างๆ	ในพื้นที่ประชาสังคมมักจะส่งผ่าน	หรือสะท้อน
อดุมการณ์ของชนชัน้ทีค่รอบง�า	(dominant	class)	โดยชนชัน้เหล่านีม้กัจะมคีวามยดึโยงกบัรฐัหรอืสงัคม

30	สรุพงษ์	ชยันาม.	(2525).	“ภาคผนวก:	อันโตนิโย	กรมัชีกบัทฤษฎีว่าด้วยการครองความเป็นใหญ่”	ในเจอโรม	คาราเบล.	
ความขัดแย้งของการปฏิวัติ อันโตนิโย กรัมชีกับปัญหาของปัญญาชน.	แปลโดยสมบัติ	พิศสะอาด.	กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโกมล	คีมทอง.	
น.	164.	

31	 Antonio	 Gramsci.	 (1971).	 Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci.	 Edited	 and	
translated	by	Quintin	Hoare	and	Geoffrey	Nowell	Smith.	New	York:	International	Publishers.	p.	12.	

32	Joseph	Buttigieg.	(1995).	“Gramsci	on	Civil	Society.”	Boundary,	2.	22:3,	p.	7.	
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11-17แนวคิดประชาสังคม

การเมือง	ดังจะเห็นได้ว่าหากพื้นที่ใดที่อุดมการณ์ของชนชั้นที่ครอบง�าไม่สามารถสร้าง	“การยอมรับ”	ได้	
อาจจะเกิดการใช้อ�านาจบังคับโดยรัฐหรือสังคมการเมืองเพื่อให้เกิดการยอมรับ33

ในแง่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับรัฐตามความคิดของกรัมชี่สะท้อนให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและมีหลากหลายแง่มุม	 ในแง่หนึ่งอาจมองได้ว่าประชาสังคมเป็นอาณา
บริเวณที่แยกจากรัฐอย่างเด่นชัด	 ตัวอย่างของมุมมองนี้เห็นได้จากข้อสังเกตของกรัมชี่ที่มีต่อรัสเซียก่อน
การปฏิวัติ	 ค.ศ.	 1917	ที่ว่า	 “รัฐเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง	 ประชาสังคมยังอยู่ในยุคแรกเริ่ม	 และยังไม่ก่อตัวเป็น
รปูเป็นร่าง”34	ในอกีแง่หนึง่อาจมองได้ว่าประชาสงัคมเป็นส่วนหนึง่ของรฐั	ควบคู	่และตรงกนัข้ามกบัสงัคม
การเมือง	ดังที่กรัมชี่กล่าวไว้ว่า	“รัฐ	=	สังคมการเมือง	+	ประชาสังคม”35	ดังนั้นการครอบครองความเป็น
ใหญ่ในปรมิณฑลของประชาสงัคมจงึไม่ได้อยูบ่นฐานของตรรกะของอ�านาจทีใ่ช้เหตผุลเพ่ือสร้างการยอมรับ
เสมอไป	หากแต่มักจะอยู่ภายใต้อ�านาจบังคับจากกลไกต่างๆ	ของภาครัฐด้วย	 และรูปแบบความสัมพันธ์
แบบสุดท้ายคือเมื่อรัฐและประชาสังคมกลายเป็นสิ่งเดียวกัน	 กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐเสื่อมสลายไป	
สงัคมปราศจากการแบ่งแยกระหว่างชนช้ัน	และสงัคมการเมืองถูกดดูกลืนภายใต้ประชาสงัคม	หรือในค�าของ	
กรัมชี่นั่นคือ	“สังคมที่อยู่ภายใต้การควบคุม”	(regulated	society)36

นยัส�าคญัจากงานของกรมัช่ีมด้ีวยกันหลายประการ	ประการแรก	ดงัทีฌ่อง	โคเฮน	(Jean	Cohen)	
และแอนดรูว์	อราโต	(Andrew	Arato)	ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากรัมชี่ได้น�าเสนอมุมมองของประชาสังคมที่แยก
จากอาณาบรเิวณทางเศรษฐกจิ	และอาณาบรเิวณของรัฐ37	ต่อประเด็นนีห้ากพิจารณาโดยเปรียบเทยีบกบั
งานก่อนหน้า	 จะพบว่าในงานยุคกรีกและโรมันมักจะมองประชาสังคมว่าเป็นสิ่งเดียวกับสังคมการเมือง	
ขณะทีง่านในยคุหลงัดงัเช่นงานของเฮเกลมกัจะมองประชาสงัคมในลกัษณะทีซ้่อนทบักนักบัระบบทนุนยิม	
ประการท่ีสอง	การน�าเสนอแนวคดิเรือ่งการต่อสูท้างอดุมการณ์เพือ่ครอบครองความเป็นใหญ่ได้เปิดพืน้ที่
ให้กบัการปะทะสงัสรรค์กนัทางความคดิ	วฒันธรรม	และอดุมการณ์	ระหว่างตวัแสดงต่างๆ	ทัง้ตวัแสดงใน
พืน้ทีป่ระชาสงัคม	และตวัแสดงในพืน้ทีส่งัคมการเมอืง	ซึง่แง่มมุดงักล่าวนีแ้ตกต่างจากงานในยคุก่อนหน้า
อย่างมาก	ประการสุดท้าย	 การน�าเสนอให้เห็นถึงพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาสังคมใน
หลายลักษณะ	ในแง่มุมนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐ	และประชาสังคมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง	ตายตัวเสมอไป

33	Femia.	op.cit.,	p.	140.	
34	Gramsci.	op.cit.,	p.	238.	
35 Ibid.,	p.	263.	
36	Ibid.,	p.	263.	และดูการตีความของนักวิชาการได้ใน	Bobbio.	(1979).	Bobbio,	Norberto.	(1979).	“Gramsci	and	

the	Conception	of	Civil	Society.”	 In	Chantal Mouffe. Ed. Gramsci and Marxist Theory.	London:	Routledge	&	
Kegan	Paul.	p.	41.	

37	Cohen	and	Arato.	op.cit.,	p.	145.	
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กิจกรรม 11.1.2

จงอธิบายสาระส�าคัญของความเหมือน	และความแตกต่างระหว่างแนวคิดประชาสังคมของเฮเกล
และกรัมชี่มาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 11.1.2

ทัง้เฮเกล	และกรมัชีล้่วนแล้วแต่มมุีมมองต่อประชาสงัคมว่าเป็นอาณาบริเวณเฉพาะทีแ่ยกออกมา
จากรัฐ	 และเป็นอาณาบริเวณที่อาจเรียกรวมได้ว่าเป็น	 “โครงสร้างส่วนบน”	 (superstructure)	 ซึ่งใน
โครงสร้างดังกล่าวประกอบไปด้วยรัฐและประชาสังคม	 ความเหมือนกันที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือบริบท
ทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และการเมอืงทีแ่วดล้อม	กล่าวคือบรบิททีท่ัง้สองพฒันาแนวคดิประชาสงัคมเป็นบรบิท
ที่ระบบรัฐชาติสมัยใหม่ได้สถาปนา	 เกิดการพัฒนาระบบราชการสมัยใหม่	 รวมถึงองค์กรแบบใหม่ๆ	 อาทิ	
พรรคการเมือง	 องค์กรสมาคมธุรกิจ	 ฯลฯ	 ขณะเดียวกันระบบทุนนิยมได้ขยายอิทธิพลไปอย่างมาก	
ท่ามกลางความเหมือนกันดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ขณะที่เฮเกลมองว่า
รัฐมีบทบาทส�าคัญในการบูรณาการทางสังคม	 และแก้ปัญหาข้างเคียงต่างๆ	 ที่เกิดมาจากสังคมทุนนิยม	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล�้าในสังคม	กรัมชี่มีแนวโน้มที่จะไม่มองว่ารัฐเป็นเป้าหมายสุดท้ายทางศีล
ธรรม	หากแต่รัฐเป็นเครื่องมือของชนชั้นที่ใช้ประโยชน์จากกลไกอ�านาจรัฐในการปกครอง	และครองครอง
ความเป็นใหญ่	ความแตกต่างที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือกรัมชี่มีแนวโน้มที่จะให้ความส�าคัญกับแง่มุมทาง
วฒันธรรมมากกว่าเฮเกล	โดยเฉพาะแง่มมุของการต่อสู	้ปะทะสังสรรค์ทางความคดิ	และอุดมการณ์ในพ้ืนที่
ของประชาสังคม	ขณะที่เฮเกลมองว่าประชาสังคมเป็นพื้นที่ส�าหรับการ	“กล่อมเกลาทางสังคม”	โดยผ่าน
ทางบรรษัท	เพื่อสร้างส�านึกความเป็นพลเมือง
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เรื่องท่ี 11.1.3

ประชาสังคมในฐานะองค์กรสมาคม

แนวคิดที่เกี่ยวพันกับประชาสังคมของอเล็กซีส์	 เดอ	 ต๊อกเกอวิลล์	 (Alexis	 de	 Tocqueville)	
ปรากฏในหนังสือที่มีชื่อว่า	 Democracy	 in	America	 ในหนังสือเล่มน้ีค�าว่า	 “ประชาสังคม”	 (societe	
civile)	ถกูใช้เพือ่สะท้อนให้เหน็ถึงความแตกต่างระหว่างปริมณฑลทางสงัคมวฒันธรรมของความคดิ	ความ
รู้สึก	 และธรรมเนียมหรือค่านิยม	 กับสถาบันและการด�าเนินกิจกรรมของภาครัฐ	 (le	monde	 politique)	
ดังนั้นนัยของประชาสังคมของต๊อกเกอวิลล์ในที่นี้จึงสะท้อนให้เห็นถึง	 “อาณาบริเวณขององค์กรสมาคมที่
อยู่ระหว่างปัจเจกบุคคล	 และภาครัฐ”38	 จากนัยดังกล่าว	 ในการชี้ให้เห็นถึงแนวคิดประชาสังคมของ 
ต๊อกเกอวิลล์	 จึงควรเริ่มต้นจากการจ�าแนกคุณลักษณะขององค์กรสมาคม	 ซึ่งต๊อกเกอวิลล์ได้จ�าแนกไว้	 
3	ลักษณะได้แก่	สมาคมถาวร	(permanent	associations)	สมาคมทางการเมอืง	(political	associations)	
และสมาคมของพลเมืองทั่วไป	(civil	associations)	รายละเอียดของสมาคมแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

ส�าหรบัองค์กรสมาคมประเภทแรก	นัน่คอืสมาคมถาวร	นยัทีต๊่อกเกอวลิล์กล่าวถงึองค์กรประเภท
นี้มีด้วยกันสองประการ	 ได้แก่	 องค์กรที่สะท้อนภาพของ	 “ฐานันดร”	 ในยุโรป	 กล่าวคือองค์กรที่สมาชิก
ภาพถกูก�าหนดมาจากสถานภาพตัง้แต่ก�าเนิด	ดังเช่น	ขุนนาง	และราชวงศ์	เป็นต้น	แน่นอนว่าองค์กรแบบ
นี้ย่อมไม่เอื้อต่อจิตวิญญาณสาธารณะของพลเมือง	และองค์กรถาวรในบริบทของสหรัฐอเมริกา	ซึ่งองค์กร
ประเภทน้ีมักจะมีคุณลักษณะส�าคัญคือ	 เป็นองค์กรในท้องถิ่น	 สมาชิกภาพขององค์กรไม่ได้ถูกก�าหนด
ตายตัว	หากแต่มักจะอยู่บนฐานของความสมัครใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมภายในองค์กร	รูปแบบขององค์กร
ลักษณะนี้	 ได้แก่	 องค์กรปกครองภายในเมือง	 (townships)	 หรือเทศมณฑล	 (counties)	 ที่รูปแบบของ
การจดัการปกครองมกัจะเปิดกว้างให้กบัการมส่ีวนร่วมของคนในพืน้ที	่ดงัทีต๊่อกเกอวลิล์	ได้ยกตวัอย่างไว้
ว่า	“ในชุมชนแห่งนิวอิงแลนด์...กิจกำรต่ำง ๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับทุกคนจะมีกำรปรึกษำหำรือในที่สำธำรณะ 

และในสภำกลำงของรำษฎร เช่นที่เคยกระท�ำกันในกรุงเอเธนส์”39	 ในแง่นี้องค์กรสมาคมเหล่านี้จึงมี
บทบาทในฐานะของโรงเรยีนส�าหรับพลเมอืงทีม่บีทบาทหล่อหลอมจติส�านกึสาธารณะให้กบัประชาชนทัว่ไป	
และลดทอนความเห็นแก่ตัวแบบปัจเจกชนนิยม	 และสร้างความตระหนักให้เห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วน
รวม	ซึ่งในที่นี่คือผลประโยชน์ของชุมชนและเมืองที่ตนเองอาศัย40

ในส่วนขององค์กรประเภทที่สองน่ันคือสมาคมทางการเมือง	 รูปแบบของสมาคมการเมืองนี้อาจ
เป็นการรวมกลุม่ของคนทีมี่ความคดิเหน็ทางการเมอืง	หรือแนวอดุมการณ์เดยีวกนั	หรืออาจเป็นกลุม่ใหญ่ 
 

38	Dana	Villa.	(2006).	“Tocqueville	and	Civil	Society.”	In	Cheryl	Welch.	ed.	The Cambridge Compan-
ion to Tocqueville.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	pp.	216-217.	

39	 อเล็กซิส์	 เดอ	 ต๊อกเกอวิลล์.	 (2522).	ประชาธิปไตยในอเมริกา เล่ม 1.	 แปลโดยวิภาวรรณ	 ตุวยานนท์.	 กรุงเทพฯ:	
มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.	น.	47.	

40	Villa.	op.cit.,	p.	227.	
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ในลักษณะของพรรคการเมืองที่มีเป้าประสงค์ทางการเมืองที่ชัดเจนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศ	 และตรากฎหมาย	 สิ่งที่ต๊อกเกอวิลล์มุ่งเน้นในการกล่าวถึงสมาคมการเมืองในสหรัฐอเมริกาคือ
ความแตกต่างระหว่างการใช้สมาคมการเมืองในยุโรปและในสหรัฐอเมริกา	 ดังที่ต๊อกเกอวิลล์ตั้งข้อสังเกต
ไว้ว่า	 “ชำวยุโรปส่วนมำกยังคงเห็นว่ำกำรร่วมสมำคมมีอำวุธรบชนิดหน่ึง...สมำคมหนึ่งก็คือกองทัพ

หนึ่ง...ต่อจำกน้ันก็มุ่งหน้ำไปสู้กับศัตรู”	 ในอเมริกาวัตถุประสงค์ของการรวมกันเป็นสมาคมนั้นไม่ได้มีไว้
เพ่ือสู้รบกับศัตรู	 หากแต่มีวัตถุประสงค์แบบสันติ	 ไม่ว่าจะเป็นการถ่วงดุลอ�านาจเสียงข้างมาก	 และน�า 
ข้อโต้แย้งมาร่วมพจิารณากนั	โดยมุง่หวังว่าจะใช้เหตผุลในการจงูใจให้เสยีงข้างมากเข้ามาร่วมกบัพวกตน41 
ส�าหรับต๊อกเกอวิลล์แล้วสมาคมการเมืองเป็นสมาคมที่มีความส�าคัญอย่างมากที่เขามองว่าเป็น	 “โรงเรียน

ทีไ่ม่ต้องเสยีเงนิเสียทองใด ๆ  ทีซ่ึง่รำษฎรทกุคนเข้ำมำเรยีนรูท้ฤษฎกีว้ำง ๆ  ในเรือ่งกำรสมำคม”42	ส�าหรับ
สมาคมประเภทสุดท้ายนั่นคือสมาคมของพลเมืองทั่วไป	สมาคมประเภทนี้ครอบคลุมสมาคมประเภทอื่นๆ	
อาทิ	 สมาคมทางด้านธุรกิจและการพาณิชย์	 สมาคมศาสนา	สมาคมทางศีลธรรม	 รวมทั้งสมาคมเล็กใหญ่
เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป	 หรือเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง	 สมาคมประเภทน้ีในหลายกรณีการเข้าร่วม
จ�าเป็นต้องใช้เงินทอง	 โดยเฉพาะสมาคมด้านธุรกิจและการพาณิชย์	 ทั้งนี้หัวใจส�าคัญของสมาคมทั้ง	 
3	ประเภทคือการเข้าร่วมองค์กรสมาคมแบบสมัครใจของสมาชิก

การรวมกลุ่มเป็นองค์กรสมาคมของคนอเมริกันส�าหรับต๊อกเกอวิลล์แล้ว	 ไม่ได้เป็นเพียงยุทธวิธี
ทางสังคมหรอืการเมอืง	หากแต่ยงัเป็นธรรมเนยีม	หรอืวฒันธรรมของคนอเมรกินัอกีด้วย	ดงัทีต๊่อกเกอวลิล์
ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า	 “คนอเมริกันดูจะเห็นว่ำนั่น (กำรรวมตัวเป็นสมำคม) เป็นวิธีกำรอันเดียวในกำร

ท�ำงำน”43 และ	“คนอเมริกันทุกวัย ทุกฐำนะ และที่มีควำมนึกคิดจิตใจทุกคน จะเข้ำร่วมมือร่วมใจกันอยู่

ตลอดเวลำ ไม่เพยีงแต่เขำจะมสีมำคมพำณชิย์และอตุสำหกรรม...เขำยงัมสีมำคมชนดิอืน่อกีมำกมำยหลำย

พันแบบ”	 ความพิเศษของวัฒนธรรมดังกล่าวในอเมริกาเห็นได้จากข้อสังเกตในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
การรวมกลุ่มเป็นองค์กรสมาคมในสหรัฐอเมริกากับในยุโรปว่า	 “...ในฝรั่งเศสที่ท่ำนคำดหมำยว่ำรัฐบำล

เป็นผู้ดูแลกิจกำรใหม่ ๆ  และในประเทศอังกฤษขุนนำงชั้นผู้ใหญ่จะเป็นหัวหน้ำกิจกำรดังกล่ำว จงคำด

เถิดว่ำในสหรัฐอเมริกำ ท่ำนจะเห็นสมำคมเป็นผู้ท�ำหน้ำที่นั้น”44

สาเหตุที่องค์กรสมาคมมีบทบาทส�าคัญอย่างมากในสังคมแบบสหรัฐอเมริกา	 เนื่องจากในสังคม
แบบประชาธิปไตยที่ประชาชนหลุดพ้นจากพันธะของศักดินาที่ยึดโยง	 และก�าหนดสถานะที่ไม่เท่าเทียม
ของคนอย่างชดัเจน	และกลายเป็นปัจเจกบคุคลทีม่คีวามเห็นแก่ตวั	การรวมกลุม่นอกจากจะเป็นทางเลอืก
ให้กับปัจเจกชนให้มีที่ยืนที่มั่นคงภายในกลุ่มแล้ว	 ยังเป็นกลไกช่วยให้ปัจเจกชนเรียนรู้ที่จะเสียสละ 
ผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม	 ทั้งยังเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยที่ช่วยพัฒนาทักษะทางความคิด	 และ
หล่อหลอมทกัษะทางสงัคมให้กบัสมาชกิในกลุม่อกีด้วย	นอกเหนอืจากบทบาทในการถ่วงดลุเสยีงข้างมาก	 
 

41	ต๊อกเกอวิลล์.	(2522).	อ้างแล้ว.	น.	231-232.	
42	 อเล็กซิส	 เดอ	 ต๊อกเกอวิลล์.	 (2523). ประชาธิปไตยในอเมริกา เล่ม 2.	 แปลโดยวิภาวรรณ	 ตุวยานนท์.	 กรุงเทพฯ:	

มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.	น.	136.	
43 เรื่องเดียวกัน.	น.	125.	
44 เรื่องเดียวกัน.	น.	124.	
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11-21แนวคิดประชาสังคม

และท�าให้เกิดการแข่งขันทางด้านความคิดดังที่ได้กล่าวไปแล้ว	 นอกจากนี้การรวมกลุ่มยัง	 “สร้างพลัง
อ�านาจ”	ให้กับปัจเจกชนที่ตกอยู่ในสภาพ	“ไร้อ�านาจ”	ต๊อกเกอวิลล์ถึงกับตั้งข้อสังเกตว่า	“ถ้ำแม้นว่ำเขำ

ไม่เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่ำงเสรี...อิสรภำพของเขำคงจะต้องเสี่ยงต่ออันตรำย...ถ้ำแม้นเขำ

ไม่มีธรรมเนียมกำรร่วมสมำคมกันในชีวิตปกติธรรมดำ อำรยธรรมเองคงจะตกอยู่ในอันตรำย ประชำชน

ย่อมจะกลับสู่ควำมป่ำเถื่อนในไม่ช้ำ”45	ความดังกล่าวของต๊อกเกอวิลล์สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของ
การรวมกลุ่มเป็นองค์กรสมาคม	 และวัฒนธรรมของการรวมกลุ่มที่มีในสังคมแบบประชาธิปไตยอย่างมาก	
และนัยดังกล่าวมักจะเป็นแง่มุมที่ได้รับการขยายความจากนักวิชาการในยุคหลังๆ	ดังที่จะได้กล่าวต่อใน
ส่วนถัดไป

ในภาพรวมงานของต๊อกเกอวิลล์ได้สะท้อนนยัทีส่�าคญัหลายประการทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิประชา-
สงัคม	ประการแรก	งานช้ินนีเ้ป็นงานช้ินแรกๆ	ทีช่ีใ้ห้เหน็ถึงประชาสงัคมในบริบทสงัคมประชาธปิไตยของ
ประเทศทีเ่กิดใหม่ในขณะนัน้นัน่คอืสหรฐัอเมรกิา	และความส�าคญัของประชาสงัคมทีม่ต่ีอการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย	 ผ่านทางตัวแสดงส�าคัญนั่นคือองค์กรสมาคม	 และวัฒนธรรมของการรวมกลุ่มเป็นองค์กร
สมาคม	จากคุณลกัษณะดงักล่าวท�าให้ไม่แปลกใจเลยว่าการศกึษาประชาสงัคมในยคุหลังๆ	จงึมกัจะอาศยั
งานของต๊อกเกอวิลล์เป็นรากฐานมากกว่างานของนักปรัชญาคนอื่นๆ	 ขณะเดียวกันการที่สหรัฐอเมริกา 
ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอ�านาจของโลกในยุคต่อมา	 อีกทั้งยังถูกมองว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตย	
ยิ่งท�าให้อิทธิพลของงานต๊อกเกอวิลล์มีมากขึ้นตามมาในยุคหลังด้วยเช่นกัน	 ดังจะเห็นถึงการเกิดงานใน
กลุ่มนีโอต๊อกเกอวิลเลียน	 (neo-Tocquevilleans)	 ที่ใช้ฐานงานของต๊อกเกอวิลล์	 แต่มีบางแง่มุมที ่
แตกต่างกันอยู่บ้าง	ประการที่สอง	 องค์กรสมาคมตามแนวคิดของต๊อกเกอวิลล์ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะองค์กร
อาสาสมัครในกิจการทางสังคม	หรือวัฒนธรรม	หรือองค์กรพัฒนาเอกชน	(non-governmental	organi-
zations:	 NGOs)	 ดังท่ีงานวิชาการในยุคปัจจุบัน	 โดยเฉพาะในกลุ่มนีโอต๊อกเกอวิลเลียน	 มักจะระบุถึง
เท่านั้น46	 หากแต่ครอบคลุมตั้งแต่องค์กรในภาครัฐ	 (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)	 องค์กรทางการเมือง	
(พรรคการเมือง)	และองค์กรทางธุรกิจ	(บริษัท	หรือห้างร้านที่ประกอบกิจการทางธุรกิจ)

ประการที่สามของ	“วัฒนธรรมการรวมกลุ่มเป็นองค์กรสมาคม”	ของชาวอเมริกันคือการเกิดขึ้น
ของสังคมแบบพหุนิยม	 (pluralism)	 โครงสร้างสังคมในลักษณะดังกล่าวส่งผลตามมาต่อกระบวนการ
ก�าหนดนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่	 “กลุ่ม”	 เป็นตัวแสดงส�าคัญในกระบวนการก�าหนดนโยบายทางการ
เมอืง	นอกจากนีก้ารแข่งขนัระหว่างกลุ่มต่างๆ	ยงัสร้างกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดลุ	อกีด้วย47 ประการ

ที่สี่	 หากพิจารณาความแตกต่างระหว่างแนวคิดท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ	 “องค์กรสมาคม”	 ระหว่างเฮเกล	 (ซ่ึงใช้ 
ค�าว่าบรรษัท	หรือ	corporation)	กับต๊อกเกอวิลล์	จะพบว่าในกรณีของเฮเกล	แม้ว่าจะมองว่า	“บรรษัท”	
มบีทบาทส�าคญัในการสร้างความร่วมมอื	และการเรยีนรูก้ล่อมเกลาความเป็นพลเมอืงส�าหรบัประชาชน	แต่
ยังมองว่าประชาสังคมยังเป็นอาณาบริเวณของ	 “ผลประโยชน์เฉพาะด้าน”	 (particularity)	 และจ�าต้อง

45 เรื่องเดียวกัน.	น.	126.	
46	ดูการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ได้ใน	Villa.	op.cit.,	pp.	231-232.	
47	Martin	Smith.	(2006).	“Pluralism.”	in	Colin	Hay,	Michael	Lister	and	David	Marsh.	(eds.).	The State: 

Theories and Issues.	New	York:	Palgrave	Macmillan.	p.	26.	
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11-22 ความคิดทางการเมืองและสังคม

อาศัย	 “รัฐ”	 เป็นผู้มีบทบาทในการสนับสนุนผลประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นสากล	 (universal)	 แต่ส�าหรับ 
ต๊อกเกอวลิล์แล้ว	แม้ว่าจะเลง็เหน็ถงึบทบาทขององค์กรสมาคมเช่นเดยีวกบัเฮเกล	แต่จากประสบการณ์ใน
สหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเป็นตัวอย่างของ	 “สังคมที่เข้มแข็ง	 และรัฐที่อ่อนแอ”	 ไม่ได้ท�าให้เขาตระหนักถึงความ
ส�าคัญของรัฐในฐานะของผู้ปกป้องผลประโยชน์อันเป็นสากลของพลเมืองแต่อย่างใด	 ในทางตรงกันข้าม	
จากการสังเกตถึงบทบาทของสมาคมถาวรในระดับท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา	 ท�าให้ต๊อกเกอวิลล์รู้สึกถึง	
“การขาดหายไปของรัฐบาล	 (ส่วนกลาง)”	 และการเข้ามาจัดการตนเองของพลเมืองในแต่ละท้องถิ่นผ่าน
สมาคมถาวร48	 ด้วยเหตุนี้แนวคิดประชาสังคมของเฮเกลจึงให้ความส�าคัญกับบทบาทของรัฐ	 แต่แนวคิด
ประชาสังคมของต๊อกเกอวิลล์มุ่งเน้นบทบาทของ	“องค์กรสมาคม”	มากกว่า

กิจกรรม 11.1.3

จงอธิบายความส�าคัญขององค์กรสมาคมตามแนวคิดของต๊อกเกอวิลล์ที่มีต่อประชาธิปไตยใน
สหรัฐอเมริกา

แนวตอบกิจกรรม 11.1.3

องค์กรสมาคมมีบทบาทท่ีส�าคัญหลายประการต่อประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา	ประการแรก 
องค์กรสมาคมมีบทบาทส�าคญัในการหล่อหลอมจติส�านกึสาธารณะให้กบัปัจเจกชนทีโ่ดยธรรมชาตแิล้วมกั
จะมีความเห็นแก่ตัว	ประการที่สอง	องค์กรสมาคมเป็นโรงเรียนส�าหรับประชาธิปไตย	โดยเฉพาะในระดับ
ท้องถิน่	ดังเช่นบทบาทของสมาคมถาวรทีเ่ปิดพืน้ทีใ่ห้กบัการมส่ีวนร่วมในกจิการสาธารณะ	ประการที่สาม 
องค์กรสมาคมเป็นโรงเรยีนส�าหรบัปัจเจกชนในการฝึกฝนการใช้เหตแุละผล	เนือ่งจากในการรวมกลุ่มแบบ
สมคัรใจในลักษณะขององค์กรสมาคม	ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในองค์กรจะมลีกัษณะในแนวราบท่ีเท่าเทียม
กนั	ดังน้ันการตดัสนิใจในองค์กรจงึต้องอาศยัฐานของการถกเถยีงด้วยเหตผุล	มากกว่าการใช้อ�านาจบงัคบั
สั่งการในแนวดิ่ง	ประการที่สี่	องค์กรสมาคมมีบทบาทส�าคัญในแง่ของการถ่วงดุลอ�านาจ	ทั้งบทบาทในแง่
ของการตรวจสอบการท�างานของภาครฐั	การถ่วงดลุอ�านาจเสยีงข้างมาก	และเป็นตวัแทนของความหลากหลาย
ของความคิดเห็นในสังคม	ประการที่ห้า	การที่ต๊อกเกอวิลล์รวมองค์กรสมาคมทางการเมืองไว้ด้วย	ท�าให้
บทบาทขององค์กรสมาคมที่มีต่อประชาธิปไตยในอีกลักษณะหน่ึงก็คือการเป็นตัวกลางส�าหรับพลเมืองใน
การเข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	รวมทัง้บทบาทของการคดัสรรผูน้�าทางการเมือง

48	ดูการตั้งข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าวได้ใน	Villa.	op.cit.,	pp.	221-223.	



