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ประชาสังคม หรือ Civil Society เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายเพื่อการมีสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง
ด้วยเป็นแนวคิดที่กว้าง จึงมีผู้ให้ค�ำนิยามไว้หลากหลาย โดยทั่วไปประชาสังคม หมายถึง พื้นที่หรือส่วน
ของสังคมที่มีประชาชนเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่ภาครัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมี
กฎหมายรองรับ และภาคธุรกิจเอกชนที่เน้นด�ำเนินงานโดยมุ่งแสวงหาผลก�ำไรในพื้นที่ประชาสังคม
ประชาชนทั่วไปเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินการที่เป็นอิสระจากภาครัฐ และอยู่นอกบริบท
การแข่งขันทางการเมือง ซึ่งกลุ่มและผู้กระท�ำการทางสังคม อาจมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิธีคิดอัน
หลากหลายมาร่วมกันในกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ถกเถียงแลกเปลี่ยน
ความคิด สร้างเอกลักษณ์และความเห็นร่วมกัน รวมถึงต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมในการพิทักษ์หรือเพิ่มพูน
ผลประโยชน์สาธารณะบางประการให้กบั สังคม โดยลักษณะของพืน้ ทีด่ งั กล่าวสามารถเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์
กับพื้นที่ทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ

แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาสังคม

แนวคิดเกีย่ วกับประชาสังคม (Civil Society) เป็นส่วนหนึง่ ทีม่ าจากความเคลือ่ นไหวในการปฏิวตั ิ
เพื่อต่อต้านระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนที่มีฐานะเป็นผู้อยู่ในปกครองของรัฐและผู้มีอ�ำนาจ ให้กลายเป็น “พลเมือง” (Citizen)
ซึง่ ค�ำว่าพลเมืองนัน้ เป็นการสะท้อนให้เห็นแนวคิดเรือ่ งสิทธิของประชาชนในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองของรัฐ
โดยเน้นเรื่องสิทธิของปัจเจกชน และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง แต่ในบริบทการสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยก็มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นต้องมีเงื่อนไข
ส�ำหรับกระบวนการเคลื่อนไหวของประชาสังคม
Linz และ Stepan (2001) ได้เสนอว่า จะต้องมีเงื่อนไขส�ำหรับ “ประชาสังคม ที่เป็นอิสระและ
ความคงอยู่” เพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของ
Bernan (1997) นั้นขัดแย้งกับค�ำยืนยันของ Schnitter (1997) ที่ว่า ประชาสังคมนั้นมีส่วนช่วยในการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบอบประชาธิปไตย โดย Bernan แย้งว่า ในระบอบการปกครองที่เป็น
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ประชาธิปไตยอยูแ่ ล้ว ประชาสังคมอาจเป็น พืน้ ฐานในการทีจ่ ะจัดตัง้ ระบอบการปกครองแบบรวบอ�ำนาจ
เบ็ดเสร็จ เช่นยุคของนาซีในเยอรมนี ในสมัยสาธารณรัฐไวมาร์ (Weinar Republic) ก็ได้1
นักปรัชญาเมธีตะวันตกคนส�ำคัญทีพ่ ดู ถึงสิทธิของพลเมืองคือ โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes)
(ค.ศ. 1588-1679) ฮอบส์เชือ่ ว่า มนุษย์ทกุ คนทีเ่ กิดมาต่างก็ได้รบั “สิทธิตามธรรมชาติ” (Natural Right)
ที่เท่าเทียมกัน ทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงหรือชาย แต่เนื่องจากหากมนุษย์ทุกคนใช้สิทธิ
ของตนที่อยู่ทั้งหมด อาจก่อให้สังคมเกิดความวุ่นวาย ไร้ระเบียบ มนุษย์จึงได้ตกลงกันที่จะมอบอ�ำนาจ
บางส่วนให้กับบุคคลกลุ่มหนึ่งให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่เรียกว่ารัฐ ท�ำหน้าที่ในการปกครอง รักษา
ความสงบเรียบร้อยแทนประชาชน
นักปรัชญาเมธีคนส�ำคัญอีกท่านหนึ่งคือ จอห์น ล็อก (John Locke) (ค.ศ. 1632-1704) เห็นว่า
นอกจากประชาชนจะมีสทิ ธิตามธรรมชาติแล้ว อ�ำนาจในการปกครองตนเองทีแ่ ท้จริงก็เป็นของประชาชน
โดยอยู่ภายใต้กฎแห่งเหตุผล แม้ประชาชนจะยินยอมพร้อมใจมอบอ�ำนาจให้แก่รัฐในการปกครอง
แต่รัฐก็จ�ำต้องได้รับความยินยอมจากประชาชน ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองเป็นเจ้าของสิทธิ
การปกครอง และสามารถที่จะเพิกถอนความตกลงนั้นเสียได้หากว่ารัฐไม่ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ให้
ไว้กับประชาชน สัญญาระหว่างพลเมืองที่ท�ำไว้กับรัฐนั้นคือ “สัญญาประชาคม” (Social Contract)
๑. ความหมายของ “การเมือง”
การเมืองในความหมายทางรัฐสาสตร์นั้นในภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า Politics มาจากค�ำภาษากรีก
“polis” แปลว่า “รัฐ” หรือ“ชุมชนทางการเมือง”มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้หลากหลาย
ต่างกันขึน้ อยูก่ บั ทัศนะและความเข้าใจของนักวิชาการแต่ละคนซึง่ ในทีน่ จี้ ะขอรวบรวมไว้พอเป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี2้
		 ๑) การเมืองคือเรืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐ นักคิดอย่างเพลโต, อริสโตเติล, โทมัส ฮอบส์,
จอห์น ลอค, รุสโซ, มาเคียวลี และเฮเกล กล่าวว่าการเมืองคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและโยงใยกับเรื่อง
ของรัฐ รัฐจะมีองค์ประกอบคือ มีอ�ำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน อาณาเขต มีผู้ปกครองและมีประชาชน
ส่วนชาติ หมายถึงที่รวมของกลุ่มชนที่มีพื้นฐานของความเป็นมาและมีพื้นฐานเหมือนกัน เช่น มอญ
กะเหรี่ยงถือเป็นชนชาติ แต่ไม่เป็นรัฐ
1

