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บทคัดย่อ 
 
วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา ซึ่งสะท้อน

การปรับตัวของศาสนาในโลกสมัยใหม่ โดยเฉพาะศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีการปรับตัว
อย่างโดดเด่นท่ามกลางบริบทแวดล้อมโลกที่เน้นแนวทางการพัฒนา ศาสนาที่ถูกลดความส าคัญลง
และจ ากัดบทบาทให้อยู่ในพ้ืนที่ส่วนบุคคลมาระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงยิ่งถูกละเลยในบริบทเช่นนี้ นั่นเป็น
เหตุให้ศาสนจักรมีการปรับตัวครั้งส าคัญผ่านการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 อันจะส่งผลต่องานแพร่
ธรรมกับงานพัฒนาของศาสนจักรท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น 
นอกจากนี้ศาสนจักรคาทอลิกยังหันมาเน้นบทบาทด้านการพัฒนาและมิได้มุ่งหวังผลในการเปลี่ยน
ศาสนาเหมือนก่อนหน้าการสังคายนา ผู้วิจัยได้เลือกกรณีศึกษาของศาสนจักรคาทอลิกไทยโดยเน้นที่
งานแพร่ธรรมและงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของฝ่ายคาทอลิกซึ่งมีการท างานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2493 เพ่ือสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกไทยท่ามกลางบริบทแวดล้อมของ
ประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเด็นเฉพาะด้านสิทธิและสถานะบุคคล การศึกษานี้ไม่เพียงเปิดเผยให้
เห็นการปรับตัวของศาสนจักรไทยตามแนวทางการสังคายนาควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์
แวดล้อมในสังคมไทย ทว่ายังช่วยให้เข้าใจคุณลักษณะขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อ
ทางศาสนาได้ชัดเจนมากข้ึน  
 
ค าส าคัญ: องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา, องค์กรพัฒนาเอกชนคาทอลิก, งาน

พัฒนา, กลุ่มชาติพันธุ์, ศาสนจักรคาทอลิก
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ABSTRACT 

 
 This thesis dedicates to analyzing faith-based organizations that reflect 
adaptation of religions in modernity. It mainly focuses on the remarkable adjustment 
of the Roman Catholic Church in global development context where religions had 
been reduced its public roles and restricted in private sphere. These situations caused 
the church’s transformation through The Second Vatican Council (1962-1965 C.E.) that 
increased independence and localization in mission and development work. 
Furthermore, the Catholic Church intensely encourages development roles and and 
does not anticipate conversion as before Vatican Council. The author has chosen the 
mission and development work of the Catholic Church among ethnic groups in 
Northern Thailand as the case study because their continued activity since 1950 C.E. 
can manifest adaptation of the Catholic Church in Thailand specifically the 
establishment of the Catholic Commission for Ethnic Groups aiming to solve the right 
and citizenship problems of the ethnic groups. This research not only exposes the 
adjustment of the Thai church engaged the policy of the Second Vatican Council and 
evaluation of Thai society context but also helps to understand attributes of Catholic 
non-governmental organizations further. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ถ้าเปรียบวิทยานิพนธ์นี้เป็นประจักษ์ประพยานแห่งความส าเร็จ ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้หากปราศจากความอนุเคราะห์จากบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานของศาสนจักรคาทอลิก 
และภาคส่วนอื่น ๆ  ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ สินธุประมา บุคคลส าคัญที่ค่อยช่วยเหลือและสนับสนุน
ผู้วิจัยมาตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อและค าถามวิจัย ทั้งยังสละเวลาอันมีค่าในการอ่านร่าง
วิทยานิพนธ์แต่ละบท คอยให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ จนกระทั่งผู้วิจัยสามารถเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนส าเร็จเสร็จสิ้นลงได้ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศรุต พ่ึงสุนทร 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าอันมีค่าตั้งแต่การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ดร. ขวัญชีวัน บัวแดง ที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาเดินทางไกลมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตอันเป็นประโยชน์ถึงสองครั้งสองคราในการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของ สกว. และ 
ศาสตราจารย์สายชล สัตยานุรักษ์ ที่ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์นี้ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน 
ที่ให้ความกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ทั้งคอยถามไถ่ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
อยู่ตลอดเวลาด้วยความห่วงใย 

 ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลของบาทหลวงวิชัย โภคทวี บาทหลวง
นิพจน์ เทียนวิหาร บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา บาทหลวงวินัย บุญลือ บาทหลวงประสิทธิ 
รุจิรัตน์ บาทหลวงมนัส ศุภลักษณ์ คุณปุหลุ บุญลือ ผู้ใหญ่บ้าน (พ่อหลวง) จอนิ โอ่โดเชา ผู้ใหญ่บ้าน 
(พ่อหลวง) ศรีมา ทุ่งเมืองทอง คุณจันติ๊บ นภาคีรีรมย์  คุณกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ คุณสุนทร วงศ์จอมพร คุณ
สรินยา กิจประยูร และคุณชุติ งามอุรุเลิศ 

บุคคลส าคัญอีกท่านหนึ่งที่มิอาจละเลยได้ รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะ
จิตรา สายสุนทร นักวิชาการผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาคนไร้รัฐไร้
สัญชาติให้หมดไปจากประเทศไทย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ที่อาจารย์ได้
สละเวลาอันมีค่ายิ่งให้ข้อมูลอันส าคัญจากประสบการณ์การท างานตลอดหลายปีที่ผ่านมาของท่านแก่
ผู้วิจัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นส่วนเติมเต็มท่ีส าคัญของวิทยานิพนธ์ 
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ด้วยความขอบคุณครอบครัวบุญลือแห่งหมู่บ้านห้วยตอง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ที่พักพิงและอาหารแก่ผู้วิจัยกับผู้ช่วยวิจัยตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 
ผู้วิจัยของแสดงความซาบซึ้งในน้ าใจอันงดงามของพ่ีน้องปกาเกอะญอแห่งบ้านห้วยตอง บ้านหนอง
เต่า และบ้านห้วยอีค่างที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้จากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ รวมถึงผู้
ประสานงานโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับทุน   

ตลอดระยเวลา 3 ปีกว่า ที่มีสถานะเป็นนักศึกษาปริญญาโท ผู้วิจัยได้รับมิตรภาพอัน
งดงามจากมวลมิตรนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าให้ชีวิต
การเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ผู้วิจัยไม่รู้สึกเดียวดายจนเกินไป ผู้วิจัยต้องขอบคุณส าหรับน้ าใจและ
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของกัลยาณมิตรทางวิชาการเหล่านี้มา ณ ที่นี้ด้วย  นอกจากกัลยาณมิตรผู้ร่วม
เรียนแล้วผู้ที่จะลืมเสียไม่ได้คือ เรืออากาศตรีหญิง กานต์วลัย อินพรหม มิตรตั้งแต่ปฐมวัยผู้คอยให้
ความช่วยเหลือในการตรวจทานการแปลภาษาอังกฤษของบทความ บทคัดย่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยานิพนธ์นี้ รวมถึงพ่ีขวัญ เพ่ือนหมวดเอย และพริก สหายผู้ร่วมเดินทางเก็บข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 

เหนือสิ่งอ่ืนใดผู้วิจัยต้องกราบขอบพระคุณ แม่ ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เป็นทั้ง
ต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นไปสู่ความส าเร็จในชีวิต  

สุดท้ายแล้ว หากวิทยานิพนธ์นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อันใด ผู้วิจัยขออุทิศคุณความดีนี้
แด่ผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาทางศาสนาเป็นแรงผลักดันในการท างานบริการสังคมโดยไม่มุ่งหวังสิ่ง
ตอบแทนใด ๆ  ขอพลังจงสถิตแด่พวกเขาเหล่านั้นเพ่ือจะมีก าลังในการผลักดันให้เกิดสังคมที่งดงาม
ต่อไป  

หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด นั่นเป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่เพียงผู้
เดียว จึงขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไข ในการศึกษาท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

 
 
 พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา1 

 
เมื่อโลกตะวันตกก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่อันมีจุดเปลี่ยนส าคัญคือ การปฏิวัติวิทยาศาสตร์

กับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและโลกทางวัตถุเท่านั้น 
ทว่ายังท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของผู้คนครั้งใหญ่ โดยเริ่มขึ้นก่อนในยุโรปจากนั้นแพร่
ออกไปพร้อมกับลัทธิล่าอาณานิคม โลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปคือ การยึดมั่นในปฏิฐานนิยมและอัตถิ-
ภาวนิยม นอกจากนี้ แนวคิดส าคัญท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดียวกันอย่าง “ทฤษฎีวิวัฒนาการ” (Evolutionary 
Theory) ที่เชื่อใน “ความก้าวหน้า” (progress) โดยเฉพาะวิวัฒนาการทางสังคมที่มองว่า สังคม
มนุษย์จะเจริญก้าวหน้าขึ้นในอนาคต แนวคิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่มุ่งไปสู่สิ่งที่ดีกว่ า ท าให้เกิด
ความคาดหวังถึงสิ่งที่ดีกว่าในโลกนี้ แย้งกับโลกทัศน์ของศาสนาคริสต์ที่มุ่งหวังชีวิตที่ดีกว่าในโลกหน้า 

 สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ความเชื่อทางศาสนาไม่ทรงอิทธิพลในการอธิบายความ
เป็นไปของโลกดังที่เคยเป็นมา สถานะของศาสนาคริสต์ในยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 
จึงลดความส าคัญลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในระยะนั้นเกิดกระบวนการโลกิยานุวัติ (secularization) 
ขึ้นในยุโรป แต่ก็เรายังคงเห็นถึงอิทธิพลของศาสนาในหลายส่วน ทั้งอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา 
แอฟริกา และเอเชีย2 อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 นี้ เป็นช่วงเวลาซบเซาของศาสนา 
แต่ศาสนาไม่เคยหมดอิทธิพลไปจากโลกใบนี้ 

กระทั่งโลกเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เกิดเหตุการณ์ส าคัญของมวลมนุษยชาตินั่นคือ 
สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ภายหลังเหตุการณ์ทั้งสองนี้ ส่งผลกระทบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 1) วิกฤต
ความเชื่อต่อแนวคิดความก้าวหน้าและเหตุผลของมนุษย์ จากการที่มนุษย์ใช้เทคโนโลยีท าลายล้าง

                                           
1 การใช้ศักราชในวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยจะใช้ทั้งคริสต์ศักราชและพุทธศักราชร่วมกัน ใน

ส่วนที่กล่าวถึงบริบทแวดล้อมหรือรายละเอียดนอกประเทศไทยผู้วิจัยจะใช้คริสต์ศักราช ส่วนเนื้อหาที่
เป็นบริบทหรือรายละเอียดในประเทศไทยผู้วิจัยจะใช้พุทธศักราช 

2 José Casanova, “Secularization, Enlightenment, and Modern Religion,” 
in Public Religions in the Modern World (Chicago: University Of Chicago Press, 1994), 
11–39. 
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กันเอง และ 2) องค์กรศาสนาที่เข้ามารับบทบาทบรรเทาทุกข์ ทว่าศาสนาก็ยังไม่สามารถฟ้ืนฟูสถานะ
ได้ ทั้งยังถูกซ้ าเติมจากแนวคิด “การพัฒนา” (development) ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็น 

ส าหรับแนวคิด “การพัฒนากระแสหลัก” ที่เกิดขึ้นและเฟ่ืองฟูตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 
1950 เป็นต้นมา นอกจากจะท าให้เกิดการแบ่งโลกออกเป็น 2 ขั้ว คือ โลกที่พัฒนาแล้ว (developed 
countries) กับโลกด้อยพัฒนา (underdeveloped countries)3 การพัฒนาที่เน้นความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในระยะยาวได้สร้างปัญหาแก่บรรดาประเทศโลกที่สาม โดยเฉพาะปัญหาการกระจาย
รายได้ที่ไม่เท่าเทียม ซึ่งเป็นมูลเหตุส าคัญท่ีน าไปสู่ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสถานะของ
ศาสนา เนื่องจากการพัฒนากระแสหลักนี้มองว่าศาสนาเป็นสิ่งกีดขวางความเจริญก้าวหน้า ทั้งยัง
ละเลยบทบาทศาสนาที่มีต่องานพัฒนาทั้งที่ผ่านมาในอดีต ต่อเนื่องจนถึงสิ้นสุดคริสต์ศตวรรษท่ี 204  

การปรับตัวของศาสนจักรโรมันคาทอลิกระยะแรกเป็นการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่และระบบอย่างชัดเจน เช่น ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมือง ระบบกฎหมาย เป็นต้น ในช่วงเวลานั้นยังมีช่องว่างในระบบการศึกษา ศาสนาจึงเริ่ม
เข้ามาเติมเต็มพ้ืนที่ดังกล่าว สะท้อนผ่านระบบการศึกษาส าหรับมวลชน ซึ่งเวลาต่อมาภาครัฐและ
ภาคเอกชนก็เข้ามาจัดการระบบดังกล่าว เป็นเหตุให้ศาสนจักรต้องหาช่องทางในการตอบสนองต่อ
สังคม โดยการเติมเต็มช่องว่างที่ระบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่ไม่ตอบสนอง รวมไปถึงปัญหาอันเกิดจาก
กระบวนการโลกาภิวัตน์5  

องค์กรทางศาสนา (religious organizations) ไม่ใช่ประดิษฐกรรมใหม่ที่เพ่ิงเกิดขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ตามนิยามของนักวิชาการที่ศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ  หรือ    
ไอเอ็นจีโอ (international non-governmental organizations or INGOs) ที่รับรู้และยอมรับโดย
อ้างอิงจากมาตรา 71 (Article 71) ขององค์การสหประชาชาติ (the United Nations)6 เราจะเห็นได้

                                           
3 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ 

และความเป็นอ่ืน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554). 
4 Carole Rakodi, “Religion and Development: Subjecting Religious 

Perceptions and Organisations to Scrutiny,” Development in Practice 22, no. 5–6 
(August 1, 2012): 621–33. 

5 Peter Beyer, Religion and Globalization, Theory, Culture & Society 
(London: Sage Publications, 1994), 103. 

6 Thomas Richard Davies, NGOs: A New History of Transnational Civil 
Society (London: Hurst & Company, 2013), 1-4. 
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ว่าองค์กรทางศาสนามีพัฒนาการและประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน  ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการ
ชี้ให้เห็นปัญหาสังคมและตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงที ก่อนที่รัฐจะเข้ามารับหน้าที่
จัดการกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ทว่าเมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ปัญหา
เพ่ิมขึ้นอย่างมากรัฐไม่สามารถตอบสนองและแก้ไขได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับศาสนาเน้นบทบาทใน
งานพัฒนามากขึ้นจึงเกิดองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา  หรือ เอฟบีโอ (faith-
based organizations or FBOs) ซึ่งสามารถสะท้อนการปรับตัวของศาสนาให้สอดรับกับความ
ต้องการในแต่ละสังคมได้เป็นอย่างดี ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับทุกศาสนาบนโลกใบนี้ แต่ที่เห็น
การปรับตัวก่อนอย่างชัดเจนคือ ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (the Roman Catholic Church) ผ่านการ
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ซึ่งจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญของศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก7  

องค์กรทางศาสนาเนื่องในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีลักษณะเป็นองค์กรข้าม
ชาติเกิดขึ้นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19  ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือ   
เอ็นจีโอ (non-governmental organization or NGOs) ที่เป็นองค์กรทางศาสนาและองค์กรของ
ฆราวาสในปัจจุบัน8 ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในปรากฏการณ์ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวของศาสนา 
ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้จึงได้เลือกหยิบยกประเด็นองค์กรพัฒนาเอกชนคาทอลิก (Catholic-Inspired 
NGOs) หรือ เอฟบีโอคาทอลิก เป็นประเด็นหลักในการศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจการปรับตัว
ของศาสนจักรเข้าสู่โลกสมัยใหม่ รวมถึงเข้าใจบทบาทของศาสนาต่อการพัฒนาในโลกร่วมสมัยที่ถูก
ละเลยมาเป็นเวลานาน 

การปรับตัวอีกรูปแบบหนึ่งของศาสนาก็คือ การก่อตั้งเอฟบีโอ อันเป็นปรากฏการณ์ที่
ได้รับความสนใจจากทั้งนักวิชาการด้านสังคมวิทยาและบรรดานักพัฒนาทั้งหลายในโลกตะวันตกมา
ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 20009 ซึ่งในแวดวงวิชาการไทยที่แม้จะมีการพูดประเด็นเรื่องศาสนากับการ

                                           
7 José Casanova, “Introduction,” in Public Religions in the Modern World  

(Chicago: University Of Chicago Press, 1994), 1–10; บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา 
(กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553); Titus 
Hjelm, “Religion and Social Problems Three Perspectives,” in Religion and Social 
Problems, Routledge Advances in Sociology 56 (New York: Routledge, 2011), 1–11. 

8  Thomas Richard Davies, NGOs: A New History of Transnational Civil 
Society (London: Hurst & Company, 2013), 57. 

9 Séverine Deneulin and Masooda Bano, Religion in Development: 
Rewriting the Secular Script (London: Zed Books, 2009). 
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พัฒนาอยู่มากพอสมควรแต่ยังไม่ปรากฏงานศึกษาเอฟบีโอโดยเฉพาะ ในกรณีเอฟบีโอคาทอลิกเองแม้
จะมีการศึกษามาบ้างแล้วก่อนหน้า แต่ว่าไม่ได้เน้นศึกษาถึงลักษณะความเป็นเอฟบีโอและการปรับตัว
ของศาสนาอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

ภายใต้บริบทเดียวกับที่ศาสนาต้องเผชิญ โลกสมัยใหม่ที่เชื่อในความก้าวหน้าและ
วิวัฒนาการทางสังคมได้รุกคืบเข้าไปยังพ้ืนที่ห่างไกล ไม่เฉพาะแต่บรรดาประเทศที่ตกเป็นอาณานิคม
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชนพ้ืนเมือง (indigenous) หรือกลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic groups) ที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล กลุ่มคนเหล่านี้ถูกรบกวนจากทั้งบรรดามิชชันนารีและนักวิชาการทางมานุษยวิทยา แนวคิด
การพัฒนาท าให้วิถีชีวิตของพวกเขาต้องเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ วิถีชีวิตดั้ งเดิมถูกมองว่าล้า
หลังและด้อยพัฒนา และควรจะได้รับการพัฒนา ทว่าสิ่งเหล่านี้ได้ท าลายการด ารงชีวิตที่พ่ึงพิงตนเอง
และทรัพยากรแวดล้อม ให้ต้องพ่ึงพาโลกภายนอกมากขึ้นเรื่อย ๆ  

กรณีของไทยการพัฒนาประเทศเริ่มต้นในพุทธทศวรรษ 2500 โดยรัฐผูกขาดการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา การพัฒนาตาม
แนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหากับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาการพ่ึงพิงตลาด
ภายนอกมากขึ้น อันเนื่องจากนโยบายภาครัฐสนับสนุนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการลดความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองในด้านอาหารลง ประกอบกับนโยบายป่าสงวนของรัฐซึ่งดูเหมือนว่าจะสวนทางกับ
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวยิ่งเป็นการกดดันและบีบคั้นการด ารงชีพของกลุ่มชาติพันธุ์มากข้ึน10 

นอกจากปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาโดยรัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ยังต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนในชีวิตอันเนื่องมาจากกฎหมายสัญชาติของไทย บางกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในแผ่นดินรัฐไทย
ตั้งแต่ก่อนเกิดรัฐชาติเสียอีก แต่เมื่อการทะลักเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นผู้อพยพลี้ภัยการเมืองและ
แรงงานต่างด้าว ท าให้รัฐบาลไทยต้องออกกฎหมายที่รัดกุมเพ่ือจัดการกับปัญหาดังกล่าว ทว่าความไม่
ละเอียดอ่อนในกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงถูกเหมารวมตามกฎหมาย
ว่าเป็น “คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย” ประกอบกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่แต่เดิมก็ไม่เคร่งครัดในเรื่อง
การแจ้งเกิดและการลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร ทั้งยังไม่มีแนวคิดหรือความรู้เกี่ยวกับ
สัญชาติและสิทธิของตนเอง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเพ่ือให้ได้รับการลงสัญชาติด้วยตนเองได้11 

                                           
10 วอลเดน เบลโล, โศกนาฏกรรมสยาม: การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทย

สมัยใหม่, แปลโดย สุรนุช ธงศิลา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542). 
11 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14 ตุลาคม 2558. 
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ศาสนจักรคาทอลิกไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์มาเป็นเวลากว่าครึ่ง
ศตวรรษ มีการปรับตัวตามแนวทางของศาสนจักรคาทอลิกสากลไปพร้อม ๆ กับการปรับตัวเพ่ือรับมือ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวทางงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะในภาคเหนือของไทย และเมื่อบรรดาพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์
ต้องเผชิญปัญหาจากนโยบายของรัฐดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น องค์กรของศาสนจักรคาทอลิกก็มีความ
พร้อมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่เสมอ นั่นท าให้องค์กรของคาทอลิกมีบทบาท
ชัดเจนในงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงการเกิดขึ้นของเอฟบีโอคาทอลิกคือ “คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์” หรือ คชพ. ที่เข้ามาท างานเรื่องสัญชาติ สถานะบุคคล และสิทธิของกลุ่ม
ชาติพันธุ์โดยเฉพาะ  

ผู้วิจัยเห็นว่ากรณีของ คชพ. ที่ผู้วิจัยเลือกเป็นกรณีศึกษานั้น มีความโดดเด่นและ
น่าสนใจ เนื่องจากเป็นเอฟบีโอคาทอลิกที่ท างานในประเทศซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ทั้งยังเป็นการท างานกับคนชายขอบของสังคม ประกอบกับเป็นการปรับตัวขององค์กรศาสนาอีก
รูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การศึกษา คชพ. ในฐานะที่เป็นเอฟบีโอ
คาทอลิกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไป เพ่ือเป็นส่วนเติมเต็มความ
เข้าใจองค์กรในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งยังคงขาดแคลนข้อมูลทางวิชาการอยู่อีก
มาก12  

นอกจากนี้ งานหลักของ คชพ. ที่มีแนวคิดและกลยุทธ์เฉพาะในกระบวนการเรียกร้อง
และระบุสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ว่าปัจจัยใดที่ผลักดันให้บุคลากร
ของคาทอลิกเข้ามารับผิดชอบต่อประเด็นนี้ เนื่องจากยังมีงานศึกษาท่ีจ ากัดอยู่ในแวดวงนิติศาสตร์เป็น
ส่วนใหญ่ อีกทั้งการศึกษาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลยังเป็นการวิจัยเชิงนโยบาย ซึ่งเกี่ยวข้องกั บ
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย จ าเป็นต้องศึกษาบริบททางสังคมของกฎหมายแต่ละฉบับ เพ่ือสะท้อน
ให้เห็นทั้งปัญหาอคติที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ปัญหาของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงบริบท
แวดล้อมที่น าไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง 13ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้จึงมุ่งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกในโลกสมัยใหม่ ซึ่งสามารถสะท้อนผ่าน

                                           
12 Matthew Clarke and Vicki-Anne Ware, “Understanding Faith-Based 

Organizations: How FBOs Are Contrasted with NGOs in International Development 
Literature,” Progress in Development Studies 15, no. 1 (January 1, 2015): 37–48. 

13 อานันท์ กาญจนพันธุ์, ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม: การทะลุกรอบ
และกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), 236. 
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กรณีศึกษางานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะปัญหาสัญชาติที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากตลอด 2 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา 

แม้ว่าประเด็นเรื่องเอฟบีโอจะได้รับการศึกษามากพอสมควรในต่างประเทศ แต่ส าหรับ
แวดวงวิชาการในประเทศไทยการศึกษาองค์กรในลักษณะนี้ยั งให้ความส าคัญกับแนวคิดพ้ืนฐานที่มา
จากความเชื่อทางศาสนาอยู่น้อยมาก วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้จึงมุ่งน าเสนอพัฒนาการของเอฟบีโอที่มี
พ้ืนฐานความเชื่อคาทอลิกภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์เฉพาะในสังคมไทยที่ผู้นับถือคาทอลิกเป็น
คนกลุ่มน้อยในสังคม โดยสะท้อนผ่านความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานพัฒนากลุ่ม
ชาติพันธุ์ของฝ่ายคาทอลิกในแต่ละช่วงเวลา อันจะท าให้เห็นถึงพ้ืนฐานส าคัญของแนวคิดทางศาสนาที่
ขับเคลื่อนองค์กรเหล่านี้ให้ท างานบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม ภายใต้ฐานคิดการบริการสังคมที่ ได้กลายเป็นหัวใจส าคัญของศาสนามา
ช้านานแล้ว 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา 
2. ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ที่ท าให้ศาสนจักรคาทอลิกต้องปรับตัวในงานพัฒนา

กลุ่มชาติพันธุ์ และแนวคิดท่ีน าไปสู่การก่อตั้ง คชพ.  
3. ศึกษากลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ในงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของ คชพ.  
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.3.1 พื้นที่ศึกษา 
ผู้วิจัยเลือกศึกษาการท างานของ คชพ. ในพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย เนื่องจาก 

ศาสนจักรคาทอลิกเริ่มมีการท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือเป็นพ้ืนที่แรก และมีการท างานมา
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การศึกษาพ้ืนที่ภาคเหนือจึงน่าจะท าให้เห็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องและสะท้อนภาพ
การปรับตัวของศาสนจักรเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ในพ้ืนที่ภาคเหนือก็ยังมีองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์เป็นจ านวนมาก 
อันจะท าให้เห็นการร่วมมือและประสานงานของฝ่ายคาทอลิกกับภายนอกได้ชัดเจน  
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1.3.2 กรอบเวลาในการศึกษา 
ผู้วิจัยก าหนดกรอบเวลาในการศึกษา เริ่มจากปี พ.ศ. 2530 เนื่องด้วยเหตุผล 3 

ประการ คือ 1) ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 รัฐมีนโยบายอพยพกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายพ้ืนที่ 2) คชพ. มีการ
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 และ 3) มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติใน พ.ศ. 2535 ดังนั้น การเลือกปี 
พ.ศ. 2530 เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษา ก็เพ่ือให้เห็นบริบทแวดล้อมทั้งก่อนเกิดและหลังการเกิดขึ้น
ของ คชพ. 

ส่วนจุดสิ้นสุดที่ พ.ศ. 2550 ส่วนหนึ่งเพราะการเปลี่ยนโครงสร้างของ คชพ. ใน 
พ.ศ. 2549 และหากศึกษาช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากเกินไป อาจท าให้ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์ที่ก าลังศึกษายังไม่หยุดนิ่งและยากต่อการวิเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัยคิดว่าช่วงเวลาดังกล่าวมี
ความเหมาะสมที่จะเป็นจุดสิ้นสุดช่วงเวลาที่จะศึกษาส าหรับวิทยานิพนธ์นี้ 
 
1.4 ขั้นตอนการวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ รายงานด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

กระบวนการทั้งหมดอยู่ภายใต้ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐาน

ความเชื่อทางศาสนา 2) การพัฒนากับศาสนา 3) งานศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ของไทย 
2. ตั้งค าถาม ก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย 
3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานทั้งที่เป็น

เอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นรอง และหลักฐานที่เป็นมุขปาฐะจากการสัมภาษณ์ (แหล่งข้อมูลเอกสาร 
เช่น หอสมุดและห้องสมุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคมเชียงใหม่ 
ห้องสมุดสถาบันวิจัยชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่14 เป็นต้น ส่วนแหล่งข้อมูลมุขปาฐะ เช่น การสัมภาษณ์
คณะท างานของ คชพ. และการสัมภาษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกรณีศึกษา) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์ จัดจ าแนกประเภทตามหัวข้อโครง
เรื่องงานวิจัย และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐาน 

                                           
14 สถาบันวิจัยชาวเขาเดิมคือ ศูนย์วิจัยชาวเขา  ก่อตั้งใน พ.ศ. 2508 สังกัดกอง

สงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ ต่อมาได้รับการยกระดับเป็นสถาบันวิจัยชาวเขา ก่อนที่จะ
เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวเขาและย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ใน 
พ.ศ. 2545 
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5. สังเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียง และอภิปรายสรุปผล 
6. ตรวจทาน แก้ไข และจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
1. ท าให้ทราบแนวคิดเรื่ององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา 
2. ท าให้ทราบบริบททางประวัติศาสตร์ที่ท าให้ศาสนจักรคาทอลิกต้องปรับตัวในงาน

พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ และแนวคิดท่ีน าไปสู่การก่อตั้ง คชพ. 
3. กลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ของ คชพ. 
 