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

11-23แนวคิดประชาสังคม

ตอนที่ 11.2

การศึกษาประชาสังคมในยุคปัจจุบัน

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ตอนที่	11.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
11.2.1		ประชาสังคม	และการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย
11.2.2		ประชาสังคม	และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
11.2.3		ประชาสังคม	ทุนทางสังคม	และการพัฒนาเศรษฐกิจ
11.2.4		ประชาสังคมระดับโลก

แนวคิด
1.	 	จากรากฐานแนวคิดในยุคแรก	 แนวคิดประชาสังคมได้หายไปจากแวดวงวิชาการและ

การเมืองเป็นเวลานานนับศตวรรษ	 ก่อนจะเกิดกระแสตื่นตัวต่อแนวคิดดังกล่าวอีกครั้ง
ในช่วงทศวรรษที่	1970	จากปรากฏการณ์ที่ภาคประชาสังคมออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน
รัฐบาลเผด็จการในภูมิภาคต่างๆ	 ก่อนท่ีจะน�าไปสู ่กระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู ่
ประชาธิปไตยในช่วงเวลาที่มักจะเรียกกันว่า	 “ประชาธิปไตยคลื่นลูกที่สาม”	 แม้ว่าการ
ศึกษาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยโดยมากจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัย	 “ตัวแสดง”	 โดย
เฉพาะชนช้ันน�าที่มีบทบาทส�าคัญในช่วงเวลาของการเปล่ียนผ่าน	 แต่ก็มีงานจ�านวน 
ไม่น้อยท่ีให้ความส�าคัญกับบทบาทของภาคประชาสังคม	 โดยเฉพาะในแง่มุมของตัว
แสดง	 ขณะเดียวกันงานจ�านวนมากที่อยู่บนฐานคิดแบบนีโอต๊อกเกอวิลเลียน	 ยังช้ีให้
เหน็ถงึอทิธพิลและความเข้มแขง็ของภาคประชาสงัคมทีม่ต่ีอการพฒันาประชาธปิไตยให้
มั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย

2.	 	การศกึษาประชาสงัคมในยคุปัจจบัุนยงัให้ความสนใจในบทบาทของตวัแสดงทีส่�าคญัอกี
ตัวแสดงหนึ่งนั่นคือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 บทบาทของขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสงัคมเป็นบทบาทของการเคลือ่นไหวภายนอก	“สถาบนัการเมอืง”	แบบเป็นทางการ	
ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้ว	 ประชาชนจ�านวนไม่น้อยมี
ความรูส้กึเบือ่หน่ายกบัตัวแสดงในสถาบนัทางการเมืองแบบทีเ่ป็นทางการ	ทีค่่อนข้างมี
ความล่าช้าทีจ่ะปรบัตวัให้เท่าทนักบัสงัคม	จงึเลอืกทีจ่ะสนบัสนนุบทบาทของขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย	ทัง้ในแง่ของเป้าหมาย	คุณลกัษณะ	ขอบเขต	
ประเด็น	 และยุทธวิธีที่เคลื่อนไหว	 การศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมควบคู่กับ
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11-24 ความคิดทางการเมืองและสังคม

	 	เรือ่งประชาสงัคม	สามารถด�าเนนิการได้ผ่านแนวคดิประชาสงัคมแบบกรัมเชยีน	ซึง่มุ่งเน้น
ประเด็นเรื่องการปะทะสังสรรค์กันในพื้นที่ประชาสังคมในการต่อสู้เพื่อการครอบครอง
ความเป็นใหญ่	 อีกหนึ่งปรากฏการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่น่าสนใจใน
ปัจจบุนัคอืบทบาทของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมท่ีด�าเนนิกจิกรรม	“ข้ามชาต”ิ	สิง่
นี้สอดรับกับการตั้งข้อสังเกตถึงการเกิดขึ้นของ	“ประชาสังคมระดับโลก”

3.	 	นอกจากประเดน็ในทางการเมอืงแล้ว	ประชาสงัคมยงัถกูน�าไปเชือ่มโยงกบัประเดน็ทาง
เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ	อีกด้วย	โดยแนวคิดที่เป็น	“ข้อต่อ”	 เชื่อมโยงระหว่างประชา
สังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจคือแนวคิด	 “ทุนทางสังคม”	 แม้ว่าโดยจุดก�าเนิดแนวคิด
ทนุทางสงัคมจะมคีวามเชือ่มโยงกับแนวคดิประชาสงัคมแบบต๊อกเกอะวลิเลยีนอย่างแนบ
แน่น	 และได้รับการน�าไปพัฒนาและชี้ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกับความเข้มแข็งของ
ประชาธิปไตย	แต่ต่อมาได้รับการต่อยอดในประเด็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย	โดย
มีการช้ีให้เหน็ว่าทนุทางสงัคมทีเ่ข้มแขง็เป็นรากฐานส�าคญัของความไว้วางใจในผูอ้ืน่	ซึง่
สิ่งนี้จะช่วยลดต้นทุนการท�าธุรกรรมในทางเศรษฐกิจอย่างมาก	 นอกจากนี้ยังมีการชี้ให้
เห็นว่าในประเทศที่มีระดับทุนทางสังคมค่อนข้างสูง	 มักจะมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดบัสงูเช่นกนั	ดงัเช่น	สหรฐัอเมรกิา	ด้วยเหตนุีก้ารส่งเสรมิทนุทางสงัคมจงึมกัจะได้
รับการยกระดับเป็นนโยบายสาธารณะในหลากหลายประเทศ

4.	 	แนวคิดประชาสังคมระดับโลกเกิดขึ้น	 และขยายตัวอย่างรวดเร็วท่ามกลางบริบทที่ 
กระแสโลกาภวัิตน์ทางเศรษฐกจิภายใต้อดุมการณ์เสรีนยิมใหม่ได้ครอบคลมุไปทกุอาณา
บริเวณ	ภายใต้บริบทดังกล่าวอาจมองได้ว่า	การน�าเสนอแนวคิดประชาสังคมระดับโลก
มีเป้าประสงค์ส�าคัญเพื่อถ่วงดุลและคะคานอิทธิพลของ	 “โลกาภิวัตน์ระดับบน”	 ที่ 
ขับเคลือ่นโดยรฐัมหาอ�านาจ	องค์กรระหว่างประเทศด้านเศรษฐกจิ	และบรรษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ที่สนับสนุนแนวอุดมการณ์แบบเสรีนิยมใหม่	รูปธรรมของประชาสังคมระดับ
โลกจะเห็นได้ผ่านการเคลื่อนไหวของเครือข่ายตัวแสดงในภาคประชาสังคมข้ามชาติ	ที่
สอดประสานการเคลือ่นไหวในหลากหลายระดบั	ตัง้แต่ระดบัท้องถ่ิน	รัฐ	ระหว่างประเทศ	
รวมทัง้ความเคลือ่นไหวในเวทอีงค์การระหว่างประเทศอกีด้วย	ประเดน็ในการเคลือ่นไหว
มีความหลากหลายตั้งแต่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	 สิทธิมนุษยชน	 ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจท่ีมีต่อกลุ่มคนชายขอบ	 และการจับตาตรวจสอบการด�าเนินนโยบายของภาค
รฐั	รวมทัง้การท�าธรุกจิของบรรษทัข้ามชาต	ิในแง่นีอ้าจมองได้ว่าประชาสงัคมระดบัโลก
เป็นภาพสะท้อนของ	“โลกาภิวัตน์ระดับล่าง”
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11-25แนวคิดประชาสังคม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	11.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายประชาสังคมและการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยได้
2.		อธิบายประชาสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้
3.		อธิบายประชาสังคม	ทุนทางสังคม	และการพัฒนาเศรษฐกิจได้
4.		อธิบายประชาสังคมระดับโลกได้
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11-26 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เรื่องท่ี 11.2.1

ประชาสังคม และการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย

มีการตั้งข้อสังเกตถึงการสูญหายไปของแนวคิดประชาสังคมเป็นเวลากว่าศตวรรษ	ทั้งในแวดวง
วิชาการ	 และการใช้ค�าดังกล่าวในฐานะของวาทกรรมทางการเมือง	 ก่อนที่จะฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งในช่วง
ทศวรรษที่	 1970	 โดยหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนกลับมาของแนวคิดประชาสังคมคือในประเทศแถบ
ยุโรปตะวันออก	โดยในขบวนการโซลิดาริตี้	 (solidarity)	ในโปแลนด์	ได้ใช้วาทกรรมประชาสังคมในการ
ต่อสู้ทางการเมืองกบัรฐับาลเผดจ็การสงัคมนยิม	นยัของการใช้ค�าดงักล่าวคอืการสะท้อนภาพความไม่พอใจ
ของการครอบง�าของรฐั	(ทีถ่กูแทรกแซงอกีชัน้หนึง่โดยรฐับาลของสหภาพโซเวยีต)	การใช้ค�าดงักล่าวแฝง
ไปด้วยแนวคิดเชิงปทัสถานของสังคมที่เป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐ49	 ความเคล่ือนไหวในอีกหน่ึง
ภมูภิาคทีส่่งผลตามมาต่อการฟ้ืนคนืของแนวคดิประชาสงัคมคอืในลาตนิอเมรกิา	ทีห่ลากหลายประเทศใน
ภูมิภาคได้ผ่านประสบการณ์ของการที่ภาคประชาสังคมรวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร	 ทั้งสอง
กรณีมีการใช้แนวคิดประชาสังคมในลักษณะของการชูแนวคิดเรื่อง	“สังคมต่อต้านรัฐ”50

อย่างไรกต็าม	แม้ว่า	“ค�าและแนวคดิ”	ประชาสงัคมจะปรากฏตวัอย่างเด่นชดัอกีครัง้หนึง่นบัตัง้แต่
ช่วงทศวรรษที่	 1970	เป็นต้นมา	แต่ที่ผ่านมาแนวคิดดังกล่าวไม่ได้สูญหายไปอย่างสิ้นเชิง	ในทางกลับกัน
ในแวดวงวิชาการได้มีการใช้	“ค�า”	ที่สื่อถึงแนวคิดดังกล่าวอยู่หลายครั้ง	อาทิ	วัฒนธรรมพลเมือง	(civic	
culture)	ทีเ่สนอโดยแกเบรยีล	อลัมอนด์	(Gabriel	Almond)	และซดินย์ี	เวอร์บา	(Sidney	Verba)	หรอื
การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	ในงานของซามเูอล	ฮนัตงิตนั	(Samuel	Huntington)	อย่างไรกต็าม	นยัของ
ค�าต่างๆ	 ที่ใช้และมีความหมายที่ใกล้เคียงกับประชาสังคมในช่วงก่อนเหตุการณ์ในยุโรปตะวันออกและ 
ลาตนิอเมรกิาส่ือให้เหน็ถงึภาพทัง้ในเชิงบวก	และลบ	โดยวฒันธรรมพลเมืองทีเ่อือ้ต่อระบอบประชาธปิไตย
ตามมุมมองของอัลมอนด์	 และเวอร์บา	 ควรผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	
วฒันธรรมการเมอืงแบบคบัแคบ	และแบบไพร่ฟ้า51	ขณะทีม่มุมองเรือ่งการตืน่ตวัมส่ีวนร่วมของประชาชน
ของฮนัตงิตนัก็ถกูน�าเสนอด้วยมมุมองทีค่่อนข้างเคลอืบแคลงว่า	การมส่ีวนร่วมทีม่ากจนเกนิกว่าทีส่ถาบนั
ทางการเมืองจะสามารถตอบสนองได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ	อาจน�าไปสู่ความไร้เสถียรภาพและ
การล่มสลายของระบอบการเมืองได้52

49	Gideon	Baker.	(2004).	“The	Taming	of	the	Idea	of	Civil	Society.”	in	Peter	Burnell	and	Peter	Calvert.	
(eds.).	Civil Society in Democratization.	London:	Frank	Cass.	p.	44. 

50	Michael	Foley	and	Bob	Edwards.	(1998).	“Beyond	Tocqueville:	Civil	Society	and	Social	Capital	 in	
Comparative	Perspective.”	The American Behavioral Scientist,.	42:1,	pp.	7-8. 

51	ดู	Gabriel	Almond	and	Sidney	Verba.	(1963).	The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy 
in Five Nations.	Princeton:	Princeton	University	Press. 

52	 ดู	 Samuel	Huntington.	 (1968).	Political Order in Changing Societies. New	Haven:	Yale	University	
Press.	 และดูการสรุปแนวคิดรวบยอดของฮันติงตันในภาษาไทยได้ใน	นิธิ	 เนื่องจ�านงค์.	 (2560).	 “หน่วยที่	 5:	 การพัฒนาทางการ
เมืองและการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตย”	ใน	เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.	น.	5-35-5-39. 
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11-27แนวคิดประชาสังคม

มุมมองที่เคลือบแคลงสงสัยต่อประชาสังคมในลักษณะดังกล่าวได้เร่ิมเปล่ียนไปจากเหตุการณ์ใน
ยโุรปตะวนัออกและลาตนิอเมรกิาดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว	ทศิทางของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวสะท้อนได้เป็น
อย่างดีจากข้อสังเกตของแนนซี	 เบอร์มีโอ	 (Nancy	 Bermeo)	 ที่ว่า	 “ประชาสังคม”	 กลายเป็น	 “ผู้มีชื่อ
เสยีง”	(celebrity)	หรอืเป็น	“ฮโีร่”	(hero)	ว่าเป็นผูม้ส่ีวนส�าคญัในการผลักดนัไปสูก่ารเป็นประชาธปิไตย53 
ในการน�าเสนอมมุมองท่ีเปลีย่นไปทีม่ต่ีอความสมัพันธ์ระหว่างประชาสงัคมและการเปล่ียนเป็นประชาธปิไตย
ในที่นี้จะจ�าแนกการน�าเสนอออกเป็นสองส่วน	 ได้แก่	 บทบาทของประชาสังคมต่อ	 “การเปล่ียนผ่านสู่
ประชาธิปไตย”	 (transition	 to	 democracy)	 และบทบาทของประชาสังคมต่อการสร้างความม่ันคงและ
ยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย	(democratic	consolidation)54	ก่อนที่ในส่วนท้ายจะน�าเสนอมุมมองที่โต้แย้ง
ว่าประชาสังคมอาจไม่ได้ส่งผลในเชิงบวกทั้งต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย	และการสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยเสมอไป

ส�าหรบัการศกึษาบทบาทของประชาสงัคมต่อการเปลีย่นผ่านสูป่ระชาธปิไตยนัน้	หนึง่ในงานทีว่าง
หมุดหมายส�าคัญคือชุดงานที่มีกิแยร์โม	 โอดอนเนลล์	 (Guillermo	 O’Donnell)	 ฟิลลิป	 ชมิตเตอร์	
(Philippe	Schmitter)	และลอเรนซ์	ไวท์เฮด	(Lawrence	Whitehead)	เป็นบรรณาธิการร่วมกัน	ในงาน
ที่ประมวลสรุปบทเรียนจากกรณีศึกษาต่างๆ	 ได้มีการสะท้อนภาพกระบวนการของการเปล่ียนสู่
ประชาธปิไตยเป็น	4	ขัน้ตอน	ได้แก่	การเปิดพ้ืนทีข่องระบอบอ�านาจนยิม	การเจรจาข้อตกลง	การฟ้ืนข้ึนมา
ของภาคประชาสังคม	 และการจัดการเลือกตั้ง55	 นัยส�าคัญของบทบาทภาคประชาสังคมในกระบวนการ
เปล่ียนผ่านดงักล่าวมีด้วยกนัหลายประการ	ได้แก่	ประการแรก	การฟ้ืนคนืมาของภาคประชาสงัคมจะเกดิ
ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลเผด็จการอ�านาจนิยมเริ่มผ่อนคลายการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก	ทั้งน้ีเหตุผล
ท่ีรัฐบาลเผด็จการจะด�าเนินการเช่นนั้นมีได้หลายประการไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันที่มาจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ	ความขัดแย้งภายในชนชั้นน�า	หรือกระทั่งแรงกดดันที่มาจากภายนอก	ประการที่สอง	ขอบเขต
ของการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมหลังจากการเปิดพื้นที่ของรัฐบาลเผด็จการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ	แต่ที่ส�าคัญนั่นคือความสามารถในการควบคุมของรัฐบาลเผด็จการ	 เนื่องจากแม้จะเปิดพื้นที่	แต่
หากรัฐบาลมีศักยภาพที่จะควบคุมขอบเขตการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมไม่ให้ลุกลามบานปลายได้	
ระดับของอิทธิพลของภาคประชาสังคมท่ีจะส่งผลตามมาต่อการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยอาจจะมีไม่
มากนัก	ประการที่สาม	 แม้ว่างานชิ้นนี้จะตระหนักถึงบทบาทของภาคประชาสังคมที่มีต่อกระบวนการ
เปล่ียนผ่าน	แต่บทบาทดังกล่าวเป็นเพยีงบทบาท	“ชัน้รอง”	บทบาทส�าคญัยงัอยูท่ีก่ารเจรจาปะทะสงัสรรค์
ระหว่างชนชัน้น�ากลุม่ต่างๆ	ภาคประชาสงัคมเป็นเพยีงตวัแปรทีจ่ะเข้ามาเสรมิอ�านาจการต่อรองของชนชัน้
น�าเท่านั้น

53	Nancy	Bermeo.	(2003).	Ordinary People in Extraordinary Times: The Citizenry and the Breakdown 
of Democracy.	Princeton:	Princeton	University	Press.	p.	8.

54	ดรูายละเอียดความแตกต่างระหว่างสองส่ิงนีไ้ด้ในไชยวัฒน์	ค�า้ชู	และนธิิ	เนือ่งจ�านงค์.	(2559).	การเมืองเปรยีบเทยีบ: 
ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศึกษา.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	น.	214-244.	

55	ส�าหรับงานต้นฉบับภาษาอังกฤษดู	Guillermo	O’Donnell	and	Philippe	Schmitter.	(1986).	Transitions from 
Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies.	Baltimore:	The	Johns	Hopkins	Univer-
sity	Press.	และส�าหรับการสรุปแนวคิดรวบยอดของงานดังกล่าวเป็นภาษาไทยดู	นิธิ	เนื่องจ�านงค์.	อ้างแล้ว.	น.	5-46-5-48.



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

11-28 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ส�าหรับบทบาทของประชาสังคมที่จะมีส่วนในการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย
นั้น	 มีการชี้ให้เห็นว่าบทบาทในลักษณะดังกล่าวมีความชัดเจน	 และมีความส�าคัญมากกว่าบทบาทที่ภาค
ประชาสงัคมมีต่อการขบัเคลือ่นการเปลีย่นผ่านไปสูป่ระชาธปิไตยเสยีอกี	งานทีน่�าเสนอได้อย่างครอบคลมุ
มากทีส่ดุคอืงานของลาร์ร	ีไดมอนด์	(Larry	Diamond)	ทีจ่�าแนกบทบาทของประชาสงัคมในลกัษณะต่างๆ	
ดังต่อไปนี5้6

ประการแรก	 ประชาสังคมช่วยในการจ�ากัดอ�านาจรัฐ	 และเพิ่มระดับการควบคุมรัฐโดยสังคม	
ไดมอนด์ชี้ว่าแง่มุมดังกล่าวนอกจากจะมีความส�าคัญในช่วงเวลาหลังจากที่เปล่ียนเป็นประชาธิปไตยแล้ว	
ยงัมีบทบาทส�าคัญในช่วงเวลาทีย่งัคงอยูใ่นระบอบอ�านาจนยิมด้วยเช่นกนั	กล่าวคอื	บทบาทในการตดิตาม
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐัของภาคประชาสงัคมจะส่งผลในการสัน่คลอนความชอบธรรมของระบอบอ�านาจ
นิยม	ซึ่งจะจุดประกายให้กับการเปลี่ยนผ่านต่อไป

ประการที่สอง	บทบาทขององค์กรสมาคมต่างๆ	ในภาคประชาสงัคมสามารถเกือ้หนนุการท�างาน
ของพรรคการเมือง	โดยเฉพาะในแง่มมุทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างทกัษะความเป็นพลเมืองแบบประชาธปิไตย	
ผ่านการมีส่วนร่วมในองค์กรสมาคมเหล่านี้

ประการที่สาม	 ภาคประชาสังคมเป็นพื้นที่ในการปลูกฝังหลักการ	 และค่านิยมที่จ�าเป็นต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 อาทิ	 การยอมรับและเคารพในความแตกต่าง	 พร้อมที่จะรอมชอม
ประนีประนอม	มากกว่ายึดมั่นในจุดยืนแบบสุดโต่ง

ประการที่สี่	ประชาสังคมช่วยสร้างช่องทางที่นอกเหนือจากพรรคการเมืองในการระดม	รวบรวม	
อีกทั้งยังเป็นตัวแทนที่สามารถสะท้อนผลประโยชน์ของคนกลุ่มต่างๆ	ในสังคมได้	โดยเฉพาะคนกลุ่มน้อย 
หรือกลุ่มคนชายขอบที่อาจจะยากที่จะมี	 “ตัวแทน”	 ในสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการ	 ตัวอย่างของ
กลุ่มคนเหล่านี้	อาทิ	กลุ่มคนพิการ	และกลุ่มชาติพันธุ์ย่อย	เป็นต้น	

ประการที่ห้า	ความหลากหลายขององค์กรสมาคมในภาคประชาสงัคมช่วยในการ	“ก้าวข้าม”	และ	
“ลดทอน”	ระดับของการแบ่งขัว้ทางการเมอืงในสงัคม	ดงัเช่น	องค์กรสมาคมหลายองค์กรทีไ่ม่ได้ตัง้ขึน้บน
ฐานของ	“ผลประโยชน์”	ของสมาชิกแบบแคบๆ	แต่อยู่บนฐานของ	“ประเด็น”	ที่เป็นความสนใจหรือเป็น
ความกังวลร่วมกันระหว่างสมาชิก	ดังนั้นสมาชิกในองค์กรลักษณะนี้มักจะมีความหลากหลาย	และผลจาก
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่หลากหลายนี่เองที่จะเอื้อต่อการลดทอนการแบ่งขั้วในสังคม

ประการที่หก	 ภาคประชาสังคมช่วยในการคัดสรร	 และฝึกฝนผู้น�าทางการเมืองรุ่นใหม่	 โดยการ
เป็นสมาชิกองค์กรสมาคมในภาคประชาสังคมจะช่วยหล่อหลอมและกล่อมเกลาให้สมาชิกมีทักษะบาง
ประการทีส่�าคญั	ไม่ว่าจะเป็นการใช้เหตผุล	การหยบิยกประเดน็ในการถกเถยีง	การชกัจงูให้กลุม่คนคล้อย
ตาม	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 และการระดมทุนสนับสนุน	 เป็นต้น	 ทักษะเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรับผู้น�าทางการเมือง

56	ประมวลสรุปจาก	Larry	Diamond.	(1994).	“Rethinking	Civil	Society:	Toward	Democratic	Consolidation.”	
Journal of Democracy	5:3,	pp.	7-11.	
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11-29แนวคิดประชาสังคม

ประการที่เจ็ด	 องค์กรสมาคมในภาคประชาสังคมสามารถมีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุน
กระบวนการประชาธปิไตย	ผ่านการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การสงัเกตการณ์การเลือกต้ัง	การตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปของภาครัฐ	เป็นต้น

ประการที่แปด	 ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งจะมีบทบาทส�าคัญในการเป็นตัวกลางกระจายข้อมูล
ข่าวสารท่ีหลากหลายไปสูพ่ลเมอืง	นอกเหนอืจากข้อมลูข่าวสารทีถู่กน�าเสนอโดยสือ่สารมวลชนกระแสหลกั	
หรือโดยภาครัฐ	 ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวและอยากเข้ามามี 
ส่วนร่วมทางการเมืองต่อไป

ประการที่เก้า	 ภาคประชาสังคมมีส่วนในการขับเคล่ือนการปฏิรูปเศรษฐกิจ	 โดยทั่วไปแล้วการ
ปฏริปูเศรษฐกิจเป็นส่ิงทีด่�าเนินการได้อย่างยากล�าบากเนือ่งจากมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประโยชน์
ของคนหลายกลุ่ม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนชั้นน�า	 และการต่อต้านของกลุ่มคนเหล่าน้ีมักจะส่งผลท�าให้
การปฏริปูล้มเหลว	ดงันัน้หากมบีทบาทสนับสนนุจากภาคประชาสงัคมจะยิง่เอือ้ต่อความส�าเร็จในการปฏรูิป
เศรษฐกิจมากขึ้น

ประการสุดท้าย	ความส�าเรจ็ในการด�าเนินการทัง้	9	ประการข้างต้นจะเอ้ือต่อการสร้างความเข้มแขง็
ให้กบัภาครฐั	ทัง้ในแง่มมุของความสามารถในการตรวจสอบได้	ความโปร่งใส	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	
การเพิม่ประสิทธภิาพและประสทิธภิาพในการตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน	เป็นต้น	ทัง้หมด
นี้เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย

ท่ามกลางมมุมองเชิงบวกในบทบาทของภาคประชาสงัคมทีม่ต่ีอการเปลีย่นสูป่ระชาธิปไตย	ในอกี
ด้านหนึ่งได้มีการน�าเสนอแง่มุมในทิศทางที่ตรงกันข้ามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมและ
ประชาธปิไตย	โดยพอล	ลวิอสิ	(Paul	Lewis)	ตัง้ข้อสังเกตจากประสบการณ์การเปลีย่นเป็นประชาธปิไตย
ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกว่า	 แม้ว่าจะเป็นที่ค่อนข้างชัดเจนว่าการเสื่อมอ�านาจของระบอบสังคมนิยมมี 
จุดเริม่มาจากการเคล่ือนไหวเรยีกร้องของภาคประชาสงัคม	แต่สิง่ทีต่ามมาไม่จ�าเป็นว่าจะต้องน�าไปสูร่ะบอบ
การเมืองแบบประชาธิปไตยเสมอไป	หากแต่มีแนวโน้มสูงว่าจะน�าไปสู่ปรากฏการณ์	“ประชานิยม”57

หนึง่ในกระแสการถกเถยีงในเชงิทฤษฎเีกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประชาสงัคมและการพฒันา
ประชาธิปไตยคือ	งานที่ชี้ให้เห็นว่าภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งไม่จ�าเป็นว่าจะต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่าน
สู่ระบอบประชาธิปไตย	และอาจจะไม่ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยเสมอไป	
ในทางกลบักนัภาคประชาสงัคมทีเ่ข้มแขง็อาจเป็นอปุสรรคกัน้ขวางการพฒันาประชาธปิไตยกเ็ป็นได้	หาก
ปราศจากซึ่งสถาบันทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตามการกล่าวเช่นนี้ไม่ได้ปฏิเสธความส�าคัญ
ของประชาสังคมโดยสิน้เชิง	หากแต่ต้องการช้ีให้เหน็ว่าหวัใจส�าคญัของการพฒันาประชาธปิไตยคอืสถาบนั
ทางการเมือง	 โดยหากสถาบันทางการเมืองสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะสร้างความชอบ
ธรรมให้กับระบอบประชาธิปไตยที่เกิดใหม่ได้	 และภาคประชาสังคมสามารถมีบทบาทในการเป็น	
“พันธมิตร”	 ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยได้	 ในทางกลับกันหากสถาบันทางการ
เมืองไม่สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และอยูท่่ามกลางภาคประชาสงัคมทีเ่ข้มแขง็	อาจส่งผลร้าย

57	Paul	Lewis.	(1993).	“Democracy	and	its	Future	in	Eastern	Europe.”	in	David	Held.	(ed.).	Prospects 
for Democracy: North, South, East, West.	Cambridge:	Polity	Press.	p.	301.	
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ต่อเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมาใหม่ได้	 เนื่องจากภาคประชาชนอาจมองว่ารัฐบาล
ประชาธิปไตยไม่อาจแก้ปัญหาของประเทศได้	ในสภาพการณ์ดังกล่าวอาจเอื้อต่อการเกิดขึ้นของผู้น�าหรือ
พรรคการเมืองที่ฉกฉวยโอกาสจากกระแสทางการเมืองเพื่อสร้างความนิยมส่วนตัว	 แต่ต้องแลกกับ
เสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่อาจเสียไป	 รวมถึงความชอบธรรมของระบอบ
ประชาธิปไตยในระยะยาว58

งานที่ส�าคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าประชาสังคม	 “อาจจะไม่น�าไปสู่ประชาธิปไตย”	 ได้ในบาง
บริบทคืองานของอาเรยีล	อาร์โมน	ี(Ariel	Armony)	ในงานทีศ่กึษาเปรียบเทยีบเยอรมนยีคุไวมาร์	(Wei-
mar)	 สหรัฐอเมริกายุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 และอาร์เจนตินาในช่วงทศวรรษที่	 1990	 อาร์โมนีตั้ง 
ข้อสังเกตว่าบทบาทของประชาสังคมที่จะ	“เอื้อหรือไม่เอื้อ”	ต่อประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือบริบท
ทางสงัคม	และการเมอืงทีส่�าคญัหลายประการ	ได้แก่	ประการแรก	ความเข้มแขง็ของสถาบนัการเมอืง	ใน
ทีน่ีอ้าร์โมนมุ่ีงเน้นในประเดน็เรือ่งศกัยภาพของสถาบนัการเมอืงในการปกป้องคุม้ครองหลักนติธิรรม	โดย
หากสถาบนัการเมอืงเข้มแขง็	สามารถคุม้ครองสทิธพิืน้ฐานของปัจเจกชน	และยนือยูบ่นฐานของกฎหมาย
ได้อย่างเคร่งครัด	 โอกาสที่ภาคประชาสังคมบางกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน	หรือ
พยายามใช้เครือข่ายเส้นสายทางการเมืองในการส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของภาครัฐก็จะมีน้อยลง	
ประการท่ีสอง	ความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	ย่ิงประเทศมคีวามเหลือ่มล�า้มากเท่าไร	
จะยิ่งท�าให้บทบาทของภาคประชาสังคม	“ไม่เอื้อ”	ต่อประชาธิปไตยมากเท่านั้น	กล่าวคือ	องค์กรสมาคม
ท่ีมเีครอืข่ายเข้าถงึกระบวนการตดัสนิใจจะมแีนวโน้มทีจ่ะใช้เครือข่ายดงักล่าวเพือ่ผลประโยชน์เฉพาะกลุม่	
ในแง่นี้บทบาทของประชาสังคมจะยิ่งผลิตซ�้า	 “ความเหลื่อมล�้า”	 ในสังคม	ประการที่สาม	 บริบทระหว่าง
ประเทศ	โดยหลายกรณสีะท้อนให้เหน็ว่าบทบาทของตัวแสดงจากภายนอกอาจส่งผลได้ทัง้ในเชงิบวก	และ
ลบต่อประชาธปิไตย	และบทบาทของประชาสงัคม	ในหลายกรณี	โดยเฉพาะกรณขีองประเทศเจ้าอาณานิคม
ที่ใช้นโยบายแบ่งแยกและปกครอง	ยิ่งสร้างความร้าวฉานที่ฝังลึกในสังคมของประเทศอาณานิคม	ที่ยังคง
ส่งผลยาวนาน	แม้กระทั่งจะได้รับเอกราชแล้วก็ตาม	เป็นต้น59

ในภาพรวม	 แม้ว่าในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมและประชาธิปไตยจะยังไม่มี 
ข้อสรุปที่แน่ชัด	 แต่ในเบื้องต้นสามารถตั้งข้อสังเกตตามที่ลาร์รี	 ไดมอนด์เสนอไว้ดังต่อไปนี้	ประการแรก 
แม้ว่าประชาสงัคมจะสามารถเอือ้ต่อการท�างานของประชาธปิไตย	แต่ประชาสงัคม	และองค์กรในภาคประชา-
สังคมอาจไม่ส่งผลในลักษณะเดียวกันในทุกกรณี	และทุกบริบท	ทั้งนี้เงื่อนไขส�าคัญที่จะท�าให้ประชาสังคม
ส่งผลในเชงิบวกต่อประชาธปิไตยขึน้อยูก่บัเป้าหมายในการเคลือ่นไหวของตวัแสดงในภาคประชาสงัคมจะ
ต้องไม่เป็นไปในลักษณะสุดโต่ง	 จนไม่อาจประนีประนอมได้	 และวิธีการที่ใช้จะต้องไม่เป็นแบบอนารยะ	
ประการที่สอง	 โครงสร้างองค์กรของภาคประชาสังคมจะต้องมีความเป็นสถาบัน	 องค์กรที่ดีจะต้องไม่ใช่
องค์กรท่ีตั้งข้ึนชั่วคราวเพื่อการผลักดันประเด็นท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นของผู้น�า	 หรือแกนน�าบางคน	

58	Omar	Encarnacion.	(2003).	The Myth of Civil Society: Social Capital and Democratic Consolidation 
in Spain and Brazil.	New	York:	Palgrave	Macmillan.	pp.	8-9.	

59	Ariel	Armony.	 (2004).	The Dubious Link: Civic Engagement and Democratization.	Stanford,	Cali-
fornia:	Stanford	University	Press.	pp.	3-4.	
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ประการท่ีสาม	แนวทางการบรหิารงานภายในองค์กรสมาคมเองกม็คีวามส�าคญั	หากคณุลกัษณะการบรหิาร
องค์กรไม่เป็นไปตามหลกัการประชาธปิไตย	โอกาสท่ีการท�างานของภาคประชาสงัคมจะน�าไปสูก่ารหล่อหลอม
วัฒนธรรมแบบประชาธปิไตยก็จะมน้ีอย	ประการที่สี่	 ความหลากหลายในภาคประชาสงัคมเป็นสิง่ทีด่	ี และ
เอื้อต่อประชาธิปไตย	 ในทางกลับกันหากความหลากหลายมีน้อย	 อาจส่งผลในทางตรงกันข้ามกับระบอบ
ประชาธิปไตยได้	ประการสุดท้าย	 ยิ่งองค์กรในภาคประชาสังคมมีความหนาแน่นมากเท่าไร	 โอกาสที่จะ
ส่งผลในเชงิบวกต่อระบอบประชาธปิไตยยิง่มทีากขึน้เท่านัน้	เนือ่งจากหากองค์กรสมาคมมีความหนาแน่น	
โอกาสที่ปัจเจกชนจะเป็นสมาชิกในองค์กรต่างๆ	มากกว่าหนึ่งองค์กรจะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น	และเครือข่าย
ความสมัพนัธ์แบบไม่เป็นทางการเช่นนีเ้องทีจ่ะเอือ้ต่อการลดการแบ่งขัว้ในสงัคม	ในทางกลับกนัหากองค์กร
สมาคมขาดความหนาแน่น	 ผลในเชิงบวกของประชาสังคมในการลดการแบ่งข้ัวในสังคมก็จะยิ่งมีน้อยลง
ตามมา60

กิจกรรม 11.2.1

จงอธิบายเงื่อนไขส�าคัญที่จะท�าให้ภาคประชาสังคมส่งผลในเชิงบวกต่อประชาธิปไตย

แนวตอบกิจกรรม 11.2.1

ภาคประชาสังคมสามารถส่งผลต่อประชาธิปไตยได้ในหลายลักษณะ	ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบ	
ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขบางประการ	 ที่ส�าคัญอาทิ	 ความเข้มแข็งของสถาบันการเมือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด	 บริบททางสังคมที่ไม่ได้ประสบกับปัญหาความเหล่ือมล�้าที่
รนุแรง	การด�าเนินการขององค์กรภาคประชาสงัคมเองกต้็องไม่ก�าหนดเป้าหมายทีไ่ม่สามารถประนปีระนอมได้	
รวมถงึไม่ใช้ยทุธวธิกีารเคลือ่นไหวเรยีกร้องแบบอนารยะ	โครงสร้างการบรหิารภายในองค์กรประชาสงัคม
เองพึงจะต้องเป็นแบบประชาธิปไตย	 ขณะเดียวกันหากในสังคมมีองค์กรประชาสังคมที่หนาแน่น	 
หลากหลายท้ังในประเภท	 และประเด็นของการเคลื่อนไหว	 โอกาสที่บทบาทของภาคประชาสังคมจะส่ง 
ผลกระทบในเชิงบวกกับประชาธิปไตยจะยิ่งมีมากขึ้น

60	Diamond.	op.cit.,	pp.	234-236.	
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เรื่องท่ี 11.2.2

ประชาสังคม และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษาประชาสังคม	 และขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม61	 จะ
เป็นสองหัวข้อที่มักจะแยกจากกัน	 ผู้ที่ศึกษาในแต่ละเร่ืองมักจะไม่ให้ความสนใจในอีกประเด็นหน่ึง	 แม้ว่า
ทั้งสองเรื่องจะมีความเกี่ยวพันกันอย่างมากก็ตาม	ทั้งนี้ความแตกต่างส�าคัญในสองเรื่องที่มีการหยิบยกให้
เหน็คอื	ประการแรก	การศกึษาขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมมกัจะมุง่เน้นวเิคราะห์ไปทีแ่ง่มมุของความ
ขัดแย้ง	 การประท้วง	 ซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวาย	 ไร้ระเบียบ	 และอาจจะน�ามาซึ่งความรุนแรงได้	 แต่การ
ศึกษาประชาสังคมมักจะมุ่งเน้นในแง่มุมของ	 “ความเป็นอารยะ”	 (civility)	 จิตส�านึกสาธารณะ	 ค่านิยม
ของความร่วมมือและความไว้เนือ้เช่ือใจระหว่างกนั62 ประการที่สอง	ความแตกต่างในแง่มมุทีเ่กีย่วข้องกบั
ตัวแสดง	 กล่าวคือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมักจะถูกมองว่าเป็น	 “ตัวแสดงทางสังคมนอกสถาบัน
การเมือง”	 ที่โครงสร้างองค์กรมีระดับความเป็นทางการที่ค่อนข้างต�่า	 อีกทั้งการด�ารงอยู่ขององค์กรไม่ได้
มีระยะเวลาที่ยาวนานมากนัก	แตกต่างจากองค์กรในภาคประชาสังคม	(civil	society	organization)	ที่
มักจะมีโครงสร้างองค์กรที่มีระดับความเป็นทางการที่มากกว่า	 และมีการด�ารงอยู่ขององค์กรที่ยาวนาน
มากกว่า	 ขณะเดียวกันมักจะเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันทางการเมืองมากกว่า63	 อย่างไร
ก็ตาม	 หากพิจารณาถึงรากฐานแนวคิดของประชาสังคมดังที่ได้กล่าวไป	 รวมถึงกระแสการศึกษา
ปรากฏการณ์ร่วมสมยัทีเ่กีย่วเนือ่งกับประชาสงัคม	จะเห็นได้ว่าเรือ่งทัง้สองนัน้มีความคาบเกีย่วกนัในหลาย
แง่มุม

ประการแรก	หากพจิารณาถงึรากฐานแนวคดิของกรมัชีจ่ะพบว่าประชาสงัคมในทรรศนะของกรมั
ชีไ่ม่ได้ขับเน้นประเดน็เรือ่งความเป็นอารยะ	จติส�านกึสาธารณะ	ค่านิยมของความร่วมมอื	และความไว้เนือ้
เชื่อใจแต่อย่างใด	 ในทางกลับกันหากพิจารณาประชาสังคมในฐานะของพื้นที่หรืออาณาบริเวณส�าหรับตัว
แสดงฝ่ายต่างๆ	ในการครอบครองความเป็นใหญ่ในทางความคดิและอดุมการณ์	ปรมิณฑลของประชาสงัคม

61	 ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม	 ดูวรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2560).	 ขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสังคม	ใน	เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองเปรยีบเทยีบ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารฐัศาสตร์	มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.