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต บี อัลบริททัน และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล.บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการเมือง
ในด้านการเลือกตั้งของประเทศไทย. บทความ, หน้า ๑.
2
สิทธิพันธ์ พุทธหุน. แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์. ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๕๓. หน้า ๔-๗.
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		 ๒) การเมืองคือเรือ่ งของอ�ำนาจ (Power) อ�ำนาจหมายถึงความสามารถในการก�ำหนด ควบคุม
และบงการวิถชี วี ติ ของคนอืน่ ซึง่ แนวคิดในเรือ่ งอ�ำนาจจะมีความเกีย่ วข้องไปถึงค�ำว่าอิทธิพล (Influent)
และอ�ำนาจหน้าที่ (Authority) ถ้าพฤติกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเมือง
		 ๓) การเมืองคือเรื่องของการใช้อ�ำนาจในการจัดแจงแบ่งสรรทรัพยากรหรือสิ่งที่มีคุณค่า
ในสังคม ทัง้ นีใ้ นกระบวนการสร้างความอยูด่ กี นิ ดีให้เกิดขึน้ ในสังคมใดๆเป็นเรือ่ งการเมือง เช่นการเลือก
ผู้แทนก็เป็นการเลือกคนที่ไปสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน เข้าไปจัดแจงแบ่งสรรงบประมาณ
จากนิยามที่หลากหลายข้างต้น มีการกล่าวว่าเราจะมองการเมืองมองได้จาก ๓ มุมมอง
มุมมองที่ ๑ การมองการเมืองจากพฤติกรรมตามธรรมชาติ ก็จะมองได้ว่า
๑. การเมืองเป็นเรื่องของสถาบันและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล
๒. การเมืองเป็นเรื่องกิจกรรมของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจ�ำกัด และ
๓. การเมืองเป็นเรื่องปฏิกิริยาของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ�ำนาจ
มุมมองที่ ๒ การมองการเมืองจากการตัง้ ค�ำถามและค�ำตอบทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ค�ำตอบดังกล่าวก็จะเป็น
เรื่องของการเมือง คือ
๑. การถามว่า ท�ำไมกลุม่ และองค์กรจึงสามารถด�ำรงอยูไ่ ด้ทา่ มกลางอุปสรรคและการเปลีย่ นแปลง
ค�ำตอบของค�ำถามนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเมือง
๒. ค�ำถามที่ว่าท�ำไมคนบางกลุ่มจึงสามารถขึ้นสู่อ�ำนาจและรักษาอ�ำนาจเอาไว้ได้
๓. ค�ำถามว่าในสภาพเศรษฐกิจและสังคมแบบใดทีน่ ำ� ไปสูร่ ปู แบบการปกครองในแบบต่างๆ เช่น
ท�ำไมเศรษฐกิจแบบเสรี จึงน�ำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท�ำไมเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
น�ำไปสู่ระบบการปกครองในแบบเป็นอ�ำนาจนิยม หรือเผด็จการ
ค�ำตอบการเมืองนั่นเอง เพราะการเมืองจะเข้าไปใช้อ�ำนาจในการแทรกแซงในวิถีเศรษฐกิจและ
สังคม
มุมมองที่ ๓ การเมืองหมายถึงพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น
๑. การเมืองคือเรื่องของความขัดแย้ง นักวิชาการอย่างฮันติงตัน ซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง Political
Order in Changing Society บอกว่าการเมืองคือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม
ในเรื่องของผลประโยชน์ที่แต่ละคนแต่ละกลุ่มต้องการให้รัฐตอบสนองความต้องการของตนเองใน
ด้านต่างๆ
๒. การเมืองเป็นเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของอ�ำนาจ การต่อสู้ในเชิงอ�ำนาจในหลายประเทศ
น�ำไปสู่การปฏิวัติและการรัฐประหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยเฉพาะในประเทศก�ำลัง
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พัฒนาที่มักจะมีปัญหาความขัดแย้งของผู้น�ำทางการเมืองมีให้เห็นบ่อยครั้ง นักวิชาการพบว่าถ้านับ
จ�ำนวนปีที่มีการเลือกตั้งอย่างอิสระกับจ�ำนวนปีของการท�ำรัฐประหาร รัฐประหารจะมีมากกว่า
๓. การเมืองเป็นกิจกรรมของผู้น�ำ เป็นการตัดสินใจของผู้น�ำ การกระท�ำทุกอย่างของผู้น�ำ
จะเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิ้น แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ หรือ Decision Approach จะให้ความ
ส�ำคัญกับการตัดสินใจของผู้น�ำ
จากค�ำนิยามที่หลากหลายของค�ำว่าการเมือง นักวิชาการต่างมองว่า ค�ำว่าการเมืองจะมีฐาน
ความคิดที่คล้ายๆ กันคือ
๑. ทุกสังคมจะมีปัญหาที่คล้ายกันคือทุกสังคมมีทรัพยากรอย่างจ�ำกัด ขณะที่ความต้องการของ
ประชาชนมีมากกว่าทรัพยากรที่รัฐมีอยู่ หรือ Demand มีมากกว่า Supply ตลอดเวลา
๒. จึงต้องมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการตอบสนองความต้องการ ท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องมีรัฐที่จะเข้ามาท�ำหน้าที่ในการจัดแจงแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งในสังคม
๓. ในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด และในกระบวนของการตัดสินใจ จะมี
คนบางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์บางกลุ่มไม่ได้รับประโยชน์
๔. กลุม่ ทีไ่ ม่ได้ประโยชน์กจ็ ะเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองด้วยการเรียกร้องให้รฐั บาลเปลีย่ นแปลง
นโยบาย หรือด�ำเนินการจัดสรรทรัพยากรใหม่ การเรียกร้องท�ำได้หลายรูปแบบอาจจะประท้วง หรือ
เข้าหาพรรคการเมือง เข้าหานักการเมือง
๕. กลุ่มที่ได้ประโยชน์อยู่แล้วก็จะเข้ามาเรียกร้องเพื่อให้คงแนวทางในการจัดแจงแบ่งสรร
ทรัพยากรแบบเดิมเอาไว้ โดยพยายามบอกว่าการจัดแจงแบ่งสรรทรัพยากรที่รัฐบาลได้ท�ำไปแล้วนั้น
มีความชอบธรรมแล้ว ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสถานภาพที่ได้เปรียบกว่าหรือสถานภาพ
ที่ตนเองได้ประโยชน์เอาไว้ต่อไป
๖. ดังนัน้ การเมืองจึงเป็นปฏิกริ ยิ าของผูป้ กครองและผูถ้ กู ปกครอง และเป็นเรือ่ งของการแก่งแย่ง
สิทธิที่จะปกครองในระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง
จากที่ได้กล่าวถึงความหมายของค�ำว่า การเมือง ในข้างต้นนั้น สามารถอธิบายได้เป็น ๒ ฝ่ายคือ
๑) ฝ่ายผู้ปกครอง การเมืองเป็นเรื่องของการแย่งชิง แสวงหาอ�ำนาจในการจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ�ำกัดให้กับสมาชิกสังคม
๒) ฝ่ายของผู้ใต้ปกครอง การเมืองเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายของสมาชิกในสังคม
เพราะการเมืองมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราในหลายๆ ด้าน การเข้าใจความหมายและ
บทบาททางการเมือง จึงถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของพลเมือง
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๒. ความหมายของ “ภาคประชาสังคม”
ประชาสังคม หมายถึง เครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน และชุมชนที่มีกิจกรรม
หรือมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง รัฐ กับ ปัจเจกชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคมประกอบด้วย
๓ ส่วน ได้แก่ รัฐ ประชาสังคม และปัจเจกชน ซึ่งต้องเป็นอิสระต่อกัน
ประชาสังคม เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เชื่อมอยู่ระหว่างงานส่วนบุคคลในระดับครอบครัวและ
เพื่อนในด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งที่เป็นโลกของรัฐและสถาบัน “ทางการ” ต่างๆ (ดู ดร.เดวิด แมธธิวส์
ใน “องค์ประกอบมูลฐานเรื่องประชาสังคมที่เข้มแข็งและชีวิตสาธารณะที่มีคุณภาพ”)3
ประภาส ปิ่นตบแต่ง ได้นิยามค�ำว่า “ภาคประชาชน” และ “ภาคประชาสังคม” รวมไปทั้งค�ำ
“ภาคพลเมือง” เป็นค�ำที่ใช้ในความหมายเดียวกัน
ประภาส ปิ่นตบแต่ง ได้นิยามค�ำว่า “ภาคประชาชน” และ “ภาคประชาสังคม” รวมไปทั้งค�ำ
“ภาคพลเมือง” เป็นค�ำที่ใช้ในความหมายเดียวกัน มีคุณสมบัติที่ส�ำคัญคือ มีจุดมุ่งหมาย “สาธารณะ”
มากกว่า ส่วนตัว เกิดขึน้ เพือ่ น�ำมาใช้ในการอธิบายกลุม่ ก้อนของผูค้ นทีไ่ ม่ใช่ “ภาครัฐ” หรือภาคราชการ
และไม่ใช่ “ภาคเอกชน”แต่ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมการเมืองไทย การขับเคลื่อนประชาสังคมไม่ได้
มุ ่ ง สู ่ ก ารเข้ า ไปกุ ม อ� ำนาจรั ฐ แต่ เ ป็ น การระดมพลั ง และการแสดงออกซึ่ ง ความหลากหลายของ
ผลประโยชน์ ฯลฯ ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การขับเคลื่อนในภาคสังคมการเมือง (เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้ง
ฯลฯ)
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล4 จึงนิยาม การเมืองภาคประชาชนว่าคือ การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตส�ำนึก
ทางการเมืองของกลุ่มประชาชน เพื่อลดฐานะการครอบง�ำ รวมทั้งเพื่อโอนอ�ำนาจบางส่วนมาให้
ประชาชนใช้ดแู ลชีวติ ตนเองโดยตรง เป็นปฏิกริ ยิ าตอบโต้การใช้อำ� นาจรัฐ เพือ่ ถ่วงดุลอ�ำนาจการครอบง�ำ
ของระบบตลาดเสรีในภาคประชาชน และเป็นกระบวนการใช้อำ� นาจทางตรงของประชาชนทีม่ ากไปกว่า
การเลือกตั้ง เพื่อเข้าไปสู่กระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน โดยมีจุดหมายส�ำคัญคือ การลดระดับ
การปกครองโดยรัฐ จ�ำกัดขอบเขตอ�ำนาจรัฐ ให้สังคมดูแลตนเอง ถ่วงดุลอ�ำนาจรัฐด้วยสังคมโดยไม่มุ่ง
ยึดอ�ำนาจรัฐ
3