1.6 ค าศัพท์ท่ีส าคัญ 
 

ส าหรับค าศัพท์ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาคริสต์ได้รับการบัญญัติภาษาไทยจากราช-
บัณฑิต ทว่าในวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยเลือกใช้ค าที่ฝ่ายศาสนาคริสต์นิยมใช้ เนื่องจากเอกสารและเว็บไซต์
ที่เป็นแหล่งข้อมูลของคาทอลิกจะปรากฏค าเหล่านี้ ดังนั้น การใช้ค าศัพท์ตามที่ฝ่ายคาทอลิกใช้จะช่วย
ให้ผู้ศึกษาหรือผู้สนใจที่จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมไดส้ะดวกขึ้น ไม่เกิดความสับสนในการท าความเข้าใจ  

ส าหรับค าศัพท์ที่ปรากฏนี้ล้วนเป็นศัพท์เฉพาะของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่ง
มีโครงสร้างการบริหารงานเฉพาะที่แตกต่างจากนิกายโปรเตสแตนต์ โดยราชบัณฑิตได้บัญญัติศัพท์
เฉพาะของฝ่ายโปรเตสแตนต์ไว้เช่นเดียวกัน ส าหรับศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันทว่าเรียกต่างกัน 
ได้แก่ ค าว่า “the Church” หรือ “Christian Church” ที่ตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตบัญญัติไว้ 
หมายถึง ประชาคมของผู้เชื่อและยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพ่ือช่วยไถ่
มนุษย์จากบาป15 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโปรเตสแตนต์ทั้งหมดจะใช้ค าว่า “คริสตจักร” เรียกองค์กร
ศาสนาของแต่ละนิกายย่อย เช่น สภาคริสตจักรในประเทศไทย (นิกายเพรสไบทีเรียน)  มูลนิธิ
คริสตจักรคณะแบปทิสต์ (นิกายแบปทิสต์) เป็นต้น ค าเรียกที่แตกต่างออกไปคือ ฝ่ายคาทอลิกที่ใช้ค า

                                           
15 ราชบัณฑิตยสถาน, บรรณาธิการ, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพ่ิมเติม) (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2548), อ้างค าว่า 
“The Church.” 
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ว่า “ศาสนจักร” หมายถึง สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุด
ของฝ่ายคาทอลิกในประเทศไทย16 

ศาสนจักรคาทอลิกสากล หรือ ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (The Catholic Church) 
สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ความหมาย ได้แก่ 1) เป็นชุมชนหรือแหล่งรวมของผู้ที่มีความเชื่อใน
พระเยซู (Jesus) ที่ได้ประทานค าสอนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในรูปของพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาใหม่ (New Testament) และ 2) เป็นโครงสร้างหรือเป็นพระฐานานุกรม อันหมายถึง 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้น าแก่มวลประชากร โดยมีพระเยซูเป็นผู้รับมอบอ านาจและความเป็นผู้น า 
ศาสนจักร และได้ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในศาสนจักรไว้เพ่ือให้ผู้รับใช้ในต าแหน่งเหล่านี้ได้ท า
การบ ารุงประชากรของพระเจ้าให้เจริญเติบโตต่อไป17  

พระอัครสังฆราช (Archbishop) หมายถึง ต าแหน่งการปกครองระดับสูงของ
คริสตจักร เช่น โรมันคาทอลิก ออร์ทอดอกซ์ แองกลิคัน เป็นต้น มีสถานะเหนือกว่าสังฆราช ส าหรับ
ของไทยราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติให้ใช้ค าว่า “อัครมุขนายก” อย่างไรก็ตาม ผู้นับถือคาทอลิกใน
ประเทศไทยจะเรียกว่าพระอัครสังฆราช ทั้งข้อมูลในเอกสาร ข้อมูลที่เผยแพร่ออนไลน์ และค าเรียกที่
ติดปาก ดังนั้น ในวิทยานิพนธ์นี้จึงเลือกใช้ค าว่า “พระอัครสังฆราช” เพ่ือให้ตรงกับที่ชาวคาทอลิกใน
ไทยยอมรับ รวมไปถึงค าว่า พระสังฆราช สังฆมณฑล ที่จะได้กล่าวถึงต่อไปด้วย18 

                                           
16 “ประวัติศาสตร์พระศาสนจักร,” อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, 

http://www.catholic.or.th/archive/historyxa/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559). 
17 จิรภา พฤกษ์พาดี, “ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่

สอง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 35-36. 
18 ราชบัณฑิตยสถาน และ ชาคริต ชุ่มวัฒนะ, บรรณาธิการ, ราชวงศ์แห่งมหาอ านาจ

ยุโรปในคริสต์ศตวรรษท่ี 19: กษัตริย์และสมเด็จพระราชินีนาถ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2555), 419; กรมการศาสนา, รายงานการศาสนา ประจ าปี 2543 (กรุงเทพฯ: 
กรมการศาสนา, 2543), 194-196; ราชบัณฑิตยสถาน, บรรณาธิการ, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล 
อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพ่ิมเติม) (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 
2552), 145. 
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พระสังฆราช (Bishop) หมายถึง ต าแหน่งผู้ปกครองสังฆมณฑล หรือ เขตมิสซัง 
ของศาสนจักรคาทอลิก กรมการศาสนาและราชบัณฑิตยสถานเรียกต าแหน่งนี้ว่า “มุขนายก” แต่ใน
วิทยานิพนธ์นี้จะเรียกตามความคุ้นเคยของฝ่ายคาทอลิกว่า “พระสังฆราช”19  

สังฆมณฑล (Diocese) เป็นเขตปกครองของศาสนจักรคาทอลิก ในแต่ละเขตจะมี   
มุขนายกเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ หากพิจารณาตามการเรียกมุขนายกของราชบัณฑิตยสถานแล้ว สังฆ
มณฑลก็คือ “มุขมณฑล” ส่วนกรมการศาสนาบัญญัติให้เรียกว่า “เขตมิสซัง” ทว่าวิทยานิพนธ์นี้จะ
เรียกตามฝ่ายคาทอลิกไทยว่า “สังฆมณฑล”20 

สหพันธ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งเอเชีย (Federation of Asian Bishop’s 
Conference or FABC) คือ ที่ประชุมซึ่งรวมบรรดาพระสังฆราชทั่วเอเชีย ถือก าเนิดขึ้นใน พ.ศ. 
2515 จากนโยบายของการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มุ่งเน้นศาสนจักรท้องถิ่นอยู่ร่วมและท างาน
ร่วมกับประชาชน โดยค านึงถึงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น21 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย หรือ สสท.  (Catholic Bishops’ 
Conference of Thailand or CBCT) หมายถึง องค์กรสูงสุดของศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ
ไทยที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการอนุมัติจากสันตะส านักใน พ.ศ. 2508 เป็นที่ประชุมและปรึกษาหารือกัน
ระหว่างบรรดาพระสังฆราชทั้ง 10 สังฆมณฑลของไทย ทั้งในประเด็นเรื่องการแพร่ธรรม งานอภิบาล 
งานพัฒนา ฯลฯ ทั้งยังได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการใน พ.ศ. 2512 แต่ได้

                                           
19 กรมการศาสนา, รายงานการศาสนา ประจ าปี 2543 (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 

2543), 194-196; ราชบัณฑิตยสถาน, บรรณาธิการ, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที ่3, (แก้ไขเพ่ิมเติม) (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552), 201, 
462. 

20 ราชบัณฑิตยสถาน, บรรณาธิการ, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2549), 139; กรมการศาสนา, 
รายงานการศาสนา ประจ าปี 2543, 194-196. 

21 จิรภา พฤกษ์พาดี, “ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่
สอง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 159-
168.  
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ขอให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย”22 อย่างไรก็ตาม 
วิทยานิพนธ์นี้เลือกใช้ค าท่ีฝ่ายคาทอลิกคุ้นเคยคือ “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย”  

สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา หรือ สคทพ. (Catholic Council of 
Thailand for Development or CCTD) เป็นหน่วยงานฝ่ายสังคมหน่วยแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2511 เดิมชื่อ “คณะกรรมการสงเคราะห์” ท า
หน้าที่กระตุ้นจิตส านึกในวงการพัฒนาคาทอลิก ในเวลาต่อมามีการก่อตั้งองค์กรย่อยอีกกว่า 35 
องค์กรคือ ศูนย์สังคมพัฒนาจ านวน 10 ศูนย์ และองค์กรที่ท างานด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การ
พัฒนา รวมไปถึงคณะนักบวช อีกกว่า 25 องค์กร ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีส านักเลขาธิการเป็น
หน่วยงานระดับชาติคอยประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ ส าหรับคณะบริหารงานที่ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและควบคุมการด าเนินงานจะมาจากตัวแทนองค์กรสมาชิกและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายใน
และภายนอกศาสนจักร โดยที่ประชุมตัวแทนองค์กรสมาชิกจะเป็นผู้แต่งตั้ง23  

ศูนย์สังคมพัฒนา (Diocesan Social Action Center or DISAC) เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมโดยเฉพาะที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2518 มีการด าเนินงานที่เป็นอิสระ มีส านักงานและ
บุคลากรเป็นของหน่วยงานเอง ทว่ายังต้องรับนโยบายและแผนงานจาก สคทพ. มีส านักงานอยู่ใน  
สังฆมณฑลทั้ง 10 เขต24  

 

                                           
22 Asst.CBCT, “ประวัติความเป็นมา,” 

http://www.cbct.net/2015/index.php/aboutcbct/2015-10-29-15-50-56 (สืบค้นเมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2557). 

23 จิรภา พฤกษ์พาดี, “ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่
สอง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 36. 

24 นาถฤดี นาครวาจา, โครงการวิจัยเรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน

เพ่ือการพัฒนา: กรณีศึกษาสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา (ศูนย์พัฒนาสังคม) : 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), 9. 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
เนื่องจากวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวคิดและกลยุทธ์ในงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของ คชพ. ใน

ภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2530-2550 เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ส าคัญและเป็นข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบัน 
ได้แก่ เอฟบีโอ การพัฒนากับศาสนา และกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น การทบทวนวรรณกรรมจึงต้อง
ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ ผู้วิจัยแบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) 
องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา หรือ เอฟบีโอ 2) การพัฒนากับศาสนา และ 3) 
งานศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ของไทย โดยพยายามทบทวนให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
วิทยานิพนธ์นี้สนใจศึกษาให้มากที่สุด ดังนี้ 

 
2.1 การศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา 

 
การพัฒนาในโลกปัจจุบันที่ผ่านมาวางอยู่บนพ้ืนฐานของฆราวาสนิยม ไม่ให้ความส าคัญ

กับบทบาทศาสนาในการพัฒนา ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากองค์กรศาสนายังคงมีบทบาท
ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด และบทบาทยิ่งชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1980 เป็น
ต้นมา แม้ว่ามีความพยายามของนักวิชาการด้านสังคมวิทยาในการชี้ให้วงวิชาการเห็นถึงบทบาทของ
ศาสนาในคริสต์ทศวรรษ 1960 แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างไร จนกระทั่งเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ที่
แวดวงวิชาการเริ่มตื่นตัวและศึกษาบทบาทของ “เอฟบีโอ” ในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดงานศึกษา
ที่ส าคัญ ดังนี้  

เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 ปรากฏงานที่ศึกษาเอฟบีโอเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ส่วน
ใหญ่มักจะเป็นการศึกษากรณีตัวอย่าง ที่แม้ว่าจะมีการศึกษาเป็นจ านวนมากแล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม
ความหลากหลายขององค์กรเหล่านี้ที่เพ่ิมจ านวนขึ้นตลอดเวลา1 อย่างไรก็ตาม มีความพยายามของ
นักวิชาการที่จะสถาปนาการศึกษาประเด็นเอฟบีโอให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาพัฒนศาสตร์ 
ความพยายามดังกล่าว ได้แก่ 1) การก าหนดนิยามความหมายของเอฟบีโอ 2) วิเคราะห์ความแตกต่าง

                                           
1 Matthew Clarke and Vicki-Anne Ware, “Understanding Faith-Based 

Organizations: How FBOs Are Contrasted with NGOs in International Development 
Literature,” Progress in Development Studies 15, no. 1 (January 1, 2015): 37–48. 
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เอฟบีโอกับเอ็นจีโอ 3) วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของเอฟบีโอเปรียบเทียบกับเอ็นจีโอ ทั้งหมดนี้ต่างก็มุ่ง
ชี้ให้เห็นความส าคัญของศาสนาและบทบาทในการพัฒนา 

 เอลิซาเบธ เฟอร์ริส (Elizabeth Ferris) เป็นคนหนึ่งที่พยายามให้ค านิยามแก่เอฟบีโอ
ว่า เป็นองค์กรที่มีลักษณะบางประการร่วมกับเอ็นจีโอ แต่มีคุณลักษณะ 2 ประการที่ท าให้เอฟบีโอ
แตกต่างออกไป นั่นคือ 1) การมีแรงผลักดันจากความเชื่อทางศาสนา และ 2) การมีความตระหนักถึง
การบริการสังคมที่กว้างขวางกว่า นอกจากนี้ เฟอร์ริสยังกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของเอฟบีโอโดยสังเขป
อีกด้วย2 

จูเลีย เบอร์เกอร์ (Julia Berger) พยายามวิเคราะห์องค์ประกอบขององค์กรทางศาสนา
ที่สามารถจัดเป็นเอฟบีโอ แนวทางของเบอร์เกอร์อาจนับว่าเป็นการจ าแนกองค์ประกอบเพ่ือสะท้อน
คุณลักษณะขององค์กรนี้ เธอมีกรอบหรือแบบจ าลองในการวิเคราะห์กว้าง ๆ 2 ส่วนที่จะต้องวิเคราะห์
เป็นอันดับแรกเพ่ือแยกแยะระหว่างเอ็นจีโอกับเอฟบีโอ โดยมองว่าเอฟบีโอมีความมุ่งหมายที่จะต้อง
ท้าทายสิ่งที่ผิด (ศีลธรรม) ไม่ได้มุ่งแต่จะแก้ปัญหาด้านวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว และแม้ว่าเอฟบีโอจะใช้
กฎหมายหรือกฎระเบียบเดียวกันกับเอ็นจีโอ ทว่ามีฐานของเครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีกว่า
มาก ส่วนหนึ่งเนื่องจากเอฟบีโอเกือบทั้งหมดถือก าเนิดมาแล้วเป็นเวลานานและมีรากฐานจาก
โครงสร้างสถาบันหรือองค์กรศาสนาในอดีต เช่น คณะบาทหลวง เป็นต้น สิ่งส าคัญที่ท าให้เอฟบีโอ
และเอ็นจีโอแตกต่างกัน นอกจากการนิยามตนเองแล้ว ที่ชัดเจนคือ เอฟบีโอจะยึดมั่นในหลักของ
ศาสนา กรณีของคริสต์ก็คือ รักเพ่ือนบ้าน ซึ่งท าให้สมาชิกองค์กรค านึงถึงผู้อ่ืนเป็นหลัก ทั้งยังเป็นการ
น าหลักปฏิบัติทางศาสนาเข้าสู่พื้นที่สาธารณะอีกด้วย3  

โดยสรุปเบอร์เกอร์มองว่าเอฟบีโอต้องมีคุณลักษณะขององค์กรที่เป็นทางการ (formal 
organizations) อัตลักษณ์และภารกิจเป็นการตระหนักรู้จากค าสอนของศาสนาหรือความเชื่อใดความ
เชื่อหนึ่ง หรืออาจจะหลายความเชื่อรวมกัน นอกจากนี้ยังต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานของการไม่

                                           
2 Elizabeth Ferris, “Faith-Based and Secular Humanitarian Organizations,” 

International Review of the Red Cross 87, no. 858 (June 2005): 311–25. 
3 Julia Berger, “Religious Nongovernmental Organizations: An Exploratory 

Analysis,” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 
14, no. 1 (March 2003): 15–39. 
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แสวงหาก าไร มีความเป็นอิสระ และเป็นอาสาสมัคร ท างานบริการสาธารณะ (public good) ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ4  

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการคนส าคัญอย่างเอ็มมา โทมาริน (Emma Tomalin) กล่าวถึง
เอฟบีโอในฐานะวาทกรรมว่าเป็นสิ่งที่ถูกหลงลืมในวงการพัฒนากระแสหลักท่ีเน้นแนวคิดแบบฆราวาส
และความเติบโตทางเศรษฐกิจ โทมารินกล่าวถึงความพยายามของนักวิชาการในการแบ่งแยกเอฟบีโอ
ออกจากเอ็นจีโอที่เกิดขึ้นมากในช่วงเวลาที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนบทบาทของเอฟบี โอในงาน
บริการสังคมที่ถูกเน้นตั้งแต่ ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา งานส่วนใหญ่จะศึกษาการนิยามและการจัด
ประเภทของเอฟบีโอในงานพัฒนา ที่ส าคัญคือ เราจะแยกแยะเอฟบีโอออกจากองค์กรทางศาสนาที่มี
การท างานในลักษณะมูลนิธิสาธารณกุศล (philanthropy) โทมารินเห็นว่าเอฟบีโอกับเอ็นจีโอทั่วไปมี
ความแตกต่างที่ชัดเจนในแง่ของอิทธิพลความเชื่อทางศาสนา กระนั้นก็ตาม โทมารินเชื่อว่า ความ
แตกต่างระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอจะไร้ประโยชน์ หากอยู่ในบริบทที่ศาสนาซึมซาบอยู่ ในวิถี
ชีวิตประจ าวันของผู้คน ดังนั้น การจะท าความเข้าใจเอฟบีโอจ าเป็นต้องพิจารณาบริบทแวดล้อมด้วย 
และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาเป็นกรณีไป (case-by-case approach)5 

ในส่วนการวิเคราะห์ความแตกต่างของเอฟบีโอกับเอ็นจีโอ แคร์โรล ราโกดี (Carole 
Rakodi) ได้ท าการรวบรวมงานที่ศึกษาความแตกต่างดังกล่าวไว้ งานส าคัญชิ้นแรกที่วิเคราะห์ความ
แตกต่างของเอฟบีโอและเอ็นจีโอคือ งานของเอ็มมา โทมาริน ที่มองว่าแท้จริงแล้วเอฟบีโอมีลักษณะ
เป็นเอ็นจีโอเสมือน (NGOs-like) ที่มีลักษณะขององค์กรทางศาสนาน้อยมาก ทั้งยังพยายาม
พัฒนาการจัดประเภทที่มีความแตกต่างระหว่างองค์กรประเภทต่าง ๆ ที่ละเอียดกว่าการแบ่งออกเป็น 
2 ขั้ว ระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอของฆราวาส (secular NGOs) ถัดจากโทมารินก็มีงานของโรเบิร์ต 
เลอร์ (Robert Leurs) ที่มองว่าความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอสามารถ
พิจารณาได้จาก “ความเชื่อ” (faith) ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในเป้าหมายและกิจกรรมขององค์กร 
นอกจากงานของโทมารินและเลอร์แล้วยังมีความพยายามของนักวิชาการอีกหลายคนที่จะชี้ให้เห็นถึง

                                           
 4 Ibid.; Christopher McCrudden, “Faith-Based Non-Governmental 

Organizations in the Public Square,” in The Changing Nature of Religious Rights Under 
International Law (New York: Oxford University Press, 2015), 185–210. 

5 Emma Tomalin, “Thinking about Faith-Based Organisations in 
Development: Where Have We Got to and What Next?,” Development in Practice 22, 
no. 5–6 (August 1, 2012): 689–703. 
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ความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอที่ราโกดีส ารวจพบ อย่างเช่น นิดา คีร์มานี (Nida Kirmani) 
แนนซี คินนีย์ (Nancy Kinney) เป็นต้น 6 

นอกเหนือจากงานที่ปรากฏในการทบทวนวรรณกรรมของราโกดีแล้ว ยังปรากฏงาน
ของคริสโตเฟอร์ แมคครูเดน (Christopher J. McCrudden) ที่ชี้ให้เห็นว่าเอฟบีโอมีความแตกต่าง
จากเอ็นจีโอ แต่ในมุมมองของแมคครูเดนจะแสดงความแตกต่างที่เป็นจุดด้อยที่เอฟบีโอมักถูกวิจารณ์ 
กล่าวคือ องค์กรในลักษณะนี้เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่อ้างอิงตนเองกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง อาจ
ปรากฏชัดเจนในชื่อขององค์กร ซึ่งความแตกต่างนี้ส่งผลให้เอฟบีโอมีความได้เปรียบเอ็นจีโอทั่วไปใน
แง่การระดมทุน อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรมีการแอบอ้างศาสนา ทว่าแนวทางและความเชื่อในการ
ท างานกลับขัดแย้งกับความเชื่อของศาสนาหรืออาจถึงขั้นแอบอ้างเพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือของ
ศาสนา กระทั่งองค์กรสหประชาชาติต้องให้สันตะส านัก (the Holy See) ตรวจสอบและยืนยันสถานะ
ของเอฟบีโอคาทอลิก รวมถึงปฏิเสธสถานะขององค์กรที่แอบอ้างด้วย7 

แมทธิว คลาร์กและวิกก้ี แอนน์ แวร์ (Matthew Clarke and Vicki-Anne Ware) ยังได้
รวบรวมและวิเคราะห์จัดประเภทงานที่ศึกษาเอฟบีโอ 50 กรณี เพ่ือพิจารณาจัดกลุ่มมุมมองในการ
แยกแยะระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอ โดยแบ่งได้เป็น 7 ประเภท อย่างไรก็ตาม คลาร์กและแวร์เห็นว่า
ประเภทที่ 7 ซึ่งพวกเขาเป็นผู้เสนอสามารถอธิบายความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างเอฟบีโอ
และเอ็นจีโอได้ดีที่สุด ส าหรับประเภทนี้ได้รวมเอาแนวคิดทั้ง 6 ประเภทก่อนหน้าที่สามารถรวมเข้า
ด้วยกันได้ ทั้งคลาร์กและแวร์เรียกว่า “Constitutive” (ส่วนประกอบ) กล่าวคือ เอฟบีโอเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในหลาย ๆ ส่วนของกิจกรรมการพัฒนา (development activities) ทั้งนี้ เอฟบีโอ
ยังสามารถอ้างอิงว่ามีรากฐานและมีความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ  องค์กรทางศาสนา (religious 

                                           
6 Carole Rakodi, “Religion and Development: Subjecting Religious 

Perceptions and Organisations to Scrutiny,” Development in Practice 22, no. 5–6 
(August 1, 2012): 621–633. 

7 Christopher McCrudden, “Faith-Based Non-Governmental Organizations 
in the Public Square,” in The Changing Nature of Religious Rights Under International 
Law (New York: Oxford University Press, 2015), 185–210. 
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organization) องค์กรภาคประชาสังคม และชุมชนได้อีกด้วย โดยสรุปคือ เอฟบีโอแตกต่างจาก     
เอ็นจีโอ แต่ก็มีองค์ประกอบของเอ็นจีโอภายในองค์กร8 

ไมเคิล เจนนิ่งส์ (Michael Jennings) เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอเอาไว้อย่างน่าสนใจ  เขาได้ออกแบบเมทริกซ์ (matrix) โดย
ปรับปรุงจากแบบของแมทธิว คลาร์ก ซึ่งเขามองว่ายังขาดประเด็นเรื่องบริบทที่แวดล้อมเอฟบีโออัน
จะส่งผลให้เอฟบีโอแสดงบทบาทออกมาอย่างไร และยังขาดรายละเอียดภายในองค์กร นอกจากนี้ 
เจนนิ่งส์ยังเชื่อว่ามีความเห็นที่แตกต่างและแบ่งฝ่ายภายในเอฟบีโอเอง เช่น ฝ่ายปฏิกิริยา (active) 
ต้องการเน้นความเชื่อทางศาสนาเป็นประเด็นหลักและกิจกรรมหลักขององค์กร ส่วนฝ่ายที่ไม่มี
ปฏิกิริยา (passive) จะแสดงบทบาทโดยไม่เน้นศาสนาเป็นหลัก แต่จะมุ่งเน้นที่การท างานพัฒนาเป็น
ส าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ศึกษาเอฟบีโอควรต้องพิจารณา นอกจากนี้ เจนนิ่งส์ยังได้กล่าวถึงข้อดีและ
ข้อเสียของเอฟบีโอและปัญหาอันเกิดจากศาสนาของเอฟบีโอไว้ด้วย โดยสรุปเขามองว่า ปัญหาใหญ่
ของเอฟบีโอคือ การที่คนนอกศาสนาไม่กล้าเข้ามาใช้บริการ  แม้ว่าจะให้บริการกับคนทุกศาสนาก็ตาม 
นั่นเป็นเพราะพวกเขารู้สึกเป็นคนนอกที่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาและเข้าไม่ถึงความเชื่อที่เป็นแรงผลักดัน
ขององค์กร9 

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นก็มีความพยายามของโวล์ฟกัง บีเลเฟลดกับวิลเลียม เคลฟ
เวอร์แลนด์ (Wolfgang Bielefeld and William Suhs Cleveland) ที่จะรวบรวมงานศึกษาเกี่ยวกับ
เอฟบีโอและท าการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสะท้อนแนวโน้มของประเด็นที่นักวิชาการสนใจศึกษา   
เอฟบีโอทั้งยังเผยให้เห็นว่าระหว่าง ค.ศ. 1996 - 2006 เป็นช่วงเวลาที่งานศึกษาถูกผลิตออกมาเป็น
จ านวนมาก และช่วงหลัง ค.ศ. 2006 งานศึกษาก็ค่อย ๆ ลดจ านวนลงบีเลเฟลดและเคลฟเวอร์แลนด์
จัดประเภทงานศึกษาออกเป็น 4  ประเภท ได้แก่ 1) การบริการที่จัดโดยเอฟบีโอ 2) ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับเอฟบีโอ 3) ศาสนาที่ก าหนดคุณลักษณะของเอฟบีโอ และ 4) วิธีการที่ใช้ศึกษาวิจัย  

                                           
8 Matthew Clarke and Vicki-Anne Ware, “Understanding Faith-Based 

Organizations: How FBOs Are Contrasted with NGOs in International Development 
Literature,” Progress in Development Studies 15, no. 1 (January 1, 2015): 37–48. 