62	Donatella	Della	Porta	and	Mario	Diani.	(2011).	“Social	Movements.”	in	Michael	Edwards.	(ed.).	The 
Oxford Handbook of Civil Society.	Oxford:	Oxford	University	Press.	pp.	68-69.	

63	 ตัวอย่างงานทางรัฐศาสตร์กระแสหลักท่ีจ�าแนกประเภทตัวแสดงทางสังคม	ที่อาจน�ามาซึ่งมุมมองในลักษณะดัง	 เช่น	
งานของแกเบรียล	อัลมอนด์	(Gabriel	Almond)	จี	บิงแฮม	พาวเวลล์	จูเนียร์	(G.	Bingham	Powell,	Jr.)	โคเร	สเตริม	(Kaare	
StrØm)	และรสัเซลล์	ดลัตัน	(Russell	Dalton)	ซ่ึงจ�าแนกกลุม่ผลประโยชน์ออกเป็น	กลุม่ทีข่ดักบัจารตีของสงัคม	(anomic	group)	
(นยิามของกลุม่ลกัษณะนีค่้อนข้างสอดคล้องกบัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม	 เนือ่งจากมองว่าเป็นกลุม่ทีเ่กดิกะทนัหนัเพ่ือตอบสนอง
ต่อความผิดหวังคับข้องใจ	และไม่มีโครงสร้างองค์กรที่แน่ชัด)	กลุ่มที่ไม่ได้รวมกันเป็นองค์กรสมาคม	 (nonassociational	 groups)	
กลุ่มที่มีความเป็นสถาบัน	(institutional	groups)	กลุ่มในลักษณะของสมาคม	(associational	groups)	ดู	Gabriel	Almond,	G.	
Bingham	Powell	Jr.,	Kaare	Strom,	and	Russell	J.	Dalton.	(2004).	Comparative Politics: A Theoretical Framework 
(4th	ed.).	New	York:	Pearson	Longman.	pp.	83-86.	
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11-33แนวคิดประชาสังคม

ก็คือพื้นที่ที่ส�าคัญส�าหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเรียกร้องและผลักดันเพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ต่อแง่มุมนี้	 ฌอง	 โคเฮนและแอนดรูว์	 อราโตถึงกับกล่าวว่าหากเฮเกลเล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของ	 “บรรษัท”	 ที่เป็นตัวกลางในพื้นที่ประชาสังคม	 กรัมชี่ก็เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ	
“ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม”	ในฐานะเป็นกลจกัรส�าคญัในการขบัเคลือ่น	และต่อสูเ้พือ่การครองครอง
ความเป็นใหญ่ในทางแนวคิดและอุดมการณ์	 อย่างไรก็ตาม	 พึงกล่าวด้วยว่าในการกล่าวถึง	 “ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม”	ของกรัมชี่	 เขามักจะหมายถึงขบวนการของชนชั้นกรรมาชีพที่ต้องการเคลื่อนไหว
ต่อสู้ทางอุดมการณ์กับตัวแสดง	 สถาบัน	 และแนวความคิดของชนชั้นนายทุน	 ดังที่โคเฮนและอราโตตั้ง 
ข้อสังเกตว่า	 “เมื่อใดก็ตำมที่ประชำสังคมกลำยเป็นสังคมนิยม เมื่อนั้นเหตุผลของกำรด�ำรงอยู่ของ

ขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม หรือส�ำหรับกำรต่อสู้ทำงชนชั้นจะสูญสลำยไป”64

จากมุมมองดงักล่าวของกรมัช่ีจะเหน็ได้ว่าการจ�ากดัเป้าหมายของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม
เพียงเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมนิยมตามแนวคิดของกรัมชี่เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับบริบท
ในยุคปัจจุบันอีกต่อไป	 ดังจะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
ยุคปัจจุบันมีความหลากหลายค่อนข้างมาก	 ตั้งแต่การเรียกร้องสิทธิทางเพศ	 สิทธิสัตว์	 สิทธิของชนกลุ่ม
น้อย	 จนถึงประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม	 เป้าหมายที่หลากหลายเหล่านี้อาจเรียกรวมได้ว่าเป็นการเรียกร้อง	
“อสิรภาพในตวัตน”	 (autonomy	of	 self)65	 อย่างไรกต็าม	สิง่หนึง่ทีอ่าจประยกุต์ใช้จากแนวคดิของกรัมช่ี
ได้ก็คือประชาสังคมไม่ใช่อาณาบริเวณของความร่วมมือ	หรือการปรองดอง	หากแต่เป็นปริมณฑลที่มีการ
ประชันขันแข่งกันในเชิงความคิดและอุดมการณ์	 ทั้งนี้เป้าหมายของการเคลื่อนไหวทางความคิดและ
อุดมการณ์ในปัจจุบันอาจไม่ได้มุ่งเป้าไปท่ีการครอบครองความเป็นใหญ่	หากแต่ต้องการอิสรภาพในวิถี
ชีวิตของการด�ารงอยู่	รวมทั้งการยอมรับทั้งจากภาครัฐ	และสังคม66

ประการทีส่อง	หากพิจารณาในแง่มมุของตวัแสดง	จะพบว่าองค์ประกอบของขบวนการเคลือ่นไหว
ทางสังคมมักจะประกอบไปด้วยการรวมตัวกันขององค์กรต่างๆ	 ที่หลากหลาย	 องค์กรเหล่านี้มักจะเป็น
องค์กรในภาคประชาสงัคม	ทีร่วมกลุม่กนัเพือ่เรยีกร้องประเดน็ทางสังคมทีก้่าวข้ามผลประโยชน์เฉพาะของ
แต่ละองค์กรสมาคม67	เหตผุลส�าหรบัการรวมกลุม่กเ็พ่ือท�าให้น�า้หนกัของการเรยีกร้องมมีากขึน้	และโอกาส
ที่จะได้รับความสนใจทั้งจากสื่อมวลชน	 และภาครัฐมีมากขึ้นเช่นกัน	 ส�าหรับโครงสร้างในการรวมกลุ่มมัก
จะเป็นแบบ	“เครือข่าย”	แม้ว่าโครงสร้างแบบเครอืข่ายจะดเูหมือนเป็นโครงสร้าง	“ชัว่คราว”	อย่างไรกต็าม
สายสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ได้คงอยู่ชั่วคราว	แต่ด�ารงอยู่ค่อนข้างยืนนาน	โดยเฉพาะ
ในประเด็นการเรียกร้องทางสังคมที่ค่อนข้างจะยากล�าบากในการขับเคลื่อน	 และยากที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น	 ดังเช่น	 ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม	 และการต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัตน์แบบ
เสรีนิยม	เป็นต้น

64	Cohen	and	Arato.	op.cit.,	p.	147.	
65	Della	Porta	and	Diani.	op.cit.,	pp.	71-72.	
66	Derrick	Purdur.	 (2007).	“Introduction:	Dimensions	of	Civil	Society.”	 in	Derrick	Purdue	(ed.).	Civil 

Societies and Social Movements: Potentials and Problems.	London:	Routledge.	p.	3.	
67	Hank	Johnston.	(2011).	States and Social Movements.	Cambridge:	Polity	Press.	pp.	13-14,	27.
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ประการที่สาม	การจ�าแนกความแตกต่างระหว่างประชาสงัคม	และขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม
บนฐานของ	“ความเป็นอารยะ”	ในปัจจบุนัดจูะไม่สอดคล้องกบัพลวตัความเปลีย่นแปลงในคณุลกัษณะการ
เคลือ่นไหวของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในยคุปัจจบุนั	โดยเฉพาะในประเทศประชาธปิไตยทีก้่าวหน้า	
ดังท่ีแฮงค์	 จอห์นสตัน	 (Hank	 Johnston)	 ได้ตั้งข้อสังเกตถึง	 “การท�าให้การมีส่วนร่วมของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมมีความเป็นสถาบันมากขึ้น”	(institutionalization	of	social	movement	partici-
pation)	กล่าวคือในปัจจุบันนี้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไม่จ�าเป็นต้องใช้ความรุนแรงในการเรียกร้อง
ความสนใจจากภาครฐัเสมอไป	ยทุธวิธกีารเคลือ่นไหวส่วนมากมักจะเป็นวธิกีารแบบสันต	ิสาเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแนวทางของภาครัฐที่ในด้านหน่ึงมักจะเปิดช่องทางการรับฟังหรือการมีส่วนร่วม
ให้กบัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมมากขึน้	และในอกีด้านหนึง่มกัจะใช้การจดัการกบัการชมุนมุประท้วง
แบบเจรจามากกว่าการปราบปรามโดยความรนุแรง	ขณะเดยีวกนัการจ�าแนกความแตกต่างระหว่างองค์กร
ภาคประชาสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมบนฐานของ	 “ความเป็นองค์กร”	 ก็ไม่สอดคล้องกับ
พลวัตในโครงสร้างองค์กรของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	ที่มีความเป็น	“มืออาชีพ”	(professional)	
มากขึ้น68	คล้ายคลึงกับองค์กรในภาคประชาสังคม

ขณะที่องค์กรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีพัฒนาการไปในทิศทางท่ีมีระดับของความเป็น
องค์กรทีส่งูมากขึน้	และมแีนวทางการเคลือ่นไหวทีไ่ม่ใช่ความรนุแรงมากขึน้	ในกรณขีององค์กรภาคประชา-
สังคมกลับมีการตั้งข้อสังเกตถึงทิศทางในทางตรงกันข้ามมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรสมาคมที่ใช้ความ
รุนแรง	องค์กรที่ไม่น�าไปสู่การสร้าง	“ความไว้เนื้อเชื่อใจ”	 (trust)	ต่อองค์กรสมาคม	หรือบุคคลภายนอก
องค์กร	 หรือองค์กรสมาคมที่มีแนวทางการบริหารจัดการภายในองค์กรแบบไม่เป็นประชาธิปไตย	 ดังน้ัน
ผลพลอยได้จากการท�างานขององค์กรดังกล่าวจึงไม่ใช่	 “โรงเรียนประชาธิปไตย”	 หากแต่เป็นโรงเรียน
ส�าหรบัปลกูฝังค่านิยมหรอืทศันคตแิบบเผด็จการ	ด้วยเหตนุีจึ้งมีการน�าเสนอแนวคดิใหม่ทีเ่รียกว่า	“ประชา-
สังคมที่ไม่เป็นอารยะ”	(uncivil	society)69

ประการที่สี่	 ประชาสังคมในยุคปัจจุบันไม่ได้อยู่ในกรอบของรัฐชาติดังเช่นในอดีต	หากแต่ได้รับ
อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์อย่างมาก	 ทั้งในแง่ของความคิดและวิถีชีวิตที่แพร่กระจายข้ามพรมแดน	 
ดงัน้ันภาคประชาสงัคมในประเทศหนึง่จงึสามารถมีความห่วงใยในประเดน็ทางสงัคมทีอ่าจไม่เกีย่วข้องใดๆ	
เลยกบัสงัคมของตนก็เป็นได้	ดังเช่น	การช่วยเหลือประเทศยากจน	หรือการต่อต้านการละเมิดสิทธมินุษยชน
ในประเทศเผด็จการ	เป็นต้น	และหนึ่งในตัวแสดงที่ส�าคัญที่ขับเคลื่อนเครือข่าย	ประเด็น	และกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวข้ามพรมแดนคอืขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมข้ามชาต	ิ(transnational	social	movements)	
ในแง่นี้จึงอาจกล่าวได้ว่าบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติเกื้อหนุนให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า	
“ประชาสังคมระดับโลก	(global	civil	society)	ซึ่งประเด็นนี้จะกล่าวในรายละเอียดในส่วนต่อไป

68 Ibid.,	pp.	68-73.	
69	ดูการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการขยายตัวของแนวคิดดังกล่าว	รวมทั้งปัญหาในการนิยามได้ใน	Clifford	Bob.	 (2011).	

“Civil	and	Uncivil	Society.”	In	Michael	Edwards.	(Ed.).	The Oxford Handbook of Civil Society.	Oxford:	Oxford	
University	Press.	pp.	209-219.	
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11-35แนวคิดประชาสังคม

ประการที่ห้า	 ในความเป็นจริงแล้วสาเหตุส่วนหนึ่งของการหันกลับมาให้ความสนใจในแนวคิด
ประชาสังคมอีกครั้งหนึ่งมาจากการก่อตัวขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม7่0	นั่นเอง	ไม่ว่า
จะเป็นขบวนการโซลิดาริตี้	 หรือขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในด้านต่างๆ	 รวมทั้งขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องในประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล้อม	 ไชยรัตน์	 เจริญสินโอฬารได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวไว้ว่า “ประชำสังคมที่กลับมำใหม่ เป็นเรื่องของขบวนกำรเคล่ือนไหวของประชำชน เพื่อ

น�ำไปสู่กำรปกครองแบบประชำธิปไตยที่เข้มข้น และมีที่ว่ำงให้กับควำมแตกต่ำงหลำกหลำย ด้วยกำร

สร้ำงขดีจ�ำกดัให้รฐั มำกกว่ำมุง่สลำยรฐั”71	นัยส�าคัญประการหนึง่จากค�ากล่าวข้างต้นคอืความเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและการเมืองที่ขับเคลื่อนโดยขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ได้ส่งผลตามมาต่อความ
เปลี่ยนแปลงในปริมณฑลของภาคประชาสังคมนั่นเอง

ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่าช่องว่างระหว่างแนวคิดทัง้สองมแีนวโน้มทีจ่ะหนัเข้าหากนัมากขึน้	 สิง่น้ี
เกิดข้ึนจากพลวัตความเปลี่ยนแปลงที่แวดล้อมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 และประชาสังคม	 ตั้งแต่
โครงสร้างสังคมการเมือง	 ระบบเศรษฐกิจโลก	 อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์	 ด้วยเหตุนี้ท�าให้การมอง
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดทั้งสองนี้ต้องมองอย่างเป็นพลวัต	 ทั้งขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม	
และประชาสังคมต่างไม่ใช่สิง่ทีห่ยดุนิง่	หากแต่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งเช่นกนั	ทัง้นีห้นึง่ในค�าจ�ากดั
ความทีใ่ห้ภาพความเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วข้องกบัขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม	และประชาสงัคมได้ดทีีส่ดุ
คือ	 “สังคมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”	 (social	 movement	 society)	 ที่น�าเสนอโดยเดวิด	 
เมเยอร์	(David	Meyer)	และซดินย์ี	แทร์โรว	(Sidney	Tarrow)	ค�าจ�ากดัความดงักล่าวให้ภาพของสงัคม
ในประเทศประชาธิปไตยท่ีพัฒนาแล้วว่าเป็นสังคมที่กิจกรรมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นสิ่งที่
เห็นได้จนเป็นเรื่องปกติ	 ไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่พบเห็นได้ไม่บ่อยคร้ัง	 ขณะเดียวกันขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สงัคมเองก็มีพัฒนาการในเชิง	“องค์กร”	มากขึน้	มกีารพฒันาความเป็นมอือาชพี	และโครงสร้างเชงิสถาบนั
แบบที่เป็นทางการมากขึ้น	และสามารถสถาปนาบทบาทของตนเองในการเมืองเชิงสถาบันได7้2

จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท�าให้เร่ิมมีความพยายามในการผสมผสานการวิเคราะห ์
ประชาสังคม	กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	หนึ่งในตัวอย่างงานประเภทนี้คือการวิเคราะห์ขบวนการ 
 

70	 ไชยรัตน์	 เจริญสินโอฬารได้สรุปคุณลักษณะส�าคัญของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมแบบใหม่ไว้สี่ประการ	 ได้แก	่
ประการแรก	ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ไม่ได้อยู่บนฐานของชนชั้น	ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนายทุน	หรือชนชั้นผู้ใช้แรงงาน	
ประการที่สอง	 ข้อเรียกร้องหรือประเด็นในการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของกลุ่มผูเ้รียกร้อง	ประการท่ีสาม	ช่องทางทีข่บวนการเหล่านีเ้รยีกร้องไม่ได้ด�าเนนิการผ่านช่องทางแบบ
ที่เป็นทางการ	เนื่องจากไม่เชื่อมั่นหรือปฏิเสธระบบความเป็นตัวแทนของสถาบันทางการเมืองแบบเดิม	หากแต่เคลื่อนไหวเรียกร้อง
ด้วยตัวเองอย่างเป็นอิสระ	 ประการที่สี่	 เป้าหมายของการเรียกร้องนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการช่วงชิงอ�านาจรัฐ	 หากแต่ต้องการสร้าง 
กฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตในสังคม	ดูไชยรัตน์	 เจริญสินโอฬาร.	 (2545).	ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่	 (พิมพ์ครั้งที่	 2).	
กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์วิภาษา.	น.	2-3.	

71	ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร.	เพิ่งอ้าง	น.	60.	
72	 David	Meyer	 and	 Sidney	 Tarrow.	 (1998).	 “A	Movement	 Society:	 Contentious	 Politics	 for	 a	New	

Century.”	in	David	Meyer	and	Sidney	Tarrow.	(Eds.).	The Social Movement Society: Contentious Politics for a 
New Century.	Lanham,	Maryland:	Rowman	and	Littlefield	Publishers.	p.	4.	
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11-36 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้	 “ฉากทัศน์”	 (scenes)	ทางสังคมและภูมิศาสตร์	ส�าหรับฉากทัศน์ทางสังคม
นัน้หมายถงึเครอืข่ายทางสงัคมทีป่ระกอบไปด้วยปัจเจกชนทีม่คีวามคดิทีค่ล้ายคลงึกนัต่อประเดน็ทางสงัคม
หนึ่งๆ	 และมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นเหล่านั้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 ในแง่นี้ฉากทัศน์
ทางสังคมจึงเป็นภาพสะท้อนของ	 “ปริมณฑลของประชาสังคมที่นอกเหนือจากองค์กรสมาคม”	 น่ันเอง73 
กล่าวอีกนัยหนึ่งตัวอย่างการศึกษาข้างต้นเป็นการศึกษา	“ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”	ที่ด�าเนินการ
ภายใต้บรบิทแวดล้อมภายในปรมิณฑลของประชาสังคม	และพจิารณาว่าบริบทดงักล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อ
การเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนั่นเอง

กิจกรรม 11.2.2

จงบรรยายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคม	และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

แนวตอบกิจกรรม 11.2.2

หากมองประชาสงัคมในฐานะของ	“ปรมิณฑล”	อาจมองได้ว่าขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมเป็น
หนึ่งในตัวแสดงส�าคัญที่มีบทบาทเคลื่อนไหวภายใต้ปริมณฑลประชาสังคม	 โดยบทบาทของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมจะมุ่งเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแง่มุมต่างๆ	ตั้งแต่แง่มุมของความ
เปลีย่นแปลงในความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ	การเรยีกร้องอสิรภาพในวถิชีวีติ	รวมถงึการขบัเคลือ่นนโยบายใน
ด้านต่างๆ	หากมองประชาสังคมบนฐานคิดของกรมัชี	่จะพบว่ากรัมชีใ่ห้ความส�าคญักบัขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคมโดยกลุ่มแรงงานที่มุ่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสังคมนิยม	โดยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ดังกล่าวมีเป้าหมายส�าคัญในการครอบครองความเป็นใหญ่ในปริมณฑลประชาสังคม	 ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า
ประชาสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นสองแนวคิดที่มีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกันอย่าง
มาก	 และหากพิจารณาถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองในยุคปัจจุบัน	 จะ
พบว่าความแตกต่างระหว่างแนวคดิท้ังสอง	ทีม่กัจะชีใ้ห้เห็น	ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในแง่ของจดุมุง่เน้น	
(ความเป็นอารยะ	 และความขัดแย้ง)	 และโครงสร้างองค์กร	 (องค์กรที่เป็นทางการ	 และองค์กรในรูปของ
เครือข่ายไม่เป็นทางการ)	มีแนวโน้มที่จะโน้มเอียงเข้าหากันมากขึ้น	โดยองค์กรขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น	รวมทั้งมีรูปแบบยุทธวิธีการเคลื่อนไหวที่ใช้ความรุนแรงน้อยลง

73	Sebastian	Haunss	and	Darcy	K.	Leach.	(2007).	“Social	Movement	Scenes:	Infrastructures	of	Opposi-
tion	in	Civil	Society.”	in	Derrick	Purdue	(ed.).	Civil Societies and Social Movements: Potentials and Problems. 
London:	Routledge.	pp.	72-73.	
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11-37แนวคิดประชาสังคม

เรื่องท่ี 11.2.3

ประชาสังคม ทุนทางสังคม74 และการพัฒนาเศรษฐกิจ

แม้ว่าแนวคิดประชาสังคมจะได้รับความนิยมอย่างมาก	 โดยเฉพาะนับตั้งแต่ทศวรรษที่	 1990	
เป็นต้นมา	แต่หนึง่ในปัญหาส�าคัญทีน่กัวิชาการพบในการประยกุต์ใช้แนวคดิดงักล่าวคอืความเป็นนามธรรม
ที่ยากจะจับต้องได้ของแนวคิดดังกล่าว	 รวมทั้งความหลากหลายของรากฐานแนวคิดนี้	 หนึ่งในทางออกที่
นักวิชาการใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวคือการแสวงหาแนวคิดที่เป็น	 “สะพานเช่ือมในทางตรรกะ”	 เพื่อช่วย
ในการอธิบาย	และหนึ่งในแนวคิดที่ท�าหน้าที่ดังกล่าวคือแนวคิดทุนทางสังคม	(social	capital)75	นั่นเอง	
แนวคิดนี้ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกตั้งแต่	ค.ศ.	 1916	 โดยแอล.	จัดสัน	ฮานิฟาน	 (L.	 Judson	Hanifan)	
นกัการศกึษาและนกัปฏริปูทางสงัคมหวัก้าวหน้าชาวอเมรกินั	โดยในครัง้นัน้การกล่าวถงึทนุทางสงัคมของ
ฮานฟิานเพ่ือชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคัญทีม่ขีองทนุทางสังคมต่อการฟ้ืนฟชูมุชนและการพฒันาประชาธปิไตย76 
การร้อยเรยีงทางความคดิเพือ่ช้ีให้เหน็ถงึความเช่ือมโยงหรอืสหสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทขององค์กรสมาคม	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอาสาสมัครที่มีต่อเสถียรภาพ	และความมั่นคงของประชาธิปไตย	หรือบูรณภาพ
ของสงัคมนับได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์ทางแนวคดิเฉพาะตวัตามบรบิทการเมอืงแบบอเมรกินั	ซึง่สบืเนือ่งมานบั
ตั้งแต่งานของต๊อกเกอวิลล์	 มาถึงงานของฮานิฟาน	 และงานของนักวิชาการรุ่นหลัง	 โดยเฉพาะงานของ 
โรเบร์ิต	พตันมั	(Robert	Putnam)	งานของโรเบร์ิต	พตันมั	(ร่วมกบัโรเบร์ิต	เลโอนาร์ด	ีและราฟฟาเอลลา	
นาเนตตี)	ในหนังสือ	Making	Democracy	Work	ในงานชิ้นนี้แม้ว่าพัตนัมจะไม่ได้ใช้ค�าว่าประชาสังคม	
(civil	society)	แต่ใช้ค�าว่า	“ชุมชนพลเมือง”	(civic	community)	ซึ่งมีที่มาจากงานของต๊อกเกอวิลล7์7 
ด้วยเหตุน้ีงานของพัตนัมจึงสร้างอิทธิพลตามมาต่อการฟื้นคืนของแนวการศึกษาประชาสังคมแบบนีโอ 
ต๊อกเกอวิลเลียน	(neo-Tocquevillian)

74	 เช่นเดียวกับแนวคิดประชาสังคม	 แนวคิดทุนทางสังคมเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มีข้อถกเถียงโต้แย้งเกี่ยวกับนิยามอย่าง
มาก	ในการใช้ค�าว่าทนุทางสังคมในท่ีน้ีจะอยูบ่นฐานนิยามของเจมส์	โคลแมน	(James	Coleman)	หนึง่ในนกัวชิาการทีร่ือ้ฟ้ืนแนวคดิ
ทุนทางสังคมกลับข้ึนมา	 และท�าให้แนวคิดดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากในยุคหลัง	 โคลแมนมองทุนทางสังคมว่าเป็นเครือข่าย
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีแ่วดล้อมปัจเจกบคุคล	และเป็นเครือข่ายทีปั่จเจกชนสามารถใช้เป็น	“ทรพัยากร”	ส�าหรบัการด�าเนนิการได้	
ดู	James	Coleman.	(1990).	Foundations of Social Theory. Cambridge,	Massachusetts:	Belknap	Press.	p.	302.	ส�าหรับ
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับนิยามทุนทางสังคมดู	 Hartmut	 Esser.	 (2008).	 “The	 Two	Meanings	 of	 Social	 Capital.”	 in	 Dario	 
Castiglione,	 Jan	 Van	Deth	 and	 Guglielmo	Wolleb.	 (eds.) The Handbook of Social Capital.	 Oxford:	 Oxford	 
University	Press.	pp.	22-49.	

75	 เนื้อหาส่วนหนึ่งปรับปรุงจาก	 นิธิ	 เนื่องจ�านงค์.	 (2550).	 “ทุนทางสังคม	ณ	 จุดสิ้นสุดแห่งประวัติศาสตร์:	 บทส�ารวจ
พรมแดนทางทฤษฎี”	วารสารวิจัยสังคม.	ปีที่	30	ฉบับที่	1-2.	น.	102-137.	

76	ดูการอ้างงานของฮานิฟานได้ใน	Robert	Putnam	and	Kristin	Goss.	(2002).	“Introduction.”	In	Robert	Put-
nam.	(ed).	Democracies in Flux.	Oxford:	Oxford	University	Press.	p.	4.	

77	 Robert	 Putnam,	 (with	 Robert	 Leonardi	 and	 Raffaella	 Nanetti).	 (1993).	Making Democracy Work: 
Civic Traditions in Modern Italy.	Princeton:	Princeton	University	Press.	pp.	89-90.	
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11-38 ความคิดทางการเมืองและสังคม

นอกจากงานของพัตนัมจะส่งผลต่อการฟื้นคืนของแนวการศึกษาประชาสังคมแบบต๊อกเกอวิลล์
ใหม่แล้ว	 อิทธิพลจากงานของพัตนัมที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงที่เห็นได้ชัดเจนคือการฟื้นคืนมาของแนวคิด
ทุนทางสังคม	 หลังจากงานของพัตนัมชิ้นดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแนวคิดทุนทางสังคมได้รับความนิยมอย่าง
มาก	 ท้ังในการศึกษาความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย	 และการพัฒนา
เศรษฐกิจ	 เป็นต้น	 ก่อนจะกล่าวถึงความเช่ือมโยงระหว่างประชาสังคม	 ทุนทางสังคม	 และการพัฒนา
เศรษฐกิจ	 พึงจะกล่าวถึงงานของพัตนัม	 ซึ่งส่งอิทธิพลอย่างมากต่อความนิยมในการศึกษาประชาสังคม	
และทุนทางสังคมในระยะหลัง	 โดยจากการศึกษาสาเหตุความแตกต่างในประสิทธิผลของการท�างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระหว่างอติาลตีอนเหนอืและอติาลตีอนใต้	พตันมัได้ชีใ้ห้เหน็ถึงความส�าคญัของ
การรวมกลุ่มเป็นองค์กรสมาคมที่มีต่อการก่อตัวของทุนทางสังคม	 และวัฒนธรรมพลเมือง	 หรือชุมชน
พลเมือง	ซึง่ในท้ายทีส่ดุแล้วส่งผลต่อความเข้มแขง็ของประชาธปิไตยทีแ่ตกต่างกนั	โดยในอติาลตีอนเหนอื
ซึ่งเลือกใช้วิธีการสนับสนุนความร่วมมือผ่านองค์กรสมาคมในลักษณะต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์หรือ 
สหภาพกิลด์	 ส่งผลท�าให้ในปัจจุบันประชากรของอิตาลีตอนเหนือมีระดับทุนทางสังคมที่ค่อนข้างสูง	 ซึ่ง
แสดงให้เห็นจากความเช่ือมั่นต่อคนทั่วไป	 (generalized	 trust)	 ที่มีค่อนข้างสูง	 เช่นเดียวกับวัฒนธรรม
การเคารพกฎหมาย	ในท้ายที่สุดระดับทุนทางสังคมและส�านึกความเป็นพลเมืองที่สูงในภูมิภาคอิตาลีตอน
เหนอืได้ส่งผลท�าให้ประชาธปิไตยในภูมภิาคดังกล่าวเข้มแขง็ตามมา	 สิง่ทีเ่กดิขึน้ในอติาลตีอนเหนอืแตกต่าง
จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอิตาลีตอนใต้อย่างสิ้นเชิง	โดยอิตาลีตอนใต้กลับเลือกใช้วิธีการรวมศูนย์อ�านาจแทนที่จะ
รวมกลุ่มเป็นองค์กรสมาคม	ผลของความคุ้นเคยกบัแนวทางการปกครองดงักล่าวท�าให้ในปัจจบุนัระดบัทนุ
ทางสังคมและความเชื่อมั่นระหว่างพลเมืองในอิตาลีตอนใต้ค่อนข้างต�่า	 ซ่ึงในท้ายที่สุดส่งผลต่อความเข้ม
แข็งของประชาธิปไตยในภูมิภาคอิตาลีใต้	และผลการด�าเนินงานของรัฐบาลส่วนภูมิภาค78

งานของพัตนัมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคมแบบองค์กรสมาคม	 ทุนทาง
สังคม	และประชาธิปไตย	ได้วางรากฐานให้กับการศึกษาในช่วงเวลาต่อมา	ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาสังคม	ทุนทางสังคม	และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย	หรือการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้
กบัประชาธปิไตย	โดยงานเหล่านีม้กัจะมสีมมตฐิานท่ีว่าระดบัทนุทางสงัคมทีส่งู	และภาคประชาสงัคมทีเ่ข้มแข็ง
เป็นเงือ่นไขส�าคัญของการเปลีย่นผ่าน	และการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัประชาธปิไตย	หรือในทางกลบักนั	
หากในสังคมใดที่มีระดับทุนทางสังคมที่ต�่า	 ภาคประชาสังคมที่อ่อนแอ	 โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการ
เปลี่ยนผ่าน	หรือการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยจะมีน้อยลง79

ทีไ่ด้กล่าวไปทัง้หมดในข้างต้นเป็นพฒันาการของงานด้านทนุทางสงัคมในแง่มมุทางการเมอืง	ใน
ทศวรรษที่ผ่านมางานด้านทุนทางสังคมยังได้รับความสนใจอย่างมากในแง่มุมทางเศรษฐกิจ	และเป็นที่มา
ของการเสนอแนวคิดใหม่ด้านนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่องค์การระหว่างประเทศ	 และหน่วยงานใน
ประเทศต่างๆ	ทีม่หีน้าทีวิ่เคราะห์	วิจยั	และก�าหนดนโยบายสาธารณะในด้านนี	้การน�าแนวคดิเรือ่งทนุทาง
สังคมมาประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความต้องการที่จะขยายระดับการวิเคราะห์ที่