David Mathews. Reinventing Politics: A Book for Citizens, Community and Institutions
อ้างใน รศ.ดร.ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. แนวคิดพื้นฐานที่ส�ำคัญเกี่ยวกับประชาสังคม (Civil Society) คิดถึง..
การเคลื่อนไหวของ อ.ศศิน เฉลิมลาภ : http://nattawatt.blogspot.com/๒๐๑๓/๑๐/blog-post_๓๒๒๘.html
4
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, ๒๕๔๗
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๓. ความส�ำคัญของการเมืองภาคประชาสังคม
การเมืองภาคประชาสังคม เป็นองค์กรนอกภาครัฐ เข้ามามีบทบาทในสังคมการเมืองการปกครอง
ในรูปแบบของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผลประโยชน์ (Interest group) หรือ กลุ่มกดดัน (Pressure group)
หรือการประท้วง (Mob) ภายใต้กฎหมาย ภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช้บังคับทั้งในทางการ
เมืองการปกครอง และกฎหมายแตกต่างไปจากแนวทางกระแสหลักเดิมซึ่งสามารถอธิบายความส�ำคัญ
ของการเมืองภาคประชาสังคม หรือการเมืองภาคประชาชน ได้ดังนี5้
๑) การเมืองภาคประชาชน ว่าเป็นส่วนหนึง่ ของแนวคิดอุดมการณ์การปกครองแบบประชาธิปไตย
การอธิบายบนแนวทางนี้พยายามที่จะชี้และอธิบายให้เห็นในเชิงยุทธวิธีว่า ประชาชนสามารถที่จะใช้
สิทธิเสรีภาพได้ในทางตรง หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy) เช่น การที่
ประชาชนใช้สทิ ธิในการเสนอกฎหมาย หรือการใช้สทิ ธิในการถอดถอนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารระดับสูง ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองภาคประชาชน
ทีเ่ ข้าไปเคลือ่ นไหวในโครงสร้างทางการเมืองทีเ่ ป็นทางการทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ ดังทีป่ รากฏ
ไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวนการในการจัดท�ำรัฐธรรมนูญที่
ประชาชนเข้ามามีสว่ นในการจัดท�ำ ในปัจจุบนั ก็ยงั เป็นอุปสรรค ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากถึงทีส่ ดุ แล้วกระบวนการ
ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยังอยู่ที่การเมืองในระบบ ซึ่งก็คือ พรรคการเมืองและนักการเมือง ในทาง
ยุทธศาสตร์ การเข้าไปเสริมสร้างให้ประชาชนทั้งในฐานะที่เป็นปัจเจก และในฐานะกลุ่มต่างๆ เข้ามา
มีบทบาททัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือทีเ่ รียกกันว่า การเพิม่ บทบาททางการเมืองให้กบั ประชาชนมากกว่า
การท�ำหน้าที่ในการเลือกตั้ง ก็น่าจะช่วยท�ำให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองได้6
๒) การเมืองภาคประชาชนว่า การทีป่ ระชาชนเข้าร่วมหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการเมือง
ที่เป็นทางการ หรือกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วก็คือการเมืองภาคประชาชนคือ ประชาธิปไตยโดยผู้แทน
(Representative democracy) การที่ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การให้การสนับสนุน
พรรคหรือผู้สมัคร การไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการสมัครรับเลือกตั้ง7 ซึ่งเป็นโครงสร้างของระบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามแนวทางการอธิบายระบบการปกครองของประเทศอุตสาหกรรม
5

การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. “การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย”. ส�ำนักพิมพ์บริษัทวิญญูชน, ๒๕๔๒.
7
สุจิต บุญบงการ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทย”. ใน “การพัฒนาทางการเมืองของไทย”.
กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. บทที่ ๓ หน้า ๔๕-๗๘ และ บทที่ ๙ หน้า ๒๖๖ –
๒๘๕.
6
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ตะวันตกที่มีอิทธิพลทางความคิดทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นบทบาทของ
ประชาชนที่พึงมีในระบบการเมือง
๓) การเมืองภาคประชาชนว่า การที่ประชาชนเข้าร่วมหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การจัดการชุมชนท้องถิ่น โดยการดึงเอากลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (กลุ่มที่อยู่นอกโครงสร้างองค์กรทาง
การเมืองที่ก�ำหนดไว้โดยกฎหมาย) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิด
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวทางการปรับทิศทางของการก�ำหนดนโยบายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคม
ต�ำบล ในกรณีเช่นนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากความพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่ได้เข้าไปในช่องทางทางการเมืองดังในแนวคิดที่อธิบายมาแล้วข้างต้น จากนัยดังที่กล่าวมา
ได้สะท้อนให้เห็นความหมายของ ”การเมือง” ที่ขยายออกไปจากกรอบการมองการเมืองแบบเดิม ๆ
ทีค่ รอบง�ำทางความคิดมาเป็นเวลานาน ลักษณะของพัฒนาการทางการเมืองในแนวทางนีเ้ ป็นการเข้าไป
ขยายพืน้ ทีส่ าธารณะ (พืน้ ทีใ่ นทางการเมือง) ทีอ่ ยูใ่ นการครอบครองของระบบราชการและระบบอุปถัมภ์
มาเป็นเวลานาน8
จากความส�ำคัญข้างต้น การเมืองภาคประชาชน หรือทีเ่ รียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า “การเมืองของพลเมือง”
เป็นอุดมการณ์ เป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองท�ำให้เกิดกลไกต่าง ๆ
ทีภ่ าคประชาชนสามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมและเปิดเวทีสาธารณะ รวมถึงเวทีทางการเมืองในระดับต่าง ๆ
อย่างมากมาย ในการพัฒนาประเทศอย่างมีสว่ นร่วม โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลไกทางด้านโครงสร้างองค์กร
ทางกฎหมายที่อยู่ในภาครัฐ เอื้อให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ประการแรก ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางการเมืองในระดับชาติ
ประการทีส่ อง ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในโครงสร้างราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ประการที่สาม สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความ
หลากหลายของความเป็นท้องถิ่น
ประการทีส่ ี่ สร้างวัฒนธรรมในความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในระดับท้องถิน่ ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบ
ราชการบริหารแบบใหม่ ๆ
8