9 Michael Jennings, “‘Do Not Turn Away a Poor Man’*: Faith-Based 
Organizations and Development,” in Handbook of Research on Development and 
Religion, ed. Matthew Clarke (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2013), 359–75. 
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เอฟบีโอ ไม่เพียงเท่านั้นนักวิชาการทั้งสองท่านยังได้จ าแนกฐานข้อมูลและค าส าคัญในการค้นหางาน
ศึกษาก่อนหน้าเอาไว้ด้วย นับว่าเป็นฐานข้อมูลส าคัญส าหรับผู้ที่สนใจประเด็นนี้อย่างมาก10  

การศึกษาเอฟบีโอในต่างประเทศมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 2000 เป็น
ต้นมา ส่วนใหญ่จะเป็นเอฟบีโอของศาสนาคริสต์ นั่นเป็นเพราะมีจ านวนมากที่สุดในบรรดาองค์กร
ลักษณะนี้ทั้งหมด ซึ่งตรงข้ามกับวงวิชาการไทยที่ยังขาดแคลนงานศึกษาเอฟบีโอ แม้จะมีการศึกษา
องค์กรที่เข้าข่ายบ้างก็จะเหมารวมเป็นเอ็นจีโอ ส าหรับประเด็นเรื่องศาสนากับการพัฒนาก็มี
นักวิชาการไทยหลายท่านได้ศึกษาบทบาทของศาสนา ทว่าก็เน้นแนวทางศาสนาพุทธดังที่จะได้
กล่าวถึงในการทบทวนวรรณกรรมส่วนต่อไป  

ส าหรับเอฟบีโอคาทอลิกเองแม้จะมีบทบาทในงานพัฒนาชนบทไทยและกลุ่มชาติพันธุ์
อย่างมาก แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจศึกษาเท่าที่ควรจากวงวิชาการ ผลงานศึกษาที่ปรากฏออกมาเกือบ
ทั้งหมดเป็นการน าเสนอจากคนในแวดวงคาทอลิกเอง ทั้งยังให้ความสนใจเกี่ยวกับงานทางด้าน
การศึกษาเป็นหลักดังที่จะได้กล่าวถึงในส่วนถัดไป ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้จะเป็นการเริ่มต้นศึกษา      
เอฟบีโอคาทอลิกในฐานะกรณีศึกษาของเอฟบีโอในประเทศไทย  

 
2.2 ศาสนากับการพัฒนา 

 
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมสมัยนั้นไม่สามารถตัดขาดจากประเด็นเรื่องการ

พัฒนาและศาสนาไปได้โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่
กลายเป็นชายขอบของรัฐชาติไทยถูกมองว่า “ด้อยพัฒนา” และต้องได้รับการพัฒนา ทว่าผลของการ
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ตามนโยบายของรัฐกลับส่งผลร้ายต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา ท าให้ภาคประชา
สังคมท่ีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้เข้ามาแก้ไข ที่ส าคัญได้แก่ องค์กรทางศาสนา และกลายเป็นแนว
ทางการพัฒนาทางเลือกในที่สุด ดังนั้น การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้ ผู้วิจัยมุ่งทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระแสหลักที่ส่งอิทธิพลต่อคนชายขอบของสังคมโดยเน้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ 
และงานพัฒนาขององค์กรศาสนาต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 

 “การพัฒนา” เป็นค าส าคัญที่ถูกใช้ในหลายมิติและหลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับองค์กร จนกระทั่งระดับชาติ ในช่วงเริ่มแรก “การพัฒนา” ถูกนิยามว่าเป็น การเปลี่ยนแปลง

                                           
10 Wolfgang Bielefeld and William Suhs Cleveland, “Defining Faith-Based 

Organizations and Understanding Them Through Research,” Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly 42, no. 3 (June 1, 2013): 442–467. 
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ในทางที่ก้าวหน้าเพ่ือไปสู่เป้าหมายคือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีรัฐเป็นตัวแสดงหลักใน
การพัฒนา วิธีการที่จะน าไปสู่การพัฒนาคือ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับมหภาค ก าหนดโดยองค์กรในระบบเบรตตันวูดส์ (Bretton Woods System) 

 แนวคิด “การพัฒนา”  ในคริสต์ทศวรรษ 1950 ภายใต้บริบทหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
และเข้าสู่สงครามเย็น มีการแข่งขันกันระหว่างโลกเสรีประชาธิปไตยและโลกคอมมิวนิสต์ที่ต่างก็เร่งรัด
การพัฒนาเศรษฐกิจ และน าเอาแนวคิดดังกล่าวเป็นหลักในการสร้างค่ายของตน ท าให้ทั่วโลกต่างขาน
รับ “การพัฒนา” โดยมีประเทศผู้น าค่ายเป็นต้นแบบในการพัฒนาและคอยให้ความสนับสนุนทั้ง
ทางด้านผู้เชี่ยวชาญ ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี รวมไปถึงงบประมาณสนับสนุน ประกอบกับ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาณานิคมทั้งหลายเริ่มทยอยประกาศเอกราช ต่างก็มุ่งหวังจะสร้างรัฐชาติที่
มั่นคง จึงจ าเป็นต้องเลือกรับแนวทางการพัฒนาเพ่ือหวังว่าในอนาคตจะสามารถก้าวไปทัดเทียมกับ
บรรดาประเทศในโลกตะวันตกได้11 

สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้งานศึกษา “การพัฒนา” เติบโตและได้รับความนิยมอย่าง
มาก จนกระทั่งเกิดเป็น “สาขาวิชาพัฒนศึกษา” (Development Studies) ในคริสต์ทศวรรษ 1970 
ทว่าก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 1964 มีวารสารเกี่ยวกับการพัฒนา คือ Journal of Development 
Studies นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดพ้ืนที่ศึกษาการพัฒนาในฐานะสาขาวิชาหนึ่งที่มีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) แม้ว่าผู้ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการประเทศก าลังพัฒนา
อย่างละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย เช่น ราอูล พรีบิช (Raul Prebisch)12 มะห์มูด มัมดานี 
(Mahmood Mamdani)13 เป็นต้น ทว่าก็มีนักวิชาการตะวันตกจ านวนหนึ่ง เช่น โรเบิร์ต เบทส์ 

                                           
11 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ 

และความเป็นอ่ืน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554). 
12 Raúl Prebisch, Nations Unies, and Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes, The Economic Development of Latin America, and 

Its Principal Problems [by Pr. Raul Prebisch, October 1949]. (Lake Success: N. Y. : 
United Nations, Department of economic affairs, 1950). 

13 Mahmood Mamdani, Citizen and Subject: Contemporary Africa and the 
Legacy of Late Colonialism (New Jersey: Princeton University Press, 1996). 
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(Robert Bates)14 ซาร่า เบอร์รี  (Sara Berry)15 ปีเตอร์ อีวานส์ (Peter Evans)16 เจมส์ สก๊อต 
(James Scott)17 ไมเคิล วัตส์ (Michael Watts)18 เป็นต้น19 อย่างไรก็ตาม นักวิชาการที่ศึกษาการ
พัฒนาก็มีข้อถกเถียงและความคิดเห็นแตกต่างกัน20 มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการพัฒนากระแสหลักและ
ฝ่ายที่เป็นปฏิกริิยา ซึ่งผู้เขียนจะยกตัวอย่างแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

งานที่น าเสนอความส าคัญของการพัฒนาท่ามกลางงานวิพากษ์การพัฒนากระแสหลัก
ของมาร์แชล วูลฟ์ (Marshall Wolfe)21 เขาอธิบายว่า แนวทางและทฤษฎีหลากหลายที่น าไปสู่การ
พัฒนา เช่น ทฤษฎีสมัยใหม่ (modern theory) ทฤษฎีพ่ึงพา (dependency theory) ทฤษฎีเสรี
นิยมใหม่ (neo-liberalist theory) เป็นต้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือให้เกิดอัตราเร่งทางเศรษฐกิจ
เท่านั้น อีกทั้งเป้าหมายที่แท้จริงของแนวทางการพัฒนาก็ไม่ได้เป็นเรื่องความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างเดียว วูลฟ์ย้ าว่าเป้าหมายของทฤษฎีการพัฒนาคือ ความเท่าเทียมทางสังคม  สวัสดิการ
สังคม รวมไปถึงสาธารณสุขและการศึกษา ส่วนปัญหาที่ถูกมองว่าเป็นผลกระทบจากการพัฒนานั้น 

                                           
14 Robert H. Bates, Toward a Political Economy of Development: A 

Rational Choice Perspective (London: University of California Press, 1996). 
15 Sara S. Berry, No Condition is Permanent: The Social Dynamics of 

Agrarian Change in Sub-Saharan Africa (Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 
1993). 

16 Peter B. Evans, Dependent Development: The Alliance of 
Multinational, State, and Local Capital in Brazil (New Jersey: Princeton University 
Press, 1979). 

17 James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve 
the Human Condition Have Failed (Michigan: Yale University, 1998). 

18 Michael Watts, “Liberating Political Ecology,” in Liberation Ecologies: 
Environment, Development, Social Movements, ed. Michael Watts and Richard Peet 
(London: Routledge, 2004), 3–47. 

19 Uma Kothari, ed., A Radical History of Development Studies: 
Individuals, Institutions and Ideologies (Cape Town: Zed Books Ltd, 2005). 

20 Ibid., 17-18. 
21 Marshall Wolfe, Elusive Development (New Delhi: Sage Publication, 

1995). 
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เขาแย้งว่าเป็นเพราะความแตกแยกทางความคิด ประกอบกับการตีความที่แตกต่างกันออกไปของผู้ที่
รับเอาแนวคิดไปปฏิบัติ นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนายังถูกน าไปรับใช้เป้าหมายอ่ืนซึ่งไม่ใช่เป้าหมาย
แท้จริง อย่างไรก็ตาม วูลฟ์เชื่อว่าทฤษฎีการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมนั้นจะต้องรวมเอาประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วย 

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา การพัฒนากระแสหลักเริ่มแสดงให้เห็นถึงความ
ไร้ประสิทธิภาพในการปรับใช้กับประเทศโลกที่สาม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการพัฒนาไม่ได้
สะท้อนออกมาพร้อมกันในทุกพ้ืนที่ ทว่าเริ่มเกิดขึ้นก่อนในละตินอเมริกา ขณะที่ทางฝั่งเอเชียผลของ
การพัฒนาก าลังเฟื่องฟูถึงขีดสุด ท าให้แวดวงวิชาการละตินอเมริกาเริ่มมีการศึกษาและวิพากษ์วิจารณ์
ทฤษฎีการพัฒนาก่อน22 ภายหลังช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1990 จึงเริ่มเกิดการวิพากษ์วิจารณ์การ
พัฒนาในวงกว้างมากขึ้น 

  นักวิชาการละตินอเมริกาที่เริ่มมีงานวิพากษ์การพัฒนากระแสหลักอย่างต่อเนื่องและ
โดดเด่นมากที่สุดคือ อาร์ตูโร เอสโคบาร์ (Arturo Escobar)23  เป็นหนึ่งในผู้เสนอทฤษฎีหลังการ
พัฒนาซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนา ตามทฤษฎีหลังสมัยใหม่ เขาเห็นว่า
ทฤษฎีการพัฒนาเป็นวาทกรรมหนึ่งที่สร้างความเหนือกว่าและความชอบธรรมให้ประเทศโลกที่หนึ่ ง
สามารถเข้าไปแทรกแซงกิจการของบรรดาประเทศที่ถูกวาทกรรมการพัฒนาจัดว่าเป็นประเทศ “ด้อย
พัฒนา” ทั้งท่ีก่อนหน้าที่วาทกรรมจะถูกสร้างขึ้น พวกเขาก็ด ารงชีวิตตามปกติ โดยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้อง
พัฒนาให้ทัดเทียมหรือตามที่บรรดาประเทศโลกที่หนึ่งและหน่วยงานระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
ก าหนด เอสโคบาร์มองว่าแม้กระทั่งแนวทางต่อต้านการพัฒนากระแสหลักโดยไม่ได้มีพ้ืนฐานการ
วิเคราะห์วาทกรรม เช่น การพัฒนาทางเลือก การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น ก็ยังคงติดกับดักทาง
ภาษาและการเปรียบเทียบเช่นเดียวกับการพัฒนากระแสหลัก 

แนวทางการศึกษาของพวกทฤษฎีหลังการพัฒนาเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ
อีกกลุ่มหนึ่งที่ส าคัญคือ เรย์ เคลียร์ (Ray Kiely)24 เขาวิเคราะห์ข้อบกพร่องของทฤษฎีหลังการพัฒนา 

                                           
22 Uma Kothari, ed., A Radical History of Development Studies: 

Individuals, Institutions and Ideologies (Cape Town: Zed Books Ltd, 2005), 17-39. 
23 Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking 

of the Third World (New Jersey: Princeton University Press, 1995). 
24 Ray Kiely, "The Last Refuge of the Noble Savage? A Critical Assessment 

of Post-Development Theory," The European Journal of Development Research 11 
(1999): 30–55. 



21 
 

 

ประเด็นแรกคือ การวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนาที่มองทฤษฎีการพัฒนาอย่างผิวเผินเกินไป ท าให้
พวกเขามองว่าเป็นเพียงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจและความรู้เท่านั้น แนวคิดดังกล่าวยัง
เป็นการมองอย่างลดทอนความสามารถของบรรดาประเทศด้อยพัฒนาว่าเป็นเพียงผู้รอคอยความ
ช่วยเหลือ (passive) นอกจากนี้ เคลียร์วิจารณ์ว่าการมองประเทศโลกที่สามอย่างโรแมนติกเกินไป ท า
ให้พวกทฤษฎีหลังการพัฒนามองไม่เห็นปัญหาต่าง ๆ ของบรรดาประเทศเหล่านี้ที่การพัฒนาได้เข้าไป
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว หลักฐานส าคัญคือ อัตราการตายที่น้อยลงและอายุเฉลี่ยที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเกิด
จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ยิ่งไปกว่านั้นการมองว่าโลกตะวันตกหรือโลกที่หนึ่งเป็นผู้ร้ายที่คอยเอาเปรียบโลกที่สาม 
มีลักษณะของการเป็นคู่ตรงข้าม เคลียร์แย้งว่าควรมองในลักษณะเป็นการเติมเต็มที่ประเทศโลกที่หนึ่ง
เข้าไปรับซื้อผลผลิตส่วนเกินและเข้าไปช่วยพัฒนาโลกที่สามมากกว่าจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบ เขา
ยอมรับว่าความไม่เท่าเทียมระหว่างโลกที่หนึ่งกับโลกที่สามมีอยู่จริง ทว่าการพัฒนานั้นเปรียบเสมือน
การท าให้เค้กมีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือที่ว่าส่วนแบ่งแต่ละส่วนจะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เคลียร์
ยังคงยอมรับแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่วางอยู่บนพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แนวทางการ
วิเคราะห์วาทกรรมที่เขามองว่ามีลักษณะลอยออกมาจากบริบทและหลักฐานเชิงประจักษ์25 

นอกจากงานศึกษาที่เน้นวิพากษ์การพัฒนากระแสหลักของนักวิชาการหลังการพัฒนา 
ซึ่งไม่ได้เสนอแนวทางออกให้กับปัญหาการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีนักวิชาการและนักพัฒนาได้เริ่ม
หันกลับมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาโดยเอฟบีโอมากข้ึนเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 จากที่เคยถูก
การพัฒนากระแสหลักละเลย เนื่องจากมองว่าศาสนาเป็นตัวขัดขวางการพัฒนา โดยเฉพาะนักวิชาการ
ส่วนใหญ่ที่เน้นหลักเหตุและผลก็มองว่าเรื่องของการพัฒนาไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ท าให้การพัฒนา
ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1950 เป็นเรื่องของการพัฒนาทางวัตถุ ละเลยด้านจิตใจและความเป็นมนุษย์26 

การพัฒนากระแสหลักให้ความส าคัญกับบทบาทของรัฐในงานพัฒนา จนกระทั่งใน
คริสต์ทศวรรษ 1980 เมื่อฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ล่มสลาย ท าให้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดกลายเป็น
ระบบเศรษฐกิจหลักของโลก ในช่วงเดียวกันรัฐบาลของบรรดาประเทศโลกที่หนึ่ง โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี เป็นต้น ได้หันมายึดแนวคิดเสรีนิยมใหม่และจ ากัดบทบาทของรัฐ ซึ่ง
รวมไปถึงบทบาทด้านการพัฒนา นั่นเท่ากับเป็นการเปิดทางให้กับเอ็นจีโอได้เข้ามาท างานพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงองค์กรศาสนาและเอฟบีโอที่ เริ่มเข้ามามีบทบาทในงานพัฒนาตั้งแต่ปลาย          

                                           
25 Ibid., 30-55. 
26 Jeffrey Haynes, Religion and Development: Conflict or Cooperation? 

(Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), 1-5. 
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คริสต์ทศวรรษ 1990 เมื่อธนาคารโลกภายใต้การน าของ เจมส์ ดี วอล์ฟเฟนสัน  (James D. 
Wolfensohn) ได้สนับสนุนให้เอฟบีโอเข้ามามีส่วนร่วมท างานพัฒนากับธนาคารโลก27 

เมื่อบริบททางประวัติศาสตร์การพัฒนาเริ่มหันกลับมาให้ความส าคัญกับบทบาทของ
ศาสนาโดยผ่านเอฟบีโอ ท าให้วงวิชาการเริ่มกลับมาศึกษาประเด็นเรื่องศาสนากับการพัฒนาและ  
เอฟบีโอมากขึ้นตั้งแต่ปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 นับว่าเป็นความพยายามในการเสนอทางออกของ
ปัญหาการพัฒนาที่ทั้งแนวทางกระแสหลักและหลังการพัฒนาก็ยังคงถกเถียงกันไม่เป็นที่สิ้นสุดตามที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในส่วนการศึกษางานพัฒนาโดยเอฟบีโอเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ เช่น แคทเธอรีน มาร์แชลล์ (Katherine Marshall)  เจฟฟรีย์ เฮย์เนส 
(Jeffrey Haynes) เป็นต้น28 

แคทเธอรีนเสนอว่าการกลับมาให้ความส าคัญกับศาสนาอีกครั้ง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ท าให้ประเด็นศาสนาในโลกสมัยใหม่ได้รับความสนใจอีกครั้ง งาน
ของเธอจึงมุ่งสะท้อนบทบาทของศาสนาและสถาบันทางศาสนาในการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดย
ธนาคารโลก รวมไปถึงข้อถกเถียงประเด็นศาสนาและการพัฒนา29 ส่วนเฮย์เนสเน้นที่แนวคิดการ
พัฒนามนุษย์ (human development) ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเพียงส่วนเสริมของการพัฒนากระแสหลัก 
เขาเห็นว่าบทบาทของศาสนาเป็นตัวแปรส าคัญในกระบวนการพัฒนา30 อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคนก็

                                           
27 Ibid., 7-13. 
28 Katherine Marshall and Lucy Keough, Finding Global Balance: Common 

Ground between the Worlds of Development and Faith (Washington DC: World Bank, 
2005); Katherine Marshall, "Development and Religion: A Different Lens on 
Development Debates," Peabody Journal of Education 76 (2005): 339-375; Katherine 
Marshall, "Religion and Development," In Rethinking Religion and World Affairs, eds., 
Alfred Stepan, and Monica Duffy Toft Timothy Samuel Shah (New York: Oxford 
University Press, 2012), 193-203. 

29 Jeffrey Haynes, Religion and Development: Conflict or Cooperation? 
(Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007). 

30 Katherine Marshall, “Development and Religion: A Different Lens on 
Development Debates,” Peabody Journal of Education 76, no. 3/4 (January 1, 2001): 
339–75. 
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มองแต่ด้านดีของสถาบันทางศาสนา โดยไม่ได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาที่อาจมีผลต่อการ
พัฒนา รวมไปถึงผลกระทบด้านลบจากการพัฒนาโดยเอฟบีโอด้วย 

เมื่อเกิดกระแสศาสนากับการพัฒนาขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 2000 ก็มีผู้ศึกษาแนวทาง
คาทอลิกกับการพัฒนาด้วย ที่ส าคัญ เช่น  อิกเนเชียส สวาร์ท (Ignatius Swart)31 กล่าวถึงข้อถกเถียง
เรื่องบทบาทของศาสนจักรกับการท างานการกุศล ข้อถกเถียงที่ส าคัญคือ แนวทางการท างานของ 
ศาสนจักรเป็นผลสะท้อนของการวิพากษ์วาทกรรมกระแสหลัก นอกจากนี้ อิกเนเชียสยังมีการประเมิน
ค่าเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อเกิดข้อถกเถียงเรื่องศาสนจักรกับการพัฒนาขึ้น ท าให้ข้อถกเถียงเกี่ยวกับ
เอ็นจีโอลดลงไป ทว่าเขากลับมองว่าทั้งสองส่วนมีศักยภาพเติมเต็มซึ่งกันและกัน   

ในส่วนของไทย “การพัฒนา” ได้กลายเป็นแนวทางหลักในการสร้างรัฐชาติไทยมากว่า 
6 ทศวรรษ ตั้งแต่รัฐบาลทหารภายใต้การน าของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ที่ยอมรับความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกาในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นหลักตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับของธนาคารโลก 32 การพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว
ก่อให้เกิดปัญหาไม่เพียงแต่ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น ทว่ายังก่อให้เกิดปัญหากับบทบาทของ
ศาสนาด้วย เนื่องจากการพัฒนาที่เน้นความเจริญทางวัตถุและมีเงินเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญในชีวิต ท า
ให้บทบาทของศาสนาในการเป็นที่พ่ึงพาทางจิตใจลดความส าคัญลง ทางฝ่ายศาสนาเองก็มีการปรับตัว
เพ่ือตอบสนองผู้คนในสังคม ทว่าไม่ได้เน้นการตอบสนองทางด้านจิตใจอย่างเดิมอีกต่อไป33   

ส าหรับแวดวงวิชาการไทยนักวิชาการที่มีงานศึกษาวิพากษ์การพัฒนากระแสหลักและ
เสนอการพัฒนาทางเลือก เช่น ป๋วย อ๊ึงภากรณ์34  สุลักษณ์ ศิวลักษณ์35  ประเวศ วะสี36  เป็นต้น 

                                           
31 Ignatius Swart, The Churches and the Development Debate: 

Perspectives on a Fourth Generation Approach (Stellenbosch: SUN Press, 2006).  

32 วอลเดน เบลโล, โศกนาฏกรรมสยาม: การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทย
สมัยใหม่, แปลโดย สุรนุช ธงศิลา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542), 10-15. 

33 สุวรรณา สถาอานันท์, เทพยุทธแห่งยุคสมัย: เงินกับศาสนา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมล
คีมทอง, 2541). 

34 ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเทอด
ธรรม, 2512). 

35 สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ศาสนากับการพัฒนา, ปาฐกถาซินแคลร์ ทอมป์สันอนุสรณ์ 9 
(กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2519). 

36 ประเวศ วะสี, พุทธธรรมกับสังคม (กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 2526). 
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นักวิชาการเหล่านี้มองว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเน้นที่ความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเดียว ไม่ให้
ความส าคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์และความมั่นคงทางจิตใจ จึงเห็นว่าศาสนาพุทธที่เคยเป็นหลัก
ในงานพัฒนามาก่อนหน้ารัฐควรจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา รวมถึงเรียกร้องให้สถาบันศาสนา
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นหลักในแนวทางการพัฒนามนุษย์ เพ่ือทัดทานการพัฒนากระแสหลักที่
พวกเขาเชื่อว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่สมดุลและจะน าไปสู่ปัญหาตามมาอีกมาก 

เมื่อพิจารณาจากบริบทแวดล้อมการเกิดขึ้นของแนวทางศาสนากับการพัฒนาจะพบว่า
เป็นช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยคอมมิวนิสต์ รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์และ
ขบวนการที่น่าสงสัย กิจกรรมการพัฒนาโดยกลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนที่ด าเนินการมาก่อนหน้านั้น
ต้องลดบทบาทไป โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ท าให้องค์กรที่พอจะเคลื่อนไหวได้
ก็มีเพียงองค์กรทางศาสนาและองค์กรของบรรดาชนชั้นสูงเท่านั้น แนวโน้มงานศึกษาการพัฒนาใน
ช่วงเวลานี้จะเน้นบทบาทของการพัฒนาตามแนวทางศาสนาเป็นหลักจึงเกิดงานศึกษาที่เน้นบทบาท
ของศาสนาในการพัฒนา37 นอกจากนี้ สถาบันทางศาสนาอย่างสภาคาทอลิกแห่งประเทศเทศไทยเพ่ือ
การพัฒนา หรือ สคทพ. ยังเป็นองค์กรแรกที่เริ่มจัดการสัมมนาแนวทางวัฒนธรรมชุมชนในปี พ.ศ. 
2524 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาและการพัฒนาตามแนวทาง “วัฒนธรรมชุมชน”38 

ในช่วงตั้งแต่กลางพุทธทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา รัฐและองค์กรระหว่างประเทศของ
โลกที่หนึ่ง เปลี่ยนแปลงจากให้การสนับสนุนการพัฒนาโดยรัฐไปสู่การสนับสนุนเอ็นจีโอ ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากภัยคอมมิวนิสต์หมดไป ประกอบกับแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่เฟ่ืองฟูอย่างมาก จึงเน้นการจ ากัด
บทบาทของรัฐบาล39 บริบทภายในประเทศไทยเองภายหลังภัยคอมมิวนิสต์ลดลงรัฐบาลได้ประกาศ
นิรโทษกรรมนักเคลื่อนไหวที่หนีเข้าป่าในปี พ.ศ. 2523 กลุ่มคนเหล่านี้เองได้หันมาเป็นนักพัฒนา
เอกชน นั่นท าให้จ านวนเอ็นจีโอเพ่ิมขึ้นอย่างมาก40 ขณะเดียวกันผลจากการพัฒนากระแสหลักท าให้
เกิดปัญหาสังคมตามมาจ านวนมาก เช่น ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

                                           
37 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และ สุรพล มุละดา, จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า: อดีต ปัจจุบัน 

และอนาคตขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2544), 41-99. 
38 ยุกติ มุกดาวิจิตร, อ่าน 'วัฒนธรรมชุมชน' วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์

แนววัฒนธรรมชุมชน (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2548), 14-15. 
39 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ 

และความเป็นอ่ืน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554). 
40 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และ สรุพล มุละดา, จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า: อดีต ปัจจุบัน 

และอนาคตขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2544), 41-99. 
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เอ็นจีโอก็ต้องปรับตัวเพ่ือให้ตอบสนองต่อปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
เมืองเท่านั้น ทว่าสังคมชนบทเองก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก 

สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้งานศึกษาการพัฒนาในช่วงกลางพุทธทศวรรษ 2520 เป็นต้น
มา จะศึกษาโดยเน้นวิพากษ์การพัฒนากระแสหลักพร้อมทั้งเสนอทางเลือกในการพัฒนา แม้ว่ายังคงมี
นักวิชาการที่เสนอบทบาทของศาสนากับการพัฒนาอยู่บ้างในช่วงต้นทศวรรษ เช่น ประเวศ วะสี 41 
กาญจนา แก้วเทพ42 ทว่าแนวทางที่ส าคัญที่ได้รับการกล่าวถึงมากคือ “แนวทางวัฒนธรรมชุมชน” ที่
เน้นงานพัฒนาโดยคนในชุมชนเอง เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน รวมไปถึง “วัฒนธรรม” 
อันได้แก่ ความเชื่อ แนวทางการจัดการทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักวิชาการและนักพัฒนา
เอกชนเชื่อว่าการหวนกลับไปหาวัฒนธรรมชุมชนจะช่วยเยียวยาผลจากการพัฒนากระแสหลักได้ อีก
ทั้งยังเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความสมดุลและยั่งยืนกว่า นักวิชาการท่ีส าคัญในแนววัฒนธรรมชุมชน 
เช่น ฉัตรทิพย์ นาถสุภา43 อเนก นาคะบุตร44 เสน่ห์ จามริก45 อานันท์ กาญจนพันธุ์46 เป็นต้น ก่อน
หน้างานศึกษาของนักวิชาการเหล่านี้ก็มีนักพัฒนาเอกชนที่เน้นท างานพัฒนาในชุมชนได้เสนอแนวทาง

                                           
41 ประเวศ วะสี, พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย (กรุงเทพ: หมอชาวบ้าน, 

2530). 
42 กาญจนา แก้วเทพ, มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา พลังสร้างสรรค์ในชุมชนชนบท 

(กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2530). 
43 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 2528); 

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534). 

44 เอนก นาคะบุตร, จุดเปลี่ยนการพัฒนาชนบทและองค์กรพัฒนาเอกชนไทย 
(กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2533). 

45 เสน่ห์ จามริก, สังคมไทยกับการพัฒนาที่ก่อปัญหา (กรุงเทพฯ: คบไฟและไว้ลาย, 
2537). 

46 อานันท์ กาญจนพันธุ์, วัฒนธรรมกับการพัฒนา: มิติของพลังที่สร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538). 
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ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น บ ารุง บุญปัญญา47 บุญเทียน ทองประสานหรือนิพจน์ เทียนวิหาร48  
อภิชาต ทองอยู่49  เป็นต้น ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนตามที่นักวิชาการหยิบยกมา
ศึกษาภายหลัง 

แม้ว่านักพัฒนาและนักวิชาการข้างต้นจะมีความเห็นตรงกันเ รื่องการใช้แนวทาง
วัฒนธรรมชุมชนในการพัฒนา ทว่าก็มีรายละเอียดหรือจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไป ในที่นี้จึงเลือกหยิบ
ยกกรณีตัวอย่างขึ้นมาทบทวนวรรณกรรม กรณีนักวิชาการ เช่น ฉัตรทิพย์ นาถสุภา มองว่าสิ่งที่จะท า
ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นวัฒนธรรมกับส่วนที่เป็นองค์กรทาง
เศรษฐกิจ ในการพัฒนาตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชนของฉัตรทิพย์จะให้ความส าคัญกับมิติด้าน
วัฒนธรรมมากกว่า เพราะเชื่อว่าวัฒนธรรมโดยเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนี้
จะเป็นรากฐานขององค์กรทางเศรษฐกิจ เมื่อใดที่องค์กรต้องล่มสลายหากยังมีวัฒนธรรมที่ยั่งยืนก็จะ
สามารถสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่ได้ 

ในส่วนของนักพัฒนาคนส าคัญที่หยิบยกมาทบทวนวรรณกรรมคือ บาทหลวงนิพจน์ 
เทียนวิหาร เป็นนักพัฒนาที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก งานของเขาส่วน
ใหญ่จะสะท้อนออกมาผ่านงานของกาญจนา แก้วเทพ ทว่าก็มีงานเขียนที่ส าคัญของเขาที่สะท้อน
แนวคิดในการท างานพัฒนาของบาทหลวงนิพจน์เป็นอย่างดี นั่นคือ แนวความคิดวัฒนธรรมชุมชนใน
งานพัฒนา ส าหรับวัฒนธรรมชุมชนของบาทหลวงนิพจน์จะเน้นหลักทฤษฎีที่โยงกับการปฏิบัติจริง 
(praxis) กล่าวคือ การลงไปท างานกับชุมชนนั้นเขาไม่ปฏิเสธเรื่องทฤษฎีซึ่งโดยหลักแล้วก็คือ แนวคิด
ทางศาสนา ในขณะเดียวกันงานพัฒนาของเขาจ าเป็นจะต้องศึกษาจากการปฏิบัติจริง น าผลจากการ
ปฏิบัติมาศึกษาและพิจารณาทบทวนทฤษฎีอย่างสม่ าเสมอ และเนื่องจากบาทหลวงนิพจน์มีความเชื่อ
ในศาสนาเป็นพื้นฐาน ท าให้เขาไม่ละเลยต่อความเชื่อพ้ืนฐานของชุมชนที่มีต่อธรรมชาติ50 

                                           

47 บ ารุง บุญปัญญา, 3 ทศวรรษ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน (สุรินทร์: โครงการหนังสือ
ดอกติ้วป่า, 2549).  