78 Ibid.,	pp.	181-183.	
79	Natalia	Letki.	(2009).	“Social	Capital	and	Civil	Society.”	In	Christian	Haerpfer,	Patrick	Bernhagen,	

Ronald	Inglehart	and	Christian	Welzel.	(eds).	Democratization.	New	York:	Oxford	University	Press.	p.	161.
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11-39แนวคิดประชาสังคม

แต่เดิมหน่วยในการวิเคราะห์พื้นฐานในทางเศรษฐศาสตร์คือปัจเจกชน	ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มคนหรือสังคม	
และจากเดิมทีต่ลาดเป็นตัวก�าหนดทีส่�าคญัในการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ	การวเิคราะห์ในแนวทนุทางสงัคม
ได้ให้ความส�าคัญกับจารีต	วัฒนธรรม	สถาบัน	และค่านิยมในสังคมในฐานะของปัจจัยก�าหนดการกระจาย
และจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง

หนึ่งในงานชิ้นส�าคัญในเรื่องดังกล่าวคืองานของฟรานซิส	ฟูกูยามา	(Francis	Fukuyama)	จาก
การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบความส�าเรจ็ในด้านการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ	ฟกูยูาม่าชีว่้าเนือ่งจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากตัวปัจเจกชน	 แต่เกิดจากการร่วมกันท�างานของปัจเจกชนในองค์กร	 
ดงันัน้ทนุทางสงัคม	ซึง่เป็นแหล่งทรพัยากรทีส่นบัสนนุท�าให้คนมคีวามไว้วางใจและมคีวามเชือ่ม่ัน	(trust)	
ในผู้อื่น	 จะช่วยลดต้นทุนการท�าธุรกรรมในทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ต้นทุนในการเจรจาต่อรอง	 การบังคับใช้ 
ข้อตกลง	ฯลฯ	ดังนั้นในสังคมที่มีระดับความไว้เนื้อเชื่อใจ	และทุนทางสังคมที่สูง	เช่น	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา	
และเยอรมนี	มกัประสบความส�าเร็จด้านการพฒันาเศรษฐกจิมากกว่าประเทศทีม่รีะดบัทนุทางสงัคมในระดบัต�า่	
เช่น	จีน	รัสเซีย	และอิตาลี	เป็นต้น80

ทนุทางสงัคมทีถ่กูน�ามาประยกุต์ใช้ในด้านการพฒันาทางเศรษฐกจิมีองค์ประกอบส�าคญักค็อืความ
เชื่อมั่นหรือความไว้เนื้อเชื่อใจ	 ซึ่งลักษณะของความเชื่อมั่นที่จะส่งผลในทางบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมี
หลายลักษณะ	อาทิ	ความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพ	(professional)	ซึ่งมักจะเกี่ยวโยงกับสถาบันการ
ศกึษา	สถาบนัวชิาชีพทีพ่ฒันามาตรฐานในการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีในแต่ละแขนง	และช่วยลด
ต้นทนุการท�าธรุกรรมจากการตรวจสอบการท�างาน81	นอกจากความเชือ่ม่ันในความเป็นมอือาชพีทีม่คีวาม
ส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิแล้ว	ความเชือ่มัน่ทีข่ยายออกสูส่งัคมโดยรวม	ไม่จ�ากดัต่อกลุม่ทีเ่ป็นสมาชกิ
อยู่เท่านั้น	ยังเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกด้วย	นักวิชาการด้านทุนทางสังคม
ส่วนหนึ่งให้ความส�าคัญในการศึกษาปัจจัยเรื่องความเชื่อมั่นที่มีขอบเขตขยายไปสู่สังคมโดยรวม	 และ
พยายามชีใ้ห้เหน็ว่าประเทศทีม่คีวามเช่ือม่ันในระดบัทีส่งูมกัจะมรีะบบเศรษฐกจิแบบเปิด	มีระดบัการเจริญ-
เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง	รัฐบาลมีประสิทธิภาพ	และมีการคอร์รัปชั่นค่อนข้างน้อย82

ทั้งนี้ตรรกะส�าคัญที่ท�าให้ทุนทางสังคมส่งผลในเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือ	 มุมมองที่ว่า
ทุนทางสังคมเอื้อต่อการแก้ปัญหา	“ทางแพร่งของความร่วมมือ”	(dilemma	of	collective	action)	โดย
ปัญหาดังกล่าวมีด้วยกันสองลักษณะด้วยกัน	 ได้แก่	ประการแรก	 “การตีตั๋วฟรี”	หรือ	 “การได้ประโยชน์
จากการทีผู่อ้ืน่ยอมร่วมมอืแต่ตนเองไม่ยอมร่วมมอื”	(free	riders)	และประการทีส่อง	ปัญหาทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ความยากล�าบากในการประสานความร่วมมือ	 และการประสานความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของ
แต่ละคน	 ทุนทางสังคมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว	 เนื่องจากผู้ที่รอคอยประโยชน์จากการท�างาน 
 

80	Francis	Fukuyama.	(1995).	Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity.	New	York:	Free	
Press.	pp.	90-94.	

81	Francis	Fukuyama.	(1999).	Social Capital and Civil Society.	Paper	presented	at	IMF	Conference	on	
Second	Generation	Reforms.	Washington.	8-9	November	1999.	

82	Eric	Uslaner.	(2003).	Trust in the Knowledge Society.	Paper	prepared	for	the	Conference	on	Social	
Capital,	Cabinet	of	the	Government	of	Japan,	March	2003.	
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11-40 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ร่วมมือของผู้อื่นโดยที่ตนเองไม่ต้องลงแรงนั้นจะต้องคิดค�านวณแล้วว่า	 หากตนเองท�าเช่นนี้แม้ว่าจะได้
ประโยชน์ในระยะสั้น	 แต่ในระยะยาวแล้วจะไม่อาจท�าเช่นน้ันได้อีก	 และหากตนเองต้องการความร่วมมือ
จากผู้อื่นในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก	 โอกาสที่จะได้รับการตอบรับก็จะมีน้อย	 ขณะเดียวกันเครือข่ายทุน
ทางสังคมยังท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาความยากล�าบากในการประสานงานอีกด้วย	 บนฐาน
ของความสมัพนัธ์ทางสังคมทีม่จีะท�าให้สามารถเข้าถงึข้อมลูบางประการทีจ่�าเป็น	(เช่น	ผูท้ีส่ามารถช่วยเหลอื
ได้	หรอืผูท้ีมี่ทกัษะในการท�างานบางประการ)	เข้าถึงแนวทางในการแก้ปัญหา	และการประสานผลประโยชน์
บนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว83

แม้ว่าโดยตรรกะแล้วทนุทางสังคมจะเอือ้ต่อการแก้ปัญหาทางแพร่งของความร่วมมือ	ซึง่เป็นโจทย์
ส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ	แต่ทุนทางสังคมแต่ละประเภทต่างมีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญที่จะส่งผลในเชิงบวก
ต่อการพัฒนา	กล่าวคือทุนทางสังคมที่อยู่บนฐานของสายสัมพันธ์	(bonding	social	capital)	โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสายสัมพันธ์ของครอบครัว	 เพื่อนสนิท	 และเพื่อนบ้าน	 อาจส่งผลดีต่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่น	
แต่อาจไม่ส่งผลในลักษณะเดียวกันในบรบิททีก่ว้างกว่า	 เนือ่งจากปัจเจกชนอาจยดึถือผลประโยชน์ทีค่บัแคบ
ของกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม	 ส�าหรับทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาในภาพรวมมากกว่า
คอืทนุทางสงัคมทีอ่ยูบ่นฐานของการเชือ่มโยงข้ามเครอืข่าย	(bridging	social	capital)	ซึง่ผูท้ีอ่ยูใ่นเครอื
ข่ายความสัมพันธ์ทางสงัคมดงักล่าวไม่จ�าเป็นต้องมสีายสมัพันธ์พืน้ฐานเดยีวกนั	ท�าให้ขอบข่ายของมมุมอง
ต่อผลประโยชน์จะกว้างกว่าผลประโยชน์เฉพาะกลุม่สายสมัพนัธ์เท่านัน้84	ส�าหรบับทบาทของประชาสงัคม
ที่เข้ามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทุนทางสังคมจะอยู่ที่บทบาทขององค์กรสมาคม	จากฐานคิดประชาสังคมแบบ
ต๊อกเกอวลิเลียน	ซึง่เลง็เหน็ความส�าคญัขององค์กรสมาคมในแง่มมุต่างๆ	โดยเฉพาะการเปิดพืน้ที่ส�าหรบั
การร่วมมอื	และลดความเหน็แก่ตวัของปัจเจกชน	รวมถงึแง่มมุในเชงิวฒันธรรมที	่“การร่วมมอืเป็นองค์กร
สมาคมกลายเป็นวัฒนธรรมในการท�างานสาธารณะหรืองานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย”	 ใน
แง่น้ีประชาสังคมจงึเป็นรากฐานส�าคัญในการ	“บ่มเพาะ”	ทนุทางสงัคมให้เกดิขึน้	ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสงัคม
แบบสายสัมพันธ์	หรือทุนทางสังคมข้ามเครือข่าย	ทุนทางสังคมในทั้ง	2	ประการ	โดยเฉพาะทุนทางสังคม
ในประเภทหลังสามารถเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจหรือสังคมอื่นๆ	ตามมา

แนวคิดเรือ่งบทบาทของทนุทางสงัคมทีม่ต่ีอการพฒันาทางเศรษฐกจิได้รบัการขานรบัเป็นอย่างดี
จากองค์การระหว่างประเทศ	และหน่วยงานด้านนโยบายสาธารณะในประเทศต่างๆ	กองทนุการเงนิระหว่าง
ประเทศ	และธนาคารโลก	เป็นองค์การระหว่างประเทศแรกๆ	ทีริ่เร่ิมน�าเอาแนวคดิทนุทางสังคมมาเช่ือมโยง
กับแนวคิดเรื่องการพัฒนา	 และการปฏิรูปเศรษฐกิจ	 วาระหลักของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการ
พดูถงึเรือ่งทนุทางสงัคมคอื	การเพิม่เตมิมติทิางสงัคม	และสถาบนัเข้าไว้ในเรือ่งการพฒันา	นอกเหนอืจาก
เรื่องนโยบายเศรษฐกิจ	 การเงิน	 หรือการเปิดเสรีทางการค้า	 ในขณะที่วาระหลักของธนาคารโลกคือ	 การ 
น�าเสนอแนวทางแก้ปัญหาความยากจน	โดยอาศัยทุนทางสงัคม	ซึง่เปรียบเสมอืนเครือข่ายรองรับทางสงัคม	

83	Guglielmo	Wolleb.	(2008).	“Introduction:	Social	Capital	and	Economic	Development.”	in	The Hand-
book of Social Capital.	p.	376.	

84	Robert	Putnam.	 (2000).	Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.	New	
York:	Simon	and	Schuster.	p.	22.	
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(social	safety	net)	พื้นฐาน	ที่คอยโอบอุ้มคนจนในยามวิกฤตหรือเมื่อมีความจ�าเป็น	ธนาคารโลกจะมุ่ง
เน้นศึกษาลักษณะ	และบทบาทของทนุทางสงัคมในประเทศด้อยพฒันา	หรือประเทศก�าลังพฒันาเป็นพเิศษ	
ในทางกลับกัน	 องค์การด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (Organization	 for	 Economic	
Cooperation	 and	Development:	OECD)	 ให้ความส�าคัญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับทุน
ทางสังคมในกลุ่มประเทศสมาชิกและพยายามแสวงหาแนวนโยบายในการใช้ประโยชน์จากทนุทางสงัคมใน
การพัฒนาประเทศ	โดยมองทุนทางสังคมควบคู่ไปกับทุนมนุษย์85

กิจกรรม 11.2.3

จงบรรยายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาสังคม	ทุนทางสังคม	และการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวตอบกิจกรรม 11.2.3

หากมองประชาสังคมตามแนวทางของต๊อกเกอวิลล์ในฐานะของ	 “องค์กรสมาคม”	 จะเห็นได้ว่า
องค์กรสมาคมมีบทบาทส�าคัญในการ	“บ่มเพาะ”	ทุนทางสังคมให้เกิดขึ้น	กล่าวคือ	องค์กรสมาคมเปรียบ
เสมือนพื้นที่เปิดที่ส�าคัญ	ซึ่งท�าให้ปัจเจกชน	ทั้งที่มีสายสัมพันธ์บางประการร่วมกัน	 และไม่มีสายสัมพันธ์
ร่วมกัน	 สามารถเรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกันได้	 ยิ่งองค์กรสมาคมมีความหนาแน่น	 หลากหลาย	 และมี
ปฏิสัมพันธ์ข้ามองค์กรมากเท่าใด	 โอกาสที่ทุนทางสังคมจะได้รับการสั่งสมยิ่งมากขึ้นเท่านั้น	 และจากทุน
ทางสังคมท่ีหนาแน่นนี่เองที่เป็นรากฐานส�าคัญให้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 ทุนทางสังคมจะมีบทบาท
ส�าคัญในการแก้ปัญหาทางสองแพร่งของความร่วมมือหรือการท�างานร่วมกัน	ที่มักประสบปัญหา	“การได้
ประโยชน์จากการทีผู่อ้ืน่ยอมร่วมมอืแต่ตนเองไม่ยอมร่วมมอื”	และปัญหาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความยากล�าบาก
ในการประสานความร่วมมอื	 และการประสานความต้องการทีแ่ตกต่างหลากหลายของแต่ละคน	 โดยปัจเจกชน 
ที่อยู่ในเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางสังคมที่หนาแน่น	 มักจะมีแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงการกระท�าที่	 “เสี่ยง”	 ต่อ
การ	“สูญเสีย”	ความเชื่อมั่นจากคนในสายสัมพันธ์ทางสังคม	ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว	ด้วย
เหตุนี้ปัจเจกชนจึงมักจะ	 “ให้ความร่วมมือ”	 กับกิจกรรมสาธารณะ	 ขณะเดียวกันหนึ่งในผลพลอยได้ของ
ทุนทางสังคม	 นั่นคือ	 “ความไว้วางใจ”	 ทั้งความไว้วางใจภายในกลุ่มเครือข่าย	 และความไว้วางใจต่อคน
ทั่วไป	 ยังจะช่วยลดต้นทุนการท�าธุรกรรมในทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ต้นทุนในการเจรจาต่อรอง	 การบังคับใช้ 
ข้อตกลง	ฯลฯ	สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแง่มุมส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งสิ้น

85	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	OECD.	 (2001).	The Well-being of Nations: The role of Human and Social 
Capital.	Paris:	OECD.	
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เรื่องท่ี 11.2.4

ประชาสังคมระดับโลก86

ประชาสงัคมระดบัโลก	(global	civil	society)	เป็นแนวคดิทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึอย่างมากนบัตัง้แต่
ช่วงปลายทศวรรษที่	 1990	 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน	 แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นมาภายใต้บริบทที่ส�าคัญสาม
ลักษณะด้วยกนั	ในลกัษณะแรก	แนวคดิดงักล่าวเกดิขึน้ท่ามกลางบริบทของกระแสโลภวิตัน์ทางเศรษฐกจิ	
ทีม่าพร้อมกบัอดุมการณ์เสรนิียมใหม่	ดังจะเหน็ได้จากการขยายตวัของการค้า	การลงทนุ	และการหมนุเวยีน
เงนิตราระหว่างประเทศ	ในอตัราเพิม่ทวคีณูในช่วงสองสามทศวรรษทีผ่่านมา	เช่นเดยีวกบัการเกดิขึน้ของ
ตวัแสดงใหม่	ทีส่�าคญัได้แก่บรรษทัข้ามชาต	ิ(Multinational	Corporations:	MNCs)	และชนชัน้นายทนุ
ข้ามชาต	ิ(Transnational	Capitalist	Class)	ทีเ่ข้ามาส่งอทิธพิลต่อการก�าหนดทศิทางนโยบายเศรษฐกจิ
ของโลก	ทศิทางของการขยายตวัในลกัษณะดงักล่าว	ได้ส่งผลท�าให้ปรมิณฑลของตลาดได้ขยายขนาดและ
อิทธิพลอย่างมาก	 และได้ก้าวล่วงเลยเข้ามาในปริมณฑลทางการเมืองของรัฐ	 และปริมณฑลทางสังคม	 
ดังนั้นหากมองในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่า	 ความพยายามที่จะน�าเสนอแนวคิดประชาสังคมระดับโลก	 มี
เป้าประสงค์ที่ต้องการลดทอนน�้าหนักของโลกาภิวัตน์ที่มุ่งเน้นแต่เพียงในด้านเศรษฐกิจ	และท�าให้ทิศทาง
ของโลกาภิวัตน์ดูจะเป็น	“โลกาภิวัตน์จากข้างบน	 (globalization-from-above)”87	แต่เพียงด้านเดียว	
โดยต้องการน�าเสนอหรือให้น�้าหนักกับประเด็นทางสังคมและการเมืองของโลกาภิวัตน์	หรือ	“โลกาภิวัตน์
จากข้างล่าง	(globalization-from-below)”	ให้มากขึ้น

บริบทที่ส�าคัญในลักษณะต่อมานั่นคือ	 “ช่องว่างของความเป็นประชาธิปไตย”	 (democracy	
deficit)	 ในปริมณฑลของการก�าหนดนโยบายระหว่างประเทศ	 กล่าวคือในพื้นที่ดังกล่าวมักประกอบไป 
ด้วยผูแ้ทนของรฐับาลและองค์กรระหว่างประเทศเป็นหลัก	ขณะเดยีวกนัอทิธพิลและบทบาททัง้ทีอ่ยูเ่บือ้งหน้า
และเบื้องหลังของบรรษัทข้ามชาติก็มีมากขึ้น	สิ่งที่ยังขาดหายไปคือตัวแทนที่สะท้อนเสียงจากภาคประชา
สงัคม	รวมทัง้เสยีงจากคนชายขอบ	และผูท้ีมี่ความคบัข้องใจจากปัญหาทีเ่กดิจากนโยบายของรฐั	และการ
ด�าเนินการของบรรษัทข้ามชาติ	 โดยรายละเอียดแล้ว	 ปัญหาช่องว่างของความเป็นประชาธิปไตยยัง
เกี่ยวข้องกับ	“ช่องว่าง”	ที่ส�าคัญอีกห้าลักษณะ	ได้แก่	ช่องว่างทางอุดมการณ์	(ideological	deficit)	ที่
เส้นแบ่งทางอุดมการณ์ของพรรคการเมืองแบบเดิม	 (ขวา-ซ้าย	หรือ	สังคมนิยม-ทุนนิยม)	ไม่ได้สะท้อน
สภาพปัญหา	 และแนวทางแก้ปัญหาในปัจจุบัน	 ช่องว่างของความซื่อสัตย์ยึดมั่นในหลักการ	 (deficit	 of	
integrity)	 ที่ประชาชนมักขาดความเชื่อถือในการท�าหน้าที่ของนักการเมืองและพรรคการเมือง	 ช่องว่าง 
 

86	เนื้อหาส่วนนี้ปรับปรุงจาก	นิธิ	เนื่องจ�านงค์.	(2555).	“ประชาสังคมระดับโลก:	ข้อถกเถียงทางทฤษฎีและความเป็นไป
ได้ของแนวคิด”.	วารสารวิจัยสังคม.	ปีที่	35	ฉบับที่	1.	หน้า	151-197.	

87	ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน	Richard	Falk.	(2003).	“Resisting	Globalization-from-above	through	globalization-
from-below.”	in	Roland	Robertson	and	Kathleen	E.	White.	(eds.).	Globalization: Critical Concepts in Sociology 
Vol. VI.	London:	Routledge.	pp.	373-377.	
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ของการเป็นตัวแทน	(deficit	of	representation)	เห็นได้จากการไม่ได้สัดส่วนของตัวแทนเพศหญิง	การ
ขาดตัวแทนจากคนชายขอบกลุ่มต่างๆ	 เป็นต้น	 การขาดประสิทธิภาพในการเข้าถึงการตัดสินใจ	 (defi-
ciency	of	reach)	กล่าวคือองค์กรแบบเดิมที่มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย	ดังเช่น	รัฐสภา	กลับไม่อาจ
เข้าไปมีบทบาทหรอืตรวจสอบการท�างานขององค์กรระหว่างประเทศ	องค์กรระดบัภมูภิาค	รวมทัง้บรรษทั
ข้ามชาติ	และการขาดประสิทธิภาพในอ�านาจอธิปไตย	(deficiency	of	sovereignty)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้อิทธิพลของระบบทุนนิยมโลก88

บริบทที่ส�าคัญประการต่อมาคือ	 โครงสร้างพื้นฐานด้านการติดต่อสื่อสาร	 และโทรคมนาคมที่เอื้อ
อ�านวย	 โดยการเดินทางในปัจจุบันน้ีสะดวก	 รวดเร็ว	 และประหยัดมากยิ่งขึ้น	 ขณะเดียวกันโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีเข้าถึงได้แทบทุกพื้นที่ในโลก	 โดยเฉพาะผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	 ความส�าคัญของ
อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการก่อตัวของประชาสังคมระดับโลกเห็นได้จากข้อสังเกตของจอห์น	 คลาร์ก	 (John	
Clark)	ทีช่ีใ้ห้เห็นถงึการเกดิขึน้ของสิง่ทีเ่รยีกว่า	“ขบวนการเคลือ่นไหวแบบ	‘ดอต-คอส’	(dot-causes)”	
ซึง่เป็นการตัง้ชือ่เพือ่ล้อกบั	“ทนุนยิมดอต-คอม	(dot-com)”	นยัของการตัง้ชือ่ดงักล่าวคอืการสะท้อนให้
เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการกระจายข้อมูลข่าวสาร	 ระดมการสนับสนุน	 เพื่อ
เคล่ือนไหวกดดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง	 โดยคลาร์ก	 ชี้ว่าขบวนการแรกท่ีใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตคือ	“กลุ่มพันธมิตรปลดปล่อยพม่า”	(Free	Burma	Coalition)	ใน	ค.ศ.	1995	โดยเครือข่าย
ชาวพม่าท่ีล้ีภัย	ร่วมกบันกัเคลือ่นไหวด้านสทิธมินษุยชนได้ใช้เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ในการประสานงานและ
ระดมการสนับสนนุจากนกัเคลือ่นไหวในประเดน็และแง่มมุต่างๆ	ทัง้ส่ิงแวดล้อม	สทิธสิตรี	กลุม่ทางศาสนา	
และสหภาพแรงงาน	กว่า	28	ประเทศทัว่โลก	เพือ่กดดนัรฐับาลพม่า	รวมทัง้บรรษทัข้ามชาตกิว่า	50	บรษิทั
ให้ถอนตัวจากการท�าธุรกิจในพม่า89

นอกจากบรบิทท่ีส�าคญัทัง้สามลกัษณะแล้ว	ยงัมกีารชีใ้ห้เหน็ถึงพลงัทางสงัคมทีเ่กือ้หนนุกจิกรรม
การเคล่ือนไหวของตวัแสดงในภาคประชาสังคมระดบัโลกจาก	“มวลชนวพิากษ์”	(critical	mass)	ซึง่เป็น 
กลุ่มคนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	มีความคิดในเชิงวิพากษ์	เล็งเห็นปัญหาจากกระแสโลกาภิวัตน์	รวมทั้งจาก
ความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้	จึงให้การสนับสนุนต่อการเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาสงัคมระดบัโลก90	การสนบัสนนุจากมวลชนเหล่านีส้ร้างน�า้หนกัให้กบัการเคลือ่นไหวอย่างมาก	
ดงักรณขีองการเคลือ่นไหวทีเ่มอืงซแีอตเตลิ	ใน	ค.ศ.	1999	จากกลุ่มคนทีเ่ข้าร่วมชุมนมุประท้วงกว่า	1	แสนคน	
มากกว่าครึ่งเป็นกลุ่มมวลชนทั้งจากสหรัฐอเมริกา	 แคนาดา	 และสัญชาติอื่นๆ	 ที่มาร่วมเดินขบวนด้วย 
ตัวเอง	 โดยไม่ได้มีการจัดตั้ง91	 การสนับสนุนในลักษณะเหล่าน้ีของกลุ่มมวลชนจะเห็นได้แทบทุกคร้ังที่มี
การเคลือ่นไหวครัง้ใหญ่ของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมข้ามชาต	ิโดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือมีการจดัประชมุ
องค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

88	John	Clark.	(2008).	“The	Globalization	of	Civil	Society.”	in	James	Walker	and	Andrew	Thompson.	
(eds.).	Critical Mass: The Emergence of Global Civil Society.	Ontario:	Wilfrid	Laurier	University	Press.	pp.	8-9.

89	 John	Clark.	 (2003).	Worlds Apart: Civil Society and the Battle for Ethical Globalization.	London:	
Earthscan	Publications.	pp.	151-153.	

90	James	Walker	and	Andrew	Thompson.	(2008).	“Introduction.”	in	Critical Mass.	p.	xvi.	
91	Clark.	(2003).	op.cit.,	p.	163.	
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แม้ว่าประชาสังคมระดับโลกจะดูเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม	 แต่รูปธรรมส�าคัญของประชาสังคมระดับ
โลกจะเห็นได้จากบทบาทของตัวแสดงส�าคัญ	ได้แก่

1.  องค์กรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติ (Transnational Social Movement Orga-

nizations: TSMOs)	 หมายถึง	 เครือข่ายองค์กรที่เคล่ือนไหวในประเด็นทางสังคมระหว่างประเทศ	 โดย 
เครือข่ายองค์กรเคลื่อนไหวเหล่านี้มักจะเข้าไปเกี่ยวพันกับกิจกรรมการชุมนุมประท้วงในลักษณะต่างๆ92 
ซึ่งบทบาทส�าคัญขององค์กรเหล่านี้คือการ	 “อ�านวยการ”	 หรือ	 “อ�านวยความสะดวก”	 ให้กับการชุมนุม
ประท้วง	 ในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 การประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐในเร่ืองสถานที่ชุมนุมประท้วง	 การ
ประชาสัมพันธ์วันและเวลาในการเคลื่อนไหว	 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์	 รวมทั้งอ�านวยความสะดวกในเรื่อง
ที่พักและการเดินทางให้กับองค์กรเครือข่าย	จากข้อมูล	ณ	ค.ศ.	2000	องค์กรประเภทนี้มีจ�านวนประมาณ	
1,022	องค์กร	เพิ่มขึ้นจาก	467	องค์กรในช่วงทศวรรษที่	1980	องค์กรส่วนมากเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่อง
สิทธิมนุษยชน	 แรงงาน	 และสันติภาพ	 แต่แนวโน้มในช่วงทศวรรษท่ี	 1990	 เป็นต้นมาองค์กรเหล่านี้จะ
เคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงเคลื่อนไหวในประเด็นที่หลากหลาย	 ไม่จ�ากัดอยู่แต่เรื่องใด
เรือ่งหน่ึงมากข้ึน93	ตัวอย่างของบทบาทในลกัษณะดงักล่าวขององค์กรขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมข้าม
ชาต	ิอาท	ิบทบาทขององค์กร	Public	Citizen	ซึง่เป็นองค์กรทีโ่ดยพืน้ฐานแล้วเคลือ่นไหวในประเดน็เรือ่ง
สทิธผิูบ้รโิภค	แต่ในช่วงของการเคลือ่นไหวประท้วงการชมุนมุระดบัรัฐมนตรีการค้าขององค์การการค้าโลก	
(World	Trade	Organization:	WTO)	ที่เมืองซีแอตเติลใน	ค.ศ.	1999	องค์กรดังกล่าวได้เช่าส�านักงาน
และถ่ายโอนเจ้าหน้าทีม่ายงัเมอืงซแีอตเตลิเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัองค์กรเครือข่ายทีร่่วมเคลือ่นไหว

2. องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (International Nongovernmental Organizations: 

INGOs)	 หมายถึง	 องค์กรที่มีระดับความเป็นองค์กรค่อนข้างสูง	 และมักจะเข้าไปเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่
เกีย่วข้องกับสถาบนัทางการเมืองทีเ่ป็นทางการ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่การล๊อบบี	้ อย่างไรกต็ามองค์กรเหล่านี้
อาจเข้าไปร่วมขับเคลื่อนในประเด็นทางสังคมระหว่างประเทศในด้านต่างๆ	 ได้	 อาทิ	 สิทธิมนุษยชน	 และ
สิง่แวดล้อม	ซึง่ในแง่น้ีอาจท�าให้องค์กรเหล่าน้ีเข้าไปร่วมกิจกรรมของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมข้ามชาติ
บ่อยครั้ง	จากข้อมูล	ณ	ค.ศ.	2010	องค์กรเหล่านี้มีจ�านวนทั้งสิ้น	55,853	องค์กร94	จอห์น	โบลีและจอร์จ	
โทมสั	(John	Boli	and	George	Thomas)	ช้ีให้เหน็ว่าสถานะอ�านาจหรอืบทบาทขององค์กรพฒันาเอกชน

92	การกล่าวถึงองค์กรขบวนการเคลือ่นไหวข้ามชาตใินทีน่ีเ้ป็นการกล่าวในภาพรวมเพือ่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	อย่างไร
ก็ตามในความเป็นจริงแล้วองค์กรในลักษณะดังกล่าวมีความหลากหลายในประเภทและคุณลักษณะอย่างมาก	 โดยมักจะจ�าแนกตาม
ประเภทขององค์กร	รวมทั้งบทบาทขององค์กร	ตั้งแต่องค์กรที่ไม่เป็นทางการ	องค์กรที่ไม่ได้เป็นขบวนการเคลื่อนไหวโดยตรง	และ
องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ท่ีแตกต่างกัน	 (ระดมเงินสนับสนุน	 จัดกิจกรรมการประท้วง	 ฯลฯ)	 ดูงานที่กล่าวถึงความหลากหลายของ
องค์กรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ใน	Jackie	Smith.	(2008).	Social Movements for Global Democracy.	Baltimore:	
The	Johns	Hopkins	University	Press.	Chapter	6;	Dan	Mercea.	(2016).	Civic Participation in Contentious Politics: 
The Digital Foreshadowing of Protest. New	York:	Palgrave	Macmillan.	pp.	36-38.

93	 Jackie	 Smith	 and	Dawn	Wiest.	 (2012).	Social Movements in the World-system: The Politics of  
Crisis and Transformation.	New	York:	Russell	Sage	Foundation.	Chapter	2.	