การเรียนรู้ที่เหมาะสมในสังคมไทย” พระธรรมปิฎก น.พ.ประเวศ วสี, ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง, รศ.ศรีศักร
วัลลิโภดม ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ต.ค. ๒๕๔๔.
“สิทธิชมุ ชน เกณฑ์คณ
ุ ค่าและฐานความคิด”. เสน่ห์ จามริก มูลนิธโิ ครงการต�ำราสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์,
๒๕๔๒.
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กระบวนการในการน�ำเสนอและวิธีการอธิบายแนวความคิดที่ว่าด้วยการเมืองภาคประชาชน
เท่ า ที่ เป็ น อยู ่ ณ ขณะนี้ มีก ารอธิบายที่แตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการอธิ บายเกี่ ย วกั บแนวคิ ด
และอุดมการณ์ที่ว่าด้วยการเมืองของพลเมือง หรือการเมืองภาคประชาชนนั้นไม่ได้มีสถานภาพเป็น
องค์ความรู้อยู่ในกระแสวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองและกฎหมายที่เป็นกระแสหลัก
๔. องค์ประกอบของประชาสังคม
จากแนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่านดังกล่าวค�ำว่า “ประชาสังคม” ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส�ำคัญ ๘ ส่วนดังนี้ คือ9
๑. กลุ่มบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มในลักษณะของ “กลุ่มสังคม”
๒. ที่มาของบุคคล บุคคลตั้งแต่สองคนที่มารวมตัวกันไม่ใช่ทั้งภาครัฐและไม่ใช่ภาคธุรกิจ
๓. ลักษณะของการรวมตัวกัน มีได้ทั้งการรวมตัวแบบเผชิญหน้ากัน เช่น เวทีการประชุม เวที
ชาวบ้าน และการรวมตัวผ่านสื่อหรือช่องทางหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ชื่อเรียกในรูปแบบ
ต่างๆ
๔. การตั้งชื่อ มีการตั้งชื่อกลุ่มประชาสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน
ชุมชน องค์กร เครือข่าย
๕. ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่เป็นประชาสังคมมีได้หลายรูปแบบทั้งความ
สัมพันธ์เชิงสิทธิที่มีอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ที่มี
ร่วมกัน ความสัมพันธ์เชิงจิตส�ำนึกทางสังคมร่วมกัน ความสัมพันธ์เชิงจุดมุ่งหมาย
๖. ประเด็นร่วมกัน กลุ่มประชาสังคมมีความสนใจในหัวเรื่องและประเด็นเรื่องร่วมกัน หรือใน
ปริมณฑล (area) เดียวกัน
๗. กิจกรรม มีกจิ กรรมหรือความเคลือ่ นไหวร่วมกัน ทีด่ ำ� เนินอยูร่ ะหว่างโลกทีเ่ ป็นภาครัฐกับโลก
ที่เป็นภาคปัจเจกชน
๘. การสือ่ สาร มีการสือ่ สารระหว่างบุคคลในกลุม่ ตนเอง มีการสือ่ สารระหว่างกลุม่ ของตนเองกับ
กลุม่ อืน่ ๆ มีการสือ่ สารระหว่างกลุม่ กับประชาชนหรือสังคม โดยอาจมีการสือ่ สารระหว่างกลุม่ ของตนเอง
กับรัฐ และอาจมีการสื่อสารระหว่างกลุ่มของตนเองกับภาคธุรกิจเอกชน

9

ณัฐฐ์วฒ
ั น์ สุทธิโยธิน .กระบวนการประชาสังคมในสือ่ อินเทอร์เน็ตและสือ่ ใหม่. ในบทความหัวข้อการสือ่ สาร
เชิงประเด็น ค้นคืนจากเว็บไซต์ www.thaisustainablelife.com

23.

( .