48 บุญเทียน ทองประสาน, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: สภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2531). 

49 อภิชาต ทองอยู่, “การวิเคราะห์ชุมชนในงานพัฒนา,” สังคมพัฒนา 11 (2526): 9-
29; อภิชาต ทองยู่, ทัศนะว่าด้วยวัฒนธรรมกับชุมชน (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, 2527). 

50  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ วันวร จะนู, บรรณาธิการ, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนใน
สังคมไทย (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 2555), 28-37.  
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   ในช่วงปลายพุทธทศวรรษ 2530 เริ่มมีงานศึกษาประเด็น “การพัฒนา” ในฐานะที่
เป็นวาทกรรม ในงานของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ประเด็นส าคัญคือ การใช้ “แนวทางการวิเคราะห์
วาทกรรมการพัฒนา” จากเดิมที่มองว่าแนวทางการพัฒนานั้นเป็นเพียงแนวทางเดียวที่จะน าไปสู่ 
“ความเป็นสมัยใหม่” ในแง่นี้ “การพัฒนา” ถูกท าให้กลายเป็น “ความจริง” ที่มีอ านาจครอบง าและ
เบียดขับแนวทางอ่ืน ๆ เมื่อการพัฒนากระแสหลักก่อให้เกิดปัญหา ท าให้เกิดแนวทางพัฒนาทางเลือก
ขึ้น ทว่าไชยรัตน์มองว่านั่นก็เป็นการสร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาเพ่ือโต้ตอบกับการพัฒนากระแสหลัก 
นอกจากงานของไชยรัตน์แล้วงานส าคัญที่วิพากษ์แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนคือ งานของยุกติ มุกดา
วิจิตร เขาวิพากษ์งานเขียนของนักวิชาการหรือนักพัฒนาเอกชนตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชน โดยใช้
การวิเคราะห์วาทกรรมเช่นเดียวกับไชยรัตน์ ยุกติมองว่าเป็นการสร้างวาทกรรมหลักของการพัฒนา
กระแสรอง อีกทั้งไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงของท้องถิ่นได้ จึงเป็นแต่เพียงภาพจากมุมมองของ
นักวิชาการและนักพัฒนาเท่านั้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเรื่องการพัฒนาโดยเฉพาะของไทย จะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษแรกหลังการพัฒนากระแสหลักมีนักวิชาการเริ่มสนใจประเด็นเรื่องการพัฒนา
แนวทางศาสนากับการพัฒนาและแนวทางวัฒนธรรมชุมชน แต่ดูเหมือนว่าแนวทางศาสนากับการ
พัฒนาจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับแนวทางวัฒนธรรมชุมชนหรือบางครั้งก็ถูกผนวกรวมเข้าไปอยู่ใน
วัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาข องศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกในประเทศไทยยังคงพบน้อยมากและจ ากัดอยู่ในแวดวงผู้ที่นับถือนิกายคาทอลิก 

 
2.3 งานศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ของไทย 

 
การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มการศึกษาในแต่ละช่วงเวลาแตกต่าง

กันออกไป โดยสามารถท าความเข้าใจได้จากการพิจารณาบริบทประวัติศาสตร์ ส าหรับงานศึกษากลุ่ม
ชาติพันธุ์นี้ไม่เพียงแต่ได้รับผลจากบริบทแวดล้อมเท่านั้น ทว่าตัวงานศึกษาเองก็มีส่วนในการสร้าง
อิทธิพลต่อการรับรู้ของสังคมโดยรวมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย นักวิชาการไทยที่เสนอแนวโน้มง าน
ศึกษาภายใต้บริบทประวัติศาสตร์คือ ยศ สันตสมบัติ51 โดยเขาแบ่งการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ออกเป็น 3 
ระยะ ดังนี้ 

                                           
51 ยศ สันตสมบัติ และคณะ, อ านาจ พ้ืนที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมือง

วัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2551), 15. 
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ระยะแรก ตั้งแต่การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 4-5  งานศึกษาจะเป็นการมองจาก
สายตาของศูนย์กลาง โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในเวลานั้นถูกมองว่าเป็น “ชาวเขา” ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม นักวิชาการในช่วงนี้ เช่น เจมส์ แม็คคาร์ธีย์ (James McCarthy)52 
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์53 พัทยา สายหู54 เป็นต้น  อธิบายได้ว่าเป็นผลมาจากมุมมองแบบอาณานิคม ในช่วง
เวลานั้นรัฐไทยเองก็ได้สร้างอาณานิคมภายใน โดยใช้วัฒนธรรมและภาษาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยก 
ท าให้นักวิชาการเหล่านี้เน้นศึกษาวัฒนธรรมและภาษาเป็นหลัก 

ระยะที่สอง ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 งานด้านมานุษยวิทยาได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิดเศรษฐกิจการเมือง เน้นศึกษาความเป็นชาติพันธุ์ที่มีความเลื่อนไหล อันเกิดจากการเชื่อมโยง
ตัวตนกับคนอ่ืนและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ นักวิชาการที่เสนอแนวคิดนี้ที่ส าคัญคือ เอ็ดมุนด์ ลีช (Edmund 
Leach)55 เขาศึกษาพิธีกรรมในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวพันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สถานภาพทางสังคม ส่วน ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ (Charles F. Keyes)56 เสนอว่า ความเป็นชาติพันธุ์เป็น
เรื่องของการตีความ จึงเป็นสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนได้ ความเป็นชาติพันธุ์จึงเป็นทั้ง การช่วงชิง
ความหมายและการต่อรอง นักวิชาการไทยที่เน้นศึกษาและให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์มีเป็นจ านวนมาก แต่ในที่นี้ผู้วิจัยจะหยิบยกเฉพาะงานที่ศึกษาพ้ืนที่

                                           
52 James McCarthy, An Englishman's Siamese Journals 1890-1893 

(Bangkok: Siam Media Unternational Book, 1895). 
53 บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 30 ชาติในเชียงราย (พระนคร: รวมสาส์น, 2496). 
54 Patya Saihoo, The hill tribes of Northern Thailand : a study (Bangkok: 

SEATO, 1970). 
55 Edmund R. Leach, Political systems of highland Burma : a study of 

Kachin social structure (London: London School of Economics and Political Science, 
1954). 

56Charles F. Keyes, Who Are the Lue? Revisited: Ethnic Identity in Laos, 
Thailand and China (Massachusetts: Center for International Studies, Massachusetts 
Institute of Technology, 1992). 
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ภาคเหนือ เช่น ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี57 ขวัญชีวัน บัวแดง58 เจษฎา โชติกิจภิวาทย์59 เป็นต้น ท้ังสาม
คนศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์60 

นอกจากงานศึกษาของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการศึกษาอีกจ านวนหนึ่งที่
อยู่ในแนวทางการศึกษาระยะที่สองนี้ อีกทั้งยังศึกษากลุ่มชาติพันธุ์และประเด็นที่วิทยานิพนธ์นี้สนใจ 
ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง, สะกอ) เช่น เพียงจิต เทียนย้อย ศึกษาการเปลี่ยนศาสนา
ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) ในหมู่บ้านภาคเหนือของประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยในการ
เลือกเปลี่ยนศาสนา61 ตุลวัตร์ พานิชเจริญ ศึกษาเรื่องภูมิปัญญาของกะเหรี่ยงในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้62 ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์ ท าความเข้าใจบทบาทที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิงชุมชน     
ปกาเกอะญอในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้บริบทของชุมชนที่ถูกผนวกเข้ากับระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ 
พบว่าผู้หญิงชาวปกาเกอะญอสามารถรักษาสถานภาพทางสังคมไว้ได้ดีกว่าผู้ชาย63  ส่วนของกลุ่ม  

                                           
57 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพ้ืนเมือง: กรณีชุมชนกะเหรี่ยงใน

ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (กรุงเทพฯ: โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2539). 
58 ขวัญชีวัน บัวแดง, การเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง: กรณีศึกษา

หมู่บ้านในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, รายงานการวิจัย (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541). 

59 เจษฎา โชติกิจภิวาทย์, “การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการจัดการไร่
หมุนเวียนของชาวปกาเกอญอในจังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542). 

60 ยศ สันตสมบัติ และคณะ, อ านาจ พ้ืนที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมือง
วัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2551), 23-30. 

61 เพียงจิต เทียนย้อย, “การเปลี่ยนศาสนาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) ในหมู่บ้าน
ภาคเหนือของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535). 

62 ตุลวัตร์ พานิชเจริญ, “การกล่อมเกลาทางสังคมในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536). 

63 ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์, “กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์และการปรับเปลี่ยนบทบาท
หญิงชายในชุมชนปกาเกอะญอ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543). 
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ชาติพันธุ์ลีซู (ลีซอ) เช่น นงนภัส เพ่ิมมิตร ศึกษาการหันมานับถือศาสนาคริสต์ของชาว ลีซูในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย64  อะซามะ ฉินหมี ศึกษาความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลีซูผ่านตัวแทน
คือผู้หญิงที่เป็นกรณีศึกษา สะท้อนให้เห็นบริบทแวดล้อมแบบทุนนิยมและเศรษฐกิจตลาด ส่งผลต่อ
การสร้าง การปรับเปลี่ยน และการเลือกอัตลักษณ์ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์เชิงอ านาจ65 

เมื่อพิจารณาบริบทประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา 
การเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่จ านวนมากต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในแง่ความพยายามสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์หลักของรัฐ และความพยายามในการปรับตัวของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ ท าให้ความชัดเจนใน
แง่การด ารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลดน้อยลง66 ประกอบกับองค์ความรู้ทางการศึกษากลุ่ม     
ชาติพันธุ์ที่กว้างขวางขึ้น ช่วยเผยให้เห็นความแตกต่างหลากหลายในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันในพ้ืนที่ที่
แตกต่าง และความเหมือนกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่าง ท าให้ไม่สามารถศึกษากลุ่มชาติพันธุ์อย่าง
เป็นภาพสถิตของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภาษาได้อีกต่อไป 

ระยะที่สาม เป็นช่วงเวลาที่ทุนนิยมรุกเข้าไปในชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์  
นักวิชาการเริ่มหันมาสนใจศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะกลุ่มคนชายขอบที่ไม่มีสิทธิ อ านาจ อีกท้ังยังถูก
เบียดขับออกจากพ้ืนที่ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของรัฐชาติ นั่นท าให้งานศึกษายิ่งห่างไกล
จากการศึกษาวัฒนธรรมอย่างในระยะแรกมากขึ้น และมองว่าวัฒนธรรมมีลักษณะที่เลื่อนไหลข้าม
พรมแดนรัฐชาติ น าไปสู่การมองว่าวัฒนธรรมเป็นพ้ืนที่ของการต่อสู้ (contested terrain) ในการช่วง

                                           
64 นงนภัส เพ่ิมมิตร, “การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้าน

ป่าตึง จังหวัดเชียงราย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2546). 

65 อะซามะ ฉินหมี, “ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่าน
ชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548). 

66 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ 
และความเป็นอ่ืน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554), 342-367. 
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ชิงอ านาจและในการสร้างตัวตน67  นักวิชาการที่ศึกษาตามแนวทางนี้ เช่น ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี68 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์69 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์70  เป็นต้น งานศึกษาอ่ืน ๆ ในแนวทางนี้ เช่น ทวิช 
จตุวรพฤกษ์ ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลีซูที่ต้องเผชิญกับการพัฒนาและทุนนิยมที่รุกเข้าไป ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดการทรัพยากรในชุมชน แสดงให้เห็น
กระบวนการที่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ลีซูกลายเป็นชายขอบและการปรับตัวเพ่ือตอบโต้ของชาวลีซู71 วินัย 
บุญลือ ศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือช่วงชิงพ้ืนที่ในการปกป้องสิทธิ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ72   

นอกจากงานศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ตามที่แบ่งออกเป็น 3 ระยะข้างต้นแล้ว ยังมีงานศึกษา
ประเด็นการเมืองเรื่องสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ ใน พ.ศ. 2548 ของ เอกชัย ปิ่นแก้ว โดยชี้ให้เห็นถึง
บริบท เงื่อนไข และกระบวนการที่น าไปสู่การก าหนดสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวแม่อาย 
พร้อมกับวิเคราะห์ประเด็นเรื่อง รัฐชาติและความเป็นพลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวทาง 

                                           
67 ยศ สันตสมบัติ และคณะ, อ านาจ พ้ืนที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: การเมือง

วัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2551), 30-35. 
68 ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, “วาทกรรมว่าด้วยชาวเขา,” วารสารสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฉ. 11 (2541): 92–135. 
69 Komart Chuengsatiansup, “Living on the Edge: Marginality and 

Contestation in the Kui Communities of Northeast Thailand,” (Ph.D. diss, Harvard 
University, 1998). 

70 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, “การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ‘ชาวเขา’ ใน
สังคมไทยระหว่างทศวรรษ 2420 ถึง ทศวรรษ 2520,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). 

71 ทวิช จตุวรพฤกษ์, เสียงจากคนชายขอบ: ศักดิ์ศรีความเป็นคนของชาวลีซอ 
(เชียงใหม่: เครือข่ายชาติพันธุ์ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541). 

72 วินัย บุญลือ, “ทุนทางวัฒนธรรมและการช่วงชิงอ านาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน
ชาวปกาเกอะญอ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2545). 
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“ปฏิบัติการทางอ านาจกับความรู้”73 นับว่าเป็นงานสายมานุษยวิทยาชิ้นแรกๆ ที่เริ่มให้ความส าคัญ
กับประเด็นเรื่องสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นงานที่ศึกษาในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาและ
กระบวนการแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาก าลังด าเนินไป  

นอกจากงานของเอกชัยแล้วยังมีงานที่ศึกษาความสัมพันธ์ของสัญชาติกับอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการศึกษาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์มาก่อนแล้ว แต่
ก็ล้วนเป็นงานศึกษาด้านกฎหมาย หรือไม่ก็เป็นงานเขียนของนักพัฒนาเอกชนที่ผลักดันเรื่องสัญชาติ 
กระทั่งใน พ.ศ. 2552 ปรากฏงานศึกษาของอาทิตย์  วงศ์อทิติกุลที่ศึกษากรณีอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนไป
ภายหลังการได้รับสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า กล่าวคือ กลุ่มชาติพันธุ์มองว่าการมีบัตร (ประจ าตัว
ประชาชน) แสดงถึงความเป็นคนไทย และเมื่อมีบัตรแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนความเป็นไทยผ่าน
ภาษาพูดที่สลับไปมาระหว่างภาษาอาข่าและไทย รวมถึงการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล นอกจากนี้การได้
สัญชาติไทยยังท าให้เกิดความรู้สึกร่วมและเป็นพวกเดียวกับคนไทยพ้ืนราบ อย่างไรก็ตาม อาทิตย์ได้
แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจอย่างแท้จริงในประเด็นเรื่องสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ การรับรู้จะจ ากัด
เพียงเรื่อง “การมีบัตร” ดังนั้น การถือบัตรประจ าตัวประชาชนไทยของชาวอาข่ากลายเป็น 
“สัญลักษณ์แห่งตัวตนคนไทย”74 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามุมมองของ
นักวิชาการที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ งาน
ศึกษาก่อนพุทธทศวรรษ 2530 มีมุมมองต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในด้านลบ โดยเฉพาะการมองว่าเป็น 
“ผู้ร้าย” เป็นตัวการในการท าลายป่าและต้นน้ า รวมถึงการเป็นผู้ผลิตและค้ายาเสพติด เป็นต้น ส่วน
งานวิชาการช่วงหลังพุทธทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา75 เริ่มเกิดกระแสค้านงานวิชาการช่วงแรก โดย

                                           
73 เอกชัย ปิ่นแก้ว, “การเมืองเรื่อง ‘สัญชาติไทย’: ความคลุมเครือของพรมแดนแห่งรัฐ

และพรมแดนแห่งสิทธิมนุษยชน: กรณีปัญหาสัญชาติชาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548). 

74 อาทิตย์ วงศ์อทิติกุล, “ชาวดอยไร้สัญชาติกับอัตลักษณ์: ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์อา
ข่า หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา จังหวัดเชียงราย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549). 

75 การแบ่งช่วงเวลาดังกล่าวผู้วิจัยอ้างอิงจากการส ารวจงานวิจัยที่เกิดข้ึนเป็นจ านวน
มากตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา มีมุมมองต่อกลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมากขึ้น 
โดยเฉพาะงานที่เน้นแนวคิดแบบวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นอิทธิพล
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มองกลุ่มชาติพันธุ์เป็นผู้ถูกกระท าจากสังคม ดังจะเห็นได้จากงานวิชาการหลายชิ้นที่พยายามแสดงให้
เห็นว่าการท าไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะปกาเกอะญอเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ตัวการส าคัญ
ในการท าลายป่าและต้นน้ าที่แท้จริงคือ นายทุนจากภายนอก ซึ่งแนวทางในลักษณะดังกล่าวมีจ านวน
มากขึ้นในเวลาต่อมา 

นอกจากความแตกต่างดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่างานศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ยังแบ่งตามความ
สนใจของสาขาวิชา แม้ว่าส่วนมากการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์มักอยู่ในแวดวงมานุษยวิทยา แต่เมื่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องสัญชาติและสิทธิ จึงเริ่มมีงานศึกษาด้านนิติศาสตร์ตามมา ทว่าต่างก็
ยังจ ากัดประเด็นศึกษาในสาขาวิชาของตนเอง จนกระท่ังงานของอาทิตย์ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น แม้ว่าจะ
เพ่ิงเกิดขึ้นไม่นานและไม่แพร่หลาย แต่ก็เริ่มจะสะท้อนให้เห็นความพยายามในการก้าวข้ามสาขาวิชา 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในวงวิชาการและต่องานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เอง 

โดยภาพรวมการทบทวนวรรณกรรมใน 3 ประเด็น คือ 1) เอฟบีโอ 2) การพัฒนากับ
ศาสนา และ 3) กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้วิจัยเห็นว่าเรื่องทั้งสามมีความเชื่อมโยงกัน ทว่ายังไม่พบงานศึกษาที่
พยายามศึกษาให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทั้งสามประเด็นเข้าด้วยกัน วิทยานิพนธ์นี้จึงพยายามที่จะ
ศึกษาและสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง คชพ. ในฐานะเอฟบีโอและปรากฏการณ์ที่แสดงให้
เห็นการปรับตัวและบทบาทศาสนาในงานพัฒนา รวมถึงแนวคิดอันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนาที่
สะท้อนอยู่ในแนวทางและกลยุทธ์ในงานพัฒนาของเอฟบีโอคาทอลิกโดยเฉพาะงานพัฒนาชนบท 

                                           
จากการพัฒนากระแสหลักท่ีล้มเหลว ท าให้เกิดแรงต้านจากวงวิชาการและหันไปหาการพัฒนา
ทางเลือก กลุ่มชาติพันธุ์เองเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือโจมตีทุนนิยมได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 3 
องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา หรือ เอฟบีโอ 

 
“องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา” เป็นที่รู้จักในวงวิชาการ

ตะวันตก 2 ชื่อ คือ Faith-Based Non-Governmental Organizations (FBOs) หรือ Religious 
Non-Governmental Organizations (RNGOs) ซึ่งมีการศึกษาและมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับองค์กร
ลักษณะดังกล่าวนี้ค่อนข้างมาก แต่ส าหรับประเทศไทยการศึกษาเอฟบีโอยังมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการศึกษาด้วยการท าความเข้าใจคุณลักษณะของเอฟบีโอ โดยแบ่งเนื้อหาในบทนี้
ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) พัฒนาการการศึกษาแนวคิดเอฟบีโอ 2) นิยามและลักษณะของเอฟบีโอ 3) 
ความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอ และ 4) คชพ. ในฐานะเอฟบีโอ 

ก่อนการศึกษานิยามและงานของนักวิชาการที่วิเคราะห์ความแตกต่างของเอฟบีโอกับ
เอ็นจีโอ ผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นบริบทที่ท าให้ศาสนาลดความส าคัญลงในโลกสมัยใหม่ จากนั้นจึงจะ
น าเสนอความพยายามในการปรับตัว และปรากฏการณ์ที่เป็นประจักษ์พยานอันสะท้อนให้เห็นว่า
ศาสนาไม่ได้หมดบทบาทไปจากสังคมมนุษย์อย่างแท้จริง นั่นท าให้เกิดจุดเปลี่ยนในแวดวงวิชาการและ
วงการพัฒนาที่หันกลับมาสนใจและให้ความส าคัญกับบทบาทศาสนามากข้ึน 

เมื่อศึกษาแนวคิดและกรอบการวิเคราะห์ของนักวิชาการตะวันตกที่ศึกษาเอฟบีโอของ
ยุโรปและอเมริกา ผู้วิจัยจะน าแนวคิดและกรอบการวิเคราะห์นี้มาปรับประยุกต์ใช้เพ่ืออธิบายลักษณะ
ของเอฟบีโอในประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีของ คชพ. ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของวิทยานิพนธ์นี้  

 
3.1 บริบทท่ีท าให้เกิดการศึกษาและสนับสนุนเอฟบีโอ  

 
ก่อนที่จะพิจารณานิยามและความแตกต่างระหว่างเอ็นจีโอและเอฟบี โอ ผู้วิจัยจะ

น าเสนอบริบทแวดล้อมที่ท าให้เกิดความสนใจศึกษาเอฟบีโอทั้งในภาพรวม และของประเทศไทย โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1.1 บริบทท่ีท าให้เกิดการศึกษาและสนับสนุนเอฟบีโอในโลกตะวันตก 

เอฟบีโอนั้นมีรากฐานมาจากองค์กรของคาทอลิกที่ได้ท างานด้านสาธารณกุศล
เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เช่น คณะนักบวชเซนต์จอห์น (the Order 
of St. John) อาจกล่าวได้ว่าองค์กรทางศาสนาของคาทอลิกเป็นต้นก าเนิดของเอ็นจีโอที่แพร่หลาย
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และเป็นที่รู้จักในคริสต์ศตวรรษที่ 191 ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการศึกษาและแยกความแตกต่าง
ระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอ 

แม้ว่าองค์กรศาสนาจะถือก าเนิดขึ้นก่อนเอ็นจีโอและหลายองค์กรก็ได้พัฒนา
กลายเป็นเอ็นจีโอจนถึงปัจจุบัน ทว่าไม่ได้มีการพิจารณาถึงลักษณะของความเชื่อทางศาสนาที่
ขับเคลื่อนการท างานขององค์กร จนกระทั่งเข้าสู่สหัสวรรษใหม่จึงเริ่มมีนักวิชาการให้ความส าคัญกับ
มิติดังกล่าว และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอ การเปลี่ยนแปลงในวรรณกรรม
เกี่ยวกับเอฟบีโอ นั้นสามารถพิจารณาจากบริบททางประวัติศาสตร์ได้ ดังนี้ 

ภายใต้บริบทโลกสมัยใหม่ที่เริ่มต้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา โลก
ตะวันตกได้ก้าวสู่ยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และ
ค าอธิบายธรรมชาติและชีวิต นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของ      
โลกทัศน์ดังกล่าวนี้ เป็นผลมาจากเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ก้าวหน้า ท าให้ข้อค้นพบทางดาราศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ปรัชญาการเมือง และการปฏิรูปศาสนาของนิกายโปรเตสแตนต์แพร่กระจายอย่าง
รวดเร็ว ศาสนจักรไม่สามารถควบคุมความคิดของคนในสังคมยุโรปได้อีกต่อไป เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 
18 ศาสนจักรกลายเป็นเป้าโจมตีของบรรดานักคิดในเวลานั้น และเริ่มไม่ยอมรับอ านาจสูงสุดของ 
ศาสนจักรอีกต่อไป2 

สถานภาพของศาสนาตกต่ าลงอย่างต่อเนื่องในสายตานักวิชาการ โดยเฉพาะ
ทางด้านสังคมวิทยาในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20 นักทฤษฎีสังคมวิทยาในยุค
สมัยใหม่ เช่น เอมีล เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) มักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็นต้น แม้ว่าทั้งสอง
ท่านจะศึกษาศาสนาในแง่มุมที่แตกต่างกัน แต่ก็สรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า ศาสนาที่มีประวัติศาสตร์
อย่างยาวนานจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในโลกสมัยใหม่3 นอกจากกระแสทางวิชาการที่แพร่หลายในหมู่
ปัญญาชนและชนชั้นสูง ขณะเดียวกันมีอีกกระแสหนึ่งที่ก่อตัวควบคู่กันไป นั่นคือ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 18 ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของเมืองและชนชั้นกลางใน
เมือง คนกลุ่มนี้มีลักษณะการด าเนินชีวิตประจ าวันแตกต่างไปจากผู้คนในสังคมชนบท มีความเป็น

                                           
1 Thomas Richard Davies, NGOs: A New History of Transnational Civil 

Society (London: Hurst & Company, 2013), 15, 20-21. 
2 José Casanova, “Secularization, Enlightenment, and Modern Religion,” 

in Public Religions in the Modern World (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 
11–39. 

3 Ibid. 
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ปัจเจก (individual) มากขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค่านิยมทางศาสนา เพราะความเป็น
ปัจเจกนั้นรวมถึงเรื่องของการนับถือศาสนาที่กลายเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากขึ้นด้วย คนเหล่านี้ในรุ่ น
ต่อมาก็ได้กลายเป็นผู้ยึดมั่นแนวคิดแบบโลกิยานุวัติ4 อันเกิดจากแนวคิดของบรรดานักวิชาการ นั่นยิ่ง
ท าให้ทฤษฎีดังกล่าวทรงพลังในการอธิบายสังคมยุคสมัยใหม่อย่างยิ่ง 

ในขณะที่มนุษย์สมัยใหม่โดยเฉพาะนักวิชาการและชนชั้นกลางในเมืองของยุโรป
และอเมริกาไม่ให้ความส าคัญกับบทบาทของศาสนาตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 19 ทว่าศตวรรษต่อมา
กลับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนแนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้า (progress) ของสังคมมนุษย์ 
สงครามโลกทั้งสองครั้งได้คร่าชีวิตและท าลายทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก องค์กรทางศาสนาเข้ามามี
บทบาทในการบรรเทาทุกข์ เนื่องจากรัฐต่าง ๆ ไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดการปัญหาจ านวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และด้วยความที่เป็นองค์กรศาสนาจึงมีความสามารถในการระดมทุนสูง อย่างไรก็ตาม
บทบาทสาธารณะขององค์กรศาสนาก็ยังคงไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนัก5 

การต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาทของศาสนา ท าให้
หลายศาสนาในโลก โดยเฉพาะศาสนาสากลเริ่มมีการปรับตัวเพ่ือหนีจากการถูกจ ากัดอยู่ในพ้ืนที่ส่ วน
บุคคล อันมีความเชื่อพ้ืนฐานทางศาสนาเป็นแรงขับเคลื่อน การปรับตัวเริ่มปรากฏให้เห็นก่อนจาก 
ศาสนจักรคาทอลิกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เริ่มจากการออกค าสอนคาทอลิกเพ่ือสังคม 
(Catholic Social Teaching) ใน ค.ศ. 1891 โดยพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ค าสอนฉบับแรกคือ 
สมณสาสน์สิ่งใหม่ (Rerum Novarum) มีใจความส าคัญว่าด้วยปัญหาเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานเป็น
ส าคัญ6 โดยสนับสนุนอย่างแข็งขันให้คริสตชนเข้าร่วมในสหภาพแรงงาน (trade unions) รวมถึง

                                           
4 โลกิยานุวัติ (secularization) หมายถึง กระบวนการที่ความเชื่อ การปฏิบัติ และ

สถาบันทางศาสนาได้สูญเสียความส าคัญในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งวัดได้จากการมีส่วนร่วมใน
พิธีกรรมทางศาสนา ความยึดมั่นในหลักศาสนาแบบเดิม การสนับสนุนด้านการเงินแก่องค์กรศาสนา 
และการให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางศาสนาลดน้อยลง ถ้าวัดด้วยเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ก็อาจนับว่า
สังคมตะวันตกได้ผ่านกระบวนการโลกิยานุวัติมาแล้วในศตวรรษที่ 20 จาก ราชบัณฑิตยสถาน , 
บรรณาธิการ, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2549), อ้างค าว่า “secularization.” 

5 Elizabeth Ferris, “Faith-Based and Secular Humanitarian Organizations,” 
International Review of the Red Cross 87, no. 858 (June 2005): 311–325. 