94	 Helmut	Anheier,	Mary	Kaldor	 and	Maries	 Glasius.	 (2012).	 “The	Global	 Civil	 Society	Yearbook:	 
Lessons	 and	 Insights,	 2001-2011.”	 in	Mary	Kaldor,	 Henrietta	Moore	 and	 Sabine	 Selchow.	 (eds.).	Global Civil 
Society 2012: Ten Years of Critical Reflection.	New	York:	Palgrave	Macmillan.	p.	20.	
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ระหว่างประเทศอยู่บนฐานของ	“งานอาสาสมัครที่มีเหตุมีผล	 (rational	voluntarism)”	กล่าวคือองค์กร
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ	 จะมีบทบาทในการเป็นตัวกลางที่คอยระดมทรัพยากรจากพลเมืองของ
ประเทศต่างๆ	 หรืออาจเรียกได้ว่า	 “พลเมืองโลก	 (world	 citizenship)”	 ที่อาสาที่จะท�างานเพื่อหา	
“ทางออกที่มีเหตุมีผล	(rational	solutions)”	ต่อปัญหาทางสังคมระดับโลก95

3.  เครือข่ายการขับเคลื่อนประเด็นข้ามชาติ (Transnational Advocacy Networks: TANs) 

มักจะประกอบไปด้วยตัวแสดงจากภาคส่วนต่างๆ	 ที่หลากหลาย	 ตั้งแต่ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม	
องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศ	 สื่อมวลชน	 สหภาพแรงงาน	 องค์กรทางศาสนา	 นักวิจัย	 
นักวิชาการ	 และมักจะต้องท�างานร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ	 องค์กรระหว่างประเทศ	 และเครือข่าย 
นักวิชาการ	มาร์กาเร็ต	เค็ค	(Margaret	Keck)	และแคทรีน	สิคคิงค์	(Kathryn	Sikkink)	ชี้ว่าเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ	 หรือ	 “เครือข่ายการขับเคล่ือนประเด็นข้ามชาติ”	 ได้กลายเป็นตัว
แสดงหน่ึงท่ีมีความส�าคญัในระบบความส�าคัญระหว่างประเทศในยคุปัจจบัุน	เพราะเป็นตวัสร้างความเชือ่ม
โยงระหว่างประชาสังคม	 รัฐ	 องค์การระหว่างประเทศ	 ทั้งยังมีบทบาทส�าคัญในการระดมทรัพยากรให้กับ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 ซ่ึงไม่จ�ากัดเฉพาะทรัพยากรทางการเงินเท่านั้น	 หากแต่ยังรวมไปถึง
ทรัพยากรบุคคล	ข้อมูล	และองค์ความรู้อีกด้วย96	ความแตกต่างของเครือข่ายการขับเคลื่อนประเด็นข้าม
ชาตกัิบตวัแสดงในภาคประชาสงัคมระดบัโลกสองประเภทข้างต้นคอื	เครอืข่ายนีจ้ะมลัีกษณะเป็นเครอืข่าย
ทีเ่ชือ่มโยง	“ข้ามภาคส่วน”	ทีไ่ม่จ�ากดัเฉพาะตวัแสดงในภาคประชาสงัคมระดบัโลกเท่านัน้	แต่อาจรวมถงึ
ตัวแสดงที่เป็นรัฐ	องค์กรระหว่างประเทศ	และในบางกรณีอาจรวมถึงภาคธุรกิจด้วย

กลไกการท�างานของตวัแสดงในภาคประชาสงัคมระดบัโลกมด้ีวยกนัหลากหลายลกัษณะ	ทีส่�าคญั
ได้แก่สิ่งท่ีเรียกว่า	 “ผลกระทบแบบบูมเมอแรง”	 (boomerang	 effect)	 ที่เครือข่ายนักเคล่ือนไหวภายใน
ประเทศสร้างสายสัมพันธ์กับตัวแสดงในภาคประชาสังคมระดับโลก	 ก่อนที่จะใช้แรงกดดันจากการ
เคลื่อนไหวภายนอกประเทศดังกล่าว	 ผสานกับแรงกดดันจากการเคลื่อนไหวภายใน	 เพื่อผลักดันประเด็น
ท่ีเรียกร้อง	 นอกจากผลกระทบในลักษณะดังกล่าวแล้ว	 วงรอบของผลกระทบแบบบูมเมอแรงอาจมีคุณ
ลักษณะอ่ืนๆ	 ได้อีกด้วย	 โดยอาจเริ่มจากความร่วมมือระหว่างตัวแสดงในภาคประชาสังคมจากภายใน
ประเทศและในระดบัโลก	ก่อนจะเคลือ่นไหวกดดนัไปยงัรัฐบาลของประเทศท่ีพฒันาแล้ว	สือ่มวลชนระหว่าง
ประเทศ	รวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศ	เพือ่สร้างแรงกดดนัในสามระดบั	(ภาคประชาสงัคมภายในประเทศ	
ภาคประชาสังคมระดับโลก	 และประเทศมหาอ�านาจ	 และองค์กรระหว่างประเทศ)	 ให้รัฐบาลยินยอมที่จะ
ปรับเปลี่ยนนโยบายตามที่เรียกร้อง97

แม้ว่าตัวแสดงในภาคประชาสังคมระดับโลกจะไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่	 หลายองค์กรดังเช่น
สภากาชาดได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน	แต่สิ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ 
 

95	John	Boli	and	George	M.	Thomas.	(2001).	“INGOs	and	the	Organization	of	World	Culture.”	in	Paul	
F.	Diehl.	(ed).	The Politics of Global Governance.	Boulder	and	London:	Lynne	Rienner	Publishers.	p.	63	and	73.

96	Margaret	 E.	Keck	 and	Kathryn	 Sikkink.	 (1998).	Activists beyond Borders: Advocacy Networks in 
International Politics.	Ithaca:	Cornell	University	Press.	Chapter	1.	

97	Johnston.	op.cit.,	pp.	186-187.	
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11-46 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ไม่นานมานี้คือการขยายตัวทั้งในแง่ของจ�านวน	และบทบาทของตัวแสดงในภาคประชาสังคมระดับโลกดัง
กรณขีององค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศทีเ่มือ่	ค.ศ.	1990	มจี�านวนเพยีง	22,334	องค์กร	แต่ใน	ค.ศ.	
2010	 เพิ่มมาเป็น	 55,853	 องค์กร98	 หรือกรณีขององค์กรขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมข้ามชาติที่เพิ่ม
จ�านวนจากราว	400	องค์กรใน	ค.ศ.	1983	เป็นมากกว่า	1,000	องค์กรใน	ค.ศ.	200399	ในแง่ของบทบาท
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศส่วนมากพยายามเปิดพื้นท่ีส�าหรับการเข้ามาสังเกตการณ์
หรือกระท่ังมีส่วนร่วมของตัวแสดงในภาคประชาสังคมระดับโลก100	 ที่ผ่านมาเครือข่ายขององค์กรพัฒนา
เอกชนระหว่างประเทศได้ผลักดันประเด็นทางสังคมให้กลายเป็นประเด็นระดับโลก	 ไม่ว่าจะเป็นประเด็น
เรื่องโลกร้อน	 (Global	warming)	 ประเด็นเรื่องการจัดตั้งศาลคดีอาญาระหว่างประเทศ	 (International	
Criminal	 Court)	 หรือประเด็นเรื่องการต่อต้านกับระเบิด	 และผลักดันให้กับระเบิดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย	
การรณรงค์ให้ลดหนีใ้ห้กบัประเทศยากจน	รวมถงึการต่อต้านการผลกัดนัข้อตกลงพหภุาคว่ีาด้วยการลงทุน	
(Multilateral	Agreements	on	Investment:	MAI)	เป็นต้น101	จากจ�านวน	และบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศนีเ้องทีท่�าให้	ศนูย์ศึกษาประชาสงัคมของมหาวทิยาลยั	Johns	Hop-
kins	ชี้ให้เห็นถึง	ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	 “การปฏิวัติองค์กรสมาคมระดับโลก	 (The	Global	Associa-
tional	 revolution)”	 ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่	 20	ต่อเนื่องไปยังต้นคริสต์ศตวรรษที่	 21	 ในแทบทุก
ภูมิภาคของโลก102

นอกจากบทบาทขององค์กรแล้ว	บนฐานของเทคโนโลยกีารตดิต่อส่ือสารทีก้่าวหน้ายงัเป็นการเอือ้
ต่อการท่ีปัจเจกชน	 หรือ	 “มวลชนวิพากษ์”	 จะเข้าไปมีส่วนร่วม	 และนักเคลื่อนไหวในแต่ละประเทศจะ
สามารถประสานงานเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง	 โดยไม่ต้องมีองค์กรขบวนการเคล่ือนไหวหลักท�าหน้าที่
อ�านวยการ	ด้วยเหตุนี้การเคลื่อนไหวในระยะเวลาใกล้เคียงกันในรูปแบบหรือภายในชื่อเดียวกันจึงเป็นไป
ได้ง่ายดายมากขึ้น	ดังกรณีของขบวนการ	“ยึดครอง”	ที่จากจุดเริ่มต้นที่วอลล์สตรีตในช่วงเดือนกันยายน	
ค.ศ.	2011	สามารถขยายออกไปกว่าหนึ่งพันเมืองทั่วโลก	โดยไม่จ�าเป็นต้องมีองค์กรขบวนการเคลื่อนไหว
หลักท�าหน้าท่ีประสานงาน	 หากแต่ขบวนการยีดครองวอลล์สตรีทได้วางรากฐานรูปแบบการเคล่ือนไหว	
และเป็นตัวแบบส�าคัญให้ขบวนการในหัวเมืองต่างๆ	 ทั่วโลกได้ยึดเป็นแบบอย่าง	 โดยแต่ละขบวนการ 
ยดึครองมักจะมีเวบ็ไซต์	หรอืช่องทางการตดิต่อสือ่สารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของตนเองเพือ่ใช้เป็นตวักลาง

98	Anheier,	Kaldor	and	Glasius.	op.cit.,	p.	20.	
99	Smith.	(2008).	op.cit.,	p.	122.	
100	ดูความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาสังคมกับองค์การระหว่างประเทศได้ใน	David	Armstrong	 and	 Julie	Gilson.	

(2011).	“Introduction:	Civil	Society	and	International	Governance.”	in	David	Armstrong,	Valeria	Bello,	Julie	Gil-
son	 and	Debora	 Spini.	 (eds.).	Civil Society and International Governance: The Role of non-state Actors in 
Global and Regional Regulatory Framework.	London:	Routledge.	pp.	1-12.	

101	Richard	Falk	and	Andrew	Strauss.	(2001).	“Toward	Global	Parliament.”	Foreign Affairs,	80:1.	p.	214.
102	 Lester	M.	 Salamon,	 S.	Wojciech	 Sokolowski	 and	 Regina	 List.	 (2003).	Global Civil Society: An 

Overview.	The	Johns	Hopkins	Comparative	Nonprofit	Sector	Project:	Center	for	Civil	Society	Studies,	The	Johns	
Hopkins	University.	pp.	1-3.	
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11-47แนวคิดประชาสังคม

ในการระดมผู้สนับสนุน	 และผู้เข้าร่วม103	 ส�าหรับรายละเอียดของขบวนการยึดครองจะได้น�าเสนอต่อใน
ส่วนกรณีศึกษา

กิจกรรม 11.2.4

จงยกตัวอย่างตัวแสดงในภาคประชาสังคมระดับโลก	 พร้อมทั้งช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
ตัวแสดงในแต่ละประเภท

แนวตอบกิจกรรม 11.2.4

ตัวแสดงส�าคัญในภาคประชาสังคมระดับโลกอาจจ�าแนกได้เป็น	 3	 ลักษณะ	 ได้แก่	 1.	 องค์กร
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมข้ามชาติ	 ซึ่งหมายถึงองค์กรท่ีท�าหน้าที่อ�านวยการและประสานงานการ
เคล่ือนไหวให้กับองค์กรเครือข่ายในการจดักจิกรรมการเคลือ่นไหว	โดยเฉพาะในรูปแบบของการเดินขบวน
ประท้วง	2.	องค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ	ซึง่หมายถงึองค์กรทีเ่ป็นทางการ	และมกัจะมบีทบาทใน
การเจรจา	ประสานงาน	และล๊อบบีร้ฐับาลและองค์กรระหว่างประเทศ	ในประเดน็ทางสงัคมต่างๆ	ทีอ่งค์กร
สนับสนุน	และ	3.	เครือข่ายการขับเคลื่อนประเด็นข้ามชาติ	ซึ่งหมายถึงเครือข่ายองค์กร	รวมทั้งตัวแสดง
ท่ีมเีป้าประสงค์บางประการร่วมกนัในการขบัเคลือ่นประเดน็ระหว่างประเทศ	โดยตวัแสดงทีอ่ยูใ่นเครอืข่าย
มทีีม่าจากหลากหลายภาคส่วน	ทัง้จากภาครฐั	องค์กรระหว่างประเทศ	บรรษทัข้ามชาต	ิภาคประชาสังคม
ระดับโลก	ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมข้ามชาต	ิและภาควิชาการ	ส�าหรบัความแตกต่างทีส่�าคญัของตวั
แสดงท้ังสามลักษณะข้างต้นมีด้วยกันหลายประการ	 ที่ส�าคัญอาทิ	 ยุทธวิธีและแนวทางการท�างาน	 โดย
องค์กรขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมข้ามชาตมิแีนวทางการท�างานหลักอยูท่ีก่ารจดักจิกรรมการเคล่ือนไหว
ชุมนุมประท้วง	 ขณะที่การท�างานขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศมักจะเป็นการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ	 และองค์กรระหว่างประเทศเป็นหลัก	 อย่างไรก็ตามในบางกรณีองค์กรพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติได้	ส�าหรับเครือข่าย
การขับเคลือ่นประเดน็ข้ามชาตจิะมุง่ขบัเคลือ่นประเดน็หนึง่ๆ	ผ่านการประสานงานกบัตวัแสดงจากหลากหลาย
ภาคส่วน

103	Mercea.	op.cit.,	p.	50.	
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ตอนที่ 11.3

กรณีศึกษาประชาสังคมในยุคปัจจุบัน

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ตอนที่	11.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
11.3.1		กรณีศึกษาประชาสังคม	และการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย
11.3.2		กรณีศึกษาประชาสังคม	และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
11.3.3		กรณีศึกษาประชาสังคม	ทุนทางสังคม	และการพัฒนาเศรษฐกิจ
11.3.4		กรณีศึกษาประชาสังคมระดับโลก

แนวคิด
1.	 	กรณศีกึษาประชาสงัคม	และการเปลีย่นเป็นประชาธปิไตยในทีน่ีจ้ะมุง่เน้นไปทีก่รณขีอง

ประเทศเกาหลีใต้เป็นหลัก	ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจเนื่องจาก
เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการอ�านาจนิยมมาอย่างยาวนานหลาย
ทศวรรษ	และแม้ว่าจะมคีวามพยายามเรียกร้องประชาธปิไตยแต่ความพยายามดังกล่าว
ล้วนแล้วแต่ประสบความล้มเหลว	ก่อนที่จะประสบความส�าเร็จใน	ค.ศ.	1987	กรณีของ
เกาหลีใต้สะท้อนให้เหน็ถงึบทบาทส�าคญัของตวัแสดงในภาคประชาสงัคมทีเ่รียกร้องและ
กดดันผู้น�าเผด็จการให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้ส�าเร็จ	และภายหลังการเปลี่ยน
ผ่าน	 ตัวแสดงในภาคประชาสังคมเองก็ได้มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความม่ันคงและ
ยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ผ่านการขยายจ�านวนองค์กร	 และปรับเปล่ียน
บทบาทจากเดิมที่อาจมุ่งเน้นการเคล่ือนไหวด้วยการชุมนุมประท้วงและใช้ความรุนแรง
เป็นหลกั	เป็นการเคล่ือนไหวด้วยแนวทางท่ีสนัตมิากขึน้	และอาศยัช่องทางของการเมอืง
เชิงสถาบันมากขึ้น	 ในระยะหลังยังเห็นได้ถึงการเกิดขึ้นของพลเมืองเน็ตที่ใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเป็นช่องทางระดมมวลชนในการชุมนุมประท้วง

2.	 	กรณศีกึษาขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในทีน่ีจ้ะยกกรณขีองประเทศประชาธปิไตยที่
พัฒนาแล้วมาเป็นตัวอย่างเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 จากกรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาพบว่า
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในหลายประการ	 ได้แก่	 ประการแรกยุทธวิธีของขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมได้เปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีมุ่ง่เน้นการชมุนมุประท้วงเป็นหลกั	เป็น
มุ่งเน้นยุทธวิธีท่ีผสมผสานมากขึ้น	 ลดความรุนแรงลงและเข้าไปเกี่ยวพันกับสถาบัน
ทางการเมอืงทีเ่ป็นทางการมากขึน้	ประการทีส่องขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมได้ยก
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	 	ระดับองค์กรให้มีความเป็นทางการและความเป็นมืออาชีพมากขึ้น	 ประการที่สาม	
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้อาศัยประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น	
และประการที่สี่ตัวแสดงทั้งในภาครัฐและเอกชนได้พยายามปรับตัวเข้าหาบทบาทของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น	โดยการเปิดพื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมมากขึ้น

3.	 	กรณีศึกษาประชาสังคม	 ทุนทางสังคม	 และการพัฒนาเศรษฐกิจในที่นี้จะยกกรณีของ
ประเทศก�าลังพัฒนามาเป็นตัวอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นกรณีนิการากัว	 อินเดีย	 และกรณีการ
ผลกัดนันโยบายสถาบนัการเงนิระดบัย่อยทีมี่จดุเร่ิมต้นในแถบเอเชียใต้ก่อนขยายตัวไป
ยังแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก	 บทเรียนส�าคัญจากกรณีศึกษาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าใน
ประเทศก�าลงัพัฒนารากฐานทนุทางสงัคมมกัจะมลีกัษณะของเครอืข่ายความร่วมมอืแบบ
ไม่เป็นทางการในแนวราบ	ซึง่ผู้คนในชนบทสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเหล่านีใ้น
ฐานะของโครงข่ายรองรับทางสงัคมยามเมือ่เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิและใช้ประโยชน์
ในการลดต้นทนุการผลติจากการแลกเปลีย่นแรงงาน	การด�าเนนินโยบายส่งเสรมิสถาบนั
การเงนิระดบัย่อยเองก็อาศัยประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือดงักล่าว	ผ่านการปล่อย
กู้แบบกลุม่	และให้สมาชิกในกลุม่ค�า้ประกนัซ่ึงกนัและกนั	อย่างไรกต็ามในการขบัเคลือ่น
การพัฒนาการอาศัยเพียงทุนทางสังคมแบบเครือข่ายความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ
อาจจะไม่เพยีงพอ	จ�าเป็นต้องสร้างทนุทางสงัคมประเภทอืน่ๆ	โดยเฉพาะทุนทางสงัคม
ทีเ่ช่ือมโยงกับสถาบนัหรอืองค์กรภายนอก	เพือ่ดึงพลงัจากภายนอกเข้ามาช่วยขับเคลือ่น
การพัฒนาในชนบท

4.	 	กรณศีกึษาประชาสงัคมระดบัโลกในทีน่ีจ้ะยกกรณขีบวนการยดึครองท่ีเร่ิมต้นจากวอลล์
สตรีตใน	 ค.ศ.	 2011	 ก่อนจะขยายไปเกือนหนึ่งพันหัวเมืองทั่วโลก	 กรณีดังกล่าวเป็น
ขบวนการเคลือ่นไหวทีป่ราศจากโครงสร้างองค์กร	ปราศจากผูน้�า	และปราศจากประเดน็
หลกัทีต้่องการเรยีกร้องเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลง	โดยในการเคล่ือนไหวอาศยัเครือข่าย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส�าคัญ	 โดยไม่มีองค์กรที่เป็นแกนน�าหรือผู้น�าการชุมนุม	 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมชุมนุม	 รวมถึงร่วมกิจกรรม	 และน�าเสนอประเด็นที่ต้องการ
เรียกร้องได้ในพื้นที่การชุมนุมที่ขบวนการท�าการยึดครองอยู่	 ขณะเดียวกันโครงสร้าง
การตัดสินใจของขบวนการจะอยู่บนฐาน	 “สมัชชา”	 ที่ใช้หลักฉันทามติในการตัดสินใจ
เป็นหลกั	และแม้ว่าขบวนการยดึครองจะไม่มปีระเดน็หลกัทีต้่องการน�าเสนอ	มเีพยีงแต่
การ	 “ก่อรูป”	 ประเด็นการเคลื่อนไหวบนฐานที่ต้องการเรียกร้องให้พลเมืองร้อยละ	 99	
ออกมาแสดงพลังเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงในการจัดการปกครองที่แนวนโยบายมักจะ
เอื้อประโยชน์ต่อคนร้อยละ	 1	 เสมอ	 แต่การก่อรูปในลักษณะดังกล่าวได้สร้างแรงดึงดูด
ให้กับพลเมอืงในทีต่่างๆ	ทัว่โลกลกุขึน้มาเข้าร่วมขบวนการดงักล่าว	และจดัตัง้ขบวนการ
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	 	ดังกล่าวในพื้นที่ของตนเอง	 ในแง่น้ีสิ่งที่ขบวนการยึดครองด�าเนินการจึงเปรียบเสมือน
กับการ	 “เปิดพื้นท่ีสาธารณะ”	 ในรูปแบบใหม่	 และขับเคล่ือนโลกาภิวัตน์จากข้างล่าง
เพื่อถ่วงดุลโลกาภิวัตน์จากข้างบน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	11.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายกรณีศึกษาประชาสังคมในลักษณะต่างๆ	ได้
2.		เชื่อมโยงบทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษาดังกล่าวเข้ากับแนวคิดประชาสังคมได้
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เรื่องท่ี 11.3.1

กรณีศึกษาประชาสังคมและการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย

ในกรณีศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมและการเปล่ียนผ่านสู่ประชาธิปไตยในที่นี้จะยกกรณี
ของประเทศเกาหลีใต้มาท�าการศึกษาด้วยเหตุผลส�าคัญสองประการ	 ได้แก่	ประการแรก	 เกาหลีใต้เป็น
ประเทศที่มีพัฒนาการทางการเมืองที่ค่อนข้างน่าสนใจ	 กล่าวคือก่อนที่เกาหลีใต้จะเปล่ียนผ่านมาเป็น
ประชาธปิไตยใน	ค.ศ.	1987	เกาหลใีต้ได้อยูภ่ายใต้การปกครองของเผด็จการอ�านาจนยิมมาอย่างยาวนาน	
ท้ังอ�านาจนยิมภายใต้รฐับาลพลเรอืนภายหลังสงครามเกาหล	ีและภายใต้รัฐบาลทหารตัง้แต่ทศวรรษที	่1960	
จนถึงก่อนการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย	 และแม้ว่าจะมีความพยายามในการเรียกร้องประชาธิปไตย
ครั้งใหญ่อย่างน้อยสองครั้ง	 นั่นคือใน	 ค.ศ.	 1960	 ซึ่งน�าไปสู่การสิ้นสุดอ�านาจของระบอบอ�านาจนิยมภาย
ใต้รัฐบาลพลเรือน	แต่ก็ตามมาด้วยการยึดอ�านาจของปักจองฮี	(Park	Chung-hee)	และอีกครั้งหนึ่งหลัง
การลอบสังหารประธานาธิบดีปักจองฮี	ใน	ค.ศ.	1979	แต่ความพยายามเรียกร้องประชาธิปไตยในครั้งนั้น
ก็ตามมาด้วยการยึดอ�านาจของนายพลชอนดูฮวาน	 (Chun	Doo-hwan)	และเหตุการณ์การปราบปราม
ประชาชนครั้งใหญ่ที่เมืองกวางจู	(Gwangju)	ในเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.	1980

ประการที่สอง	ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยใน	ค.ศ.	1987	พัฒนาการทางการ
เมืองที่ตามมาก็มีความน่าสนใจเช่นกัน	 การเมืองเกาหลีใต้ประสบกับความท้าทายที่ส�าคัญหลายประการ	
ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีช่นะการเลอืกตัง้หลงัจากเปลีย่นผ่านเคยเป็นหนึง่ในกลุ่มผูน้�าทหารทีเ่ข้าร่วมการยดึอ�านาจ
ร่วมกบันายพลชอนดฮูวาน	การเกดิขึน้ของวิกฤตเศรษฐกิจใน	ค.ศ.	1997	การสลบักนัขึน้สูอ่�านาจของฝ่าย
อนรุกัษนิยม	และฝ่ายหัวก้าวหน้า	และการทีป่ระธานาธบิดถูีกถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	(impeachment)	
ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจว่าประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ยังคงอยู่บนเส้นทางของความ
มั่นคงและยั่งยืนได้	 โดยไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนกลับไปสู่เผด็จการอ�านาจนิยมแต่อย่างใด	 จาก
พัฒนาการทางการเมอืงดงักล่าวของเกาหลใีต้เป็นทีน่่าสนใจว่าภาคประชาสงัคมมบีทบาทในลกัษณะใด	ทัง้
บทบาทในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย	 และบทบาทภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประชาธิปไตย	 ส�าหรับการศึกษาการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้นั้น	 ที่ผ่านมาเคยมีการ 
น�าเสนอมุมมองไว้หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของชนช้ันน�าในการประนีประนอม	 โดยเฉพาะในช่วง
จังหวะเวลาของการร่างรฐัธรรมนญู104	อทิธพิลจากภายนอกประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดนัจากสหรัฐอเมรกิา105  
 

104	ดู	Carl	Saxer.	(2002).	From	Transition	to	Power	Alternation:	Democracy	in	South	Korea,	1987-1997.	
London:	Routledge.	

105	ดู	James	Fowler.	(1999).	“The	United	States	and	South	Korean	Democratization.”	Political Science 
Quarterly,	114:2,	pp.	265-288.	



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

11-52 ความคิดทางการเมืองและสังคม

และการเป็นเจ้าภาพโอลมิปิกฤดรู้อนใน	ค.ศ.	1988106	อย่างไรกต็ามกรณศีกึษาในทีน่ีจ้ะมุง่เน้นบทบาทของ
ภาคประชาสังคมเป็นส�าคัญ

ก่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยใน	 ค.ศ.	 1987	 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเผด็จการกับ
ภาคประชาสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต	 กล่าวคือภายหลังการข้ึนสู่อ�านาจจากการรัฐประหาร	
รัฐบาลเผด็จการทหารได้ท�าการปราบปรามประชาชนคร้ังใหญ่ที่เมืองกวางจูดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	
หลังจากน้ันรฐับาลยงัได้ด�าเนนินโยบาย	“กวาดล้างสังคม”	(Chonghwa	หรอื	Cleanse)	โดยท�าการจบักมุ
นักการเมือง	 800	 คน	 ข้าราชการและนักธุรกิจกว่า	 8,000	 คน	 นักหนังสือพิมพ์	 นักศึกษา	 อาจารย์
มหาวิทยาลยั	ผูน้�าแรงงานอกีกว่า	37,000	คนเพือ่ส่งเข้าแคมป์ปรับเปลีย่นทศันคต	ิ(Purification	Camp)	
ที่อยู่ในหุบเขาห่างไกล	เพื่อ	“ผ่านการศึกษาใหม่”	(re-education)	ตามที่รัฐบาลต้องการ	จากนั้นรัฐบาล
ได้ออกกฎหมาย	“เพื่อปกป้องสังคม”	(Act	for	Protection	of	Society)	โดยมอบอ�านาจรัฐบาลในการ
จับกุมและคุมขัง	“บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม”	7-10	ปี	โดยมีผู้ที่ถูกจับกุมภายใต้กฎหมายนี้กว่า	6,000	คน	
และในท้ายทีส่ดุรฐับาลได้ปรบัแก้กฎหมายความมัน่คงของรฐั	โดยเพิม่ค�าว่า	“พฤตกิรรมต่อต้านรฐั”	ไว้ใน
พฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็น	“ภัย”	ต่อความมั่นคงของรัฐ	ซึ่งโทษของผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวคือจ�าคุกตลอด
ชีวิตหรือประหารชีวิต107

การปราบปรามและกดทับภาคประชาสังคมของรัฐบาลเผด็จการทหารได้เริ่มผ่อนคลายขึ้นในช่วง
ปลาย	ค.ศ.	1983	โดยรัฐบาลได้อนญุาตให้อาจารย์และนกัศกึษากลบัเข้ามหาวทิยาลยั	สาเหตสุ�าคญัทีรั่ฐบาล
ด�าเนินการเช่นนั้นเนื่องจากต้องการหาเสียงให้กับพรรค	Democratic	Justice	ที่ตั้งขึ้นมาเป็นฐานอ�านาจ
ทางการเมืองของประธานาธบิดี	นกัศกึษาในเกาหลใีต้ได้อาศยัโอกาสนีใ้นการรวมตวัตัง้พนัธมติรนกัศกึษา
แห่งชาติต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย	 (Chonhangnyon	 หรือ	National	 Student	 Coalition	 for	Democ-
racy	Struggle)	โดยองค์กรดังกล่าวเป็นการรวมตัวของนักศึกษาจาก	42	มหาวิทยาลัยและนับได้ว่าเป็น
ครัง้แรกท่ีนกัศกึษารวมตวักันทัว่ประเทศหลงัจากเหตกุารณ์ขบัไล่ประธานาธบิดอีซีงึมนั	(Syngman	Rhee)	
ใน	ค.ศ.	1960108	ในช่วงเวลาระหว่าง	ค.ศ.	1984-ค.ศ.1987	ที่พื้นที่ทางการเมืองเริ่มเปิดออกมากขึ้น	ภาค
ประชาสังคมได้ท�าการเคลือ่นไหวในสามระดบัเพือ่เรยีกร้องประชาธปิไตย	กล่าวคอืในระดบัแรกกลุม่องค์กร
ภาคประชาสังคมต่างออกแถลงการณ์เรยีกร้องให้ปรับแก้รัฐธรรมนญู	โดยให้เลอืกตัง้ประธานาธบิดโีดยตรง	
เรียกร้องให้รัฐบาลเคารพสิทธิมนุษยชน	 และค�านึงเร่ืองความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ	 ในระดับที่สอง
พรรคการเมอืงฝ่ายค้านได้พยายามล่ารายชือ่ประชาชนเรยีกร้องให้แก้ไขรฐัธรรมนญู	และในระดบัทีส่าม	มี
การเดินขบวนทั่วประเทศน�าโดยนักศึกษา109	 โดยจ�านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมชุมนุมประท้วงได้เพิ่มขึ้นจาก

106	ดู	David	Black	and	Shona	Bezanson.	(2004).	“The	Olympic	Games,	Human	Rights	and	Democrati-
zation:	Lessons	from	Seoul	and	Implications	for	Beijing.”	Third World Quarterly,	25:7,	pp.	1250-1253.	

107	Bruce	Cumings.	 (2002).	“Civil	Society	 in	West	and	East.”	 in	Charles	K.	Armstrong.	 (Ed).	Korean 
Society: Civil Society, Democracy and the State.	London:	Routledge.	p.	26.	

108	Sunhyuk	Kim.	(2000).	The Politics of Democratization in Korea: The Role of Civil Society.	Pittsburgh:	
University	of	Pittsburgh	Press.	p.	94.	

109 Ibid.,	pp.	95-96.	
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เดมิ	ค.ศ.	1985	ทีม่จี�านวน	469,000	คน	เป็น	930,644	คนใน	ค.ศ.	1987	(ทัง้นีน้กัศกึษาระดบัมหาวทิยาลัย
ในเกาหลีใต้	ณ	ค.ศ.	1986	มีจ�านวนทั้งหมด	1,242,000	คน)110

เหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็น	 “ตัวจุดชนวน”	 การเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ของ
ประชาชนทัว่ประเทศในเดือนมถินุายน	ค.ศ.	1987	คอื	รายงานการละเมดิทางเพศของนางสาวควอน	ยองซกุ	
(Kwon	Yong-suk)	นกัศกึษามหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซลทีป่กปิดวฒุกิารศกึษาเพือ่ท�างานในโรงงาน	และ
ปลุกระดมคนงานให้ตัง้สหภาพแรงงานขึน้มา	หลงัจากทีเ่ธอถกูจบั	เธอถกูต�ารวจล่วงละเมดิทางเพศ	แทนที่
เธอจะปิดบงัเหตุการณ์ดงักล่าว	เธอกลบัประกาศต่อสาธารณะอนัน�ามาซึง่ความไม่พอใจในหมูน่กัศกึษาและ
ประชาชนอย่างมาก	เหตกุารณ์ต่อมาคือการเสยีชีวติจากการถกูทรมานโดยต�ารวจของนายปักชองโชล	(Pak	
Chong-chol)	นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลในเดือนมกราคม	ค.ศ.	1987111	ในเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	
1987	 ความไม่พอใจของประชาชนกลุ่มต่างๆ	 ได้ส่งผลท�าให้เกิดการรวมตัวของประชาชนทั่วประเทศครั้ง
ใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์การเมอืงเกาหลใีต้	ประชาชนในเมอืงต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นกวางจ	ูโซล	แทก	ูพซูาน	
อินชอน	รวมถึงเมืองเล็กๆ	ได้ออกมารวมตัวกันเรียกร้องประชาธิปไตย	ภายใต้องค์กรกลางที่ชื่อว่า	“สภา
แห่งชาติเพื่อรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย”	 (Minju	Heonbeop	 Jaengchwi	Gungmin	Undong	
Bonbu	หรือ	National	Council	for	the	Democratic	Constitution)	โดยองค์กรดังกล่าวได้น�า	“การ
เคลื่อนขบวนโดยสันติเพื่อประชาธิปไตย”	 (grand	peace	march	 for	democracy)	 ใน	34	หัวเมืองทั่ว
ประเทศ	เฉพาะในเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	1987	เพียงเดือนเดียว	มีการเคลื่อนไหวรวม	3,362	ครั้ง	และมีคน
เข้าร่วมกว่า	1	ล้านคน	(มีการส�ารวจพบว่ารัฐบาลได้ใช้แก๊สน�้าตาถึง	673,588	หีบ	คิดเป็นเงินกว่า	12	พัน
ล้านวอน	ใน	ค.ศ.	1987	เพียงปีเดียว)112

ในท้ายที่สุดด้วยแรงกดดันจากการเดินขบวนทั่วประเทศของประชาชนท�าให้ประธานาธิบดีชอน
ต้องยอมออกแถลงการณ์ในวันที่	 29	 มิถุนายนให้มีการปฏิรูปการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญตามประเด็น
ต่างๆ	ท่ีมีข้อเรยีกร้อง	(เช่น	การคนืสทิธพิลเมอืงให้กบัคมิแดจงุ	ปล่อยตวันกัโทษทางการเมอืงอืน่ๆ	ยกเลกิ
การปิดกั้นและแทรกแซงสื่อ	 ให้อิสระแก่มหาวิทยาลัยในการเคลื่อนไหว	 สนับสนุนพรรคการเมือง	 รวมทั้ง
การปฏริปูทางสงัคมอืน่ๆ	)	แม้ว่าก่อนหน้านัน้เพยีงไม่กีเ่ดอืนชอนดฮูวานออกมาประกาศว่าจะไม่ยอมตาม
กระแสเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตาม

ในช่วงหลังการเปลี่ยนผ่านบทบาทของภาคประชาสังคมยังคงมีความตื่นตัวอย่างมาก	 อย่างไร
ก็ตามคุณลักษณะของภาคประชาสังคมในช่วงเวลานี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน	 ประการแรก 

110	George	Katsiaficas.	(2012).	Asia’s Unknown Uprising Vol.I: South Korean Social Movements in the 
20th Century.	California:	PM	Press.	pp.	258-260.	

111	John	Kie-Chiang	Oh.	(1999).	Korean Politics: The Quest for Democratization and Economic Devel-
opment.	Ithaca:	Cornell	University	Press.	p.	71.	