) 331-344.indd 338

17/5/2562 10:32:58

การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐

339

๕. ประเภทของประชาสังคม
เบนจามิน บาร์เบอร์ อธิบายว่า ประชาสังคมมี ๓ รูปแบบ ได้แก่10
๑. ประชาสังคมแบบเสรีนิยม ในความหมายแห่งนัยนี้ ประชาสังคมคือ ภาคเอกชนมองว่ารัฐ
เป็นผู้มีอ�ำนาจกดขี่และสร้างกฎเกณฑ์มาบังคับ ตามความคิดเสรีนิยมเห็นว่า ตลาดคือเสรีภาพ ผู้ที่
ยึดมั่นในแนวคิดนี้ จะยืนยันให้เลือกระหว่างรัฐกับตลาด กล่าวอีกอย่างว่า ประชาสังคมแบบนี้ หมายถึง
ภาคตลาดเอกชน ภาคของปัจเจกชนที่มีการสมาคมโดยสมัครใจในกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี
ลักษณะการท�ำสัญญากันรวมทั้งครอบครัว ตัวอย่างเช่น หอการค้าไทย สมาคมวิชาชีพต่างๆ ก็เป็น
ประชาสังคมด้วยเช่นกัน
๒. ประชาสังคมแบบชุมชน เป็นประชาสังคมที่มีพื้นฐานอยู่ที่ความต้องการสร้างความเป็น
ปึกแผ่นและความเข้มแข็งของชุมชน การรวมตัวกันนั้นไม่ใช่โดยใจสมัคร แต่เกิดจากความจ�ำเป็น หรือ
การผูกพันกันที่ท�ำให้แยกไม่ออก ไม่เชื่อว่าภาคเอกชนเป็นเพียงความเป็นปึกแผ่นของผู้บริโภค หรือ
ผูผ้ ลิตเห็นว่าประชาสังคมเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมทีใ่ หญ่และปฏิเสธไม่ได้ทจี่ ะผูกพันผูค้ นเข้าด้วยกัน
เริ่มต้นเป็นครอบครัวและสมาคมเครือญาติ เช่น ชนเผ่า เป็นสโมสรพื้นบ้านชุมชน ไปจนถึงล�ำดับชั้น
ทางสังคมที่ขยายออกไป กระบวนการประชาสังคมแบบนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเสมอไป แต่มักมี
ความสัมพันธ์แบบล�ำดับชั้น มีข้อห้าม และกระทั่งเป็นแบบรวบอ�ำนาจ ประชาสังคมในความหมายนี้
ได้แก่ เครือญาติ ศาสนา
๓. ประชาสังคมแบบประชาธิปไตยเข้มแข็ง ประชาสังคมเป็นสิง่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ
เอกชน หรือเป็น ภาคที่สาม ได้แก่ ชุมชนแบบประชา (Civil Community) มีสมาชิกแบบเปิดและ
เสมอภาค ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้มงี านอาสาสมัครด้วย ประชาสังคมแบบนีก้ ำ� ลังจะถูกฟืน้ ฟูขนึ้ ใหม่ ประชา
สังคมแบบประชาธิปไตยเข้มแข็งนี้จะแสดงถึงความแข็งแรงของสังคม และจะช่วยแก้ลักษณะการเป็น
ล�ำดับชั้น และการรวบอ�ำนาจในประชาสังคมแบบชุมชนด้วย

พัฒนาการทางการเมืองของภาคประชาสังคม

การพัฒนาการทางการเมืองกว่าสองทศวรรษผ่านกระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตย
เป็นช่วงตอนปลายของยุคกลางไปจนถึงยุคเริม่ เข้าสูส่ มัยใหม่ ประมาณศตวรรษที่ ๑๗ ถึง ศตวรรษที่ ๑๘
มีเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญในยุโรป คือสงครามสามสิบปี (Thirty Years’ War) เป็นจุดเริม่ ต้นของการเกิดระบบ
10

อนุช อาภาภิรม ศตวรรษที่ ๒๑ ความรู้กับความไม่รู้: พื้นที่ส�ำหรับเรา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ�ำวันที่
๒๑-๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๑๕๔๘ ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑๓๑๔
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รัฐทีม่ อี ำ� นาจอธิปไตยของตนเอง นักปรัชญาการเมืองในยุคนีม้ คี วามเห็นตรงกันข้ามในเรือ่ งความสัมพันธ์
แบบพันธมิตรระหว่างรัฐกับศาสนจักร โดยมองว่ารัฐและ ศาสนจักรเป็นตัวสกัดกั้นความก้าวหน้า
และความอยูด่ มี สี ขุ ของมนุษย์ เพราะว่ารัฐถือว่าเป็นตัวตนหรือองค์กรทางการเมืองทีใ่ ช้อำ� นาจบีบบังคับ
เสรีภาพของปัจเจกชน ขณะเดียวกันศาสนจักรก็มคี วามชอบธรรมในการปกครองของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยการสถาปนาทฤษฎีเทวสิทธิ (Divine Right) ขึน้ มาครอบง�ำความคิดของราษฎรให้ยอมรับ
การปกครองของกษัตริย์ นักปราชญ์การเมืองในยุคนีม้ องว่าความเชือ่ นีข้ ดั ขวางเจตจ�ำนงของประชาชน
ส่งผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองและการเติบโตขององค์กรภาคประชาสังคม จนพัฒนาไปสู่การเป็น
รากฐานการปฎิวัติประชาธิปไตยในยุโรป อิทธพลทางความคิดของนักปรัชญาการเมืองในยุคนี้ที่ส�ำคัญ
ได้แก่ โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) จอห์น ล็อค (John Locke) และ ฌ็อง ฌ้ากส์ รุสโซ (JeanJacques Rousseau) ความคิดของนักปรัชญาทั้งสามคนจัดอยู่ในกลุ่มความคิดที่เรียกว่าทฤษฎีสัญญา
ประชาคม (Social Theory) เป็นการน�ำเสนอความคิดที่อธิบายความชอบธรรมใหม่เกี่ยวกับที่มาของ
อ�ำนาจรัฐ จากเดิมที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า ผู้ปกครองซึ่งก็คือกษัตริย์มีความชอบธรรมในการใช้อ�ำนาจ
ปกครองทีไ่ ด้รบั มาจากพระเจ้าทีเ่ รียกว่า อ�ำนาจเทวสิทธิ์ (Diving Right) อ�ำนาจจากสวรรค์นผี้ ปู้ กครอง
ได้รับผ่านมาทางศาสนจักร ตามความเชื่อแบบเดิมนี้อ�ำนาจของอาณาจักรและอ�ำนาจของศาสนจักร
จึงเป็นอันเดียวกัน แต่อ�ำนาจรัฐตามแนวคิดของนักปรัชญากลุ่มสัญญาประชาคมเสนอขึ้นมาใหม่
อ้างทีม่ าของอ�ำนาจรัฐว่าเกิดจากการยินยอมพร้อมใจกันของมนุษย์ในสังคมมาตกลงจัดระเบียบการอยู่
ร่วมกันด้วยการมอบอ�ำนาจให้ผนู้ ำ� ท�ำหน้าทีแ่ ทนตนในนามของส่วนรวม นักปรัชญาทัง้ สามคนให้เหตุผล
แตกต่างกันในการอธิบายถึงความจ�ำเป็นที่มนุษย์ยินยอมมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและยอมมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้อื่นปกครอง โดยนักทฤษฎีแต่ละคนมีค�ำอธิบายอ้างถึงพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ในแง่มุมที่
แตกต่างกัน แต่ที่มีทัศนะเหมือนกันคือธรรมชาติของมนุษย์เป็นเหตุแห่งการท�ำข้อตกลงยินยอมในการ
จัดตั้งและมอบอ�ำนาจให้ผู้น�ำ11