6 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 138-139. 
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เคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือสิทธิของผู้ใช้แรงงาน7 พระสมณสาสน์ฉบับนี้นอกจากจะถูกมองว่าเป็น
การกลับใจของศาสนจักรที่หันกลับมาพิจารณาบทบาทและหน้าที่ต่อโลกสมัยใหม่ โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วผู้วิจัยเห็นว่าสะท้อน ความพยายามในการแสดงบทบาทสาธารณะและบทบาท
ทางการเมืองของศาสนจักรที่ถูกลดสถานะลงไปในช่วงศตวรรษก่อนหน้าอีกด้วย  

ในเวลาต่อมามีการออกสมณสาสน์อีกหลายฉบับต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน 
เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 โลกต้องประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมไปถึง
การเกิดขึ้นของสงครามโลกทั้งสองครั้งที่เกิดการเข่นฆ่ากันอย่างเหี้ยมโหด เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูก
น ามาใช้เพื่อประหัตประหารชีวิตมนุษย์ด้วยกันก็เริ่มสั่นคลอนความเชื่อในเหตุผลนิยมของมนุษย์  ทว่า
สถานการณ์ของศาสนาที่ดูเหมือนจะดีขึ้นกลับถูกซ้ าเติมให้หมดบทบาทลงไปอีกครั้งเมื่อโลกเข้าสู่ยุค
สงครามเย็นมหาอ านาจแข่งขันกันขยายอิทธิพลโดยใช้ “การพัฒนา” เป็นเครื่องมือ แต่การพัฒนาตาม
แนวทางของมหาอ านาจเหล่านี้ปฏิเสธบทบาทของศาสนา พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 จึงได้ออก 
สมณสาสน์ว่าด้วยสันติภาพในโลก (Pacem in Terris) และทรงเรียกประชุมพระสังฆราชในการ
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1962 - 19658 

แนวทางการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกและรวมไปถึงโปรเตสแตนต์เพ่ือ
รับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกสมัยใหม่ ปีเตอร์ เบเยอร์ (Peter Beyer) ได้กล่าวถึงไว้อย่าง
น่าสนใจว่า การปรับตัวของศาสนาในช่วงแรกเพ่ือตอบสนองต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเช่นที่
ระบบการเมืองและเศรษฐกิจท า ระยะแรกในโลกตะวันตกศาสนจักรได้เริ่มเข้ามาสู่ระบบการศึกษา
และประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่ศาสนาไปยังดินแดนห่างไกลพร้อมกับเจ้าอาณา
นิคมและพ่อค้า อาจกล่าวได้ว่าช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาสนจักรคาทอลิกหันมาเน้นศาสนิกชน
ที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาท างานทั้งในส่วนของการแพทย์และการศึกษา9 ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าศาสนจักร
เริ่มกลับมามีส่วนในพ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น 

                                           
7 Séverine Deneulin and Masooda Bano, Religion in Development: 

Rewriting the Secular Script (London: Zed Books, 2009). 
8 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553); จิรภา พฤกษ์พาดี, “ทฤษฎีการพัฒนาของ
คาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 39-42. 

9 Peter Beyer, Religion and Globalization, Theory, Culture & Society 
(London: Sage Publications, 1994). 
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ภายหลังสิ้นสุดสงครามบริบทการเมืองโลกเข้าสู่สภาวะสงครามเย็นที่แบ่ง
การเมืองโลกเป็น 2 ขั้ว ได้แก่ ฝ่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น ากับฝ่ายคอมมิวนิสต์น าโดยสหภาพ
โซเวียต ประกอบกับประเทศอาณานิคมทั้งหลายเริ่มทยอยประกาศเอกราช เกิดการแสวงหา
อุดมการณ์ทางการเมืองในการปกครองรัฐเอกราช ท าให้บรรดาประเทศมหาอ านาจต่างพยายาม
เผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง โดยเฉพาะค่ายเสรีประชาธิปไตยที่ได้น าแนวทางการ
พัฒนาโดยมีตะวันตกเป็นต้นแบบไปปรับใช้กับประเทศร่วมค่าย แนวทางการพัฒนาดังกล่าวนี้จะเน้น
ความจ าเริญทางเศรษฐกิจเป็นหลัก10 การพัฒนาตามแนวทางนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกประกอบกับ
แนวคิดโลกิยานุวัติที่บรรดาชนชั้นสูงและชนชั้นกลางในเมืองได้รับเอาไว้ก่อนแล้ว นั่นท าให้ทั้งแวดวง
วิชาการและวงการพัฒนายังคงละเลยบทบาทของศาสนาในการพัฒนา11 

ย้อนกลับมาพิจารณาผลของสงครามโลกแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่าก่อให้เกิด
แนวทางที่ละเลยบทบาทสาธารณะของศาสนา กรณีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผลของสงครามท าให้
เกิดเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก (the Great Depression) ในคริสต์ทศวรรษ 1930 ในเวลานั้นเกิดแนวคิด
ทางเศรษฐกิจ “เศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์” (Keynesian Economics) ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศยุโรปใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศ แนวทางดังกล่าวเน้นบทบาทของรัฐในการจัด
สวัสดิการสังคม การเพ่ิมบทบาทรัฐดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อบทบาทองค์กรศาสนา อย่างน้อย
ที่สุดแนวคิดเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์นี้ก็ท าให้บทบาทองค์กรศาสนาในการแก้ปัญหาและบริการสังคม
ได้รับการพูดถึงน้อยกว่าบทบาทของรัฐ  

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ที่แม้องค์กรทางศาสนาจะมีบทบาทมากในการบรรเทา
ทุกข์ ทั้งยังมีการเติบโตค่อนข้างสูง12 ทว่ากระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้แนวคิดและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วกลับก่อผลร้ายให้กับศาสนจักรคาทอลิก เนื่องจากบทบาท

                                           
10 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ 

และความเป็นอ่ืน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554). 
11 José Casanova, “Introduction,” in Public Religions in the Modern World 

(Chicago: University of Chicago Press, 1994), 1–10. 
12 Elizabeth Ferris, “Faith-Based and Secular Humanitarian Organizations,” 

International Review of the Red Cross 87, no. 858 (June 2005): 311–325; José 
Casanova, “Secularization, Enlightenment, and Modern Religion,” in Public Religions 
in the Modern World (Chicago: University Of Chicago Press, 1994), 26. 
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สาธารณะขององค์กรศาสนาที่ได้ผลดีในระยะแรกท้ังการศึกษาและการแพทย์ในหมู่อาณานิคม13 กลับ
ถูกบดบังโดยแนวทางพัฒนากระแสหลักที่เน้นการพัฒนาโดยรัฐเป็นผู้ด าเนินการในช่วงคริสต์ทศวรรษ 
1950-1960 ท าให้บทบาทบริการสังคม (social service) ที่เป็นของศาสนา กลายเป็นงานที่ริเริ่มโดย
รัฐ และมีลักษณะเป็นมืออาชีพ (professional) มากกว่าการอาสาสมัคร (voluntary)14 สภาพการณ์
เช่นนี้ท าให้บทบาทสาธารณะขององค์กรศาสนาที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ได้รับความสนใจ  

กระทั่งเข้าสู่ปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 ต่อเนื่องไปจนถึงคริสต์ทศวรรษ 1980 ที่
ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทสูงขึ้นในการบริการสังคม การเพ่ิมขึ้นของเอ็นจีโอจ านวนมาก ใน
บรรดาองค์กรเหล่านี้บางส่วนก็มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา ทว่าก็ถูกรับรู้ร่วมไปกับ เอ็นจีโอ หาก
พิจารณาในภาพรวมจะพบว่าช่วงเวลาที่ภาคประชาสังคมเติบโตนั้น ในแวดวงวิชาการและนักพัฒนา
ส่วนใหญ่ ศาสนาก็ยังคงถูกจ ากัดให้อยู่ในขอบเขตเรื่องส่วนบุคคล ไม่ได้รับการศึกษาถึงความสัมพันธ์ที่
มีต่อการพัฒนาอย่างจริงจัง ส าหรับการละเลยศาสนาเช่นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเกิดขึ้นจากแวดวงวิชาการใน
ขณะนั้นที่ผ่านการพัฒนาจนกลายเป็น “ศาสตร์” ที่พยายามลอกเลียนแบบวิทยาศาสตร์ จึงพยายาม
ไม่ข้องแวะกับศาสนามากนัก แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งขัดแย้ง
กับภาพท่ีนักวิชาการพยายามสร้างข้ึน 

นักวิชาการด้านสังคมวิทยาในคริสต์ทศวรรษ 1960 ได้แก่ โทมัส ลัคมานน์ 
(Thomas Luckmann) และ นิคลาส ลูมันน์ (Niklas Luhmann) พยายามชี้ให้เห็นถึงบทบาทของ
ศาสนาในการพัฒนา และสะท้อนให้เห็นความผิดพลาดของโลกิยานุวัติ แต่ไมส่ามารถสร้างผลสะเทือน
ต่อโครงสร้างและกระบวนทัศน์ที่ครอบง าสังคมอยู่ในขณะนั้นได้ โชเซ่ คาสโนวา (José Casanova) 
นักสังคมวิทยาศาสนาคนส าคัญมองว่าเป็นเพราะปรากฏการณ์ของศาสนาก่อนหน้าทศวรรษ 1960 
ไม่ได้ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างชัดเจน15ซึ่งปรากฏการณ์การฟ้ืนตัวของศาสนาจะเกิดขึ้นชัดเจนและ
เกิดข้ึนพร้อมกันในหลายพื้นท่ีตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1970  

                                           
13  Peter Beyer, Religion and Globalization, Theory, Culture & Society 

(London: Sage Publications, 1994), 103. 
14 Wolfgang Bielefeld and William Suhs Cleveland, “Defining Faith-Based 

Organizations and Understanding Them Through Research,” Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly 42, no. 3 (June 1, 2013): 442–67. 

15 José Casanova, “Introduction,” in Public Religions in the Modern World 
(Chicago: University Of Chicago Press, 1994), 5; José Casanova, “Secularization, 
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ผลส่วนหนึ่งจากการลดบทบาทภาครัฐตามแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ 
(neo-liberalism) เท่ากับเป็นการเพ่ิมบทบาทของเอ็นจีโอก็จริง แต่ปัจจัยที่ท าให้ทั้งแวดวงวิชาการ
และวงการพัฒนาหันกลับมาให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่อง “ศาสนากับการพัฒนา” จะเห็นได้ชัดเจน
จากปรากฏการณ์การฟ้ืนฟูของหลายๆ ศาสนาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 โดยฝ่ายศาสนจักรคาทอลิก
เริ่มมีการปรับตัวให้เห็นก่อนอย่างชัดเจนผ่านแนวคิดของการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ต่อมาช่วง
ปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 การเกิดขึ้นของรัฐอิสลามอิหร่านใน ค.ศ. 1979 เป็นการท าลายมายาคติ
ของโลกิยานุวัติที่ว่า การเมืองและศาสนาต้องแยกขาดจากกัน16  

นอกจากปรากฏการณ์ท้ังสองท่ีเกิดข้ึนในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960-1970 แล้ว ใน
ทศวรรษต่อมา สิ่งที่เกิดขึ้นในลาตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย อย่างเช่น ศาสนาในตะวันออกกลาง
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอ านาจเก่าต่อสู้ทางการเมืองจนเกิดเป็นสงครามกลางเมือง ในลาติน
อเมริกาองค์กรศาสนาก็มีบทบาทน าในการเรียกร้องเสรีภาพ ความยุติธรรม และประชาธิปไตย เป็น
ต้น ซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าศาสนาไม่ได้ก าลังจะเสื่อมสลายไปตามที่บรรดานักวิชาการที่
สมาทานทฤษฎีโลกิยานุวัติได้คาดการณ์เอาไว้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวคาสโนวาเรียกว่า “การท าศาสนา
ให้เป็นสาธารณะ” (deprivatization of religion) ในโลกสมัยใหม่ กล่าวคือ ศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลก
ปฏิเสธที่จะยอมรับบทบาทที่เป็นชายขอบและเป็นเรื่องส่วนบุคคล (marginal) ตามทฤษฎีการท าให้
ทันสมัยและทฤษฎีโลกิยานุวัติ โดยองค์กรศาสนาต่างพยายามเข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะ17  

สถานการณ์ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ทั้งการฟ้ืนตัวของศาสนาและ
แนวทางเสรีนิยมใหม่เปิดโอกาสให้องค์กรศาสนาได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในภาคประชาสังคม และถูกเรียก
รวมไปกับองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืนว่า “เอ็นจีโอ” ในส่วนของวงวิชาการก็เริ่มให้ความสนใจประเด็น
เรื่องศาสนากับการพัฒนามากขึ้น จนกระท่ังวงการพัฒนาในคริสต์ทศวรรษ 1990 เริ่มยอมรับบทบาท
ศาสนาในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ใน ค.ศ. 1998 ประธานธนาคารโลก
เจมส์ วอล์ฟเฟนสัน (James Wolfensohn) ได้ร่วมมือกับ ดร. จอร์จ แครีย์ (Dr. George Carey) 

                                           
Enlightenment, and Modern Religion,” in Public Religions in the Modern World 
(Chicago: University Of Chicago Press, 1994), 37. 

16  Séverine Deneulin and Masooda Bano, Religion in Development: 
Rewriting the Secular Script (London: Zed Books, 2009); José Casanova, 
“Introduction,” in Public Religions in the Modern World (Chicago: University Of 
Chicago Press, 1994). 

17 Ibid. 
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อัครสังฆราชแห่งแคนเทอร์เบอรี (Archbishop of Canterbury) เปิดการประชุมร่วมกันระหว่าง
ตัวแทนขององค์กรให้ทุนกับผู้น าทางศาสนา เริ่มจากที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษใน ค.ศ. 1998 จาก
สรุปผลการประชุมที่เผยแพร่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง “ความเชื่อและการพัฒนา” (faith and 
development) ที่จะกลายเป็นสาระส าคัญของนโยบายและวาทกรรมการพัฒนาต่อไป 18 ผลจาก
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นประกอบกับความสนใจของแวดวงวิชาการที่มีต่อบทบาทของเอฟบีโอมีอิทธิพล
ต่อนโยบายการให้ทุนสนับสนุนของบรรดาองค์กรผู้ให้ทุนระหว่างประเทศที่ส าคัญ เช่น USAID, DFID, 
NORAD เป็นต้น ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 เป็นต้นมา องค์กรเหล่านี้ต่างออกมาสนับสนุนบทบาทของเอฟบีโอ
อย่างชัดเจน19 

การเปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นเรื่อง “ศาสนากับการพัฒนา” จากเดิมองค์กร
ให้ทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติและธนาคารโลกต่างหวาดระแวงการให้ทุน
กับองค์กรศาสนาหรือเอฟบีโอ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการสนับสนุนการแพร่ธรรมและเปลี่ยนศาสนา 
รวมถึงไม่ให้ความส าคัญกับศาสนาว่าเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนา ท าให้องค์กรศาสนาและ  
เอฟบีโอไม่ได้รับความสนใจทั้งจากแวดวงวิชาการ วงการพัฒนา รวมถึงจากสาธารณะชน แต่การ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 นี้ ท าให้บทบาทสาธารณะขององค์กรศาสนาได้รับความ
สนใจ และเอฟบีโอถูกกล่าวถึงอย่างมาก โดยเฉพาะในแวดวงวิชาการที่สะท้อนผ่านจ านวนงานวิจัยใน
ประเด็นดังกล่าว แม้ว่าในความเป็นจริงองค์กรศาสนาเป็นทั้งจุดก าเนิดและองค์กรหลักในงานพัฒนา
และงานสาธารณกุศลมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาแล้วก็ตาม 

3.1.2 บริบทท่ีท าให้เกิดการศึกษาและสนับสนุนเอฟบีโอในประเทศไทย 
ข้างต้นเป็นภาพรวมความเป็นมาของการศึกษาเอฟบีโอในต่างประเทศ ในส่วน

ของไทยแม้ว่าจะไม่มีการศึกษาและถกเถียงประเด็นเรื่องเอฟบีโอ ทว่ามีการถกเถียงประเด็นเรื่อง  
“ศาสนากับการพัฒนา” อย่างกว้างขวางตั้งแต่ช่วงพุทธทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา รวมไปถึงบทบาท

                                           
18 Gerard Clarke, Timothy M. Shaw, and Michael Jennings, eds., 

Development, Civil Society and Faith-Based Organizations (New York: Palgrave 
Macmillan, 2008), 2. 

19 Gerhard Hoffstaedter and David Tittensor, “Religion and Development: 
Prospects and Pitfalls of Faith-Based Organizations,” in Handbook of Research on 
Development and Religion, ed. Matthew Clarke (Cheltenham, U.K: Edward Elgar, 
2013), 402–412. 
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ขององค์กรศาสนาในฐานะเอ็นจีโอ หากพิจารณาบริบทแวดล้อมจะท าให้เข้าใจบทบาทขององค์กร
ศาสนาในประเทศไทยมากขึ้น ดังนี้  

ในกรณีของไทย อมรา พงศาพิชญ์และนิตยา กัทลีรดะพันธุ์  กล่าวถึง องค์กร
สาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลก าไรของไทยว่ามีประวัติยาวนานย้อนไปได้กว่า 700 ปี เมื่อพุทธ
ศาสนาเริ่มเข้ามาในดินแดนไทย สถาบันทางพุทธศาสนากลายเป็นศูนย์กลางทั้งด้านความเชื่อ 
วัฒนธรรม รวมไปถึงด้านการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล อัน
เป็นผลมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนาเรื่องการให้ทานและการสร้างบุญ นั่นท าให้พุทธศาสนิกชนซึ่ง
เป็นผู้อุปถัมภ์พระศาสนาบริจาคปัจจัยให้แก่วัดเพ่ือน าไปจัดบริการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสทางสังคม โดยก่อนหน้าการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกและการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยใน
รัชกาลที่ 4-5 วัดถือเป็นหลักของงานด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย20 

แม้ว่ามิชชันนารีคาทอลิกจะเข้ามาแพร่ธรรมตั้งแต่ช่วงปลายสมัยอยุธยาแล้ว ทว่า
ไม่เป็นที่ยอมรับของชาวไทย จนกระทั่งในรัชกาลที่ 4-5 ของไทยที่ต้องการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ท าให้เริ่มยอมรับสิ่งที่มาพร้อมกับการแพร่ธรรมของบรรดา
มิชชันนารีทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์มากขึ้น นั่นคือ การศึกษาและการแพทย์ โดยในช่วงนี้รัฐบาล
ไทยยอมให้บรรดามิชชันนารีถือครองที่ดินเพ่ือสร้างศาสนสถานของตนได้ ท าให้เกิดการขยายตัวของ
โบสถ์คริสต์ รวมไปถึงโรงเรียนและโรงพยาบาล ซึ่งยังคงเป็นรูปแบบขององค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหา
ก าไร และมีการแพร่ธรรมควบคู่กันไปด้วย21  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชาวไทยจะยอมรับความ
เจริญก้าวหน้าจากบรรดามิชชันนารีมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีความหวาดระแวง เนื่องจากมองว่าการเข้ามา
ของพวกมิชชันนารีเกี่ยวข้องกับการล่าอาณานิคม ท าให้จ านวนคนที่หันมาเข้ารีตยังคงอยู่ในระดับต่ า
มาก 

กรณีของประเทศไทยวัดในพระพุทธศาสนาอาจจะนับว่ามีพัฒนาการการ
สงเคราะห์มาอย่างยาวนาน และแม้ว่าศาสนาคริสต์จะเข้ามาในภายหลัง ทว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4-5 
เป็นต้นมา เราจะเห็นได้ว่าโบสถ์คริสต์ทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นั้นก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับวัดพุทธ แตกต่างกันตรงที่ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการปรับตัวเพ่ือท างานรับใช้
สังคมของบรรดามิชชันนารีนั้นรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากกว่า ในหลายกรณีจะเห็นได้ว่า
บรรดามิชชันนารีเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ก่อนทั้งฝ่ายศาสนาพุทธและฝ่ายรัฐ ประเด็นนี้

                                           
20 อมรา พงศาพิชญ์ และ นิตยา กัทลีรดะพันธุ์, บรรณาธิการ, องค์กรให้ทุนเพ่ือประชา

สังคมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541).  
21 เรื่องเดียวกัน. 
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เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการเผยแพร่ศาสนาของศาสนาคริสต์เองที่ถูกบีบให้ต้องเข้าหากลุ่มคนชายขอบ
ในสังคม เนื่องจากคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะรับเชื่อมากกว่า อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุดแล้ว
องค์กรของศาสนาคริสต์นั้นเริ่มด าเนินการตามแนวทางพัฒนาก่อนองค์กรทางศาสนาพุทธที่ยังคงเน้น
แนวทางการสงเคราะห์เป็นหลัก 

ส าหรับยุคเริ่มต้นของเอ็นจีโอที่ก่อตั้งและด าเนินการโดยคนไทยนั้น เป็นการริเริ่ม
จากชนชั้นเจ้านายในสังคมไทย ซึ่งในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ชนชั้น
ดังกล่าวถือเป็นผู้ปกครอง  เอ็นจีโอแรกโดยคนไทยคือ สถานสงเคราะห์เด็กก าพร้าอนาถา ในปี พ.ศ. 
2433 สถาปนาโดยพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ ต่อมาสมเด็จพระศรี พัชรินทราบรมราชินีได้
ทรงสถาปนา “สภาอุณาโลมแดง” เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ใน
ปัจจุบันคือ สภากาชาดไทย ลักษณะการช่วยเหลือยังคงเป็นรูปแบบการสงเคราะห์22 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 งานของเอ็นจีโอก็ยังคงเน้นที่
การสงเคราะห์เป็นหลัก ส าหรับบริบทการเมืองในเวลานี้ แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย ทว่าชนชั้นสูงยังคงมีบทบาทหลักในการเมืองการปกครอง รวมไปถึงหน้าที่ในการให้การ
สงเคราะห์ เอ็นจีโอในช่วงนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแนวคิดทางศาสนาของชนชั้นน าในการสร้างกุศล 
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของชนชั้นสูงเหล่านี้ก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ 
โดยเฉพาะการจัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในปี พ.ศ. 2502 ภายใต้รัฐบาลทหารที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลก มีการผลักดันให้เกิดการจัดประชุมร่วมกันของบรรดา
เอ็นจีโอทั้งหลาย น าไปสู่การก่อตั้ง “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย” ด้วยหวังจะให้เป็นองค์กร
กลางคอยประสานงาน23 

ภายใต้แนวทางการพัฒนาโดยรัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ทว่าด้านกลับของการพัฒนาท าให้ช่องว่างความ
เหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับคนจน คนเมืองกับคนชนบทเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อมตามมาหลายปัญหา แม้ว่าผู้น าประเทศและบรรดานักธุรกิจใหญ่ในขณะนั้นจะไม่ได้

                                           
22 จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, “พลวัตองค์กรพัฒนาเอกชนไทย,” ใน เอ็นจีโอ 2000, 

บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2542), 61–
86. 

23 เรื่องเดียวกัน, 65; สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และ สุรพล มุละดา, จากรากหญ้าถึงขอบ
ฟ้า: อดีต ปัจจุบัน และอนาคตขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 
2544).  
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ตระหนักถึงความเป็นจริงข้อนี้ แต่ก็มีกลุ่มคนที่ออกมาต้านกระแสการพัฒนาที่ไม่สมดุลดังกล่าว ในปี 
พ.ศ. 2510 ภายใต้การริเริ่มของ ดร. ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ได้ก่อตั้ง “มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย” 
ซึ่งนับว่าเป็นเอ็นจีโอแรกที่เน้นด าเนินงานตามแนวทางพัฒนาชุมชน ต่อมา พ.ศ. 2513 เกิดเอ็นจีโอที่
ส าคัญคือ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา ช่วงทศวรรษนี้เองกิจกรรมอาสาสมัครของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเฟ่ืองฟูอย่างมาก ก่อนทีเ่อ็นจีโอส่วนใหญ่จะต้องยุติบทบาทลงเมื่อสิ้นทศวรรษนี้ 
เนื่องจากปัญหาภัยคอมมิวนิสต์คุกคาม ท าให้บรรดาองค์กรเหล่านี้ถูกเพ่งเล็งไปด้วย24 

การปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างหนักของรัฐไทยเป็นเหตุให้องค์กรของนักศึกษา
และปัญญาชนต้องยุติบทบาทลงภายหลังเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2519 ทว่าองค์กรของศาสนายังคงด าเนิน
กิจกรรมต่อไปแม้ว่าจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ก็ตาม 25 การท างานอย่าง
ต่อเนื่องของทั้งศาสนจักรคาทอลิกผ่านศูนย์สังคมพัฒนาและของบาทหลวงคณะต่าง ๆ ในพื้นที่ชนบท 
ภายใต้การดูแลของ สคทพ. กลายเป็นเสาหลักของงานพัฒนาชนบท กระทั่ง พ.ศ. 2524 สคทพ. เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเสนอแนวคิดการพัฒนาทางเลือก “แนววัฒนธรรมชุมชน” โดยมีบาทหลวง
นิพจน์ เทียนวิหาร คุณบ ารุง บุญปัญญา และคุณอภิชาต ทองอยู่ เป็นผู้ร่วมพัฒนาแนวคิดดังกล่าว26 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่อง “เอฟบีโอ” ในไทยยังคงไม่ชัดเจนนัก และไม่ได้มีการ
แยกแยะระหว่าง “เอฟบีโอ” กับ “เอ็นจีโอ” ผู้วิจัยมองว่าเป็นผลจากการที่สังคมไทยมีภาคประชา
สังคมที่ไม่เข้มแข็ง อีกทั้งภาครัฐและราชการยังคงยึดติดอยู่กับกรอบคิดเดิมที่มีความหวาดระแวง
องค์กรในภาคที่สาม27นอกจากนี้ รัฐไทยตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2500 เป็นต้นมาได้รับแนวคิดการพัฒนา
ตามแนวทางของสหรัฐเมริกาซึ่งละเลยบทบาทของศาสนา นั่นเป็นเหตุให้ภาครัฐไม่ละเอียดอ่อนต่อ
ความหลากหลายขององค์กรในภาคประชาสังคม  ประกอบกับองค์กรในศาสนาคริสต์ที่ด าเนินการ
เกี่ยวเนื่องกับศาสนจักรเองก็เป็นชายขอบของสังคมไม่ค่อยได้รับความสนใจ ทุนส่วนใหญ่ขององค์กร

                                           
24 ยุกติ มุกดาวิจิตร, อ่าน “วัฒนธรรมชุมชน” วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์

นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2548). 
25 เรื่องเดียวกัน; นิพจน์ เทียนวิหาร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์วิจัย

และฝึกอบรมศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน, 9 พฤศจิกายน 2558. 
26 เรื่องเดียวกัน. 
27 Chantana Banpasirichote, “Civil Society Discourse and the Future of 

Radical Environmental Movements in Thailand,” in Civil Society in Southeast Asia, ed. 
Hock Guan Lee (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), 234–264. 
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เหล่านี้ล้วนมาจากการระดมทุนของศาสนจักรและเครือข่าย ที่ส าคัญคือ จากองค์กรให้ทุนระหว่าง
ประเทศ รัฐบาลไทยไม่ค่อยให้ทุนกับองค์กรเหล่านี้มากนัก 

ถึงตรงนี้ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ว่า ความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอจะมี
คุณประโยชน์ต่อการศึกษาแตกต่างกันไปตามบริบท ในแง่นี้ส าหรับสังคมไทยโดยภาพรวมดูเหมือนว่า
การศึกษาเอฟบีโอหรือกระทั่งความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอดูจะเป็นเรื่องไม่สลักส าคัญนัก 
ทว่าหากพิจารณากรณีศึกษาที่ผู้วิจัยหยิบยกมาคือ คชพ. จะสะท้อนให้เห็นความแตกต่างและ
ประโยชน์ของแนวคิดเอฟบีโอที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ดังที่ผู้วิจัยจะสรุปให้เห็นต่อไป 

 
3.2 การศึกษาเปรียบเทียบนิยามและคุณลักษณะของเอ็นจีโอและเอฟบีโอ 

 
แม้ว่าองค์กรศาสนาจะมีบทบาทในด้านการสงเคราะห์และบริการสังคมมาเป็นเวลาช้า

นาน ก่อนการประดิษฐ์ค าว่า “เอ็นจีโอ หรือ เอฟบีโอ” ตามที่ได้อธิบายพัฒนาการทั้งสองค าในบริบท
ประวัติศาสตร์ไปก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตาม การท าความเข้าใจนิยามและคุณลักษณะของเอฟบีโอ 
ซึ่งมีพ้ืนฐานแนวคิดต่อเนื่องจากเอ็นจีโอ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรศึกษานิยามของเอ็นจีโอก่อนในเบื้องต้น 
เพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งในการศึกษานิยามเอฟบีโอและการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอและ
เอ็นจีโอที่จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป 

 
3.2.1 นิยามและคุณลักษณะของเอ็นจีโอ 

ในส่วนของ “เอ็นจีโอ” (non-governmental organizations) มีนักวิชาการ
ศึกษาและให้ค านิยามไว้จ านวนมาก โดยผู้วิจัยจะหยิบยกมาแสดงดังนี้ 

เดวิด ลูวิส (Davis Lewis) กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “เอ็นจีโอที่ถูกน าเสนอว่าเป็น
ตัวแสดงใหม่นั้น ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เพ่ิงถูกค้นพบ มากกว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมา
ใหม่ . . . ”  (NGOs were presented as new actors, even though the reality was that they 
had been ‘discovered’ rather than invented...)28  

ส่วนค าว่าเอ็นจีโอนี้  เป็นค าที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใน ค.ศ. 1945 โดยองค์การ
สหประชาชาติ และในเวลาต่อมาก็ถูกให้ค านิยามหลากหลาย ตามที่ลูอิสกล่าวว่า “เป็นผลมาจาก
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์” เขายกตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ กรณี

                                           
28 David Lewis and Nazneen Kanji, eds., Non-Governmental Organizations 

and Development (London ; New York: Routledge, 2009). 
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ของอเมริกาที่เป็นประเทศที่ครอบง าโดยตลาด นิยามของเอ็นจีโอจึงเน้นที่ความไม่มุ่งหวังผลก าไร 
(non-commercial) ส่วนกรณีอังกฤษที่มีค่านิยมเรื่องการเป็นอาสาสมัครมายาวนาน ส่งผลให้การ
นิยามเอ็นจีโอจึงเน้นเรื่องการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง (non-political)29 

นอกจากค าว่า “เอ็นจีโอ”แล้ว พบว่ามีการใช้ค าเรียกองค์กรในลักษณะเดียวกัน
แตกต่างออกไป ตามท่ี อาดิล นาแจม (Adil Najam) รวบรวมเอาไว้ได้มากถึง 47 ชื่อ เช่น Advocacy 
groups and networks (AGNs), Grassroots development organizations (GDOs), Non-
governmental development organizations (NGDOs), Private voluntary development 
organizations (PVDOs) เป็นต้น30 ชื่อเรียกของเอ็นจีโอที่แตกต่างกันออกไปนี้ อาจจะสะท้อนจุดเน้น
ในแง่ลักษณะหรือกิจกรรมขององค์กรที่แตกต่างกันออกไป 

ในที่นี้จะขอหยิบยกนิยามเอ็นจีโอที่มีมุมมองแตกต่างกันตามที่ลูวิสได้กล่าวไว้  
เริ่มต้นจากนักวิชาการฝั่งตะวันตก มาร์ก เทอร์เนอร์กับเดวิด ฮูม (Mark Turner and David Hulme) 
ทั้งสองนิยามเอ็นจีโอว่า “เป็นสมาคมที่สร้างขึ้นภายในประชาสังคมที่รวมเอาปัจเจกบุคคลซึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันเข้าไว้ด้วยกัน”31 ต่อมาในภายหลังฮูมได้ขยายความเพ่ิมเติมในงานของเขาโดย
เน้นที่ “การเป็นองค์กรของประชาชนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโครงสร้างรัฐและไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยการค้า
และก าไรสูงสุด แต่เป็นรูปแบบองค์กรที่ปกครองตนเองและอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจ”32 ทั้ง

                                           
29 David Lewis, “Nongovernmental Organizations, Definition and History,” 

in International Encyclopedia of Civil Society (New York: Springer US, 2010), 1056–
1062. 