112	Chung	Chulhee.	 (2002).	 “Social	Movement	Organizations	 and	 the	 June	Uprising.”	 In	Korean	Na-
tional	Commission	for	UNESCO.	(Ed).	Korean Politics: Striving for Democracy and Unification.	Seoul:	Hollym.	
pp.	236-7.;	Sunhyuk	Kim.	(2011).	“Democratization	and	Social	Movement	in	South	Korea:	A	Civil	Society	Per-
spective.”	In	Jeffrey	Broadbent	and	Vickey	Brockman.	(Eds.)	East Asian Social Movements: Power, Protest and 
Change in a Dynamic Region.	New	York:	Springer.	pp.	141-156.	
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จ�านวนองค์กร	และเครือข่ายองค์กรในภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น	โดยในจ�านวนองค์กรในภาคประชาสังคม
ทั้งหมด	 4,023	 องค์กรใน	 ค.ศ.	 2000	 ราวร้อยละ	 56	 ขององค์กรเหล่านี้ก่อตั้งในช่วงทศวรรษที่	 1990113 
หากพิจารณาเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคลื่อนไหวในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมจะพบว่า	 องค์กรเหล่านี้
ขยายตวัอย่างรวดเรว็ในยคุหลงัการเปลีย่นผ่านไปสูป่ระชาธปิไตย	โดยระหว่าง	ค.ศ.	1988-2005	มอีงค์กร
ทีเ่กิดข้ึนใหม่ถงึ	406	องค์กร	เทยีบกบัจ�านวนองค์กรในช่วงระหว่าง	ค.ศ.	1963-1987	ทีม่ทีัง้หมดเพยีง	22	
องค์กร114	 นอกจากจ�านวน	 “องค์กร”	 จะเพิ่มขึ้นแล้ว	 จ�านวน	 “เครือข่ายองค์กร”	 ก็เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน	
โดยพบว่าเครือข่ายองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วง	 6	 ปีหลังการเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยคิดเป็นกว่า 
ร้อยละ	70	ของเครือข่ายองค์กรทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่าง	ค.ศ.	1945-1993115

นอกจากจ�านวนองค์กรจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 ประชาชนยังมีความตื่นตัวในการเข้าไปม ี
ส่วนร่วมในองค์กรสมาคมเหล่านีม้ากขึน้ด้วยเช่นกัน	เหน็ได้จากใน	ค.ศ.	1999	พบว่าร้อยละ	14	ของพลเมือง
ท่ีมีอายุมากกว่า	 20	 ปีขึ้นไปได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัคร	 ขณะเดียวกันพลเมืองจ�านวนไม่น้อย
เลอืกท่ีจะสนับสนุนองค์กรในภาคประชาสงัคมผ่านการเข้าเป็นสมาชกิ	และจ่ายเงนิสนบัสนนุการด�าเนนิการ	
ดงัจะพบว่าองค์กรขนาดใหญ่ดงัเช่น	“กลุม่พลเมอืงเพือ่ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม”	(People’s	Solidar-
ity	for	Participatory	Democracy:	PSPD)	และ	“พันธมิตรพลเมืองเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ”	
(Citizens’	Coalition	for	Economic	Justice:	CCEJ)	มียอดสมาชิกกว่า	12,200	และ	35,000	คนตาม
ล�าดับ	และมีเงินรายได้ประจ�าปี	(ส่วนมากมาจากค่าสมาชกิ)	ราว	1	ล้านดอลลาร์สหรัฐและ	1.8	ล้านดอลลาร์
สหรฐัตามล�าดับ	อย่างไรกต็ามหากพจิารณาในภาพรวมจะพบว่าองค์กรในภาคประชาสงัคมส่วนมากมักจะ
เป็นองค์กรขนาดกลางทีม่สีมาชิกระหว่าง	100-1,000	คน	(ร้อยละ	69)	มเีพียงองค์กรราวร้อยละ	10	เท่านัน้
ที่มีฐานสมาชิกมากกว่า	1	หมื่นคน116

ประการที่สอง	 แม้ว่าในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่าน	 การปะทะกันระหว่างภาคประชาสังคมและ
ภาครฐัยังคงอยู่ในระดบัสงู	เหน็ได้จากในช่วง	3	ปีแรกของการด�ารงต�าแหน่งของรฐับาลโนแทอ	ู(Roh	Tae	
Woo)	ตัวเลขของผู้ที่ถูกจับกุมด้วยข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง	เช่น	การชุมนุมประท้วง	มีสูงถึง	4,300	
คน	เทียบกับจ�านวนผู้ที่ถูกจับกุมด้วยข้อหาลักษณะเดียวกันนี้ตลอดช่วงเวลา	8	ปีของรัฐบาลชอนดูฮวาน
ที่มีจ�านวน	4,700	คน	อย่างไรก็ตาม	 เมื่อเวลาผ่านไปการปะทะกันระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐมี
แนวโน้มทีล่ดจ�านวนลง	เหน็ได้จากจ�านวนความขดัแย้งทัง้หมดระหว่างสหภาพแรงงานและภาครฐัระหว่าง	
ค.ศ.	1990-ค.ศ.	1995	ที่ลดจ�านวนลงเหลือ	1,144	ครั้ง	เทียบกับใน	ค.ศ.	1987	และ	ค.ศ.	1989	ที่มีจ�านวน

113	Euiyong	Kim.	(2009).	“The	Limits	of	NGOs-Government	Relations	in	South	Korea.”	Asian Survey, 
49:5,	p.	876.	

114	Chang	Bum	Ju.	(2011).	“The	Consequences	of	Government	Funding	for	Environmental	NGOs	in	South	
Korea.”	 in	Gi-Wook	 Shin	 and	 Paul	Y.	Chang.	 (Eds.).	South Korean Social Movements: From Democracy to 
Civil Society.	London:	Routledge.	p.	137.	

115	Sunhyuk	Kim.	(2000).	op.cit.,	p.	108.	
116	Euiyong	Kim.	op.cit.,	pp.	875-879,	885.	
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ถงึ	3,749	ครัง้	และ	1,616	ครัง้ตามล�าดบั117	ความเปลีย่นแปลงในแง่นีส้ะท้อนให้เหน็ถงึการปรบัระดบัความ
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและประชาสังคมในเกาหลีใต้

ประการที่สาม	 นักเคลื่อนไหวจ�านวนไม่น้อยได้ปรับเปล่ียนบทบาทจากเดิมที่เคล่ือนไหวในภาค
ประชาสังคมเป็นการเข้าสู่การเมืองเชิงสถาบันมากขึ้น	โดยในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งที่	16	และ	17	
เมื่อ	 ค.ศ.	 2000	 และ	 ค.ศ.	 2004	 มีสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภาที่เคยมีบทบาทเป็นนักเคลื่อนไหวในภาค
ประชาสังคมถงึร้อยละ	35	และสดัส่วนดงักล่าวจะสงูถึงราวร้อยละ	50	ในกรณสีมาชกิรัฐสภาทีม่าจากพรรค
หวัก้าวหน้า118	องค์กรในภาคประชาสงัคมบางกลุม่พยายามจดัตัง้พรรคการเมอืงของตนเอง	ดงัเช่น	พรรค
กรีนสังคมประชาธิปไตย	(Green	Social	Democratic	Party)	ขณะเดียวกันนักเคลื่อนไหวบางคนได้เข้า
สู่วงการการเมืองผ่านการลงสมคัรในการเมืองระดบัท้องถ่ิน	โดยตวัอย่างของนักเคล่ือนไหวทีป่ระสบความ
ส�าเร็จได้รับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นคือนายปักวอนซุน	 (Park	Won-soon)	 ผู้เคยเป็นนักเคลื่อนไหว
เร่ืองสทิธมินษุยชน	และเป็นผูก่้อตัง้หน่ึงในองค์กรพฒันาเอกชนทีใ่หญ่และมบีทบาทมากทีส่ดุนัน่คอื	“กลุม่
พลเมืองเพื่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”	 (PSPD)	 ก่อนจะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการกรุงโซลใน	 ค.ศ.	
2011119	นอกจากบทบาทในฐานะนกัการเมืองแล้ว	อกีหนึง่บทบาทส�าคญัของตัวแสดงจากภาคประชาสงัคม
ในการเมืองเชิงสถาบันคือ	 การเข้าไปมีบทบาทในคณะกรรมาธิการหรือคณะที่ปรึกษาต่างๆ	 ของรัฐบาล	
โดย	ณ	สิน้	ค.ศ.	2000	มตีวัแทนองค์กรประชาสงัคมเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมาธกิารหรอืทีป่รกึษาจ�านวน	
257	คนใน	92	คณะ120

ประการที่สี่	การเกิดขึ้นของ	“พลเมืองเน็ต”	(netizens)	และบทบาทของกลุ่มพลเมืองเน็ตในการ
เปิดพื้นที่การเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม	 กรณีส�าคัญที่สะท้อนความตื่นตัวของพลเมืองเน็ตคือการ
เคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับฐานทัพอเมริกันในเกาหลีใต้	 กรณีดังกล่าวเกิดข้ึนเม่ือเกิดเหตุทหาร
อเมรกัินขับรถชนเด็กนกัเรยีนหญงิสองคนเสยีชีวิตใน	ค.ศ.2002	ในกรณดีงักล่าว	Ohmynews	สือ่ออนไลน์
สายหัวก้าวหน้าในเกาหลีใต้ได้ติดตามรายงานข่าวอย่างใกล้ชิด	และหนึ่งในผู้รายงานข่าวได้จุดประเด็นให้
กับขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ใช้	 “การจุดเทียน”	 เป็นสัญลักษณ์	 (candlelight	vigil	movement)	
ขบวนการดงักล่าวได้เคลือ่นไหวตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน	ค.ศ.	2002	จนถงึเดอืนมิถนุายน	ค.ศ.	2004	รวม
กว่า	422	ครัง้	กรณทีีส่องเกดิขึน้ใน	ค.ศ.	2008	ในการเคลือ่นไหวต่อต้านการน�าเข้าเนือ้ววัจากสหรฐัอเมรกิา121 
ในครั้งนี้คุณลักษณะของการเคลื่อนไหวแตกต่างออกไป	จากเดิมใน	ค.ศ.	2002	ผู้จุดประกายคือผู้รายงาน 
 

117	Katsiaficas.	op.cit.,	pp.	339-343.	
118	Sookyung	Kim	and	Paul	Y.	Chang.	(2011).	“The	Entry	of	Past	Activists	into	the	National	Assembly	

and	South	Korea’s	Participation	in	the	Iraq	War.”	in	South Korean Social Movements.	p.	127.	
119	Hee-Yeon	Cho.	 (2013).	 “Changes	 in	 Social	Movements	 in	 the	 Post-dictatorship	Context	 in	 South	

Korea-focused	on	Three	Dimensions.”	in	Hee-Yeon	Cho,	Lawrence	Surendra	and	Hyo-Je	Cho.	(Eds.).	Contem-
porary South Korean Society: A Critical Perspective.	London:	Routledge.	pp.	78-81.	

120	Kim	Pan	Suk.	(2002).	“The	Development	of	Korean	NGOs	and	Governmental	Assistance	to	NGOs.”	
Korea Journal,	42:2,	pp.	280-281.	

121	ดูรายละเอียดของขบวนการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ใน	นิธิ	เนื่องจ�านงค์.	(2551).	“การเมืองว่าด้วยเรื่องของ	(เนื้อ)	วัว
ในเกาหลีใต้:	โลกาภิวัตน์	และชาตินิยม”	วารสารสังคมศาสตร์,	39:1,	น.	248-282.	
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ข่าวในสื่อออนไลน์	ในการเคลื่อนไหว	ค.ศ.	2008	ชุมชนออนไลน์เป็นผู้ปลุกกระแสดังกล่าว	โดยกลุ่มคนที่
มบีทบาทส�าคญัอย่างมากในช่วงแรกคอืกลุม่เดก็นกัเรียนมธัยมทีค่ดิเป็นสดัส่วนกว่าร้อยละ	60	ของผูช้มุนมุ
ท้ังหมด	และต่อมามขีบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมกว่า	1	พนัองค์กรเข้าร่วมเคลือ่นไหว122	ทัง้นีม้กีารชีใ้ห้
เห็นว่านัยส�าคัญประการหนึ่งของการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลเมืองเน็ตคือความรุนแรงในการรณรงค์
เคล่ือนไหวจะมีน้อยลง	 จากเดิมที่การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมมักจะมีชื่อเสียงเรื่องการใช้ความ
รุนแรง123

ประการท่ีห้า	 องค์กรในภาคประชาสังคมได้เพิ่มระดับความเป็นองค์กร	 และความเป็นมืออาชีพ
มากยิ่งขึ้น	ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	หลายองค์กรสามารถสร้างฐานสมาชิก	และสามารถเคลื่อนไหวได้
อย่างเป็นอิสระจากเงินสนับสนุนของสมาชิก	 ขณะเดียวกันองค์กรในภาคประชาสังคมไม่น้อยเร่ิมพัฒนา
ความเป็นองค์กร	 และความเป็นมืออาชีพในการท�างานมากข้ึน	 มีการจ้างพนักงานถาวรเพื่อขับเคล่ือน
ภารกิจขององค์กร	ขณะที่หลายองค์กรในภาคประชาสังคมขนาดใหญ่ได้ตั้ง	“หน่วยงานวิจัยเชิงนโยบาย”	
(think	 tank)	 ของตนขึ้นมาเพื่อท�าการศึกษาข้อมูลในเชิงเทคนิคเพื่อใช้ในการก�าหนดจุดยืนเชิงนโยบาย
ของตน	 ด้วยศักยภาพดังกล่าวท�าให้องค์กรในภาคประชาสังคมสามารถเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการ
ก�าหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างมนี�า้หนกั	จากการศกึษาประเดน็นโยบายกว่า	43	ประเด็นพบว่าองค์กร
ในภาคประชาสังคมสามารถเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการก�าหนดนโยบายได้ถึงร้อยละ	 36	 และสัดส่วน
การเข้าไปมีส่วนร่วมอาจเพิ่มได้มากกว่าร้อยละ	50	ในบางประเด็นนโยบาย	โดยเฉพาะประเด็นนโยบายที่
ไม่ใช่เรือ่งเศรษฐกจิ124	ด้วยเหตนุีถ้งึกับมกีารตัง้ข้อสงัเกตว่าองค์กรในภาคประชาสงัคมของเกาหลใีต้มีความ
เป็นสถาบันมากเกินไป	(over-institutionalization)125

ในภาพรวม	หากประเมินทศิทางการเปลีย่นแปลงในภาคประชาสงัคมของเกาหลใีต้หลงัจากเปลีย่น
ผ่านไปสู่ประชาธิปไตย	 และนัยที่มีต่อการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตย	 อาจกล่าวได้ว่า
ในช่วงแรกหลังจากการเปลีย่นผ่านบทบาททีค่่อนข้างมมีากของตวัแสดงในภาคประชาสังคม	และการปะทะ
กนัด้วยความรนุแรงระหว่างรฐับาลและภาคประชาสงัคมได้สร้างความกังวลให้กบัหลายฝ่ายว่าสถานการณ์
ดงักล่าวอาจส่งผลต่อความไร้เสถยีรภาพ	และกระทบต่อความชอบธรรมของรัฐบาลในระบอบประชาธปิไตย	
อย่างไรก็ตามเม่ือเวลาผ่านไปตวัแสดงในภาคประชาสงัคมเร่ิมปรับบทบาท	และแนวทางการเคลือ่นไหวโดย
มุง่เน้นทีก่ารเมืองเชงิสถาบนัมากขึน้	ขณะเดยีวกนัยงัได้พฒันาความเป็นองค์กรและความเป็นมอือาชพีใน 
 

122	Jinsun	Lee.	(2013).	“The	Netizen	Movement:	A	New	Wave	in	the	Social	Movements	of	Korea.”	in	
Contemporary South Korean Society.	pp.	131-135.	

123	Yong	Cheol	Kim	and	June	Woo	Kim.	 (2009).	“South	Korean	Democracy	 in	 the	Digital	Age:	The	
Candlelight	Protests	and	the	Internet.”	Korea Observer,	40:1,	p.	61.	

124	Jiso	Yoon.	(2016).	Advocacy and Policymaking in South Korea: How the Legacy of State and So-
ciety Relationships Shape Contemporary Public Policy.	New	York:	State	University	of	New	York	Press.	pp.	45-
46.	

125	Il-Pyo	Hong.	(2015).	“The	Pressure	of	‘Dual	De-institutionalization’	and	the	Institutionalized	Response	
of	Social	Movements	 in	Kore.”	 in	Eun-Jeung	Lee	and	Hanness	B.	Mosler.	 (Eds.).	Civil Society on the Move: 
Transition and Transfer in Germany and South Korea.	Frankfurt:	Peter	Lang.	pp.	66-78.	
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การท�างานมากข้ึน	นอกจากนีก้ารเกดิขึน้ของกระแส	“พลเมอืงเนต็”	พร้อมกบัการใช้เครือข่ายอนิเทอร์เนต็
เป็นเครือ่งมือในการระดมการเคลือ่นไหวยังส่งผลตามมาท�าให้แนวทางการเคลือ่นไหวของตวัแสดงในภาค
ประชาสงัคมของเกาหลใีต้มคีวามรนุแรงลดน้อยลงอย่างมาก	ทศิทางความเปลีย่นแปลงทัง้หมดนีอ้าจกล่าว
ได้ว่าส่งผลท�าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างภาครฐัและภาคประชาสงัคมมแีนวโน้มทีจ่ะเผชญิหน้ากนัน้อยลง	และ
เอื้อต่อการสร้างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในเกาหลีใต้มากขึ้น

กิจกรรม 11.3.1

จงอธิบายแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของภาคประชาสังคมในเกาหลีใต้ภายหลังจากการเปลี่ยน
ผา่นไปสู่ประชาธิปไตย	และนัยของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มตี่อการสร้างความมัน่คงและยั่งยนืใหก้ับ
ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้

แนวตอบกิจกรรม 11.3.1

แนวโน้มส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมในประเทศเกาหลีใต้มีดัง 
ต่อไปนี้	 ประการแรก	 การเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ	 ที่สะท้อนจากจ�านวนองค์กร	 และสมาชิกในองค์กร
ภาคประชาสังคมของเกาหลีใต้ที่เพิ่มมากขึ้น	 เช่นเดียวกับความหลากหลายของประเด็นที่เคลื่อนไหวที่มี
มากขึ้นด้วยเช่นกัน	ประการที่สอง	การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ	ที่สะท้อนจากการเพิ่มระดับความเป็น
องค์กร	และความเป็นมืออาชีพในการด�าเนินการมากขึ้น	รวมทั้งการที่องค์กรในภาคประชาสังคมสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะได้มากขึ้น	ขณะเดียวกันยังสะท้อนจากการเกิด
ขึ้นของแนวโน้มใหม่ๆ	 นั่นคือการต่ืนตัวของพลเมืองเน็ต	 และบทบาทของคนกลุ่มนี้ในการขับเคลื่อน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 ทิศทางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่อนข้างส่งผลกระทบในแง่บวกต่อการ
สร้างความม่ันคงและยัง่ยนืให้กบัประชาธปิไตย	เนือ่งจากคณุลักษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างภาครฐัและ
ภาคประชาสังคมไม่ได้เป็นแบบเผชิญหน้า	 และขัดแย้งรุนแรงดังเช่นเดิม	 อีกทั้งยังมีการท�างานร่วมกันใน
หลายด้าน
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เรื่องท่ี 11.3.2

กรณีศึกษาประชาสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

กรณีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในที่นี้จะมุ่งเน้นในการให้ภาพทิศทางการเปลี่ยนแปลง	
และการปรับตัวของทั้งขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 ภาครัฐ	 รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 โดยจะ
จ�ากัดขอบเขตเฉพาะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก

งานชิน้แรกทีจ่ะกล่าวถงึในทีน่ีเ้ป็นงานทีศ่กึษาเหตกุารณ์ท่ีเกีย่วข้องกบักจิกรรมของภาคประชาสงัคม
ในชิคาโก	 สหรัฐอเมริกา	 ระหว่าง	 ค.ศ.	 1970-ค.ศ.	 2000	 กว่า	 4,000	 เหตุการณ์	 ของโรเบิร์ต	 แซมสัน	
(Robert	 Samson)	 และคณะ	ข้อค้นพบส�าคัญของงานชิ้นนี้คือ	 คุณลักษณะของการจัดกิจกรรมของภาค
ประชาสังคมในชิคาโกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากในช่วง	 4	 ทศวรรษที่ผ่านมา	 ทั้งนี้แซมสันได้
จ�าแนกกิจกรรมของภาคประชาสังคมเป็นสามลักษณะ	 ได้แก่	 กิจกรรมการชุมนุมประท้วงในลักษณะของ
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมท่ีในบางกรณอีาจเกดิความรุนแรง	กจิกรรมขององค์กรประชาสงัคม	ซึง่เป็น
กิจกรรมที่ปราศจากความรุนแรง	และไม่มีข้อเรียกร้องที่ชัดเจน	และกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างกิจกรรม
ขององค์กรประชาสังคม	 และกิจกรรมในลักษณะของขบวนการเคลื่อนไหว	 (hybrid)	 ซึ่งมีลักษณะส�าคัญ
คือกิจกรรมมักจะปราศจากความรุนแรง	 แต่ขณะเดียวกันในการจัดกิจกรรมมักจะน�าเสนอข้อเรียกร้องต่อ
ภาครฐั	โดยในช่วงทศวรรษที	่1970	กจิกรรมของภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่	(ร้อยละ	80)	คอื	กจิกรรมของ
องค์กรประชาสังคม	รองลงมาคือกิจกรรมการชุมนุมประท้วงคิดเป็นร้อยละ	17	ขณะที่กิจกรรมในลักษณะ
ผสมผสานคดิเป็นสดัส่วนราวร้อยละ	3	เท่านัน้	ในช่วงทศวรรษที	่2000	แม้ว่ากจิกรรมของภาคประชาสงัคม
ยังคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่ร้อยละ	 77	 แต่กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยส�าคัญคือกิจกรรมในลักษณะ
ผสมผสาน	ทีเ่พิม่ข้ึนมาเป็นร้อยละ	12.5	ขณะทีกิ่จกรรมการชมุนมุประท้วงลดลงเหลือร้อยละ	10.5	เท่านัน้126

ข้อค้นพบดงักล่าวของแซมสันและคณะมนียัท่ีส�าคญัหลายประการ	ประการแรก	งานช้ินนีส้ะท้อน
ให้เห็นเป็นอย่างดว่ีาในประเทศประชาธปิไตยท่ีก้าวหน้า	ช่องว่างระหว่างองค์กรสมาคมในภาคประชาสงัคม	
และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีแนวโน้มที่ลดลง	 ดังจะเห็นได้ว่ากิจกรรมในลักษณะของการชุมนุม
ประท้วงลดจ�านวนลงอย่างมาก	 ขณะที่กิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการชุมนุมประท้วง	 และกิจกรรมของ
องค์กรประชาสังคมที่ปราศจากความรุนแรง	มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก	ประการที่สอง	นัยประการแรก
ยงัแฝงให้เห็นถึงทศิทางการเปลีย่นแปลงในลกัษณะของการก้าวเข้าสู	่“สงัคมของขบวนการเคลือ่นไหวทาง
สังคม”	กล่าวคือกิจกรรมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะมีความเป็นอารยะ	(ลดความรุนแรง)	มาก
ขึ้น	 เห็นได้บ่อยครั้งและเป็นเรื่องปกติมากขึ้น	 ขณะเดียวกันยังเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการเคล่ือนไหว
เรียกร้อง	ประการทีส่าม	แม้จะเหน็ได้อย่างชัดเจนถงึทศิทางการปรับตวัของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม

126	 Robert	 Samson,	 Doug	McAdam,	 Heather	McIndoe	 and	 Simon	Welfer-Elizondo.	 (2005).	 “Civil	 
Society	 Reconsidered:	 The	Durable	 Nature	 and	 Community	 Structure	 of	 Collective	 Civic	Action.”	American 
Journal of Sociology,	111:3,	p.	689.	
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11-59แนวคิดประชาสังคม

ท่ีลดกจิกรรมในลกัษณะของการชุมนมุประท้วงลง	และเพิม่กจิกรรมทีป่ราศจากความรนุแรง	(แต่ยงัคงความ
พยายามในการน�าเสนอข้อเรยีกร้องเช่นเดมิ)	แต่ส�าหรับกจิกรรมขององค์กรสมาคมในภาคประชาสงัคม	จะ
ยงัเห็นได้ถงึสดัส่วนของการด�าเนนิกจิกรรมทีไ่ม่ได้เปลีย่นแปลงมากนกั	และหากจะนบัเป็นจ�านวนครัง้ของ
กจิกรรมจะพบว่าปริมาณของกจิกรรมเพิม่ขึน้จาก	941	คร้ังในช่วงทศวรรษที	่1970	เป็น	1,025	คร้ัง	ในช่วง
ทศวรรษที่	2000127

ข้อค้นพบจากการศกึษาในกรณเีมอืงชิคาโกค่อนข้างเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการศกึษาภาพรวม
ท้ังสหรัฐอเมริกาของเธดา	 สค๊อกโพล	 (Theda	 Skocpol)	 จากการศึกษาภาพรวมของประชาสังคมใน
สหรัฐอเมริกา	 สค๊อกโพลชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงในภาคประชาสังคมใน
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่	 1960	 เป็นต้นมาดังต่อไปน้ี	ประการแรก	 การเปล่ียนแปลงในทิศทาง
ของพนัธกจิการเคลือ่นไหวจากเดมิทีมุ่ง่เน้นทีกิ่จกรรมเพือ่สร้างสายสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในองค์กร	และ
การบริการชุมชน	เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการผลักดันประเด็นเชิงนโยบายมากขึ้น	ประการที่สอง	การลดลง
ของ	“จ�านวนสมาชิก”	ในองค์กรสมาคมขนาดใหญ่ระดับชาติ	แต่หากพิจารณาในแง่ของ	“จ�านวนองค์กร
สมาคม”	 จะพบว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จากเดิมใน	 ค.ศ.	 1959	 อยู่ที่	 5,843	 องค์กร	 เพิ่มเป็น	 22,878	
องค์กรใน	ค.ศ.	1999	ประการที่สาม	การลดสดัส่วนจ�านวนองค์กรสมาคมด้านธรุกจิการค้าลง	(จากเดมิใน	
ค.ศ.	1959	ที่เคยคิดเป็นร้อยละ	40	ขององค์กรสมาคมระดับชาติทั้งหมด	ลงสัดส่วนลงเหลือร้อยละ	17	ใน	
ค.ศ.	1999)	ซ่ึงสวนทางกบัการเพิม่ขึน้ขององค์กรทีผ่ลกัดนัประเดน็นโยบายสาธารณะ	ทีม่สีดัส่วนเพิม่มาก
ขึ้นจากร้อยละ	 2	 ขึ้นเป็นร้อยละ	 9	 ในช่วงเวลาเดียวกัน	 โดยหนึ่งในองค์กรที่ผลักดันประเด็นนโยบาย
สาธารณะทีเ่พ่ิมข้ึนท้ังในแง่จ�านวนองค์กร	และจ�านวนสมาชกิในองค์กรคอืองค์กรขบวนการเคลือ่นไหวทาง
สังคม128

นอกจากความเปลีย่นแปลงในเชิงปรมิาณดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว	อกีหน่ึงคณุลกัษณะส�าคญัของความ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการผลักดันประเด็นสาธารณะที่ขยายตัวอย่างมากในช่วง
หลังก็คือองค์กรสมาคมประเภทนี้จะไม่ใช่องค์กรที่อยู่บนฐานของสมาชิกจ�านวนมาก	 และมุ่งเน้นการท�า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิก	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการพบปะ	 สานสัมพันธ์	 นันทนาการ	 หรือบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เพือ่สงัคม	หากแต่เป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นมอือาชพีค่อนข้างสงู	ทัง้ในแง่การศกึษาค้นคว้าข้อมลู
เพื่อจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย	 การล๊อบบี้ประสานกับภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งภาคการเมือง	 และประชาสังคม	
การรณรงค์	และส่ือสารต่อสาธารณะในประเดน็นโยบาย	กจิกรรมเหล่านีจ้ะไม่ได้ด�าเนนิการโดยสมาชกิของ
องค์กรสมาคม	หากแต่มีการจ้างเจ้าหน้าทีท่ีเ่ป็นมอือาชพีในแต่ละด้านมาช่วยในการขบัเคลือ่นกจิกรรมแทน
สมาชกิ	ดงันัน้ส่ิงทีอ่งค์กรเหล่าน้ีตอบสนองสมาชิกจะไม่ใช่การท�ากิจกรรมระหว่างสมาชกิ	หากแต่ตอบสนอง
จุดยืนทางการเมือง	อตัลักษณ์ของสมาชกิ	และประเดน็เฉพาะทางนโยบายทีส่มาชกิสนใจ	คณุลักษณะการ
เปล่ียนแปลงในแง่มมุนีส้ะท้อนได้เป็นอย่างดีจากชือ่รองของหนงัสอืของสค๊อกโพลว่า	“จาก	(องค์กรสมาคม
บนฐาน)	 การเป็นสมาชิกสู่	 (องค์กรสมาคมบนฐาน)	 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพในวิถีประชาสังคม

127 Ibid.,	p.	689.
128	 Theda	 Skocpol.	 (2003).	Diminished Democracy: From Membership to Management in American 

Civic Life.	Norman:	University	of	Oklahoma	Press.	Chapter	4.	
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11-60 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แบบอเมริกัน”	 หากพิจารณาในแง่นี้แม้ว่างานของสค๊อกโพลจะให้ภาพรวมขององค์กรสมาคมใน
สหรฐัอเมริกา	และไมไ่ด้เจาะลกึไปที่องคก์รขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	แตส่ามารถให้ภาพในมุมกวา้ง
ของทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดี

อีกแง่มุมส�าคัญของความเปลี่ยนแปลงในบริบทที่แวดล้อมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
สหรัฐอเมริกาคือการเกิดขึ้นของสิ่งที่แคโรไลน์	 ลี	 (Caroline	 Lee)	 เรียกว่า	 “อุตสาหกรรมการดึงภาค
ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม”	 (public	 engagement	 industry)	แง่มุมส�าคญัทีไ่ด้รับการชีใ้ห้เหน็ในงานชิน้นี้
ที่ต่างจากงานสองชิ้นข้างต้นคือ	ไม่เพียงแต่เฉพาะองค์กรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเท่านั้นที่ปรับตัว
ให้เข้ากับบริบทในยุคปัจจุบัน	 ภาครัฐ	 และภาคเอกชนเองก็พยายามปรับตัวเข้าหาองค์กรในภาคประชา
สังคมอีกด้วย	 โดยเฉพาะในแง่มุมของการจัดการปกครอง	 และความพยายามดึงภาคประชาสังคม	 และ
ประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ	 โดยจากการวิเคราะห์
ผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถกเถียง	และปรึกษาหารือใน
กระบวนการนโยบายในสหรฐัอเมริกา	พบว่าผูส้นับสนนุทีส่�าคญัห้าอนัดบัแรก	ได้แก่	รฐับาลในระดบัทีต่�า่กว่า
มลรัฐ	 และในระดับท้องที่	 (ร้อยละ	 25)	 องค์กรในภาคประชาสังคม	และองค์กรขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมระดับท้องที่	(ร้อยละ	22)	และองค์กรสมาคมในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม	(ร้อยละ	17)	รัฐบาลในระดับ
มลรัฐ	และระดับชาติ	(ร้อยละ	13)	และมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา	(ร้อยละ	9)129	ข้อมูลดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าภาครัฐในทกุระดบั	(รวมแล้วคดิเป็นร้อยละ	42)	เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุกจิกรรม
ที่เปิดพื้นที่ให้กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

อีกหนึง่ความน่าสนใจของข้อมลูข้างต้นคอืบทบาทขององค์กรสมาคมในภาคธรุกจิอตุสาหกรรม	ที่
ผ่านมาภาคธุรกิจเอกชนมักจะมีบทบาทเป็นเพียง	 “กลุ่มผลประโยชน์”	 ที่มุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์
เฉพาะทางธรุกจิ	และมกัตกเป็นคูข่ดัแย้งกบัภาคประชาสงัคม	และเมือ่อยูใ่นเวทเีชงินโยบายสาธารณะของ
ภาครัฐ	 ภาคเอกชนมักจะมีบทบาทเป็นเพียง	 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	 และหนึ่งในผู้เข้าร่วมเท่านั้น	 การที่
องค์กรสมาคมในภาคธรุกจิอตุสาหกรรมก้าวข้ึนมาเป็นผู้สนบัสนนุกจิกรรมการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน
จึงนับเป็นอีกหนึง่การปรบัเปลีย่นบทบาททีส่�าคญัอย่างมาก	อย่างไรกต็าม	ดงัทีแ่คโรไลน์	ลไีด้ตัง้ข้อสงัเกต
ไว้ว่าการปรบัเปล่ียนบทบาทดงักล่าวทัง้ของภาครฐัในทกุระดบั	และภาคเอกชน	ดเูหมอืนว่าจะไม่ได้มุง่เป้า
ไปที่การ	“เสริมพลัง”	(empowerment)	ของภาคประชาสังคม	หากแต่มุ่งเน้นที่การลดทอนผลกระทบใน
เชิงลบของการท�าธุรกิจ	และการสร้างความชอบธรรมในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ130

นัยท่ีน่าสนใจจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีด้วยกัน
สองประการ	 ได้แก่	ประการแรก	 การเพิ่มบทบาทขององค์กร	 หน่วยงาน	 หรือบริษัทที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะในการจัดกิจกรรมในลักษณะของการมีส่วนร่วม	 หนึ่งในรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ส�าคัญนั้นมาจาก
แนวคิด	“ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ”	(deliberative	democracy)	ที่สะท้อนผ่านรูปธรรมของการมี
ส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดสมัชชาพลเมือง	 (citizen’s	 assembly)	 ระบบงบประมาณ

129	 Caroline	 Lee.	 (2015).	Do-It-Yourself Democracy: The Rise of the Public Engagement Industry.  
New	York:	Oxford	University	Press.	p.	48.	