ประชาสังคมในประเทศไทย

ค�ำ “ประชาสังคม” ปรากฏในสังคมไทยในราวกลางทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ซึ่งมีค�ำอื่นๆ ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกันคือ “ภาคประชาชน” และ “ภาคพลเมือง” ปรากฏการณ์ทนี่ ำ� มาสู่ “ประชาสังคม”
หากมองจากพัฒนาการและการคลี่คลายของกลุ่มพลังทางสังคมการเมืองไทย ประชาสังคม เกิดขึ้นใน
บริบทซึง่ กลุม่ นักกิจกรรมทางสังคมทีไ่ ด้ลงไปท�ำงานกับชาวบ้านในยุคหลังความเสือ่ มถอยของขบวนการ
11

23.

( .
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สังคมนิยม หรือที่บางคนเรียกกันว่า“ยุค การแสวงหาครั้งที่ ๒” ในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ ที่น�ำมาสู่
การก่อตัวของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นโดยนักพัฒนาภาคเอกชน (NGO) ซึ่งเป็น
นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ลงไปท�ำงานกับชาวบ้านในพื้นที่ชนบท โดย การจัดตั้งองค์กร
พัฒนาเอกชนขนาดเล็กขึ้นเพื่ออาศัยเป็นเครื่องมือท�ำงานกับชาวบ้าน โดยมี เป้าหมายส�ำคัญอยู่ที่การ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน หรือองค์กรประชาชน (People Organization-PO)12
พลวัตของภาคประชาสังคมในประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรในช่วงทศวรรษที่
๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๔๒) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วง
เวลาดังกล่าว รายงานฉบับหนึ่งของ Pednekar13 ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในเชิงต่อต้านรัฐบาล (social protest movement) กับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
กล่าวคือ เมือ่ เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้รวดเร็วขึน้ การเคลือ่ นไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนก็เปลีย่ น
จากทีเ่ คยเป็นการเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้องการจัดสรรบริการทางสังคมและสาธารณูปโภคต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ต่อประชาชน ไปเป็นการเคลือ่ นไหวเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมซึง่ เน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นหลัก ขณะ
เดียวกันพลวัตทางสังคมก็เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน เป็นการเปลีย่ นแปลงทีค่ ขู่ นานไปกับภาวะทีร่ ะบบ
เศรษฐกิจไทยหันไปพึง่ พาการส่งออกมากขึน้ ซึง่ ส่งผลอย่างยิง่ ต่อความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านรายได้ระหว่าง
ประชากรในเมืองและในชนบท องค์การพัฒนาเอกชนจ�ำนวนมากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชนบทโดยตรง โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรผู้ยากไร้และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ทีค่ วามเจริญเข้าไปไม่ถงึ เพือ่ ช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนของประชากรเหล่านัน้ รวมทัง้ เพือ่ ส่งเสริม
ให้พวกเขาสามารถประเมินความจ�ำเป็นในชีวิตเสียใหม่ รักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนให้ด�ำรง
ต่อไปได้ และช่วยปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชากรในชนบทด้วย14 ขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคม
ยังมีบทบาทสูงในการช่วยให้ประชากรในระดับล่างได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นต่อการมีส่วนร่วมใน
นโยบายต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องเขาโดยตรงรวมทัง้ ช่วยให้เขาเหล่านัน้ สามารถ
ต่อต้านโครงการพัฒนาทีไ่ ด้รบั การออกแบบโดยหน่วยงานจากส่วนกลางโดยทีพ่ วกเขาเองไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น15
12