30 Adil Najam, “Understanding the Third Sector: Revisiting the Prince, the 
Merchant, and the Citizen,” Nonprofit Management and Leadership 7, no. 2 
(December 1, 1996): 203–219; David Lewis and Nazneen Kanji, eds., Non-

Governmental Organizations and Development (London ; New York: Routledge, 
2009), 8-9. 

31 Mark MacDonald Turner and David Hulme, Governance, Administration 
and Development: Making the State Work (Basingstoke: Macmillan Press, 1997), 
quoted in Monsiapile Kajimbwa, “NGOs and Their Role in the Global South,” 
International Journal of Not-for-Profit Law, no. 9 (2006): 58–64. 

32 David Hulme, “Reinventing the Third World State: Service Delivery and 
the Civic Realm,” in The Internationalization of Public Management, ed. Willy 
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สองท่านเป็นนักวิชาการจากฝั่งยุโรปตะวันตกที่สนใจศึกษาเอ็นจีโอในโลกที่สามอย่างเอเชียใต้ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา 

จากนิยามของนักวิชาการตะวันตก เราจะมาพิจารณานิยามของนักวิชาการฝั่ง
ตะวันออก ได้แก่ ชินอิชิ ชิเกโตมิ (Shinichi Shigetomi) นิยามเอ็นจีโอโดยทั่วไปว่า “เป็นองค์กรที่มี
ลักษณะ คือ 1) มีความเป็นอิสระจากรัฐ  2) ท ากิจกรรมโดยไม่มุ่งหวังผลก าไร  3) สมาชิกอาสาสมัคร  
4) มีความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม” ทว่าเขาได้อธิบายถึงลักษณะพิเศษของเอ็นจีโอในประเทศโลกที่
สามว่า “มีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญเพ่ิมเติมคือ 1) การมุ่งบรรเทาความยากล าบากทางเศรษฐกิจและ
สังคม (altruistic) 2) การพึ่งพาการบริจาค (philanthropic)”33 

นักวิชาการไทยมีหลายท่านได้ให้ค านิยามเอ็นจีโอเอาไว้ อมรา พงศาพิชย์ เป็นคน
หนึ่งที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเอ็นจีโอออกมาจ านวนมาก นิยามว่า “เอ็นจีโอเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร 
และมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่สาธารณชนเพ่ือการพัฒนา หรือในรูปแบบของการกุศล”34 จะ
เห็นได้ว่านิยามของอมราเน้นถึงลักษณะการไม่แสวงหาก าไร โดยไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นในรูปแบบของ
การพัฒนาหรือการสงเคราะห์ 

สังคม สัญจร ให้ความหมายว่า เอ็นจีโอเป็น “ที่รวบรวมคนที่มีความคิดคล้ายคลึง
กัน มองปัญหาสังคมร่วมกัน มาท างานด้วยกัน ด าเนินงานโดยอิสระตามความสนใจและไม่ได้ขึ้นต่อ
ใคร เป็นกลุ่มเล็กบ้างใหญ่บ้าง กระจัดกระจายไปทั่วทุกสารทิศตามพ้ืนที่ซึ่งมากมายไปด้วยปัญหา โดย
มีเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งหวังพัฒนาสังคม”35 จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากของนิยามอมรา ในแง่ที่ว่า
สังคมเน้นเป้าหมายของบุคคลที่จะร่วมท างานในเอ็นจีโอ และดูเหมือนว่าจะเน้นแนวทางการพัฒนา
มากกว่าอมรา แต่จากนิยามของทั้งสองท่าน ผู้เขียนมองว่าทั้งอมราและสังคมยังคง ไม่ตระหนักว่า
นิยามเอ็นจีโอของพวกเขามีลักษณะของการท างานจากเบื้องบนลงสู่ เบื้องล่าง ( top-down 
approach) 

                                           
McCourt and Martin Minogue (Edward Elgar Publishing, 2001), quoted in Monsiapile 
Kajimbwa, “NGOs and Their Role in the Global South,” International Journal of Not-
for-Profit Law, no. 9 (2006): 58–64. 

33 Shinichi Shigetomi et al., eds., The NGO Way: Perspectives and 
Experiences from Thailand, ASEDP 69 (Chiba, 2004), 4-5. 

34 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และ สรุพล มุละดา, จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า: อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2544), 29. 

35 เรื่องเดียวกัน, 29-30. 
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ส าหรับนิยามที่ให้แง่มุมที่แตกต่างจากของอมราและสังคมอย่างชัดเจนคือ นิยาม
ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่ว่า “เอ็นจีโอ ไม่ใช่กลุ่มผู้เสียสละ ซึ่งออกไปท าสาธารณกุศลในชนบทหรือสลัม 
แต่เป็นการรวมกลุ่มกันของประชาชนเพ่ือแก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้น เช่น เมื่อชาวสลัมรวมตัวกันจัดเวรยาม 
ป้องกันมิให้มีการเผาไล่ที่ ก็นับว่าเป็นเอ็นจีโออย่างหนึ่ง”36 จะเห็นได้ว่านิยามของนิธิเน้นว่าการ
รวมกลุ่มของประชาชนต้องมาจากคนในชุมชนเอง มากกว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือนักพัฒนาที่เข้าไป
จัดตั้งคนในชุมชนให้ลุกขึ้นมาท ากิจกรรม ในแง่นี้นิธิก าลังบอกกับเราว่าเอ็นจีโอที่แท้จริงควรมีลักษณะ
การพัฒนาจากเบื้องล่างมากกว่า (bottom-up approach) 

ผู้เขียนเองแม้จะเห็นด้วยกับนิยามของนิธิอยู่ไม่น้อย แต่เมื่อพิจารณาจากบริบทที่
ผ่านมาของสังคมไทยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าชาวบ้านหรือชุมชนไม่มีการริเริ่มในการพัฒนาตนเอง ปัญหา
อยู่ที่พวกเขาไม่มีก าลังมากพอที่จะด าเนินการหรือเรียกร้องการสนับสนุนจากภาครัฐ การเข้ามาของ
เอ็นจีโอในระยะแรกอาจจะเป็นในลักษณะการจัดการจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป
บรรดานักพัฒนาเอกชนต้องตระหนักว่าหน้าที่ของตนเองไม่ควรเป็นการชักจูง แต่ควรเป็นการ
ประคับประคองชุมชนให้มีการจัดการแก้ปัญหาและพัฒนากันเองภายในชุมชน หรือกรณีของการ
สงเคราะห์ที่ช่วงแรกอาจต้องเป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่ต้องค านึงถึงการช่วยเหลือตนเอง
ต่อไปในระยะยาวเมื่อเอ็นจีโอถอนตัวออกมาจากพ้ืนที่หรือปัญหา ดังนั้น กรณีของไทยผู้วิจัยมองว่า
เอ็นจีโออาจเป็นองค์กรที่จัดการแบบเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง แต่ในท้ายที่สุดควรจะค่อย  ๆ มีการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากที่สุด  

ดังนั้น เอ็นจีโอในความเข้าใจของผู้เขียนคือ “เป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ไม่แสวงหาผล
ก าไร ซึ่งมาจากการรวมกลุ่มกันของผู้ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น อาจเป็นได้ทั้งองค์กรที่มี
รูปแบบการจัดการแบบเบื้องบนลงล่างหรือจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนก็ได้” ซึ่งเป็นนิยามที่ค่อนข้างกว้าง
มาก เนื่องจากผู้เขียนเห็นด้วยกับเดวิด ลูอิสและไมเคิล เอ็ดวาร์ดที่ว่านิยามประชาสังคมและเอ็นจีโอมี
ความแตกต่างกันไปตามบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ ความพยายามนิยาม
ของนักวิชาการแต่ละท่านก็จะมีประโยชน์ในแง่การสะท้อนแนวคิดของนักวิชาการเองที่มีต่อเอ็นจีโอ
มากกว่าสิ่งทีเ่อ็นจีโอเป็นอย่างแท้จริง 

3.2.2 นิยามและคุณลักษณะของเอฟบีโอ 
จากงานศึกษาและวิจัยที่ผ่านมาพบว่าองค์กรในลักษณะนี้นอกจากจะถูกเรียกว่า

เอฟบีโอแล้ว ยังมีค าเรียกแตกต่างกันออกไปหลากหลายชื่อ แต่ที่มักพบบ่อยและรู้จักกันดีคือ องค์กร
ศาสนา (religious organization) องค์กรการกุศลทางเลือก (charitable choice) องค์กรคู่ขนาน 

                                           
36 เรื่องเดียวกัน, 30. 
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ศาสนจักร (parachurch) เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในนามเอฟบีโอ37 ในวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัย
จึงเลือกใช้ค าว่า “เอฟบีโอ” เนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรเหล่านี้มีพ้ืนฐานทางความเชื่อ ทว่าค านี้
ไม่ได้สะท้อนว่าจะต้องเป็นความเชื่อของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งความเชื่อของศาสนา
และความเชื่ออ่ืน เพียงหนึ่งเดียวหรืออาจจะรวมเอาหลายความเชื่อเข้าไว้ด้วยกันก็ได้ ซึ่งเป็นค าที่มี
ความยืดหยุ่นกว่าค าอ่ืน  

ค าว่า “เอฟบีโอ” ปรากฏครั้งแรกใน ค.ศ. 1981 เมื่อ คลาเรนซ์ มาร์ติน 
(Clarence Martin) ได้ใช้วลีที่ว่า “คุณค่าพ้ืนฐานทางศาสนา” (faith-based values) เพ่ือเย้ยหยัน
มุมมองทางศาสนาในสังคม ซึ่งก็คือ ทฤษฎีรังสรรค์นิยม (creationism) ภายหลังในคริสต์ทศวรรษ 
1990 ฝ่ายพรรครีพับลิกัน (the Republican Party) ของสหรัฐอเมริกาใช้ค าว่า “พ้ืนฐานความเชื่อ” 
(faith-based) อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะผู้ว่าการมลรัฐเทกซัสอย่าง จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George W. 
Bush) ที่ได้กล่าวไว้ในสุนทรพจน์ ค.ศ. 1996 ว่า “รัฐบาลควรจะต้อนรับความช่วยเหลือของสถาบันที่
มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนาด้วยความยินดี” และใน ค.ศ. 2001 เมื่อบุชด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี 
ประเด็นแรกที่เป็นค าสั่งของเขาก็คือ การก่อตั้งหน่วยงานดูแลองค์กรที่มีพ้ืนฐานความเชื่อและพ้ืนฐาน
ชุมชน (the Office of Faith-Based and Community Initiatives or OFBCI)38 

การนิยามเอฟบีโอส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 2000 นักวิชาการคน
แรก ๆ ที่พยายามศึกษาและให้นิยามแก่เอฟบีโอ ได้แก่  

จูเลีย เบอร์เกอร์ (Julia Berger) อธิบายการเพ่ิมขึ้นขององค์กรภาคประชาสังคม
ในโลกช่วงตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาว่า ควบคู่ไปกับการเพ่ิมขึ้นของเอ็นจีโอ ก็มีการเพ่ิม
จ านวนขึ้นขององค์กรที่นิยามตนเองหรืออ้างอิงตนเองกับศาสนาและความเชื่อที่ เรียกกันว่า           
“เอฟบีโอ” การที่เอฟบีโอมีทั้งความเป็น “เอ็นจีโอ”และ “ศาสนา” ก่อให้เกิดความสับสนในแนวคิด
เกี่ยวกับเอฟบีโอพอสมควร อย่างไรก็ตาม เบอร์เกอร์มองว่า  

เอฟบีโอในฐานะองค์กรที่เป็นทางการซึ่งมีอัตลักษณ์และภารกิจที่พวกเขา
ตระหนักว่าได้รับมาจากหลักค าสอนของศาสนาหรือความเชื่อใดความเชื่อหนึ่ง
หรือจากหลายศาสนาและหลายความเชื่อผสมผสานกัน ทั้งยังเป็นองค์กรที่ไม่

                                           
37 Wolfgang Bielefeld and William Suhs Cleveland, “Defining Faith-Based 

Organizations and Understanding Them Through Research,” Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly 42, no. 3 (June 1, 2013): 444. 

38 Molly Hagan, “Faith-Based Organizations,” in The 2000s in America, ed. 
Craig Belanger (Massachusetts: Salem Press, 2013), 214–15. 
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แสวงหาผลก าไร มีความเป็นอิสระ มีพ้ืนฐานความเป็นอาสาสมัคร เพ่ือสร้าง
ความตระหนักในแนวคิด การบริการสาธารณะ (public good) ในระดับชาติ
และนานาชาติ39  
นอกจากนี้  เบอร์เกอร์ยังอธิบายถึงเอฟบีโอในปัจจุบันซึ่ง เป็นลูกผสมที่มี

เอกลักษณ์ (unique hybrid) ระหว่างความเชื่อทางศาสนากับกิจกรรมทางสังคมที่ส าคัญคือ       
“เอฟบีโอมีความแตกต่างจากโครงสร้างชุมชนของศาสนาและนิกายทางศาสนา (congregational 
and denominational) ที่ต่างก็มุ่งหวังจะเพ่ิมจ านวนศาสนิกชนของตนเอง ทว่าเอฟบีโอมุ่งมั่นเพ่ือ
ภารกิจสาธารณะอย่างชัดเจน”40  

เจอร์ราด คลาร์ก (Gerard Clarke) ใช้ค าว่า เอฟบีโอ ในความหมายว่า “องค์กร
ใด ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมจากค าสอนและหลักการจากความเชื่อ
หรือจากการตีความความเชื่อ” ในเวลาไล่เลี่ยกันเอียน ลินเดน (Ian Linden) ศึกษาเอฟบีโอและมี
ความเห็นว่า “เอฟบีโอไม่ได้เป็นเพียงองค์กรภาคประชาสังคมหรือเอ็นจีโอที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ
ของค าสอนทางศาสนา ทว่าเกิดขึ้นจากปรัชญามนุษยนิยม (humanistic philosophy) โดยมองว่า
การท างานพัฒนาของแต่ละศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นศาสนิกชนที่ดี ควบคู่ไปกับการสวด
ภาวนา”41 

โดยสรุปเอฟบีโอคือ องค์กรบริการสังคมที่มีพ้ืนฐานทางความเชื่อและศาสนาเป็น
แรงบันดาลใจในการบริการสังคม ซึ่งอาจมีพ้ืนฐานจากความเชื่อหรือศาสนาเดียวหรือหลายศาสนา
รวมกัน โดยการท างานจะมุ่งท ากับคนทุกศาสนาและความเชื่อ อาจกล่าวได้ว่า เอฟบีโอเป็นเอ็นจีโอที่
มีลักษณะเฉพาะในส่วนพื้นฐานความเชื่อ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างนิยามของเอฟบีโอและเอ็นจีโอจะพบว่ามีความ
คล้ายคลึงกันในส่วนของจุดมุ่งหมายในการให้บริการสาธารณะและช่วยเหลือผู้ยากไร้ สิ่งที่นักวิชาการ

                                           
39 Julia Berger, “Religious Nongovernmental Organizations: An Exploratory 

Analysis,” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 
14, no. 1 (March 2003): 15–39. 

40 Ibid. 
41 Gerard Clarke, Timothy M. Shaw, and Michael Jennings, eds., 

Development, Civil Society and Faith-Based Organizations (New York: Palgrave 
Macmillan, 2008); Séverine Deneulin and Masooda Bano, Religion in Development: 
Rewriting the Secular Script (London: Zed Books, 2009). 
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ผู้ศึกษาเอฟบีโอและเอ็นจีโอเองเน้นก็คือ พ้ืนฐานความเชื่อและแนวคิดทางศาสนาอันเป็นแรงบันดาล
ใจในการท างาน ทว่าในส่วนของเอ็นจีโอแม้ว่านิยามของนักวิชาการบางท่านจะสะท้ อนมิติด้านการ
กุศล แต่กลับไม่สื่อถึงและไม่ให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา ทั้งท่ีเอ็นจีโอส่วนใหญ่จะมี
พ้ืนฐานทางศาสนาก็ตาม ความแตกต่างนี้เองเป็นผลจากความพยายามกีดกันศาสนาออกจากการ
พัฒนา จนกระท่ังช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1990 จึงเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นดังกล่าว  

 
3.3 ความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอ 

 
จากนิยามของเอ็นจีโอและเอฟบีโอดังกล่าวข้างต้นอาจสร้างความสับสนพอสมควรว่า

องค์กรใดควรจัดว่าเป็นเอ็นจีโอหรือเอฟบีโอ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายท่านก็พยายามแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอ ซึ่งมักพบว่าระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอมีความคล้ายคลึง
กันภายในความแตกต่าง ดังนี้  

จูเลีย เบอร์เกอร์ นอกจากจะนิยามเอฟบีโอแล้วเธอยังได้อธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอเอาไว้ด้วย โดยเบอร์เกอร์ชี้ให้ เห็นว่าการจัดประเภทของเอ็นจีโอแต่เดิม 
เช่น การแบ่งเป็นเอ็นจีโอผู้ให้กับเอ็นจีโอผู้รับ (Northern VS Southern NGOs) หรือจะเป็นการแบ่ง
โดยใช้ความกว้างขวางของพ้ืนที่ท างานเป็นเกณฑ์ ได้แก่ ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ 
รวมไปถึงการแบ่งตามภารกิจ การจัดประเภทดังกล่าวนี้ผิดพลาดที่ละเลยองค์กรที่นิยามตนเองในเชิง
ศาสนา42 โดยเบอร์เกอร์วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอว่า 

จากจุดเริ่มต้น เอ็นจีโอจัดเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์ทางศีลธรรม ทั้งยังท้าทายสิ่งที่ผิด 
เพ่ือความถูกต้อง และแสวงหาการเปลี่ยนแปลงความไม่เท่าเทียมในการกระจายอ านาจ
และทรัพยากร โดยมีจุดยืนเคียงข้างผู้เสียเปรียบในสังคม ส่วนเอฟบีโอเป็นองค์กรที่
ตระหนักถึงศาสนามากกว่าเรื่องของเหตุผลแลคุณค่า กฎทองของทุกศาสนาคือ การรัก
เพ่ือนมนุษย์ ท าให้ศาสนิกชนค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้อ่ืน ดังนั้น จึงมีการน า
หลักปฏิบัติทางศาสนาเข้ามาสู่พื้นที่สาธารณะ43 

                                           
42 Julia Berger, “Religious Nongovernmental Organizations: An Exploratory 

Analysis,” Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 
14, no. 1 (March 2003): 19. 

43 Ibid. 
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ในแง่นี้เบอร์เกอร์ชี้ให้เห็นความแตกต่างทางความคิดพ้ืนฐานขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่
องค์กรนิยามตนเอง มากกว่าจะใช้มาตรฐานใดเป็นเครื่องชี้วัด การจะเลือกนิยามตนเองอย่างไรนั้นมี
หลายปัจจัยเป็นตัวก าหนด ที่ส าคัญคือ ปัจจัยเรื่องทุนสนับสนุนจากองค์กรผู้ให้ทุน อย่างไรก็ตาม การ
นิยามตนเองขององค์กรก็ไม่ได้สามารถแบ่งได้ชัดเจนว่าเป็น เอฟบีโอ หรือ เอ็นจีโอ กล่าวคือ มีความ
หลากหลายในการนิยามตนเองขององค์กร44 

เอลิซาเบธ เฟอร์ริส เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่คร่ าวอดในประเด็นเรื่องศาสนากับการ
พัฒนา และพยายามชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอว่า  

เอฟบีโอมีลักษณะร่วมกับเอ็นจีโออยู่มาก ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากบริบทการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีลักษณะส าคัญ 2 ประการ ที่ท าให้เอฟบีโอ
แตกต่างจากเอ็นจีโอทั่วไปคือ 1) เป็นองค์กรที่มีแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อและมี
ความตระหนักที่กว้างขวางมากกว่าเพียงตระหนักเรื่องมนุษยธรรม และ 2) การ
แสดงออกทางความเชื่อจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละศาสนาแต่จะทรงพลังใน
การเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการท างานด้านมนุษยธรรมอย่างมาก45 
นอกจากเบอร์เกอร์และเฟอร์ริสแล้ว ในเวลาต่อมาแมทธิว คลาร์กและวิกกี้ แอนน์ แวร์

ได้รวบรวมงานของนักวิชาการที่พยายามศึกษาความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอมาก่อนหน้า
นี้ โดยคลาร์กและแวร์ได้สรุปออกมาเป็นแบบจ าลอง 6 รูปแบบ และทั้งสองยังได้สรุปแนวคิดของ
ตนเองออกมาด้วย รวมทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังนี้ 

1) มีลักษณะร่วมกัน (Intersection) กล่าวคือ เอฟบีโออยู่ในส่วนที่ซ้อนทับกันระหว่าง
เอ็นจีโอกับองค์กรทางศาสนา ดังนั้น เอฟบีโอจึงมี 2 อัตลักษณ์ คือ ความเป็นองค์กร
พัฒนาที่มุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ และความเป็นองค์กรศาสนาที่มีความเชื่อ
และความเข้าใจทางศาสนาเป็นพื้นฐาน 

 

                                           
44 Ibid. 
45 Elizabeth Ferris, “Faith-Based and Secular Humanitarian Organizations,” 

International Review of the Red Cross 87, no. 858 (June 2005): 311–325. 
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ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงลักษณะร่วมกันระหว่างเอ็นจีโอกับองค์กรศาสนาของเอฟบีโอ,Matthew 
Clarke and Vicki-Anne Ware, “Understanding Faith-Based Organizations: How FBOs Are 
Contrasted with NGOs in International Development Literature,” Progress in 
Development Studies 15, no. 1 (January 1, 2015): 37–48. 

 

2) แยกขาดจากกัน (Distinct) กล่าวคือ เอฟบีโอและเอ็นจีโอถูกมองว่าแยกขาดออก
จากกันโดดเด็ดขาด เนื่องจากการพัฒนาของเอฟบีโอจะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติและค า
สอนของศาสนา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานพัฒนาที่เน้นแนวทางฆราวาสนิยมของเอ็นจีโอ 
การแบ่งลักษณะนี้สะท้อนโลกทัศน์ที่แยกศาสนาออกจากการพัฒนา 
 

 
ภาพที่ 3.2 แผนภาพแสดงลักษณะที่แยกขาดจากกันระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอ, Matthew Clarke 
and Vicki-Anne Ware, “Understanding Faith-Based Organizations: How FBOs Are 
Contrasted with NGOs in International Development Literature,” Progress in 
Development Studies 15, no. 1 (January 1, 2015): 37–48.  

 
3) ทดแทนกันได้ (Substitive) กล่าวคือ บางครั้งเอฟบีโอก็ถูกรับรู้ตรงข้ามกับแนวทางที่ 
2 เนื่องจากแนวทางนี้มุ่งพิจารณาที่ความคล้ายคลึงกันระหว่างเอ็นจีโอและเอฟบีโอ 
ดังนั้น จึงเน้นที่จุดมุ่งหมายของทั้งเอฟบีโอและเอ็นจีโอที่มีเหมือนกัน และทั้งสองก็ไม่ได้
มีความตายตัว ทว่าสามารถมองกลับไปมาระหว่างกันได้คือ เอ็นจีโอก็สามารถถูกมอง
เป็นเอฟบีโอได้ และทางกลับกันเอฟบีโอก็ถูกจัดเป็นเอ็นจีโอได้เช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 3.3 แผนภาพแสดงลักษณะที่ทดแทนกันได้ระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอ, Matthew Clarke 
and Vicki-Anne Ware, “Understanding Faith-Based Organizations: How FBOs Are 
Contrasted with NGOs in International Development Literature,” Progress in 
Development Studies 15, no. 1 (January 1, 2015): 37–48. 

 
4) ส่วนย่อย (Subset) กล่าวคือ แนวทางนี้เห็นและเข้าใจความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอ
กับเอ็นจีโอ แต่มองว่าเอฟบีโออยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของเอ็นจีโอ เนื่องจากเอ็นจีโอครอบคลุม
องค์กรที่ท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ยังขาด
การพิจารณาประเด็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอกับองค์กร
ผู้ให้ทุน (donors) และชุมชนผู้รับบริการ (recipient communities) 
 

 
ภาพที่ 3.4 แผนภาพแสดงลักษณะที่เอฟบีโอเป็นส่วนย่อยของเอ็นจีโอ, Matthew Clarke and Vicki-
Anne Ware, “Understanding Faith-Based Organizations: How FBOs Are Contrasted with 
NGOs in International Development Literature,” Progress in Development Studies 15, 
no. 1 (January 1, 2015): 37–48. 

 
5) อยู่ร่วมกัน (Coexisting) บางครั้งเอฟบีโอถูกอธิบายว่าด ารงอยู่ควบคู่ไปกับเอ็นจีโอ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยมองว่าบทบาทขององค์กรศาสนาในสังคมไม่ได้แตกต่างไปจาก
ภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 3.5 แผนภาพแสดงลักษณะสถานะที่เท่าเทียมกันระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอในภาคประชา
สังคม, Matthew Clarke and Vicki-Anne Ware, “Understanding Faith-Based Organizations: 
How FBOs Are Contrasted with NGOs in International Development Literature,” 
Progress in Development Studies 15, no. 1 (January 1, 2015): 37–48. 

 
6) การรวมกลุ่มของอะตอม (Atomistic grouping) จัดให้เอฟบีโอเปรียบเสมือนอะตอม
หนึ่งในหลายอะตอมที่มีความเป็นปัจเจกและแตกต่างกัน โดยแต่ละอะตอมก็เป็น
ตัวแทนขององค์กรหนึ่ง ๆ ซึ่งก็มีความแตกต่างหลากหลาย 
 

 
ภาพที่ 3.6 แผนภาพแสดงลักษณะเอฟบีโอคล้ายอะตอมหนึ่ง, Matthew Clarke and Vicki-Anne 
Ware, “Understanding Faith-Based Organizations: How FBOs Are Contrasted with NGOs 
in International Development Literature,” Progress in Development Studies 15, no. 1 
(January 1, 2015): 37–48. 