130 Ibid.,	Chapter	6.	
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แบบมีส่วนร่วม	(participatory	budgeting)	คณะลกูขนุพลเมอืง	(citizen’s	jury)	เป็นต้น	การมส่ีวนร่วม
ในลักษณะต่างๆ	 เหล่านี้จ�าเป็นต้องอาศัยบทบาทของ	 “ผู้เชี่ยวชาญ”	 ในการออกแบบระบบ	 การด�าเนิน
บทบาทของผู้ประสานงาน	 ผู้จัดเตรียมข้อมูลเชิงเทคนิค	 ผู้อ�านวยความสะดวก	 ผู้จัดกระบวนการ	 และ 
ผู้ด�าเนินกิจกรรม	 เป็นต้น	 ลีได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าองค์กร	 หรือที่ปรึกษาที่ท�าหน้าที่เหล่านี้จ�านวน 
ไม่น้อยเคยเป็นนกัเคลือ่นไหวหรอืนกักจิกรรมทางสงัคมในช่วงทศวรรษที	่1960	มาก่อน	ข้อสงัเกตดงักล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของนักเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี131 ประการที่สอง	 การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในอีกแง่หนึ่งสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของภาครัฐ	 ที่
ขยายปริมณฑลของการเมืองเชิงสถาบันไปสู่ภาคประชาชน	และภาคประชาสังคมมากขึ้น	การด�าเนินการ
ดังกล่าวอาจมองได้ว่าส่งผลในการลดทอนบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเดิมที่ใช้การ
ชุมนุมประท้วง	 และการเคลื่อนไหวที่อาจใช้ความรุนแรงภายนอกพื้นท่ีเชิงสถาบันของรัฐ	 ผ่านการดึงตัว
แสดงเหล่านี้ให้เข้ามามีส่วนร่วมในอาณาบริเวณของสถาบันรัฐที่สร้างขึ้นใหม่

อีกหนึ่งคุณลักษณะส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและวิธีการเคลื่อนไหวของขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคม	โดยเฉพาะในประเทศประชาธปิไตยก้าวหน้า	นัน่คอื	การเพิม่ข้ึนของ	“การเคลือ่นไหว
ผ่านโลกไซเบอร์”	(cyber	activism)	หรืออาจเรียกว่า	“การเคลื่อนไหวผ่านโลกอินเทอร์เน็ต”	(internet	
activism)	 ขอบข่ายของการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้อาจครอบคลุมตั้งแต่	 “การระดมการสนับสนุนผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์”	 (e-mobilizations)	 โดยใช้เว็บไซต์	 หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเป็น 
สื่อกลางเพื่อแจ้งข้อมูล	 รวมถึงนัดหมายการชุมนุมในพ้ืนที่จริง	 “การวางยุทธวิธีในเชิงอิเล็กทรอนิกส์”	 
(e-tactics)	อาทิ	การระดมรายช่ือออนไลน์เพือ่ยืน่ข้อเรยีกร้อง	การรณรงค์เพือ่คว�า่บาตรสนิค้า	หรอืบรกิาร	
และการรณรงค์ผ่านทางอีเมล์	 เป็นต้น	 และ	 “การเคลื่อนไหวทางอิเล็กทรอนิกส์”	 (e-movements)	 การ
เคลื่อนไหวผ่านโลกอินเทอร์เน็ตช่วยลดต้นทุนอย่างมาก	 ทั้งต้นทุนของการจัดโครงสร้างองค์กรการ
เคล่ือนไหว	 ต้นทุนของการเข้าร่วมเคลื่อนไหว	 ซึ่งนี่มีนัยส�าคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุค
ปัจจุบันอย่างมาก132

นัยที่ส�าคัญประการหนึ่งก็คือ	 การรวมตัวชุมนุมในเชิงกายภาพอาจไม่ใช่รูปแบบหรือยุทธวิธีการ
เคลือ่นไหวทีจ่�าเป็นเสมอไปในทุกกรณี	นัยประการทีส่องจากการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการระดมทรัพยากร	
และการวางยุทธวิธีการเคลื่อนไหวจะส่งผลตามมาต่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม	 โดยเฉพาะในแง่มุมของการลดขนาดโครงสร้างองค์กรให้มีความกะทัดรัด	 และการ
จ้างผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	นัยประการที่สามคือ	ขอบเขตของระยะเวลาในการ
เคล่ือนไหวจะสั้นลง	 ความถี่ในการเคลื่อนไหวจะมีมากข้ึน	 ลักษณะของการเคล่ือนไหวที่ถูกจุดกระแสข้ึน
อย่างรวดเร็ว	 และจบลงในระยะเวลาอันสั้น	 (flash	 activism)	 จะเห็นได้บ่อยครั้งมากขึ้น	 เช่นเดียวกับ
ลักษณะของผูเ้ข้าร่วมการเคลือ่นไหวทีอ่าจเรยีกว่าเป็น	“นกักจิกรรมเคลือ่นไหวในห้านาท”ี	(five-minute	
activist)	 โดยผู้เคลื่อนไหวท่ีอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการอ่าน	 ติดตาม	 

131 Ibid.,	Chapter	3.	
132	Jennifer	Earl	and	Katrina	Kimport.	(2011).	Digitally Enabled Social Change: Activism in the Internet 

Age.	Cambridge,	Massachusetts:	The	MIT	Press.	Chapter	1.	
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เผยแพร่	 และลงนามสนับสนุนการเคลื่อนไหว	 ก่อนที่จะกลับไปเล่นเฟสบุ๊ก	 และท�างาน	 รวมถึงใช้ชีวิตใน
โลกแห่งความเป็นจริงต่อไป133	 นัยประการสุดท้ายคือ	 ขอบเขตและเป้าหมายของการเคลื่อนไหวจะมุ่งไป
ที	่“การเมืองเชงิสถาบนั”	มากกว่า	“การเมอืงภายนอกสถาบัน”	และยุทธวธิขีองการเคล่ือนไหวจะลดระดบั
ความรุนแรง	และความสุดโต่งลงจากเดิมอย่างมาก

นอกจากทิศทางของความเปลี่ยนแปลงในแนวทางการเคลื่อนไหวและการจัดกิจกรรมของ
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในประเทศประชาธปิไตยท่ีก้าวหน้าแล้ว	อกีหนึง่ทศิทางทีน่่าสนใจคอืบทบาท
ของภาครัฐ	 ที่ให้การสนับสนุน	 และให้การยอมรับบทบาทของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น	 ใน
กรณีของประเทศแคนาดา	 ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรกับขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมกลุ่มต่างๆ	และในช่วงทศวรรษที่	1970	ปิแอร์	ทรูโด	(Pierre	Trudeau)	นายกรัฐมนตรีแคนาดา	
ถึงกับประกาศวิสัยทัศน์	 “สังคมที่เป็นธรรม”	 (just	 society)	 โดยได้ให้การสนับสนุนกับขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมทีเ่คลือ่นไหวเรยีกร้องในประเดน็ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความเป็นธรรมทางสงัคม	ทัง้ขบวนการ
ของคนพืน้เมอืง	และขบวนการเรยีกร้องสิทธมินุษยชน	เป็นต้น	ทัง้นีมี้การตัง้ข้อสงัเกตว่าการด�าเนนินโยบาย
ดงักล่าวของรฐับาลแคนาดาในช่วงเวลานัน้	นอกจากเป้าหมายเพือ่การขบัเคลือ่นสงัคมทีเ่ป็นธรรมแล้ว	ยงั
มีเป้าหมายเรื่องการลดการว่างงาน	 จากการเพ่ิมการจ้างงานในองค์กรขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม	
นอกจากการสนบัสนนุในด้านงบประมาณและทรพัยากรแล้ว	ภาครฐัยงัเปิดพืน้ทีใ่ห้กบัขบวนการเคลือ่นไหว
ทางสังคมผ่านการ	 “รับรองสิทธิที่เท่าเทียม”	ของคนกลุ่มต่างๆ	ทั้งชาติพันธุ์กลุ่มน้อย	ความหลากหลาย
ทางเพศ	 และศาสนา	 เป็นต้น	 บทบัญญัติดังกล่าวได้เปิดช่องทางส�าหรับขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
แบบใหม่ที่เรียกร้องในประเด็นเร่ืองความหลากหลายทางเพศและสิทธิของชนกลุ่มน้อยในช่วงเวลาต่อมา
อย่างมาก	 และหากมีกรณีพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสิทธิเหล่านี้	 รัฐบาลแคนาดาได้
ด�าเนินการจัดตัง้กองทนุเพือ่ช่วยเหลือขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมทีด่�าเนนิการในเรือ่งเหล่านีอ้กีด้วย134

กิจกรรม 11.3.2

จงอธบิายคุณลกัษณะของแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม	และบริบท
ที่เกี่ยวข้องในประเทศที่พัฒนาแล้ว

133 Ibid.,	p.	184.	
134	ดู	Howard	Ramos	and	Kathleen	Rodgers.	 (2015).	 “Introduction:	The	Promise	of	Social	Movement	

Societies.”	in	Howard	Ramos	and	Kathleen	Rodgers.	(Eds).	Protest and Politics: The Promise of Social Movement 
Societies.	Vancouver:	The	University	of	British	Columbia	Press.	pp.	6-8.	
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แนวตอบกิจกรรม 11.3.2

แนวโน้มส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศที่
พัฒนาแล้วมีดังต่อไปนี้	ประการแรก	การเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ	ดังงานของสค๊อกโพลได้ชี้ให้เห็นว่า
จ�านวนองค์กร	และสมาชกิในองค์กรทีม่จีดุมุง่เน้นด้านการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะในสหรฐัอเมรกิาได้
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งสวนทางกับองค์กรสมาคมแบบด้ังเดิมในภาคประชาสังคม	ประการที่สอง	 การ
เพิ่มระดับความเป็นองค์กร	 และความเป็นมืออาชีพในการด�าเนินการมากข้ึน	 แนวโน้มในข้อน้ีสอดรับกับ
ความเปลีย่นแปลงในด้านอืน่ๆ	ไม่ว่าจะเป็นการขยายตวัของอตุสาหกรรมการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	
ซึง่นกัเคลือ่นไหว	และองค์กรขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมเองกเ็ป็นตวัแสดงส�าคญัในอตุสาหกรรมนี	้ รวมทัง้
การเปล่ียนแปลงในคุณลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนไหวผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น	
การด�าเนนิกจิกรรมทัง้สองลักษณะนีจ้�าเป็นต้องพึง่พาเจ้าหน้าทีท่ีเ่ป็นมอือาชพี	และมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านมากข้ึน	 ประการที่สาม	 การเปล่ียนแปลงในแนวทางการเคลื่อนไหว	 จากเดิมที่อาจมุ่งเน้นการ
เคลื่อนไหวภายนอกสถาบัน	และใช้ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวแบบการชุมนุมประท้วง	และอาจใช้ความรุนแรง
ในบางกรณี	 เป็นยุทธวิธีที่มีความเป็นอารยะมากขึ้น	 และเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับการเมืองเชิงสถาบันมาก
ขึน้เช่นกัน	ประการทีส่ี่	การปรับตวัของภาครฐัและภาคเอกชนในการมปีฏสิมัพนัธ์กบัขบวนการเคลือ่นไหว
ทางสงัคม	โดยภาครฐัหลายประเทศได้เข้าไปให้การสนบัสนนุทางการเงนิกบัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม	
ขณะที่ในหลายกรณีภาครัฐได้ปรับตัวผ่านการเปิดพื้นท่ีให้กับการเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นเชิงนโยบาย	
ส�าหรับภาคเอกชนก็เช่นกัน	 แนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาคือการที่ภาคเอกชนได้เข้าไปมีส่วนใน
การเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
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เรื่องท่ี 11.3.3

กรณีศึกษาประชาสังคมทุนทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ผ่านมางานที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและตัวแปรอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ประชาธปิไตย	การพฒันาสงัคม	หรือเศรษฐกจิ	มกัจะมุง่เน้นทีก่รณศีกึษาในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	และจาก
ประสบการณ์ดังกล่าว	 องค์กรต่างๆ	 ที่มีบทบาทด้านการพัฒนา	 อาทิ	 รัฐบาลของประเทศในตะวันตก	
องค์การระหว่างประเทศ	ดงัเช่น	ธนาคารโลก	(World	Bank)	โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต	ิ(Unit-
ed	Nations	Development	 Program:	UNDP)	 รวมทั้งองค์กรระดับภูมิภาค	 เช่น	 สหภาพยุโรป	 ได้
พยายามด�าเนินนโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม	 และทุนทางสังคม	 โดยมองว่าสิ่งนี้จะเป็น
แนวทางส�าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในประเทศทีก่�าลงัพฒันา	และหนึง่ในสตูรส�าเร็จเชงินโยบาย
ของการพัฒนาทุนทางสังคมนั่นคือการสนับสนุนบทบาทขององค์กรสมาคมที่เป็นทางการ	 อย่างไรก็ตาม	
กรณีศึกษาทุนทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจในที่นี้จะมุ่งเน้นที่การสะท้อนข้อจ�ากัดบางประการทาง
ทฤษฎีในบริบทที่แตกต่างกันออกไป	นั่นคือบริบทของประเทศก�าลังพัฒนา

ในกรณีหมู่บ้านชนบทสองแห่งในประเทศนิการากัว135	นั่นคือเอลโตโร	 (El	Toro)	และลาดันตา	
(La	Danta)	 ซึ่งประชากรราว	 2	 ใน	 3	 ของหมู่บ้านประกอบอาชีพทางการเกษตร	 และกว่าร้อยละ	 40	
ปราศจากที่ดินท�ากิน	 เป็น	2	หมู่บ้านที่หน่วยงานจากภายนอกพยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนามาเป็นเวลานับทศวรรษ	ทั้งภาครัฐ	 และองค์กรพัฒนาเอกชน	ซึ่งหน่วยงานทั้งสองลักษณะต่างได้
รับการสนับสนุนด้านการพัฒนามาจากองค์กรภายนอกประเทศ	 ทั้งนี้หนึ่งในแนวทางที่หน่วยงานจาก
ภายนอกหมูบ้่านพยายามเข้ามาสนบัสนนุก็คือการกระตุน้ให้มกีารรวมกลุม่เป็นองค์กรสมาคมทีเ่ป็นทางการ
ภายในหมู่บ้าน	ภายใต้สมมตฐิานทีว่่ายิง่องค์กรสมาคมมคีวามหนาแน่น	และหลากหลายมากเท่าใด	โอกาส
ท่ีทนุทางสงัคมจะได้รบัการสัง่สมยิง่มากขึน้เท่านัน้	และจากทนุทางสงัคมทีห่นาแน่นนีเ่องทีจ่ะเป็นรากฐาน
ส�าคัญให้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่แถบชนบท

อย่างไรก็ตามในความเป็นจรงิ	องค์กรสมาคมแบบท่ีเป็นทางการทีเ่กดิขึน้ในหมูบ้่านกลบัไม่ได้น�ามา
ซึ่งทุนทางสังคมที่จะน�าพาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	แต่กลับเป็นทุนทางสังคมที่ขยายช่องว่างของการ
แบ่งแยกในลักษณะต่างๆ	 ในหมู่บ้าน	 ช่องว่างในลักษณะแรกนั่นคือช่องว่างทางชนชั้น	 จะเห็นได้ว่า 
ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกองค์กรสมาคมส่วนมากกลับเป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี	แต่ส�าหรับชาวนาไร้
ที่ดินกลับเป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนการเป็นสมาชิกองค์กรสมาคมที่น้อยที่สุด	 นั่นคือร้อยละ	 20	 ในกรณีของ
หมู่บ้านเอลโตโร	 และร้อยละ	 64	 ในกรณีของหมู่บ้านลาดันตา	 ต่างจากสัดส่วนของชนช้ันน�าในหมู่บ้านท่ี
ถือครองที่ดินมากกว่า	 50	 เฮกตาร์	 กลับมีสัดส่วนการเป็นสมาชิกองค์กรสมาคมถึงกว่าร้อยละ	 80	 และ 

135	กรณีศึกษานี้ประมวลสรุปมาจาก	Nadia	Molenaers.	 (2003).	“Associations	or	Informal	Networks?	Social	
Capital	 and	 Local	 Development	 Practices.”	 in	Marc	 Hooghe	 and	 Dietlind	 Stolle	 (Eds.).	Generating Social  
Capital: Civil Society and Institutions in Comparative Perspective.	New	York:	Palgrave	Macmillan.	pp.	113-132.
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ร้อยละ	 57	 ตามล�าดับ	 นอกจากช่องว่างของการเป็นสมาชิกองค์กรสมาคมระหว่างคนมีฐานะกับคนจนใน
หมู่บ้านทั้งสองแล้ว	 ช่องว่างที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือช่องว่างทางการเมือง	 กล่าวคือคนในหมู่บ้านท่ีมี
จุดยืนทางการเมืองที่ค่อนไปทางพรรคฝ่ายซ้ายมีสัดส่วนการเป็นสมาชิกองค์กรสมาคมถึงร้อยละ	 79	 ใน 
หมูบ้่านเอลโตโร	และร้อยละ	93	ในหมูบ้่านลาดนัตา	แต่คนในหมูบ้่านทีม่จีดุยนืทางการเมอืงทีค่่อนไปทาง
เสรีนิยมกลับมีสัดส่วนการเป็นสมาชิกองค์กรสมาคมเพียงราวร้อยละ	30	เท่านั้น136

นอกจากการสะท้อนให้เห็นว่าการสนับสนนุให้ประเทศก�าลงัพฒันารวมกลุม่เป็นองค์กรสมาคมแบบ
ท่ีเป็นทางการจะไม่ได้น�าไปสูผ่ลลพัธ์ในลกัษณะเดียวกบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	กรณศีกึษาจากนกิารากวัยัง
สะท้อนให้เห็นถงึการด�ารงอยูข่องทนุทางสงัคมในอกีลักษณะหนึง่นัน่คอืทนุทางสังคมแบบทีไ่ม่เป็นทางการ
อีกด้วย	 ทุนทางสังคมในลักษณะนี้จะไม่มีโครงสร้างองค์กรแบบทางการ	 ดังเช่นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ
องค์กรอาสาสมัครอื่นๆ	หากแต่เป็นโครงสร้างแบบหลวมๆ	ที่ไม่เป็นทางการของเครือข่ายความร่วมมือใน
แนวราบ	(horizontal	cooperation)	ระหว่างผูค้นในหมูบ้่านบนฐานของความสมัพนัธ์และการแลกเปลีย่น
แบบเท่าเทียมกัน	 ไม่มีความเหลื่อมล�้าในแง่ของสถานภาพทางอ�านาจ	 เครือข่ายในลักษณะดังกล่าวใน
นิการากัวเรียกว่า	“cambio	de	mano”	(in	exchange	for	a	hand)	ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยน
แรงงานระหว่างกันนั่นเอง	 เครือข่ายประเภทนี้มีความส�าคัญในชนบทอย่างมากเน่ืองจากแรงงานค่อนข้าง
มีค่าจ้างที่สูง	ท�าให้ระบบดังกล่าวช่วยชาวนาประหยัดเงินได้อย่างมาก	การที่เครือข่ายในลักษณะดังกล่าว
ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่เป็นทางการที่ท�าหน้าที่ในการประสานความร่วมมือท�าให้เครือข่ายนี้จ�าต้องอาศัย	
“ความไว้วางใจ”	ระหว่างกันที่ค่อนข้างสูง137

หากเปรยีบเทยีบเครอืข่ายความร่วมมอืในแนวราบของทัง้	2	หมูบ้่าน	พบว่าในหมูบ้่านลาดนัตามี
ความหนาแน่นของเครือข่ายประเภทนี้มากกว่าหมู่บ้านเอลโตโร	 กล่าวคือประชาชนกว่าร้อยละ	 80	 ของ
หมู่บ้านลาดันตาเป็นสมาชิกของเครือข่ายประเภทนี้	 แต่ในกรณีของเอลโตโร	 ประชาชนเพียงร้อยละ	 35	
เท่านั้นที่เป็นสมาชิก	 จุดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือในกรณีของลาดันตา	 ผู้น�าชุมชนทุกคนต่างเข้าเป็น
สมาชกิของเครอืข่ายน้ี	แต่กรณีของเอลโตโร	ไม่มผีูน้�าชมุชนคนใดทีเ่ข้าเป็นสมาชกิของเครอืข่ายเลย	ส�าหรบั
ปัญหาในลกัษณะทีพ่บในกรณขีององค์กรสมาคมแบบทีเ่ป็นทางการนัน่คอืช่องว่างทางชนชัน้และการเมอืง	
ยังคงพบได้ในกรณีของเครือข่ายความร่วมมือในแนวราบ	 แต่ระดับของช่องว่างค่อนข้างจะแคบมากกว่า	
โดยในกรณีของหมู่บ้านลาดันตา	 ชนชั้นน�าในหมู่บ้านที่ถือครองที่ดินมากกว่า	 50	 เฮกตาร์	 มีสัดส่วนการ
เป็นสมาชกิเครอืข่ายร้อยละ	80	ขณะทีช่าวนาไร้ทีด่นิมสีดัส่วนการเป็นสมาชกิเครอืข่ายอยูท่ีร้่อยละ	71	ขณะ
ท่ีคนในหมู่บ้านที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ค่อนไปทางพรรคฝ่ายซ้ายมีสัดส่วนการเป็นสมาชิกเครือข่าย 
ร้อยละ	 89	 แต่คนในหมู่บ้านที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ค่อนไปทางเสรีนิยมมีสัดส่วนการเป็นสมาชิกองค์กร
สมาคมราวร้อยละ	80138

กล่าวโดยสรปุจากกรณศึีกษาในนกิารากวัสะท้อนให้เห็นภาพข้อจ�ากดัของการศกึษาทุนทางสงัคม
ในบริบทที่แตกต่างจากยุโรปในสองประการ	 ได้แก่	ประการแรก	 การมุ่งเน้นที่องค์กรสมาคมแบบที่เป็น

136 Ibid.,	p.	118.	
137 Ibid.,	pp.	122-123.	
138 Ibid.,	p.	124.	
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ทางการว่าจะสามารถเป็นตัวกลางในการสร้างทุนทางสังคม	 ความไว้วางใจ	 ซ่ึงในท้ายที่สุดจะน�าไปสู่สิ่งที่
พึงประสงค์นานัปการไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง	 การแก้ปัญหาสังคม	 และการพัฒนาเศรษฐกิจ	
อาจใช้ไม่ได้ผลในสงัคมทีม่บีริบททีแ่ตกต่างไปจากตะวนัตก	ในกรณขีองนกิารากวัได้สะท้อนให้เหน็แล้วว่า
องค์กรสมาคมแบบที่เป็นทางการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนบางกลุ่มในท้องถ่ินเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กบัเครอืข่ายอปุถมัภ์ของตน	ด้วยเหตนุีแ้ทนทีอ่งค์กรสมาคมจะสามารถส่งผลในเชงิบวก	กลับ
ส่งผลในทิศทางที่ตรงกันข้ามนั่นคือการขยายช่องว่างของความแตกแยกในหมู่บ้าน	 ประการที่สอง	 การ
ท�างานของทุนทางสังคมในประเทศนิการากัวมักจะท�างานผ่าน	 “เครือข่ายความร่วมมือในแนวราบ”	 ที่
ปราศจากโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการ	อย่างไรก็ตามการที่เครือข่ายเหล่านี้ไม่มีโครงสร้างองค์กรยิ่ง
ท�าให้ระดับของความไว้วางใจระหว่างกันมีสูงมากขึ้น	 กลไกการท�างานของเครือข่ายลักษณะนี้มีนัยส�าคัญ
ต่อแง่มุมด้านการพัฒนาในลักษณะที่เป็นกลไกในการลดต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้คุณลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือในแนวราบดังที่พบในนิการากัว	 ยังพบได้ในประเทศ
ก�าลังพัฒนาอื่นๆ	 อีกด้วย	 ดังงานที่ศึกษาทุนทางสังคมที่รัฐราชสถานในประเทศอินเดีย	ที่ช้ีให้เห็นว่าใน
สังคมประเทศก�าลังพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการมีความส�าคัญมากกว่าองค์กรสมาคม
แบบที่เป็นทางการ	โดยอนิรุทธ์	กฤษณะ	(Anirudh	Krishna)	ผู้ท�าการศึกษาชี้ว่าร้อยละ	80	ของคนใน
รฐัราชสถาน	(จากการเก็บข้อมลู	60	หมูบ้่าน)	ต่างเข้าร่วมในเครอืข่ายความร่วมมอืในแนวราบ	และเครือข่าย
ดังกล่าวจะมีบทบาทส�าคัญในหลายลักษณะ	 อาทิ	 การแลกเปลี่ยนแรงงาน	 ความร่วมมือในการแก้ปัญหา
ในกรณีพืชที่เพาะปลูกเป็นโรคระบาด	 และความร่วมมือในกรณีที่หมู่บ้านเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาต	ิ
คุณลักษณะของการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของ
ทุนทางสังคมที่มีต่อประเด็นด้านการพัฒนา	 โดยการพัฒนาในที่นี้ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องหมายถึงการเจริญ-
เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเสมอไป	 แต่สามารถหมายถึงเสถียรภาพ
ในการด�ารงชวีติ	ทีส่ะท้อนจากการปลอดจากความไม่ม่ันคงจากภยัพบิตั	ิและปัญหาในการเกบ็เกีย่วผลิตผล139

หากพิจารณาถึงธรรมชาติของกลไกการท�างานของทุนทางสังคมในประเทศก�าลังพัฒนาที่ส่งผล
ต่อการพัฒนา	 อาจกล่าวได้ว่าทุนทางสังคมท่ีอยู่ในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ
ส่งผลต่อการพัฒนาในลักษณะของการ	 “ลดต้นทุน”	 และเป็น	 “เครือข่ายรองรับทางเศรษฐกิจและสังคม”	
ในยามประสบปัญหาความยากล�าบาก	แต่เครอืข่ายดงักล่าวอาจไม่ได้ส่งผลในอกีแง่มมุหนึง่ของการพฒันา	
ที่ชี้วัดจากดัชนีด้านการพัฒนาต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	หรือกระทั่งดัชนีด้าน
การพฒันามนษุย์	โดย	อนริทุธ์	กฤษณะ	ตัง้ข้อสงัเกตว่าหากทนุทางสงัคมจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ	ในการเสริมแรง	นั่นคือบทบาทของตัวแสดงทางการเมืองที่สามารถเข้ามาอุด
ช่องว่างด้านการพัฒนาบางประการที่หมู่บ้านไม่สามารถท�าได้โดยล�าพัง	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาบริการ
สาธารณะ	ทัง้ในแง่ของโครงสร้างพ้ืนฐาน	การศึกษา	และการสาธารณสขุ	รวมทัง้กลไกในเชงิสถาบนัทางการ
เมืองท่ีมีบทบาทในการรับฟังความต้องการของคนในหมู่บ้าน140	 ข้อเสนอของกฤษณะสะท้อนให้เห็นว่า	

139	Anirudh	Krisna.	 (2008).	“Social	Capital	and	Economic	Development.”	 in	The Handbook of Social 
Capital.	pp.	447-451.	

140 Ibid.,	pp.	455-457.	
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“ฐานทุนทางสังคม”	ที่มีในชุมชนไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคมที่อยู่บนฐานของสายสัมพันธ์หรือทุนทางสังคม
ที่เชื่อมโยงข้ามเครือข่าย	 อาจไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน	 หากแต่
ต้องอาศยัสิง่ท่ีเรยีกว่า	“ทนุทางสังคมทีเ่ช่ือมโยงกับสถาบนั”	(linking	social	capital)	หรือการทีปั่จเจกชน
หรือกลุ่มของปัจเจกชนมีความเชื่อมโยงกับสถาบันหรือคนในสถาบันที่เป็นทางการ	ดังเช่น	 เจ้าหน้าที่ของ
รฐัท้ังส่วนกลางและท้องถิน่	และพรรคการเมอืง	เป็นต้น	เพ่ือแลกเปลีย่นข้อมลู	ข่าวสาร	และส่ือสารถึงความ
ต้องการของคนในชุมชน141

หนึ่งในนโยบายรูปธรรมของการเชื่อมโยงสถาบันจากภายนอกเข้ากับฐานทุนทางสังคมภายใน
ชมุชนคือนโยบายสถาบนัการเงนิระดบัย่อย	(microfinance)	นโยบายดงักล่าวมจีดุเร่ิมต้นมาจากเอเชยีใต้	
ก่อนแพร่กระจายไปยงัภูมภิาคอ่ืนๆ	ของโลกไม่ว่าจะเป็นแอฟริกา	เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	จนี	ลาตนิอเมริกา	
ยุโรปตะวันออก	 รวมถึงประเทศในแถบแปซิฟิกใต้142	 รูปธรรมของการขยายตัวของนโยบายสถาบันการ
เงินระดับย่อยไปทั่วโลกเห็นได้จากที่ใน	ค.ศ.	1997	มีการปล่อยกู้ให้กับลูกค้าทั่วโลกราว	13.5	ล้านราย	ใน
จ�านวนนี้เป็นคนจนที่สุดจ�านวน	7.6	ล้านราย	ใน	ค.ศ.	2013	จ�านวนลูกค้าเพิ่มเป็น	211	ล้านราย	และเป็น
คนจนที่สุดจ�านวน	114	ล้านราย143	คุณลักษณะส�าคัญของสถาบันการเงินระดับย่อยมีด้วยกันสองประการ
ได้แก่	ประการแรก	 เป้าหมายของการปล่อยกู้มักจะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการ
เงินปกติได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์	อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่ห่าง
ไกล	สถานภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี	 และการปราศจากหลักทรัพย์ค�้าประกัน	ประการที่สอง	 รูปแบบการ
ให้บรกิาร	ซ่ึงนอกเหนอืจากการให้บรกิารปล่อยกูก้บัลกูค้าตามปกตดิงัเช่นสถาบนัการเงนิอืน่ๆ	ด�าเนนิการ
แล้ว	อีกหน่ึงรปูแบบการให้บริการทีส่�าคญัทีแ่ตกต่างจากสถาบนัการเงนิอืน่ๆ	คอื	การปล่อยกูแ้บบกลุม่	ซึง่
สมาชกิในกลุ่มต้องค�า้ประกนัซึง่กนัและกนั	จากคุณลกัษณะดงักล่าวจะเหน็ได้ว่า	“ทนุทางสงัคม”	เป็นหัวใจ
ส�าคัญของสถาบนัการเงนิระดบัย่อย	คนทีร่วมกลุม่กนักู้ต้องม	ี“ความไว้วางใจซึง่กนัและกนั”	ในระดบัทีส่งู
มาก	เนื่องจากหากมีผู้ใดไม่ยอมช�าระหนี้	ผู้อื่นในกลุ่มจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน144

141	 แต่เดิมแนวคิดของทุนทางสังคมมักจะมองโครงสร้างของเครือข่ายความสัมพันธ์ในแนวราบ	 ซึ่งนี่สะท้อนผ่านทุนทาง
สังคมสองลักษณะ	 ได้แก่	 ทุนทางสังคมที่อยู่บนฐานของสายสัมพันธ์	 (bonding	 social	 capital)	 และทุนทางสังคมที่เชื่อมโยงข้าม
เครอืข่าย	(bridging	social	capital)	ต่อมาเริม่มกีารชีใ้ห้เหน็	โดยเฉพาะในแวดวงท่ีเช่ือมโยงแนวคดิทนุทางสังคมเข้ากับการพัฒนา
ว่า	 ทุนทางสังคมที่มองเฉพาะเครือข่ายความสัมพันธ์ในแนวราบอย่างเดียวไม่เพียงพอ	ต้องมองความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่เช่ือมโยง
ระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐ	(state-society	synergy)	ดู	Peter	Evans.	(1996).	“Government	Action,	Social	Capital	
and	Development:	Reviewing	the	Evidence	on	Synergy.”	World Development,	24:6,	pp.	1119-1132.	แนวคิดดังกล่าว
ได้เป็นรากฐานให้กับแนวการศึกษาทุนทางสังคมในระยะหลัง	 (ดู	Michael	Woolcock	and	Deepa	Narayan.	 (2000).	“Social	
Capital:	Implications	for	Development	Theory,	Research	and	Policy.”	The World Bank Research Observer,	15:2,	
pp.	225-249.)	 รวมทั้งเป็นแนวทางที่องค์การระหว่างประเทศให้การสนับสนุน	ดู	World	Bank.	 (2001).	World	Development	
Report	2000/2001:	Attacking	Poverty.	New	York:	Oxford	University	Press.	pp.	128-131.	