ประภาส ปิน่ ตบแต่ง.การเมืองภาคประชาชน ขบวนการประชาสังคมในสังคมไทย และบทบาทต่อสังคม
การเมืองไทย.บทความ ; https://tu๑๐๑.org/wp-content/uploads/๒๐๑๖/๐๒/๒-๐๑.pdf
13
S. Pednekar. ๒๕๓๘. องค์กรพัฒนาเอกชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในผืนแผ่นดินใหญ่ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพ (สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ www.gdrc.org/NGO/thai-ngo.html)
14
มูลนิธิเอเชีย. ๒๕๔๘. Legal Literacy. กรุงเทพฯ. หน้า ๑๕๗
15
ส�ำนักงานผู้แทนประจ�ำ ประเทศไทย.ภาคประชาสังคมในประเทศไทยโดยสังเขป.; https://think-asia.
org/bitstream/handle/๑๑๕๔๐/๕๐๒/csb-tha-th.pdf?sequence=๒
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บทบาททางการเมืองของภาคประชาสังคม

ภาคประชาสังคม หรือสังคมของพลเมือง (Civil Society) ซึ่งมีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
เป็นส่วนหนึ่งในภาคประชาสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (๒๕๔๐-๒๕๔๔)
มีการเริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างแผน และขานรับแนวคิด “ประชาสังคม” ซึ่งเหมาะกับ
การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมที่มองเห็นวิกฤติการณ์ และมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัว
เพื่อแก้ไขปัญหานั้นร่วมกัน
๑. ประชาสังคมกับบทบาทต่อสังคมการเมืองไทย
๑) ในมิติการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยของสังคมไทย บทบาทของขบวนประชาสังคม
ในหลายลักษณะที่ผลักดันให้เกิดการท�ำให้ประชาธิปไตยแบบตัวแทน นับตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
๒๕๓๕ เป็นต้นมาเราจึงเห็นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยในหลายด้าน ดังเช่น
การผลักดันให้เกิดการปฏิรปู การเมืองโดย “ขบวนการเคลือ่ นไหวธงเขียว” ซึง่ น�ำมาสูก่ ารขยายการเมือง
ภาคประชาชนเชิงสถาบัน
๒) มิติด้านนโยบายสาธารณะ ปัจจุบันเราจึงเห็นได้ว่า มีกฎหมายนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่
คนจนมากมาย (รวมทั้งนโยบายที่เรียก “ประชานิยม” ด้วยเช่นกัน ) รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐
ได้มีบทบัญญัติหมวดที่ ๕ ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งคงจะเป็นการเกินเลยที่จะกล่าวว่า มาจากการ
เคลื่อนไหวผลักดันโดยขบวนการประชาสังคมที่เติบโตขึ้นมา
ในระดับพื้นที่การเมืองท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า การเติบโตขององค์กรชุมชนที่ต้องการสร้างพื้นที่เชิง
นโยบายระดับท้องถิ่นโดยเข้าไปเชื่อมกับทั้ง “ท้องถิ่น” และ “ท้องที่” (เช่น งานแบบสภาองค์กรชุมชน
และขบวนการจัดการตนเอง ฯลฯ) ก็ควรพิจารณาว่า การขับเคลือ่ นโดยประชาสังคมได้นำ� ไปสร้างพืน้ ที่
เชิงนโยบายระดับท้องถิ่นที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
๒. การเมืองภาคประชาสังคมในยุค ๔.๐
การเคลื่อนไหวภาคประสังคม ได้พัฒนารูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ข้ึนมา
หรือที่เรียกว่า New social Movement ในกรณีขบวนการเคลื่อนไหวในยุคที่มีการแย่งชิงอ�ำนาจกัน
ระหว่าง กลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมือง ๒ กลุ่ม ที่คิดว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่ในความเป็นจริง
ในยุค ๔.๐ นั้น ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผล
ตอบแทนแต่ตอ้ งการพืน้ ทีใ่ นการแสดงความคิดเห็นต่อการก�ำหนดนโยบายของรัฐ สร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐกับองค์กรประชาสังคม สร้างความชอบธรรมในการท�ำงานขององค์กรประชาสังคม เสริมสร้าง
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐ เสริมสร้าง การศึกษาพลเมือง สร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นทุนทางสังคม
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เป็นการสร้างทางเลือกและโอกาส ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการ
เคลือ่ นไหวและการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนในยุคโลกาภิวฒ
ั น์หรือทีเ่ รียกว่าการเมือง
แบบหลังสมัยใหม่ ๗ ความส�ำคัญของกระบวนการเหล่านี้ อยู่ที่การเคลื่อนไหวระดับท้องถิ่นแต่มี
เครือข่ายเชื่อมโยงกันในระดับโลก ส่วนเป้าหมายของการเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อล้มหรือยึดอ�ำนาจรัฐ
แต่เป็นสังคมที่มีการรวมตัวกัน ผ่านกระบวนการประกิตสังคม ท�ำให้เกิดสังคม ที่มีจิตส�ำนึกผิดชอบ
ร่วมกัน มีการร่วมมือผ่านองค์กรที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อท�ำการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล มีความคิดเพื่อสร้างเอกลักษณ์ มีความผูกพัน ความเชื่อร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเข้ามามี
อิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ หรือเพื่อให้รัฐมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ จะท�ำให้เกิด
พลังมวลชน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ การเข้ามามีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายของรัฐ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของกลุม่ และประโยชน์สว่ นรวม มักถูกเรียกรวมๆว่า“ การเมืองสมัยใหม่ “ Post Modern
Politics
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