 
7) ส่วนประกอบ (Constitutive) เป็นแนวทางใหม่ที่คลาร์กและแวร์เสนอ พวกเขาเชื่อ
ว่าสามารถสะท้อนความแตกต่างของเอฟบีโอออกมาได้  และยังช่ วยให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอมากข้ึนด้วย ในที่นี้เอฟบีโอถูกรับรู้ในฐานะหนึ่ง
ในองค์กรพัฒนา สามารถกล่าวได้ว่ามีคุณสมบัติและมีความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ องค์กร
ศาสนา ภาคประชาสังคม และชุมชนไปพร้อมกัน ในแง่นี้เอฟบีโอแยกต่างหากจาก   
เอ็นจีโอ แต่มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับท่ีเอ็นจีโอมี 
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ภาพที่ 3.7 แผนภาพแสดงลักษณะเอฟบีโอที่มีส่วนประกอบหลากหลาย, Matthew Clarke and 
Vicki-Anne Ware, “Understanding Faith-Based Organizations: How FBOs Are Contrasted 
with NGOs in International Development Literature,” Progress in Development Studies 
15, no. 1 (January 1, 2015): 37–48. 

 
ในตอนท้ายคลาร์กและแวร์ยังได้สรุปไว้ว่าการศึกษาเอฟบีโอยังคงไม่กระจ่างชัดเท่ากับ
เอ็นจีโอที่มีการศึกษามาก่อนหน้า นั่นเป็นเหตุให้ความแตกต่างและความเหมือนระหว่าง
เอฟบีโอและเอ็นจีโอ รวมไปถึงสถานะของเอฟบีโอในภาคประชาสังคมยังไม่มีความ
ชัดเจนนัก46 
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า คชพ. มีคุณลักษณะหลายประการที่เข้าข่ายเป็น   

เอฟบีโอ โดยเฉพาะคุณลักษณะที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การมีความเชื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและการที่
ไม่ได้มีเป้าหมายในการเปลี่ยนศาสนาผู้รับบริการ ส่วนการจะพิจารณาว่า คชพ. มีลักษณะเหมือน
แผนภาพใดที่คลาร์กและแวร์ได้สร้างขึ้นนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาบริบทแวดล้อม คชพ. ส าหรับประเทศ
ไทยที่ภาคประชาสังคมไม่เข้มแข็ง ทั้งยังไม่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐเท่าที่ควร ในส่วนของแวดวง
วิชาการและวงการพัฒนาเอง แม้ว่าจะมีความสนใจประเด็นเรื่องศาสนากับการพัฒนามาตั้งแต่ช่วง
พุทธทศวรรษ 2510 แต่เนื่องจากบริบทการเมืองในทศวรรษต่อมาได้ท าลายภาคประชาสังคมที่เริ่มก่อ
ตัว และเพ่ิงจะมาฟ้ืนตัวและมีบทบาทเพ่ิมข้ึนหลัง พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา แต่ค าว่า “เอฟบีโอ” ก็ยังไม่
มีการกล่าวถึงมากนักในสังคมไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจัด คชพ. เป็นไปตามแผนภาพในภาพที่ 3.1 และ 
3.4 คือ เป็นเอฟบีโอที่มีลักษณะร่วมระหว่างเอ็นจีโอกับองค์กรศาสนา และเป็นส่วนย่อยของเอ็นจีโอ
ไปในเวลาเดียวกัน  

                                           
46 Matthew Clarke and Vicki-Anne Ware, “Understanding Faith-Based 

Organizations: How FBOs Are Contrasted with NGOs in International Development 
Literature,” Progress in Development Studies 15, no. 1 (January 1, 2015): 37–48. 
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โดยสรุปผู้วิจัยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับเบอร์เกอร์ว่าพ้ืนฐานในการจัดว่าองค์กร
ใดเป็นเอฟบีโอนั้น จ าเป็นจะต้องพิจารณาจากการนิยามตนเองของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเป็นส าคัญ 
ว่ามีพ้ืนฐานความเชื่อและหลักค าสอนทางศาสนาเป็นแรงขับเคลื่อน อีกทั้งไม่มุ่งหวังในการเปลี่ยน
ศาสนาและไม่เน้นการสอนศาสนาแก่ผู้รับบริการ อันเป็นความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างเอฟบีโอกับ
สถาบันและองค์กรศาสนา ในการนิยามตนเองนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ การแสดงอัตลักษณ์ทาง
ความเชื่อพ้ืนฐานผ่านชื่อขององค์กร ซึ่งเอฟบีโอคาทอลิกมีความชัดเจนมากดังจะเห็นได้ว่าองค์กร
ภายใต้สภาพระสังฆราชฯ จะใช้ชื่อขึ้นต้นว่า “คณะกรรมการคาทอลิก” ทั้งหมด47 

ในส่วนความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอ ผู้วิจัยมองว่ามีความเป็นไปได้ในทุก
ลักษณะตามที่คลาร์กและแวร์ได้สรุปไว้  แต่เราจ าเป็นต้องพิจารณาบริบทแวดล้อมทั้งทาง
ประวัติศาสตร์และบริบทแวดล้อมร่วมสมัยของเอฟบีโอควบคู่ไปด้วยที่จะช่วยให้ความกระจ่างถึง
ลักษณะของเอฟบีโอมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม องค์กรทางศาสนาของฝ่ายคาทอลิกที่มีหลากหลายลักษณะและมีเป็น
จ านวนมาก ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะขององค์กรเมื่อบริบทแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา กรณีตัวอย่าง สถานพยาบาลและสถานศึกษาของคาทอลิกที่ในระยะแรกให้บริการโดยไม่
เรียกเก็บค่าบริการ เพียงแต่มุ่งหวังเผยแพร่ค าสอนทางศาสนา แต่ในปัจจุบันสถานพยาบาลและ
สถานศึกษาเหล่านี้เรียกเก็บค่าบริการเต็มจ านวนแก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ยังคงมีองค์กรของคาทอลิก
ที่ให้บริการโดยไม่มุ่งหวังค่าบริการ เช่น ศูนย์สังคมพัฒนาทั้ง 10 แห่ง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนา
และวัฒนธรรมชุมชน งานของคณะบาทหลวงต่าง ๆ เป็นต้น องค์กรในลักษณะนี้เองที่คาบเกี่ยวความ
เป็นองค์กรทางศาสนากับเอฟบีโอ รวมไปถึงอาจพิจารณาได้ว่าเป็นเอ็นจีโอ นั่นอาจก่อให้เกิดความ
สับสนว่าควรจะจัดประเภทองค์กรเหล่านี้อยู่ในแผนภาพไหนของคลาร์กและแวร์ ทั้งยังท าให้ภาพ
ความเป็นเอฟบีโอของ คชพ. ไม่ชัดเจน ดังนั้น ส่วนต่อไปผู้วิจัยจะน าเสนอกรอบการวิเคราะห์เอฟบีโอ
พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง คชพ. องค์กรทางศาสนาของฝ่ายคาทอลิก และของศาสนาอ่ืน
โดยละเอียดต่อไป  

 
 

                                           
47 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย, “แผนภูมิแสดงการบริหารองค์กรของ

สภาพระสังฆราชฯ,” สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 
http://www.cbct.net/PDF_Files/ChartCBCT.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557). 
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3.4 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะเอฟบีโอ  
 

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ากรณีของประเทศไทยยังไม่คุ้นเคยกับเอฟบีโอนัก  ดังนั้น การจะ
พิจารณาว่าองค์กรใดเข้าข่ายว่าเป็นเอฟบีโอหรือไม่ จ าเป็นจะต้องใช้กรอบในการพิจารณาตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นในการจ าแนกเอฟบีโอและเอ็นจีโอในไทยออกจากกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ในไทยมี   
เอฟบีโอเพ่ิมจ านวนมากขึ้น แต่ยังคงถูกเหมารวมว่าเป็นเอ็นจีโอจากมุมมองของภาครัฐ 

ก่อนหน้านี้ผู้วิจัยได้หยิบยกงานของคลาร์กและแวร์มาอ้างเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่า งาน
ศึกษาความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอ รวมไปถึงภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ยังคงขาดความ
ชัดเจน แต่หลักประการส าคัญที่พอจะท าให้เห็นความแตกต่างระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอก็คือ การ
นิยามตนเองขององค์กรต่าง ๆ ว่าเป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐานความเชื่อหรือเป็นองค์กรฆราวาส (secular) 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นคุณลักษณะที่เฉพะเจาะจงมากขึ้นขององค์กรที่จัดว่าเป็น  
เอฟบีโอ โดยจะใช้กรอบการศึกษาจากงานของริก เจมส์ (Rick James) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ความเป็นเอฟบีโอของ คชพ. ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของวิทยานิพนธ์นี้ 

เนื่องจากการจัดแบ่งประเภทตามแนวทางของคลาร์กและแวร์จะมีความคลุมเครือสูง
เพราะมุ่งที่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะที่ซ้อนทับกันขององค์กรแต่ละแบบ แต่เมื่อพิจารณาตามแนวทาง
ของริกจะเห็นได้ว่าแนวทางของเขามุ่งแยกแยะว่าองค์กรใดจัดเป็นเอฟบีโอได้หรือไม่ได้อย่างชัดเจน
กว่า เนื่องจากกรอบการวิเคราะห์ของริกมุ่งวิเคราะห์แยกแยะคุณลักษณะส าคัญของแต่ละองค์กรว่า
ตรงตามคุณลักษณะที่เขาก าหนดเอาไว้หรือไม่ โดยที่เอฟบีโอในทัศนะของริกจะต้องสะท้อนผ่าน
คุณลักษณะส าคัญขององค์กรทั้ง 10 ประการ ที่แตกต่างจากเอ็นจีโอ โดยเฉพาะเอฟบีโอที่มีพ้ืนฐาน
ความเชื่อในศาสนาคริสต์การวิเคราะห์คุณลักษณะตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะให้ภาพความเป็น      
เอฟบีโอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ในที่นีผู้้วิจัยจะเลือกตัวอย่างองค์กรมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบให้
เห็นความแตกต่างชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ 1) คชพ. องค์กรที่วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษา 2) ศูนย์สังคมพัฒนา 
ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในความควบคุมของแต่ละสังฆมณฑล 3) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็น
ตัวอย่างองค์กรในฝ่ายโปรเตสแตนต์ และ 4) เสมสิกขาลัย เป็นตัวอย่างองค์กรฝ่ายพุทธ 

คุณลักษณะเอฟบีโอ 10 ประการ มีดังนี้  
1) โครงสร้างการเข้าร่วมและการบริหาร (structural affiliation and governance) 

เอฟบีโอโดยส่วนใหญ่จะมีประวัติความเป็นมาและโครงสร้างการบริหารงานสืบเนื่องจากนิกายของ
ศาสนาหรืออาจเป็นสาขาย่อยของศาสนจักร ส่วนโครงสร้างการเข้าร่วมองค์กรจะส่งผลกระทบต่องาน
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ขององคก์รผ่านการบริหารงาน ซึ่งอัตลักษณ์ทางความเชื่อของเอฟบีโออาจได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก
ผู้บริหารหรือคณะบริหารที่เป็นผู้มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา48 

ในส่วนนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบ คชพ. กับองค์กรของคาทอลิกก่อนหน้าโดยเฉพาะที่
ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างศูนย์สังคมพัฒนา จะพบว่าอยู่ภายใต้โครงสร้างของสภาพระสังฆราชฯ 
เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ คชพ. มีหน่วยงานบริหารที่ส่วนกลางและมี
หน่วยงานบริหารในระดับท้องถิ่นประจ าอยู่ตามสังฆมณฑลต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี  
นครสวรรค์ เป็นต้น  

ส าหรับโครงสร้างของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 
1) กรรมาธิการฝ่ายสังคม 2) กรรมาธิการฝ่ายการอบรมศึกษา 3) กรรมาธิการฝ่ายอภิบาล และ 4) 
กรรมาธิการฝ่ายสื่อสารและการสัมพันธ์49 

กรรมาธิการฝ่ายสังคม (CARITAS THAILAND) ประกอบด้วย 8 องค์กร อันได้แก่ 1) 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกพัฒนาสังคม 2) คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการ
พัฒนาสังคม แผนกความยุติธรรมและสันติ 3) คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนก
สุขภาพอนามัย 4) คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ 5) คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกสตรี 6) คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการอภิบาลสังคม แผนกผู้
อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง 7) คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการอภิบาลสังคม แผนกผู้ท่องเที่ยวและผู้
เดินทะเล และ 8) คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการอภิบาลสังคม แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย50 โดยมี
โครงสร้างการบริหารงานตามล าดับชั้นดังนี้ 

                                           
48 Rick James, “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs 

Define and Operationalise Their Faith,” (Praxis Paper, International NGO Training and 
Research Centre (INTRAC), Oxford, February 2009), 13-14. 

49 นาถฤดี นาครวาจา, โครงการวิจัยเรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน

เพ่ือการพัฒนา: กรณีศึกษาสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา (ศูนย์พัฒนาสังคม) : 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544). 

50 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย, “แผนภูมิแสดงการบริหารองค์กรของ
สภาพระสังฆราชฯ,” สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 
http://www.cbct.net/PDF_Files/ChartCBCT.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557). 
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จากผังโครงสร้างจะเห็นได้ว่าโครงสร้างการบริหารของ คชพ. นั้น เป็นส่วนที่แยกย่อยมา
จากโครงสร้างองค์กรของศาสนจักรเป็นไปตามลักษณะเอฟบีโอที่ริกก าหนดในข้อที่ 1 สืบเนื่องจาก
โครงสร้างการบริหารดังกล่าวนี้เป็นโครงสร้างที่ใช้บุคลากรของศาสนจักรซึ่งเป็นพระสังฆราชและ
บาทหลวงเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้อ านวยการของ คชพ. เองก็ยังคงเป็นบาทหลวงหรือภคินี
ในศาสนจักรคาทอลิกมาโดยตลอด51  

 

 
แผนภูมิที่ 3.1 โครงสร้างบริหารงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย , สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย, “แผนภูมิแสดงการบริหารองค์กรของสภาพระสังฆราชฯ ,” 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย , http://www.cbct.net/PDF_Files/ChartCBCT.pdf 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557). 

ส าหรับศูนย์สังคมพัฒนาเป็นองค์กรที่แยกตัวออกมาเพ่ือท างานพัฒนา ส่วนงานอภิบาล
เป็นภารกิจพ้ืนฐานทางศาสนาของบาทหลวงเจ้าวัดต่าง ๆ  องค์กรทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้สภา

                                           
51 ประสิทธิ์ รุจิรัตน์, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย, 20 เมษายน 2559. 
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พระสังฆราชฯ เช่นเดียวกัน ทว่าแยกออกจากงานของคณะกรรมาธิการฝ่ายสังคมที่ คชพ. สังกัดอยู่
ตามแผนผังนี้  

 

แผนภูมิที่ 3.2 โครงสร้างบริหารงานของศูนย์สังคมพัฒนากับ คชพ. ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย, ปรับปรุงจาก นาถฤดี นาครวาจา, โครงการวิจัยเรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือการ
บริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนา: กรณีศึกษาสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา (ศูนย์

พัฒนาสังคม) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2544), 17. 

ในส่วนของศูนย์สังคมพัฒนานี้จะมีนโยบายในการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มหรือบุคคล
ในสังคมที่มีแนวคิดและแนวทางในการท างานคล้ายกัน โดยไร้ซึ่งข้อจ ากัดทางเชื้อชาติและศาสนา 
นอกจากนี้บุคลากรของส านักเลขาธิการ รวมถึงคนของศูนย์สังคมพัฒนาจึงมีคนต่างศาสนาท างาน
ร่วมกัน เช่นเดียวกันงานของศูนย์สังคมพัฒนาก็ไม่เลือกเป้าหมายกลุ่มผู้รับบริการโดยเฉพาะเรื่อง
ศาสนา 

ส าหรับมูลนิธิศุภนิมิต ในนิกายโปรเตสแตนต์นั้นไม่มีนักบวชเหมือนกรณีของคาทอลิก 
แต่ทั้งผู้ก่อตั้งและบุคลากรก็เป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์  ดังนั้นจึงนับได้ว่าเป็น
บุคลากรทางศาสนา อย่างไรก็ตาม มูลนิธิศุภนิมิตเป็นอิสระจากโครงสร้างทางศาสนามากกว่า คชพ. 
เพราะไม่ต้องมีการรายงานขึ้นตรงต่อสภาคริสตจักร ต่างจาก คชพ. ที่แม้จะมีอิสระในการด าเนินงาน
อยู่มากทว่าก็ยังคงต้องรายงานต่อสภาพระสังฆราชฯ อย่างสม่ าเสมอ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

สภาพระสงัฆราชคาทอลิก
แหง่ประเทศไทย

วดั (งานอภิบาล)

ศนูย์สงัคมพฒันา

ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย
ในพืน้ท่ี

คณะกรรมาธิการสงัคม

คชพ.
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โครงสร้างสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยสามารถดูได้จาก การระดมทุน: กรณีศึกษาองค์การคริสต์
ศาสนาในประเทศไทย52 

กรณีเสมสิกขาลัย ตัวอย่างองค์กรฝ่ายพุทธชัดเจนว่าผู้บริหารองค์กรมีพ้ืนฐานความเชื่อ
ในศาสนาพุทธ ทว่าไม่ได้เป็นนักบวชในศาสนา และองค์กรก็บริหารงานอย่างเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นตรง
ต่อโครงสร้างบริหารของศาสนาพุทธ แต่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่มีเป้าหมายให้บริการความรู้แก่
สังคมในด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และนิเวศวิทยา53 

2) ค่านิยมและแรงบันดาลใจของคณะผู้ท างาน (values and motivation of staff) 
เอฟบีโอมักจะยึดมั่นและปฏิบัติตามคัมภีร์และค าสอนทางศาสนา หรืออาจเป็นการตีความค าสอนใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเป็นเสมือนหลักปฏิบัติงานในองค์กร แม้ว่าคุณค่าเหล่านี้
จะได้รับการยอมรับเช่นเดียวกันในบรรดาเอ็นจีโอ แต่สิ่งที่แตกต่างคือ ผู้ปฏิบัติงานของเอฟบีโอจะต้อง
ท างานตามกระแสเรียกไม่ใช่ท าเพราะเป็นอาชีพแบบผู้ปฏิบัติงานเอ็นจีโอ54 

เช่นเดียวกับข้อที่ 1 องค์กรอย่าง คชพ.  และ ศูนย์สังคมพัฒนา ล้วนแล้วแต่มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานตามกระแสเรียก ทั้งยังมีแรงบันดาลใจจากค าสอนในศาสนาโดยเฉพาะแนวทางการ
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 และเทวศาสตร์ในการพัฒนา  

ส าหรับมูลนิธิศุภนิมิตก็เช่นเดียวกัน ผู้วิจัยเชื่อว่าผู้บริหารในระดับสูงขององค์กรก็ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกระแสเรียกเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม องค์กรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น คชพ. หรือแม้แต่ศูนย์
สังคมพัฒนาเองย่อมมีบุคลากรต่างศาสนาร่วมงานอยู่ด้วย แม้ว่าจะต่างศาสนาแต่ต่างก็ย่อมมีความเชื่อ
ทางศาสนาของตนเองเป็นพ้ืนฐานในการท างาน รวมไปถึงกรณีของเสมสิกขาลัยด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าองค์กรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะจัดเป็นเอฟบีโอหรือเอ็นจีโอล้วนต้องมีคุณสมบัติข้อนี้เป็น
พ้ืนฐาน อย่างน้อยที่สุดก็ในหมู่ผู้ก่อตั้งองค์กร 

                                           
52 ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, การระดมทุน: กรณีศึกษาองค์การคริสต์ศาสนาในประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม, 2544), 18-19. 
53 “เกี่ยวกับเสมสิกขาลัย,” เสมสิกขาลัย, http://semsikkha.org/tha/about-

us/about-us (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
54 Rick James, “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs 

Define and Operationalise Their Faith,” Praxis Paper (Oxford: International NGO 
Training and Research Centre (INTRAC), February 2009), 14. 
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3) ภารกิจ (mission) ภารกิจของเอฟบีโอมักจะมีความแตกต่างจากเอ็นจีโอของฆราวาส
ทั่วไป เพราะเป้าหมายภารกิจของเอฟบีโอที่ต้องการจะพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ นอกจากมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนามิติด้านจิตวิญญาณด้วย55  

คุณลักษณะข้อนี้จะเริ่มเห็นข้อแตกต่างชัดเจนจากเอ็นจีโอที่มุ่งพัฒนาในประเด็น
เฉพาะเจาะจงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสอนศาสนา แต่หากพิจารณาว่าคุณลักษณะข้อนี้เป็นการอบรม
และพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ไม่ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนศาสนา องค์กรอย่าง คชพ. ก็จัดว่าเข้าข่ายนี้
เพราะงานของ คชพ. นอกจากเรียกร้องเรื่องสิทธิและสัญชาติแล้วยังมีงานอย่าง ธรรมยาตราสู่ชุมชน
แห่งขุนเขา ที่เป็นการพาคนเมืองเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นการเรียนรู้แง่มุมทาง
ศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์ไปในตัวด้วย56 เพราะการจัดกิจกรรมธรรมยาตราของคาทอลิกจะมีลักษณะ
ของการจาริกแสวงบุญอยู่ในตัว 

เช่นเดียวกับ คชพ. ศูนย์สังคมพัฒนาเองก็มุ่งเสริมสร้างหลักคิดทางศาสนาที่เปิดกว้าง
ให้กับต่างศาสนามากขึ้น เพ่ือการส่งเสริมและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการอบรม
ผู้น าชาวบ้าน ผู้น าศาสนาทั้งพระสงฆ์และบาทหลวง กล่าวคือ งานของศูนย์สังคมพัฒนาจะเน้นการ
ปลุกจิตส านึกให้แก่บรรดาผู้น าชุมชน57 

เมื่อพิจารณามูลนิธิศุภนิมิตจากการด าเนินงานที่ผ่านมาตามประวัติขององค์กรและ  
พันธกิจจะพบว่ามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้งเยาวชน ครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา และเห็นได้จากงานในการสนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การแพร่ธรรมและปลูกฝังจริยธรรมที่ดีให้แก่เด็กและคนในชุมชน58 

ส าหรับเสมสิกขาลัยตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่มุ่งหวังให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างมี
จิตวิญญาณแบบองค์รวมนั้น59 ผู้วิจัยตีความว่า กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมของเสมสิกขาลัย
นี้จะเข้าข่ายการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณซึ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นหลักธรรมและค าสอนทางศาสนา 

                                           
55 Ibid., 14-15. 
56 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559. 
57 ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, การระดมทุน: กรณีศึกษาองค์การคริสต์ศาสนาในประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม, 2544), 7. 
58 “พันธกิจ,” มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย, 

http://www.worldvision.or.th/about_ministry.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
59 “เกี่ยวกับเสมสิกขาลัย,” เสมสิกขาลัย, http://semsikkha.org/tha/about-

us/about-us (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 



64 
 

 

ส่วนเอ็นจีโอนั้นจะไม่มีลักษณะดังกล่าวนี้ ส่วนหนึ่งเพราะไม่อยากที่จะแสดงออกถึง
ลักษณะความเชื่อพ้ืนฐานทางศาสนา อันจะกระทบต่อผู้เข้ารับบริการซึ่งเป็นคนต่างศาสนา ตลอดจน
องค์กรให้ทุนต่าง ๆ  ที่ก่อนหน้าแนวคิดเรื่องศาสนากับการพัฒนาจะเฟ่ืองฟู มักจะหลีกเลี่ยงที่จะให้
ทุนกับองค์กรที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา 

4) กลยุทธ์และทฤษฎีในงานพัฒนา (strategy and theory of development) มักจะ
ได้รับอิทธิพลจากเทวศาสตร์ของศาสนาที่เป็นพ้ืนฐานความเชื่อองค์กร ส าหรับกรณีของศาสนาคริสต์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์จากงานพัฒนาของเอฟบีโอจะสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า อย่างไรก็
ตาม ลักษณะดังกล่าวนี้ของเอฟบีโอจะถูกยกเว้นเมื่อต้องมีการประสานกับพันธมิตรภายนอกศาสนา60 

กรณีของศูนย์สังคมพัฒนา คชพ. และมูลนิธิศุภนิมิตนั้นมีความชัดเจนในเรื่องอิทธิพล
จากเทวศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานความเชื่อขององค์กร แม้ว่าจะต่างนิกายแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเชื่อใน
ศาสนาเดียวกัน และต่างมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เสมอภาคกัน ด้วยความรักใน
เพ่ือนมนุษย์เท่ากับเป็นการรับใช้พระเจ้าของพวกเขา61 

ส่วนเสมสิกขาลัยแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุไว้ในพันธกิจหรือปรัชญาขององค์กรอย่าง
ชัดเจนในเรื่องพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนาพุทธเช่นเดียวกับท้ัง 3 องค์กรข้างต้น กระนั้นก็ตาม จากชื่อ
ขององค์กรที่เกิดจากการรวมค าที่มีความหมายเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะค าว่า “สิกขา” นั้นแปลได้ว่า 
การศึกษา ซึ่งในที่นี้ผู้ก่อตั้งองค์กรหมายถึง หลักการที่ส าคัญในศาสนาพุทธอย่าง “ไตรสิกขา” ซึ่ง
ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา62 ในแง่นี้เสมสิกขาลัยย่อมได้รับอิทธิพลจากหลักศาสนาพุทธ 

5) หลักปฏิบัติทางความเชื่อและแนวทางการอบรม (faith practices and teaching in 
programmes) พ้ืนฐานความเชื่อสามารถก่อให้เกิดความแตกต่างในแผนการท างาน แต่ละเอฟบีโอก็
จะมีแนวทางการผนวกรวมแนวคิดทางศาสนาเข้ามาใช้ปฏิบัติงานและฝึกอบรม โดยมีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้ศาสนสถานในศาสนาเป็นแหล่งกระจายความช่วยเหลือหรือเป็นที่จัด

                                           
60 Rick James, “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs 

Define and Operationalise Their Faith,” Praxis Paper (Oxford: International NGO 
Training and Research Centre (INTRAC), February 2009), 15-16. 

61 ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, การระดมทุน: กรณีศึกษาองค์การคริสต์ศาสนาในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม, 2544), 21. 

62 “เกี่ยวกับเสมสิกขาลัย,” เสมสิกขาลัย, http://semsikkha.org/tha/about-
us/about-us (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
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ประชุมสัมมนา การใช้การฝึกจิตหรือการสวดภาวนาเพ่ือสนับสนุนงานพัฒนา โดยไม่ได้มีลักษณะของ
การเผยแพร่ศาสนาอย่างชัดเจนมากนัก63 

องค์กรที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาของคาทอลิกจะมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยใช้
แนวทางศาสนา โดยเฉพาะกรณีของศูนย์สังคมพัฒนาตามที่ได้กล่าวไปแล้วในคุณลักษณะของที่ 3 แต่
กรณีของ คชพ. แม้ว่าจะไม่ได้เน้นเรื่องการฝึกอบรมหรือสวดภาวนา ทว่า คชพ. ในฐานะผู้ประสานงาน
ระดับประเทศเมื่อจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาหรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง รวมไปถึงการอบรมและ
เผยแพร่ความรู้ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางของ คชพ. จะต้องติดต่อประสานงานกับ
บาทหลวงเจ้าวัดในแต่ละพ้ืนที่ และใช้ทั้งบุคลากรและศาสนสถานในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการ
ท างาน64สะท้อนคุณลักษณะของศูนย์สังคมพัฒนาและ คชพ. ที่ตรงกับกรอบการวิเคราะห์ในข้อนี้ 

ส่วนมูลนิธิศุภนิมิตรนั้น งานโดยตรงจะไม่ชัดเจนทั้งในแง่ของการฝึกจิตหรือการสวด
ภาวนา ตลอดจนถึงการใช้ศาสนสถานในกิจขององค์กร แต่จะเป็นองค์กรที่เข้าสนับสนุนงานของ
คริสตจักรท้องถิ่นในการแพร่ธรรมและอบรมทางด้านศาสนาอีกทอดหนึ่งตามที่กล่าวในคุณลักษณะข้อ
ที่ 3 ท าให้คุณลักษณะในข้อนี้ของมูลนิธิศุภนิมิตไม่ชัดเจนนัก 

คุณลักษณะข้อนี้ปรากฏชัดในงานของเสมสิกขาลัยเช่นเดียวกับองค์กรในฝ่ายคาทอลิก
ทั้ง 2 องค์กร ดังจะเห็นได้จากบางหลักสูตรที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับการอบรมได้นั้นมี
วิทยากรคนส าคัญเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา เช่น หลักสูตรเป็นมิตรกับความตาย หนึ่งในวิทยากรคือ 
พระไพศาล วิสาโล65 ดังนั้นคุณลักษณะข้อนี้ของเสมสิกขาลัยจึงชัดเจนกว่าทุกองค์กรที่ผู้วิจัยหยิบยก
มาเป็นกรณีศึกษา 

6) ทางเลือกของผู้ รับประโยชน์และพันธมิตร ( choice of beneficiaries and 
partners) เอฟบีโอมักจะถูกตั้งค าถามเกี่ยวกับกลุ่มผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม เอฟบีโอจ านวนมาก

                                           
63 Rick James, “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs 

Define and Operationalise Their Faith,” Praxis Paper (Oxford: International NGO 
Training and Research Centre (INTRAC), February 2009), 16. 