142	Laura	Poschi.	(2008).	“Microfinance	and	Social	Capital.”	in	The Handbook of Social Capital. op.cit., 
p.	470.	

143	Larry	Ralph	Reed.	(2015).	Mapping Pathways out of Poverty: The State of the Microcredit Summit 
Campaign Report 2015.	Washington	D.C.:	Microcredit	Summit	Campaign.	

144	Poschi.	op.cit.,	pp.	471-473.	
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จากที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่าหลักการท�างานของสถาบันการเงินระดับย่อยจะอาศัยทุนทางสังคมที่
อยูบ่นฐานของความสมัพนัธ์ในแนวราบระหว่างสมาชกิในกลุม่ทีกู่เ้งนิ	และความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างสมาชกิ
ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สถาบันการเงินระดับย่อยประสบผลส�าเร็จ	 โดยเฉพาะในแง่ของการใช้คืนเงินกู้	
อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือความสัมพันธ์ในแนวด่ิงระหว่างกลุ่ม
คนที่กู้เงิน	 และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน	 โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กลุ่มคนที่กู้เงินประสบกับปัญหา
ฉุกเฉิน	ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ	หรือสภาพปัญหาอื่นๆ	ในครอบครัว	ที่ส่งผลกระทบท�าให้ไม่สามารถน�า
เงินมาใช้คืนได้ตามก�าหนดเวลา	 เมื่อเผชิญกับสภาพปัญหาดังกล่าวการท�างานร่วมกันและความไว้วางใจ
ระหว่างเจ้าหน้าทีข่องสถาบนัการเงนิ	และกลุม่คนทีกู่เ้งนิ	เป็นสิง่ทีมี่ความส�าคญัอย่างมากในการหาทางออก
ของปัญหา145

กิจกรรม 11.3.3

จงอธิบายคุณลักษณะของทุนทางสังคมในประเทศก�าลังพัฒนา

แนวตอบกิจกรรม 11.3.3

ในประเทศก�าลงัพฒันาทนุทางสงัคมมกัจะมคีณุลกัษณะส�าคญัดงัต่อไปนี	้ประการแรก	โครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสงัคมมกัจะมคีวาม	“ไม่เป็นทางการสงู”	มกัจะไม่มโีครงสร้างองค์กรในลกัษณะขององค์กร
สมาคมแบบในตะวันตก	แต่เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบระหว่างเครือญาติ	 เพื่อนบ้าน	และบุคคลใกล้ชิด	
ประการที่สอง	ความสมัพนัธ์ในแนวราบดังกล่าวมกัจะแสดงออกในเชงิรูปธรรมผ่านการแลกเปล่ียนแรงงาน	
โดยเฉพาะในภาคการเกษตร	การช่วยเหลอืในกรณฉุีกเฉิน	เช่น	ภยัพบิตัติามธรรมชาต	ิปัญหาทีเ่กีย่วข้อง
กบัการเพาะปลกู	รวมทัง้ปัญหาในครวัเรอืน	ในแง่นีส้ะท้อนให้เหน็ว่าความสัมพนัธ์ในแนวราบสามารถเป็น	
“โครงข่ายรองรับทางสังคม”	 และเป็นวิถีในการ	 “ลดต้นทุนในการผลิต”	 ได้เป็นอย่างดี	ประการที่สาม 
รากฐานทุนทางสังคมของความสัมพันธ์ดังกล่าวมักจะอยู่บนฐาน	 “ทุนทางสังคมที่อยู่บนฐานของสาย
สัมพนัธ์”	มากกว่า	“ทนุทางสงัคมทีเ่ช่ือมโยงข้ามเครอืข่าย”	จากรากฐานดงักล่าวท�าให้เมือ่มคีวามพยายาม
จากภายนอกในการสนบัสนนุการสร้าง	“องค์กรสมาคมทีเ่ป็นทางการ”	สิง่ทีม่กัจะเกดิขึน้ตามมาคอืองค์กร
ดงักล่าวมักจะเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายทนุทางสงัคมเฉพาะบางกลุม่เท่านัน้	ซึง่น่ีส่งผลท�าให้เกดิช่องว่างความ
เหลื่อมล�้าที่ขยายตัวมากขึ้นในชุมชนท้องถิ่น

145	Michael	Woolcock.	(1999).	“Learning	from	Failures	in	Microfinances:	What	Unsuccessful	Cases	Tell	
Us	About	How	Group-based	Programs	Work.”	American Journal of Economics and Sociology,	58:1,	pp.	17-42.
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เรื่องท่ี 11.3.4

กรณีศึกษาประชาสังคมระดับโลก

ที่ผ่านมาการพิจารณารูปธรรมของประชาสังคมระดับโลกมักจะมุ่งเน้นไปที่บทบาทของเครือข่าย
การขับเคล่ือนประเดน็ข้ามชาต	ิในการผลกัดันประเดน็ปัญหาระดับโลกต่างๆ	โดยเฉพาะในเร่ืองสิง่แวดล้อม	
และสิทธิมนุษยชน	 หรือบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในการเจรจา	 ประสานงาน	 และ 
ล๊อบบีร้ฐับาล	รวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ	หรือบทบาทขององค์กรขบวนการเคลือ่นไหว
ทางสงัคมข้ามชาต	ิทีม่กัปรากฏตวัเคลือ่นไหวแทบทุกครัง้ทีม่กีารประชมุระดบัสดุยอดของผูน้�าในเวทสี�าคญั
ของโลก	อย่างไรก็ตาม	ส�าหรับกรณีศึกษาประชาสังคมระดับโลกในที่นี้จะน�าเสนอแนวโน้มล่าสุดที่เกิดขึ้น	
และมนียัส�าคัญต่อภาคประชาสังคมระดบัโลกในยคุปัจจบุนัและในอนาคต	นัน่คอืกรณศีกึษาของขบวนการ
ยึดครอง	 (Occupy)	 ที่เริ่มต้นที่วอลล์สตรีตในช่วง	 ค.ศ.	 2011	 ก่อนจะแพร่กระจายไปกว่า	 1	 พันเมือง 
ทั่วโลกในเวลาต่อมา

ขบวนการดังกล่าวเริ่มจากที่วอลล์สตรีต	 ศูนย์กลางของตลาดเงิน	 และตลาดทุนของโลก	 โดยใน
ช่วงเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	2011	นิตยสาร	Adbusters	ซึ่งเป็นนิตยสารแนวต่อต้านทุนนิยมและบริโภคนิยม
จากแคนาดา	ได้ตั้งค�าถามเชิงกระตุ้นผ่านทวิตเตอร์	(Twitter)	ความว่า	“อเมริกาควรต้องมีเหตุการณ์ใน
ลักษณะของการยึดครองจัตุรัสทาห์รีร์	(Tahrir	acampada)	ลองจินตนาการว่าเมื่อคนจ�านวน	2	หมื่นคน
ยึดครองวอลล์สตรีตอย่างไม่มีก�าหนดจะเป็นเช่นไร”	 จากนั้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม	 บรรณาธิการ
นิตยสารดังกล่าวได้ส่งอีเมล์กระจายไปยังเครือข่ายของตน	พร้อมกันนั้นยังได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่ม
แฮกเกอร์ทีช่ือ่ว่า	“Annonymous”	ในการแพร่กระจายข้อความทีว่่า	“ยดึครองวอลล์สตรีต	คณุพร้อมหรือ
ยังส�าหรับเหตุการณ์แบบทาห์รีร์?	 วันท่ี	 17	 กันยายน	 กระจายตัวให้ทั่วเขตแมนฮัตตันตอนล่าง	 ตั้งเต็นท	์
ครวั	สิง่กดีขวางอย่างสันต	ิและยดึครองวอลล์สตรตีด้วยกนั”146	ต่อมาในช่วงต้นเดอืนสงิหาคม	กลุ่มเครือข่าย
แรงงานในนิวยอร์กในนาม	 “ชาวนิวยอร์กต่อต้านการตัดลดงบประมาณ”	 (New	Yorkers	 Against	 
Budget	Cuts)	 ได้เข้าร่วมประชุมกัน	และท�าการจัดตั้ง	 “สมัชชา”	 เป็นครั้งแรก	หลังจากนั้นไม่นานกลุ่ม
คนเหล่านี้ได้กระจายกันเป็น	 “คณะท�างาน”	 ย่อยๆ	 กลุ่มต่างๆ	 เพื่อเตรียมตัวส�าหรับการจัดกิจกรรมใน 
วนัที	่ 17	กนัยายน	ค.ศ.	2011	ก่อนจะเริม่การยดึครองวอลล์สตรีต	โดยการตัง้ค่ายพกัทีส่วนสาธารณะซคัคอตต	ิ 
 
 
 

146	Adbusters.	(2011).	“#OCCUPYWALLSTREET:	A	Shift	in	Revolutionary	Tactic.”	Adbuster Blog.	July	
13,	2011.	Access	from	http://www.adbusters.org/blogs/adbusters-blog/occupywallstreet.html	
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(Zuccotti	park)	เพือ่ใช้ด�าเนินกจิกรรมต่อมาเป็นระยะเวลาสองเดือน	ก่อนทีจ่ะถูกทางการสลายการชมุนมุ
ในอีกสองเดือนต่อมา147

จากจดุเริม่ดงักล่าว	ในช่วงกลางเดอืนตุลาคม	ค.ศ.2011	ขบวนการ	“ยดึครอง”	ได้ขยายตวัไปกว่า	
951	เมือง	ใน	82	ประเทศทั่วโลก	ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า	“รวมตัวเพื่อการเปลี่ยนโลก”	(United	for	Glob-
al	 Change)148	 แม้ว่าขบวนการยึดครองส่วนมากจะมีระยะเวลาไม่นานมากนัก	 แต่ขบวนการดังกล่าวได้
สร้างมิติใหม่ให้กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติ	 และประชาสังคมระดับโลกอย่างมาก	 ทั้งนี้
คุณลักษณะส�าคัญของขบวนการดังกล่าวที่แตกต่างจากขบวนการเคล่ือนไหวแบบเดิมสามารถสรุปได้ดัง
ต่อไปนี้

ประการแรก	ความหลากหลายของประเด็นที่น�าเสนอ	แม้ว่าในเบื้องต้นเป้าหมายการเคลื่อนไหว
ของขบวนการดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นการประท้วงต่อสภาพเศรษฐกิจที่ตกต�่าภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ใน	 ค.ศ.	 2008	ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะของสังคมอเมริกันในขณะนั้น	 หากเป้าหมายการเคลื่อนไหวค่อนข้าง
จ�ากัดแง่มุมเช่นน้ี	 ขบวนการดังกล่าวก็ไม่น่าที่จะได้รับความนิยมในประเทศหรือหัวเมืองอื่นๆ	 ทั่วโลกได้	
เนื่องจากบริบทของสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน	 แต่จากการศึกษาสาระของการเรียกร้องของขบวนการ 
ดังกล่าวของดีแลน	 เทย์เลอร์	 (Dylan	 Taylor)	 ทั้งในอเมริกา	 ยุโรป	 และออสเตรเลีย	 พบว่าประเด็นที่
ขบวนการยึดครองน�าเสนอออกมาครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ	 กว่า	 14	 ประเด็นด้วยกัน	 ตั้งแต่สิ่งแวดล้อม	 
ชนกลุ่มน้อย	 ความหลากหลายทางเพศ	 จนไปถึงการต่อต้านสงคราม149	 ความหลากหลายดังกล่าวใน 
แง่หนึง่สะท้อนให้เหน็ถงึคณุลักษณะส�าคญัอกีประการหนึง่ของขบวนการยดึครองตามทีซ่ซูาน	คงั	(Susan	
Kang)	 ตั้งข้อสังเกตว่า	 “ขบวนการยึดครองวอลล์สตรีตเป็นขบวนการที่ปราศจากข้อเรียกร้อง”	 
(movement	 with	 no	 demands)	 ที่เป็นรูปธรรมอย่างเป็นทางการ150	 ซึ่งนี่แตกต่างจากขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ	 อย่างไรก็ตามแม้ว่าขบวนการจะปราศจากข้อเรียกร้องที่ชัดเจน	 และเปิดพื้นที่
ให้กบัความหลากหลายของประเดน็ทีน่�าเสนอ	แต่ด้วยคณุลกัษณะดงักล่าวทีท่�าให้ขบวนการดงักล่าวมคีวาม
น่าดึงดูดอย่างมาก	จนสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลก

นอกจากความหลากหลายของประเดน็ข้อเรียกร้องแล้ว	สิง่ส�าคญัอกีประการหนึง่ท่ีท�าให้ขบวนการ
ลักษณะดังกล่าวได้รับความนิยมไปท่ัวโลกคือความสามารถในการ	 “ก่อรูป”	 ประเด็นการเคล่ือนไหวเพื่อ 
 

147	 ดูรายละเอียดการเคลื่อนไหวของขบวนการยึดครองวอลล์สตรีตในรายละเอียดได้ใน	 Matthew	 Bolton,	 Emily	
Welty,	Meghana	Nayak	and	Christopher	Malone.	(2013).	“Introduction:	We	Had	a	Front	Row	Seat	to	a	Downtown	
Revolution.”	 In	Matthew	Bolton,	 Emily	Welty,	Meghana	Nayak	 and	 Christopher	Malone.	 (Eds).	Occupying  
Political Science: The Occupy Wall Street Movement from New York to the World.	 New	York:	 Palgrave	 
Macmillan.	pp.	1-24.	

148	Manuel	 Castells.	 (2012).	Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. 
Cambridge:	Polity	Press.	p.	4.	

149	Dylan	Taylor.	 (2017).	Social Movements and Democracy in the 21st Century.	New	York:	Palgrave.	
p.	133.	

150	Susan	Kang.	(2013).	“Demands	Belong	to	the	99%?	The	Conflicts	over	Demands,	Issues	and	Goals	
in	OWS.”	in	Occupying	Political	Science.	pp.	59-88.	
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สร้างอัตลักษณ์บางประการร่วมกัน	 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วหากขบวนการยึดครองเรียกร้องบนฐานของ
สวัสดิการทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ	ขบวนการดังกล่าวคงจะไม่สามารถได้รับ
ความนิยมอย่างมาก	 อย่างไรก็ตาม	 แกนน�าขบวนการยึดครองวอลล์สตรีตได้	 “ก่อรูป”	 ประเด็นการ
เคลื่อนไหว	 โดยสะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจเป็นภาพสะท้อนของวิกฤตการจัดการปกครองที่คน 
ร้อยละ	1	สามารถส่งอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ	และสร้างปัญหาตามมาให้กับคนร้อยละ	99	ขบวนการ
ยึดครองจึงเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญที่ปลุกกระแสให้กับคนร้อยละ	 99	 มีความตื่นตัว	 ตระหนักในปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เป็นต้นตอของปัญหาต่างๆ	และออกมาเรียกร้องในสิทธิของตน	ในแง่นี้ค�าขวัญของขบวนการ
ยดึครองทีว่่า	“เราคอืคนร้อยละ	99”	จงึทรงพลงัอย่างมาก	และสามารถสร้างแรงดงึดูดให้กบันกัเคลือ่นไหว
และประชาชนธรรมดาในหัวเมืองต่างๆ	 ทั่วโลกได้151	 อีกท้ังยังเปิดพื้นที่ให้กับคนในท้องที่ต่างๆ	 ได้มี 
ส่วนร่วมในการ	“ก่อรูป”	ประเด็นการเคลื่อนไหวที่สะท้อนสภาพปัญหาในแต่ละท้องที่ได้เป็นอย่างดี

ประการที่สอง	 การจัดโครงสร้างขบวนการเคล่ือนไหวที่ไม่มุ่งเน้นที่ตัว	 “องค์กรที่เป็นทางการ”	
การจดัโครงสร้างองค์กรการเคลือ่นไหวของขบวนการยดึครองวอลล์สตรตีจะมคีณะท�างานเพือ่ดแูลภารกจิ
ต่างๆ	ตั้งแต่ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์	ฝ่ายอาหาร	ฝ่ายติดต่อเจรจากับต�ารวจ	ฝ่ายระดมคนเข้าร่วมกิจกรรม	
เป็นต้น	นอกจากคณะท�างานเหล่านีแ้ล้ว	ยงัม	ี“สมชัชาทัว่ไป”	(general	assembly)	ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นกลไก
ส�าคัญในการตัดสินใจของขบวนการ	 ที่จะตัดสินใจบนฐานของฉันทามติ	 รูปแบบโครงสร้างดังกล่าวได้ถูก
น�าไปประยุกต์ใช้ในขบวนการยึดครองอื่นๆ	ทั่วโลก	นัยจากโครงสร้างดังกล่าวคือการท�างานจะอยู่บนฐาน
ของ	 “นักเคล่ือนไหว	 และปัจเจกชน”	 มากกว่า	 “องค์กรขบวนการเคลื่อนไหว”	 ดังเช่นในอดีต	 ลักษณะ
โครงสร้างขบวนการเคลื่อนไหวแบบ	“ปราศจากศูนย์กลาง”	ยังเห็นได้จากการที่ขบวนการยึดครองวอลล์
สตรีตไม่มี	 “โฆษกที่เป็นทางการ”	 และไม่มีองค์กรหนึ่งใดที่จะผูกขาดหรืออ้างความเป็น	 “ขบวนการยึด
ครอง”	จานมาร์โก	ซาวิโอ	(Gianmarco	Savio)	ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า	“การตั้งค่ายพัก	(encamp-
ment)	ท�าหน้าทีเ่ปรยีบเสมอืนกับองค์กร	(ขบวนการเคล่ือนไหว)”	ผู้ทีเ่ดินทางมายงัค่ายพักท่ีสวนสาธารณะ
สามารถเข้าเป็นสมาชกิของขบวนการได้	สามารถเข้าร่วมถกเถยีง	และร่วมกจิกรรมกบัสมาชกิคนอืน่ๆ	ได้	
อีกทั้งยังสามารถเป็นโฆษกของขบวนการผ่านทางการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้152

อย่างไรก็ตาม	 การปราศจากโครงสร้างองค์กรการเคล่ือนไหวอย่างเป็นทางการไม่ได้หมายความ
ว่าบทบาทขององค์กรขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจะหมดไป	 มีการช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
ขบวนการยึดครองที่อัมสเตอร์ดัมและลอสแอนเจลิส	 ที่ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนักเคลื่อนไหวกับ
ขบวนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของขบวนการยึดครองที่ลอสแอนเจลิส	 แตกต่างจาก
ขบวนการยึดครองท่ีอัมสเตอร์ดัมที่ขบวนการยึดครองขาดความยึดโยงกับขบวนการในพื้นที่จนท�าให้

151	Jenny	Pickerill	and	John	Krinsky.	 (2012).	“Why	Does	Occupy	Matter?”	Social Movement Studies, 
11:3-4,	pp.	281-282.

152	Gianmarco	Savio.	 (2016).	 “Occupying	Organization:	 Space	 as	Organizational	Resource	 in	Occupy	
Wall	Street.”	in	Thomas	Davies,	Holly	Eva	Ryan	and	Alejandro	Milciades	Pena.	(Eds.).	Protest, Social Move-
ments and Global Democracy since 2011: New Perspectives. Bradford:	Emerald	Group	Publishing.	pp.	38-40.
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ขบวนการค่อนข้างขาดพลัง	 และแรงสนับสนุนจากคนในท้องที่153	 ในแง่นี้แม้ว่าโครงสร้างองค์กรการ
เคล่ือนไหวแบบไม่เป็นทางการ	ในลกัษณะของเครอืข่ายทีม่กีารประสานงานผ่านสงัคมออนไลน์จะเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น	 แต่บทบาทขององค์กรขบวนการเคลื่อนไหวแบบที่เป็นทางการท่ีมีฐานในท้องถิ่นยังคงมี
ความส�าคัญ154	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทในปัจจุบันที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติมี
ลักษณะที่มานูเอล	 คาสเทลส์	 (Manuel	 Castells)	 เรียกว่า	 “ขบวนการที่เคลื่อนไหวทั้งในระดับท้องถิ่น	
และระดับโลกในเวลาเดียวกัน”155	 ยิ่งท�าให้รูปแบบโครงสร้างองค์กรการเคล่ือนไหวทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการท�างานเสริมซึ่งกันและกัน

ประการที่สาม	 การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ในการรณรงค์	
ประสานงาน	และระดมการสนบัสนนุจากมวลชน	แน่นอนว่าทีผ่่านมาเคยมีขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม
ใช้ประโยชน์จากเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	ไม่ว่าจะเป็นกรณกีารปฏวิติัเครือ่งครวั	(Kitchenware	Revolution)	
ในไอซ์แลนด์	ทีเ่ริม่ต้นในช่วงปลาย	ค.ศ.	2008	และกรณอีาหรบัสปรงิ	(Arab	Spring)	ทีก่ารรวมตวัชมุนมุ
ครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่อียิปต์ในช่วงต้น	ค.ศ.	2011	ซึ่งเป็นสองเหตุการณ์ที่คาสเทลส์	เรียกว่าเป็น	“การโหมโรง
การปฏวิตั”ิ	(prelude	to	revolution)156	แต่การแพร่กระจายของ	“ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมทีเ่ชือ่ม
โยงกันเป็นเครือข่าย”	 (networked	 social	movements)	 ได้ขยายตัวไปทั่วโลกจากกรณีของขบวนการ
ยดึครองทีเ่ริม่ต้นทีว่อลล์สตรตี	คาสเทลส์ได้ต้ังข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิว่าขบวนการยึดครองวอลล์สตรีตมีจดุก�าเนดิ
จากโลกดิจิทัล	และกระจายตวัอย่างรวดเรว็ด้วยเครือข่ายสงัคมออนไลน์157	ข้อสงัเกตดงักล่าวของคาสเทลส์
ได้รบัการสนับสนุนจากการศกึษาสือ่สงัคมออนไลน์ของซาราห์	แกบี	้(Sarah	Gaby)	และนลี	คาเรน	(Neal	
Caren)	พบว่าเฟสบุก๊เป็นช่องทางหลกัทีข่บวนการยดึครองวอลล์สตรีตใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู	และเข้าถึง
กลุ่มผู้สนับสนุนเป็นวงกว้าง	 โดยส�าหรับขบวนการเคลื่อนไหวเองได้เปิดเฟสบุ๊กกว่า	 1,500	บัญชีเพื่อเป็น
ส่ือกลางในการเคลือ่นไหว	และประสบความส�าเรจ็สามารถดงึดดูผูติ้ดตามได้มากกว่า	4	แสนบญัชี158	จาก
ผลส�ารวจของ	Occupy	Research	Network	ยังพบว่าร้อยละ	74	ของผู้ตอบแบบส�ารวจได้ระบุว่าได้เผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขบวนการยึดครองผ่านหน้าเฟสบุ๊กของตน	ขณะเดียวกัน	“ความตื่นตัวบนโลก
สังคมออนไลน์”	ยังเกิดขึ้นพร้อมกับความตื่นตัวที่จะพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับขบวนการยึดครองในโลกแห่ง
ความเป็นจรงิอกีด้วย	ดงัสะท้อนให้เหน็จากข้อมลูทีว่่าร้อยละ	73	ผูต้อบแบบส�ารวจได้ระบุว่าได้มบีทสนทนา
กับบุคคลต่างๆ	เกี่ยวกับขบวนการยึดครองอีกด้วย159

153	 Justus	 Uitermark	 and	Walter	 Nicholls.	 (2012).	 “How	 Local	 Networks	 Shape	Global	Movement:	
Comparing	Occupy	in	Amsterdam	and	Los	Angeles.”	Social Movement Studies,	11:3-4,	pp.	295-301.	

154	ดูรายละเอียดการถกเถียงในประเด็นนี้ได้ใน	Jennifer	Earl.	(2015).	“The	Future	of	Social	Movement	Orga-
nizations:	The	Waning	Dominance	of	SMOs	Online.”	American	Behavioral	Scientist,	59:1,	pp.	35-52.	

155	Castells.	op.cit.,	pp.	222-223.	
156 Ibid.,	pp.	20-52.	
157 Ibid.,	p.	171.	
158	 Sarah	 Gaby	 and	 Neal	 Caren.	 (2012).	 “Occupy	 Online:	 How	 Cute	 Old	Men	 and	Malcolm	 X	 

Recruited	400,000	US	Users	to	OWS	Facebook.”	Social Movement Studies,	11:3-4,	pp.	367-374.	
159	 Sasha	Costanza-Chock.	 (2012).	 “Mic	Check!	Media	Cultures	 and	 the	Occupy	Movement.”	Social 

Movement Studies,	11:3-4,	pp.	375-385.	
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เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ไม่ได้มปีระโยชน์แค่การเป็นเคร่ืองมอืส�าหรับการตดิต่อสือ่สาร	การประสาน
งาน	 การจัดโครงสร้างองค์กร	 และการระดมการสนับสนุนเท่านั้น	 ในทรรศนะของคาสเทลส์	 อินเทอร์เน็ต
ได้สร้างเง่ือนไขส�าคัญต่อการจัดโครงสร้างขบวนการเคล่ือนไหวที่ไม่มุ่งเน้นที่ตัว	 “องค์กรที่เป็นทางการ”	
หรือองค์กรทีป่ราศจากแกนน�า	เอือ้ต่อการปรกึษาหารอืระหว่างเครอืข่าย	อกีทัง้ยงัช่วยการสบืต่อเครอืข่าย
ในโลกออนไลน์	แม้ว่าเหล่าผูชุ้มนุม	และนักเคลือ่นไหวจะถูกปราบปราม	และไม่สามารถจัดชุมนมุเคล่ือนไหว
ได้ในสถานท่ีจริงแล้วก็ตาม	 ที่ส�าคัญคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สร้าง	 “วัฒนธรรมของความเป็นอิสระ”	
(culture	of	autonomy)	ในการเคลื่อนไหว	ก�าหนดประเด็นข้อเรียกร้อง	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกัน	โดยไม่มีการครอบง�าทั้งในเชิงประเด็น	และในเชิงยุทธวิธีการเคลื่อนไหว160

จากกรณศึีกษาข้างต้นสะท้อนให้เหน็ถงึแนวโน้มทีส่�าคญัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัตัวแสดงหลกัในปริมณฑล
ของประชาสังคมระดบัโลกในยุคปัจจุบนั	นัน่คอืขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมข้ามชาต	ิหรือหากใช้ค�าของ
คาสเทลส์ก็คือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย	 ตัวแสดงน้ีสามารถก้าวข้ึนมามี
บทบาทส�าคัญได้ด้วยระบบโครงสร้างโทรคมนาคม	 และการติดต่อสื่อสารที่ส�าคัญนั่นคือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต	 กลไกการท�างานของเครือข่ายเหล่านี้ในแง่หนึ่งเปรียบได้กับ	 “พื้นที่สาธารณะระดับโลก”	 ที่
เช่ือมโยงตัวแสดงต่างๆ	 ในภาคประชาสังคมระดับโลกเข้าไว้ด้วยกัน	 ทั้งในแง่ของแนวคิด	 อุดมการณ	์
แนวทางการเคล่ือนไหว	 และการก่อรูปการเคลื่อนไหว	 แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วตัวแสดงต่างๆ	 ที่อยู่คนละ
พืน้ทีอ่าจไม่ได้มาพบปะพดูคุยแบบเผชิญหน้ากต็าม	ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมทีเ่ชือ่มโยงกนัเป็นเครอื
ข่ายที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ไม่ได้เข้ามาแทนที่ตัวแสดงเดิมในพื้นที่ประชาสังคมระดับโลก	 ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมข้ามชาตแิบบทีเ่ป็นทางการ	องค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ	และเครือข่าย
การขบัเคลือ่นประเดน็ข้ามชาต	ิหรอืกระทัง่ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในท้องถิน่ต่างๆ	หากแต่สามารถ
มีบทบาทสอดรับและประสานกันได้	และสามารถเป็นพลังส�าคัญของ	“โลกาภิวัตน์จากข้างล่าง”	ที่ถ่วงดุล
พลงัจาก	“โลกาภวัิตน์จากข้างบน”	ของบรรษทัข้ามชาต	ิองค์กรระหว่างประเทศ	รวมถงึประเทศมหาอ�านาจ
ต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส�าหรับนัยที่ตามมาจากการเคลื่อนไหวระลอกดังกล่าวนั้น	 แม้ว่าขบวนการยึดครองอาจไม่ได้น�า
ไปสูค่วามเปล่ียนแปลงในเชงินโยบาย	หรอืระบบการเมอืงโดยตรง	ซึง่นีอ่าจมีสาเหตสุ่วนหนึง่มาจากการที่
ขบวนการยดึครองไม่ได้มข้ีอเรยีกร้องทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน	แต่ดงัทีค่าสเทลส์ได้ต้ังข้อสงัเกตไว้เป็นอย่างดี
ว่าขบวนการดังกล่าวมุง่เน้น	“กระบวนการเคลือ่นไหว”	มากกว่า	“ข้อเรียกร้องเชิงนโยบาย”	แต่การด�าเนนิ
การเช่นนี้กลับสามารถสร้างแรงสะเทือนอย่างมากทางการเมืองได	้ เน่ืองจากเป็นการน�าเสนอรูปแบบการ
จัดการปกครองในอุดมคติแบบใหม่ของ	 “ประชาธิปไตยแบบเครือข่าย”	 ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม	 และการ
ปรึกษาหารอืโดยตรง	ทัง้ของชุมชนในท้องถิน่	และชมุชนเสมอืนจรงิในโลกสงัคมออนไลน์161	ขณะเดยีวกนั
ยงัได้ชีใ้ห้เห็นถงึจดุอ่อนทีส่�าคญัของการจดัการปกครองแบบเดมิในระบบประชาธิปไตยแบบตวัแทนทีเ่ปิด
ช่องทางให้กับการครอบง�าเชิงนโยบายของ	“คนส่วนน้อย	(ร้อยละ	1)”	แต่กลับส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ 
 

160	Castells.	op.cit.,	pp.	228-234.	
161 Ibid.,	p.	228.	 	
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คนส่วนมาก	(ร้อยละ	99)	ทัง้นีอ้ดุมคติของการปกครองแบบประชาธปิไตยเครือข่ายนี	้แม้ว่าอาจไม่สามารถ
สร้างความเปล่ียนแปลงตามมาต่อ	 “รูปแบบการเมืองเชิงสถาบัน”	 ไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกต้ัง	 หรือ
พรรคการเมือง	ได้ในระยะเวลาอันสั้น	แต่พลังที่แสดงออกมาจากขบวนการยึดครองในช่วงระยะเวลาสั้นๆ	
นั้น	 ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาล	 และนักการเมืองในประเทศต่างๆ	 ก็ไม่อาจดูแคลนได้เช่นกัน	 และอาจน�ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้

กิจกรรม 11.3.4

ขบวนการยึดครองมีความแตกต่างจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติที่ผ่านมาอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 11.3.4

ขบวนการยึดครองมีคุณลักษณะส�าคัญที่แตกต่างจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติที่
ผ่านมาดงัต่อไปนี	้ประการแรก	ขบวนการยดึครองเป็นขบวนการทีป่ราศจากผูน้�า	แกนน�า	หรอืองค์กรการ
เคล่ือนไหวแบบทีเ่ป็นทางการในการจดัการเคลือ่นไหว	ในการเคลือ่นไหวขบวนการยดึครองจะมโีครงสร้าง
องค์กรในลกัษณะของเครอืข่าย	และใช้สมชัชาเป็นกลไกการตดัสนิใจและขบัเคล่ือนการเคลือ่นไหว	โดยอยู่
บนฐานของการตดัสนิใจแบบ	“ฉนัทามต”ิ	ส่วนในการขบัเคลือ่นส่วนงานต่างๆ	จะใช้คณะท�างานเป็นกลไก
ส�าคัญ	ประการท่ีสอง	ขบวนการยดึครองเป็นขบวนการทีม่จีดุเร่ิมต้นมาจาก	“โลกดจิทิลั”	และแพร่กระจาย
ไปทั่วโลกด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 แม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยมีขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมข้ามชาติที่ใช้
ประโยชน์จากเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็มาบ้างแล้ว	แต่ขอบเขตของการเคลือ่นไหวมกัจะจ�ากดัอยูภ่ายในพืน้ที่
หนึง่ๆ	แต่ส�าหรบักรณขีองขบวนการยดึครอง	จากจดุเริม่ต้นทีว่อลล์สตรตีได้ขยายไปกว่าหนึง่พนัเมืองทัว่โลก	
ทั้งน้ีด้วยส่ือกลางส�าคัญนั่นคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ประการที่สาม	 ขบวนการยึดครองเป็นขบวนการที่
ปราศจากข้อเรียกร้องทีเ่ป็นรปูธรรม	และเป็นทางการ	หากแต่ในพืน้ท่ีของขบวนการผูเ้ข้าร่วมชมุนมุสามารถ
หยิบยกประเด็นมาพูดคุยได้อย่างเป็นอิสระ	เป้าหมายส�าคัญที่ขบวนการยึดครองมุ่งเน้นไม่ใช่การน�าเสนอ
การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย	หากแต่น�าเสนอ	“กระบวนการ”	ที่สะท้อนรูปแบบการปกครองในอุดมคติ
ที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม	และการปรึกษาหารือโดยตรง
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