64 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559; 
ชุติ งามอุรุเลิศ และ สรินยา กิจประยูร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์คาทอลิกพระจิต
เจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 

65 “เป็นมิตรกับความตาย,” เสมสิกขาลัย, 
http://semsikkha.org/tha/index.php/about-us/course/general/577-befriend-death 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
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ไม่ได้จ ากัดผู้รับบริการว่าจะต้องเป็นผู้นับถือศาสนาหรือมีความเชื่อเดียวกับองค์กร แต่ก็มีหลายองค์กร
ที่ยังมีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งต่างจากเอ็นจีโอที่จะไม่เลือกผู้รับบริการ เช่นเดียวกับการสร้างความ
ร่วมมือกับพันธมิตร เอฟบีโอบางส่วนก็มีความร่วมมือเฉพาะกับองค์กรที่มีพ้ืนฐานความเชื่อในศาสนา
หรือนิกายเดียวกัน66 

คุณลักษณะข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นข้อจ ากัดของงานพัฒนาเดิมในศาสนจักรอย่างศูนย์
สังคมพัฒนากับงานของบาทหลวงเจ้าวัด ที่ส่วนใหญ่มักจะท างานกับผู้ที่นับถือคาทอลิก แม้จะมีบ้างที่
ช่วยเหลือคนต่างศาสนา อีกท้ังพ้ืนที่ในการท างานยังเฉพาะเจาะจงในพ้ืนที่ เพราะในแต่ละสังฆมณฑล
ก็จะมีศูนย์สังคมพัฒนาของตนเองที่รับผิดชอบงานพัฒนาในเขตพ้ืนที่ของตน 

คชพ. แม้จะมีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนาและมีผู้น าองค์กรเป็นนักบวช แต่ส าหรับการ
ท างานจะไม่เลือกท าเฉพาะกับผู้รับบริการที่เป็นคาทอลิกเท่านั้น รวมไปถึงพันธมิตรผู้ร่วมงาน คชพ. 
พร้อมที่จะท างานกับทุกฝ่ายและทุกความเชื่อ ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้จะไม่แตกต่างกับเอ็นจีโอโดยทั่วไป 
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะประชากรที่นับถือคาทอลิกมีเป็นจ านวนน้อยในประเทศไทย แม้ว่า
กลุ่มชาติพันธุ์จะนับถือคาทอลิกเป็นจ านวนมาก ทว่าที่นับถือศาสนาอ่ืนก็ยังมีอยู่ไม่น้อย ทั้งยังประสบ
ปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลเช่นเดียวกัน ประกอบกับมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างศาสนาอาศัยในชุมชน
เดียวกันจ านวนมาก ดังนั้น การให้บริการของ คชพ. จึงครอบคลุมผู้รับบริการต่างความเชื่อด้วย รวม
ไปถึงลักษณะงานของ คชพ. ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายหรือกฎระเบียบของฝ่าย
รัฐก็ยังครอบคลุมทุกกลุ่มชาติพันธุ์และผู้คนไร้สัญชาติทุกศาสนา เมื่อพิจารณาคุณลักษณะเช่นนี้ของ 
คชพ. ตามกรอบคิดของริกในข้อที่ 6 ดูเหมือนว่าจะไม่แสดงความแตกต่างจากเอ็นจีโอ 

กรณีของเสมสิกขาลัยและมูลนิธิศุภนิมิตนั้นดูจะเปิดกว้างในเรื่องผู้รับบริการมากกว่า
องค์กรของฝ่ายคาทอลิก กรณีเสมสิกขาลัยจะเห็นได้ว่าหลักสูตรส่วนใหญ่เปิดอบรมส าหรับบุคคล
ทั่วไป จะมีบางหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้อบรม ส่วนมูลนิธิศุภนิมิตรหากพิจารณาจากเนื้องานที่มี
ความหลากหลายและความเร่งด่วนของงาน เช่น ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เด็กยากไร้และด้อยโอกาส67 
ผู้วิจัยจึงมองว่าเป็นการยากท่ีองค์กรจะให้ความส าคัญกับการจ าแนกผู้รับบริการว่ามีความเชื่อเดียวกับ

                                           
66 Rick James, “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs 

Define and Operationalise Their Faith,” Praxis Paper (Oxford: International NGO 
Training and Research Centre (INTRAC), February 2009), 16-17. 

67 “พันธกิจ,” มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย, 
http://www.worldvision.or.th/about_ministry.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
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องค์กรหรือไม่ ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าองค์กรจากฝ่ายพุทธและฝ่ายโปรเตสแตนต์นี้มีลักษณะที่สอดคล้อง
กับเอ็นจีโอมากกว่าองค์กรของฝ่ายคาทอลิกในคุณลักษณะข้อนี้ 

7) ผู้ปฏิบัติงานและผู้น า (staff and leadership) เอฟบีโอมักจะเลือกรับผู้ปฏิบัติงานที่
มีความเชื่อพ้ืนฐานเดียวกันกับองค์กร แม้ว่าบางองค์กรจะมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชื่อแตกต่างจากของ
องค์กร ทว่าเมื่อพิจารณาจะพบว่าเอฟบีโอแทบทั้งหมดจะมีผู้น าองค์กรทีมีความเชื่อเดียวกับเอฟบีโอ
นั้น ๆ68 

คชพ. และศูนย์สังคมพัฒนา แม้ว่าจะมีผู้บริหารงานองค์กรเป็นบาทหลวงในศาสนจักร 
แต่จากค าบอกเล่าของบุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติงานของ คชพ. ท าให้ทราบว่าไม่ได้มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่
ที่เป็นคาทอลิกเท่านั้น แต่ยังมีเจ้าหน้าที่นักกฎหมายที่เป็นชาวพุทธร่วมท างานอยู่ด้วย กรณีของศูนย์
สังคมพัฒนาก็เช่นเดียวกัน เพราะต้องท างานร่วมกับผู้น าศาสนาต่าง ๆ ดังได้ กล่าวถึงแล้วใน
คุณลักษณะข้อที่ 369 

กรณีของเสมสิกขาลัยกับมูลนิธิศุภนิมิตนั้นจัดว่ามีผู้น าองค์กรที่มีความเชื่อพ้ืนฐาน
เดียวกับองค์กรเช่นเดียวกับของคาทอลิก แต่ในระดับผู้ปฏิบัติงานนั้นแม้ว่าผู้วิจัยจะไม่มีข้อมูลที่ ท าให้
ทราบแน่ชัด แต่ก็เชื่อว่ากรณีของมูลนิธิศุภนิมิตรนั้นมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะมีผู้ปฏิบัติงานนับถือ
ศาสนาหรือความเชื่ออ่ืนที่ต่างไปจากผู้บริหารและความเชื่อพ้ืนฐานขององค์กร เนื่องจากเป็นองค์กรที่
มีขนาดใหญ่และมีเครือข่ายในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีขอบเขตของงานที่กว้างขวาง จึงต้อง
อาศัยบุคลากรจ านวนมาก จึงน่าจะเปิดโอกาสให้มีการร่วมงานกับคนต่างศาสนาด้วย 

8) วัฒนธรรมองค์กร (organizational culture) ทัศนคติของผู้น าที่มีต่อความเชื่อ
พ้ืนฐานขององค์กรจะส่งผลอย่างชัดเจนต่อวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสะท้อนผ่านพิธี กรรมขององค์กรที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติเป็นประจ าในขณะที่ท างานหรือขณะสวดอ้อนวอน นั่นอาจท าให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่เป็นล าดับขั้นที่น าโดยผู้น าองค์กรที่มีบทบาทเป็นผู้น าทางศาสนาไปพร้อม ๆ กัน70 

                                           
68 Rick James, “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs 

Define and Operationalise Their Faith,” Praxis Paper (Oxford: International NGO 
Training and Research Centre (INTRAC), February 2009), 17. 

69 ชุติ งามอุรุเลิศ และ สรินยา กิจประยูร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์
คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 

70 Rick James, “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs 
Define and Operationalise Their Faith,” Praxis Paper (Oxford: International NGO 
Training and Research Centre (INTRAC), February 2009), 17-18. 



68 
 

 

แม้ว่า คชพ. จะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในระดับประเทศ แต่เมื่อจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาหรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง รวมไปถึงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนกลางของ คชพ. จะต้องติดต่อประสานงานกับบาทหลวงเจ้าวัดในแต่ละพ้ืนที่ และใช้ทั้ง
บุคลากรและศาสนสถานในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการท างาน71 แสดงให้เห็นการปฏิบัติงานที่เป็น
ขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติในศาสนจักรที่แสดงถึงคุณลักษณะที่ตรงกันของ คชพ. กับกรอบการ
วิเคราะห์ข้อที่ 8 นี้ 

คชพ. ที่เป็นผู้ประสานงานในระดับประเทศ เมื่อจะต้องลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาหรือเก็บ
รวบรวมข้อเท็จจริง รวมไปถึงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางของ 
คชพ. จะต้องติดต่อประสานงานกับบาทหลวงเจ้าวัดในแต่ละพ้ืนที่ และใช้ทั้งบุคลากรและศาสนา
สถานในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการท างาน72 ดังนั้น ศูนย์สังคมพัฒนาเองก็มีคุณลักษณะที่เข้าข่าย
เช่นเดียวกัน ในส่วนสวดภาวนาของบรรดาบุคลากรที่นับถือคาทอลิกนั้นเป็นสิ่งปกติที่พบเห็นได้ในทุก
องค์กรของคาทอลิก 

กรณีของมูลนิธิศุภนิมิตรหากพิจารณาลักษณะโครงสร้างของฝ่ายโปรเตสแตนต์ที่มีความ
เป็นอิสระสูงและไม่ได้มีล าดับขั้นเช่นเดียวกับของคาทอลิกแล้ว ในแง่นี้ความเป็นอิสระของมูลนิธิใน
การปฏิบัติงานย่อมเป็นลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของโปรเตสแตนต์ ส่วนเสมสิกขาลัยนั้น
คุณลักษณะนี้อาจดูไม่ชัดเจนเท่ากรณีองค์กรของฝ่ายคริสต์ในเรื่องการสวดภาวนา แต่จะเห็นได้ว่าใน
การอบรมบางหลักสูตรก็มีการนั่งสมาธิฝึกปฏิบัติจิตใจ เช่น หลักสูตรเป็นมิตรกับความตาย73 

9) กลุ่มเครือข่ายและแหล่งเงินทุน (constituency and sources of funding) เงินทุน
ของเอฟบีโอจะมาจากหลายแหล่งทั้งจากแหล่งทุนทางศาสนาและจากฆราวาส เช่น ปัจเจกบุคคลที่มี
ความเชื่อ สถาบันทางศาสนา รัฐบาล รวมถึงภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ แหล่งทุนเหล่านี้จะมีความส าคัญ

                                           
71 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559; 

ชุติ งามอุรุเลิศ และ สรินยา กิจประยูร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์คาทอลิกพระจิต
เจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 

72 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559; 
ชุติ งามอุรุเลิศ และ สรินยา กิจประยูร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์คาทอลิกพระจิต
เจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 

73 “ปฏิทินกิจกรรม เป็นมิตรกับความตาย,” เสมสิกขาลัย, 
http://semsikkha.org/tha/schedules/schedule/general/icalrepeat.detail/2016/10/29/17
6/-/font-color-ff0000-font (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
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ที่ควรต้องพิจารณา เนื่องจากมีส่วนในการก าหนดลักษณะและระเบียบวาระขององค์กร และอาจจะมี
ข้อก าหนดเงื่อนไขที่จ ากัดการปฏิบัติงานของเอฟบีโอด้วย74 

อีกหนึ่งคุณลักษณะส าคัญของเอฟบีโอก็คือ การมีแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากสถาบัน
ศาสนาที่องค์กรมีพ้ืนฐานความเชื่อนั้น ทั้งจากเงินบริจาค เงินท าบุญ เงินจากองค์กรอ่ืน ๆ ส าหรับ 
คชพ. นั้น เงินทุนในการท างานส่วนใหญ่จะมาจากการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอทุนจากองค์กรให้ทุน
ระหว่างประเทศ เช่น  MISEREOR, CEBEMO, CARITAS-Germany เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คชพ. ก็
ยังได้รับทุนจากศาสนจักรคาทอลิก อันมีที่มาจากเงินบริจาคและท าบุญของคริสต์ชนคาทอลิก รวมไป
ถึงเงินจากการด าเนินกิจการโรงเรียนในสังกัดคณะนักบวชและภคินีต่าง ๆ ทว่าเงินเหล่านี้จะต้อง
จัดสรรให้กับองค์กรภายใต้ศาสนจักรเป็นจ านวนมาก เป็นเหตุให้แต่ละองค์กรจะได้เงินจากส่วนนี้ไม่
มากพอที่จะเป็นแหล่งทุนหลักในการด าเนินงาน75 ทว่ากรณีศูนย์สังคมพัฒนาดูเหมือนว่าจะแตกต่าง
จาก คพช. ในประเด็นเรื่องทุนนี้ เนื่องจากทุนหลักมาจากเงินบริจาคภายในประเทศ เงินท าบุญ ทั้งที่
ได้รับบริจาคเองโดยตรงและเงินที่ได้รับการปันส่วนมาจากสภาพระสังฆราชฯ76 ในแง่นี้จะเห็นว่า คชพ. 
แม้ว่าจะต้องพยายามในการหาแหล่งทุนเอง แต่ก็อาจตีความได้ว่ามีความเป็นอิสระจากศาสนจักรสูง
กว่ากรณีของศูนย์สังคมพัฒนา กระนั้นก็ตาม คชพ. กลับมีภาระที่จะต้องตอบสนองต่อแหล่งทุนด้วย 

กรณีของมูลนิธิศุภนิมิตรนั้น เงินทุนบางส่วนมาจากเงินบริจาคตามโบสถ์คริสต์ที่จะแบ่ง
เงินจ านวนร้อยละ 10 ให้กับองค์กรแม่ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องในนิกายโปรเตสแตนต์
ในประเทศกว่า 800 แห่ง ต่างก็จะแบ่งเงินจ านวนเดียวกันนี้ให้กับสภาคริสตจักรเพ่ือแจกจ่ายให้กับ
องค์กรการกุศลในเครือข่าย ทว่าเงินทุนหลักของมูลนิธินี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามาจากการรับบริจาค
โดยตรง โดยการตั้งกล่องรับบริจาคในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านหนังสือดวงกมล รวมถึงการส่งจดหมาย

                                           
74 Rick James, “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs 

Define and Operationalise Their Faith,” Praxis Paper (Oxford: International NGO 
Training and Research Centre (INTRAC), February 2009), 18-19. 

75 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559; 
บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 26 
พฤษภาคม 2558; นาถฤดี นาครวาจา, โครงการวิจัยเรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ

กองทุนเพ่ือการพัฒนา: กรณีศึกษาสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา (ศูนย์พัฒนาสังคม) : 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), 7. 

76 บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร , สังฆมณฑล
เชียงใหม่, 26 พฤษภาคม 2558. 
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ขอรับบริจาคหรือขอความอุปการะเด็กในความดูแลเป็นรายบุคคล77 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีช่องทาง
การบริจาคปรากฏชัดเจนบนเว็บไซต์ขององค์กร 

ส่วนเสมสิกขาลัยในเบื้องต้นผู้วิจัยพบว่ามีการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ขององค์กร โดย
สามารถบริจาคเงินส าหรับใช้เป็นทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุน
การจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการบริจาคเป็นสิ่งของ โดยบริจาคผ่าน
บัญชีธนาคารขององค์กร78 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยไม่ทราบแน่ชัดว่าเสมสิกขาลัยยังมีแหล่งเงินทุน
สนับสนุนอ่ืนอีกหรือไม่ แต่จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าเสมสิกขาลัยมีอิสระในแง่เงินทุนจากสถาบันทาง
ศาสนามากกว่าองค์กรของฝ่ายคริสต์ 

10) ความสัมพันธ์กับภายนอก (external relationships) ความเชื่อมีผลกระทบที่
ส าคัญต่อความสัมพันธ์กับภายนอกของเอฟบีโอ เอฟบีโอบางองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กร
ศาสนาระหว่างประเทศ นั่นท าให้อาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือนโยบายในระดับนานาชาติ 
อีกหนึ่งมิติความสัมพันธ์กับภายนอกของเอฟบีโอที่ท าให้แตกต่างจากเอ็นจีโอก็คือ ความเชื่อมโยงกับ
ชุมชนหรือท้องถิ่นรากหญ้าผ่านทางโบสถ์ วัด หรือศาสนสถานที่เป็นแหล่งพิธีกรรมในแต่ละพ้ืนที่  อีก
ทั้งยังได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากชุมชน79 

ในเรื่องผลกระทบจากการตัดสินใจหรือนโยบายระดับนานาชาตินั้น กรณีของฝ่าย
คาทอลิกทั้ง คชพ. และศูนย์สังคมพัฒนาไม่อาจปฏิเสธผลกระทบดังกล่าวนี้ได้ เนื่องจากอยู่ภายใต้ 
ศาสนจักรคาทอลิกสากล ดังจะเห็นได้จากกรณีการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ศาสนจักรทั่วโลกรวมถึง
ไทยเองก็จ าเป็นต้องน้อมรับนโยบายมาปฏิบัติ และจากค าบอกเล่าของบาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐถึง
การวางนโยบายย่อยต่าง ๆ ภายใต้สภาพระสังฆราชฯ ก็จ าเป็นต้องค านึงถึงแนวทางของศาสนจักร

                                           
77 ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, การระดมทุน: กรณีศึกษาองค์การคริสต์ศาสนาในประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม, 2544), 29-31. 
78 “ช่องทางสนับสนุน,” เสมสิกขาลัย, 

http://semsikkha.org/tha/support/howtosupport (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
79 Rick James, “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs 

Define and Operationalise Their Faith,” Praxis Paper (Oxford: International NGO 
Training and Research Centre (INTRAC), February 2009), 19. 
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สากลหรือวาติกันเป็นกรอบใหญ่ในการก าหนดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรทั้งหมด แต่
ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาบริบทแวดล้อมในพ้ืนที่และความจ าเป็นเร่งด่วนควบคู่กันไปด้วย80  

หากพิจารณาคุณลักษณะความสัมพันธ์กับท้องถิ่นจะพบว่าศูนย์สังคมพัฒนาจะมี
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกว่ากรณีของ คชพ. เพราะคลุกคลีกับชุมชนทั้งงานพัฒนาเองและผ่าน
บาทหลวงเจ้าวัด ส าหรับ คชพ. ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องลงพ้ืนที่เข้าถึงพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายในชุมชน
อีกด้วย กระนั้นก็ตาม ด้วยโครงสร้างล าดับชั้นของศาสนจักรท าให้การที่จะลงไปในพ้ืนที่จ าเป็นจะต้อง
ผ่านความเห็นชอบของบาทหลวงเจ้าวัดเสียก่อน81 

ในคุณลักษณะข้อนี้ มูลนิธิศุภนิมิตจะมีความโดดเด่นและเข้าข่ายมากที่สุด เนื่องจากเป็น
องค์กรที่มีเครือข่ายทั่วโลกในนามว่า “ศุภนิมิตสากล” (World Vision) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
องค์กรแม่ย่อมส่งผลกระทบต่อมูลนิธิในประเทศไทย นั่นรวมถึงประเด็นปัญหาหลักที่องค์กรนี้เข้าไป
จัดการด้วย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยจะพบว่าองค์กรนี้ต้องเข้าถึง
ประชาชนในพ้ืนที่ตามช่วงเวลาที่มีผู้อพยพลี้ภัยระหว่างประเทศ 82 แต่ในข้อนี้ผู้วิจัยไม่มีข้อมูลที่
เพียงพอจะชี้ชัดว่าเป็นการปฏิบัติงานผ่านคริสตจักรในท้องถิ่นหรือไม่ แต่ก็อนุมานเอาจากการ
สนับสนุนงานแพร่ธรรมในท้องถิ่นท าให้เชื่อได้ว่าการด าเนินงานของมูลนิธิย่อมต้องมีการประสานหรือ
ใช้บริการของคริสตจักรในพื้นที่ต่าง ๆ  

สุดท้ายคือ เสมสิกขาลัย ซึ่งเป็นองค์กรในเครื่อยข่ายของมูลนิธิ เสฐียรโกเศศ-นาคะ
ประทีป จะมีความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ร่วมมูลนิธิ83 ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณลักษณะในข้อนี้อาจจะ
ต้องตีความ “ชุมชน” แตกต่างไปจากองค์กรศาสนาคริสต์ที่กล่าวถึงข้างต้น เพราะไม่ได้เป็นชุมชนที่
จ ากัดด้วยพ้ืนที่หรือเขตโบสถ์ แต่ชุมชนในกรณีนี้คงหมายถึงชุมชนผู้ที่มีความสนใจร่วมกันที่จะท า
ความเข้าใจเรื่องทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และระบบนิเวศซึ่งเป็นจุดประสงค์ในการให้การ

                                           
80 ไพรัช ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย, 20 เมษายน 2559. 
81 ชุติ งามอุรุเลิศ และ สรินยา กิจประยูร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์

คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 
82 “พันธกิจ,” มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย, 

http://www.worldvision.or.th/about_ministry.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
83 “เกี่ยวกับเสมสิกขาลัย,” เสมสิกขาลัย,  

http://semsikkha.org/tha/about-us/about-us (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
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อบรมขององค์กร แม้กระทั่งบรรดาผู้ก่อตั้งองค์กรเองก็เป็นการรวมตัวของผู้ที่มีเป้าประสงค์ร่วมกัน 
เมื่อพิจารณาความใกล้ชิดกับชุมชนหรือความไว้วางใจก็จัดได้ว่ามีอยู่มากไม่แพ้คนในชุมชนที่ อยู่ใน
พ้ืนที่เดียวกัน 

การเลือกกรณีตัวอย่างข้างต้นนั้นผู้วิจัยมีเหตุผลในการเลือกดังนี้ กรณีแรกคือ ศูนย์สังคม
พัฒนา เพ่ือให้เห็นความแตกต่างงานก่อนเกิด คชพ. ของ ฝ่ายคาทอลิก กรณีถัดมาคือ มูลนิธิศุภนิมิตร 
เนื่องจากเป็นที่รู้จักดีในสังคม ประกอบกับความน่าสนใจเพราะยากแก่การวิเคราะห์ว่าเป็นเอฟบีโอ
หรือไม่ เหมาะจะน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับ คชพ. และกรณีสุดท้ายคือ เสมสิกขาลัย เป็นตัวแทนของ
ฝ่ายพุทธ เนื่องจากองค์กรที่มีพ้ืนฐานความเชื่อในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงเลือกองค์กร
ที่ตนเองคุ้นเคย และคาดว่ามีคุณลักษณะหลายข้อที่แตกต่างจากองค์กรของศาสนาคริสต์ทั้งสองนิกาย 
ส าหรับการพิจารณาเลือกครั้งนี้ผู้วิจัยตัด “วัด” ออก เพราะถือว่าเป็นองค์กรของศาสนา นอกจากวัด
จะมีโครงการอื่น ๆ แยกออกมาต่างหากจึงจะพิจารณาว่าเป็นเอฟบีโอ 

ตามกรอบการวิเคราะห์รายละเอียดคุณลักษณะเอฟบีโอของริกน่าจะช่วยในการ
แยกแยะระหว่างเอฟบีโอและเอ็นจีโอได้ชัดเจนเพ่ิมขึ้นและช่วยขยายความงานของคลาร์กและแวร์ ใน
ส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน และจากกรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัยหยิบยกมาพิจารณาข้างต้นจะ
พบว่า คชพ. มีคุณลักษณะในการเป็นเอฟบีโอครบทั้ง 10 ประการ ส่วนศูนย์สังคมพัฒนาเองมีความ
แตกต่างในคุณลักษณะข้อที่ 6 คือ ผู้รับบริการที่แม้ว่าจะไม่จ ากัดศาสนา ทว่าจ ากัดพ้ืนที่เฉพาะเขต
ของแต่ละศูนย์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง คชพ. กับ ศูนย์สังคมพัฒนาเราจะเห็นความแตกต่างใน
คุณลักษณะข้อนี้อย่างชัดเจน  

เมื่อพิจารณาองค์กรที่เหลือ เริ่มจากเสมสิกขาลัยจะพบว่าขาดคุณลักษณะข้อที่ 1 คือ 
ไม่ได้เป็นสาขาย่อยหรือส่วนหนึ่งของสถาบันศาสนาในพุทธศาสนาโดยตรงอย่างกรณีขององค์กรใน
ศาสนาคริสต์ทั้งฝ่ายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ แต่ด้วยเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของเอฟบีโอ นั่นท า
ให้ผู้วิจัยไม่อาจจัดเสมสิกขาลัยเป็นเอฟบีโอตามกรอบการวิเคราะห์ของริกได้ ส่วนมูลนิธิศุ ภนิมิตก็มี
ความไม่ชัดเจนในคุณลักษณะหลายข้อ ได้แก่ ข้อ 7 ในส่วนหลักปฏิบัติและความเชื่อ และข้อ 10 ใน
เรื่องความเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นผ่านคริสตจักร ดังนั้น จากข้อมูลเบื้องต้นที่มีและน ามา
ประกอบการวิเคราะห์กรณีมูลนิธิศุภนิมิตรผู้วิจัยไม่สามารถจัดเป็นเอฟบีโอได้  

ย้อนกลับมาที่สถานะของศูนย์สังคมพัฒนา เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าเสมสิกขาลัยไม่จัดว่า
เป็นเอฟบีโอเพียงเพราะขาดคุณลักษณะตามกรอบที่ริกก าหนดไว้ ดังนั้น ศูนย์สังคมพัฒนาที่ขาด
คุณสมบัติในข้อที่ 6 ย่อมไม่สามารถจัดเป็นเอฟบีโอได้เช่นกัน ท้ายที่สุดแล้ว แม้ผู้วิจัยจะพยายามหา
กรอบการวิเคราะห์มาเพ่ือพิจารณาแยกแยะให้ได้ชัดเจนว่าองค์กรใดควรจัดว่าเป็นหรือไม่เป็นเอฟบีโอ 
และก็ได้ให้ความกระจ่างผ่านกรณีตัวอย่างข้างต้น ทว่าผู้วิจัยยังคงเชื่อว่า แต่ละองค์กรมีความเป็น    



73 
 

 

อัตวิสัยในการจะก าหนดว่าองค์กรของตนเองจะนิยามว่าเป็นอะไร ในส่วนกรอบการวิเคราะห์ของ
นักวิชาการที่ผู้วิจัยหยิบยกมากล่าวข้างต้นก็สะท้อนความพยายามที่เป็นอัตวิสัยของผู้คิดค้นในการจะ
ระบุความชัดเจนให้กับแต่ละองค์กรที่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในตัวเอง อย่างไรก็ตาม ความพยายาม
ดังกล่าวก็เป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และความชัดเจนเกี่ยวกับเอฟบีโอที่จะเกิดขึ้นในภาย
หน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศไทยที่ยังไม่มีแนวคิดในการแยกแยะระหว่างเอฟบีโอกับเอ็นจีโอ จึง
ยังต้องการกรอบวิเคราะห์เป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษา   
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บทที่ 4  
การปรับตัวของพระศาสนจักรคาทอลิกและงานแพร่ธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ 

 
เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สิ่งหนึ่งที่ทุกศาสนาในโลกต้องเผชิญร่วมกัน อันเนื่องมาจาก

ความเชื่อมั่นในเหตุผลนิยมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จนท าให้ความเชื่อทางศาสนาถูกมองว่าเป็นเรื่อง
เหลวไหล ศาสนาถูกกีดกันออกจากพ้ืนที่สาธารณะ บทบาทของศาสนาในชีวิตประจ าวันลดน้อยลงไป 
อย่างไรก็ตาม การทีอ่งค์กรศาสนามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาก็ได้แสดงให้เห็นว่าศาสนายังคงเกี่ยวพัน
กับชีวิตของผู้คนในทุกมิติ ส าหรับศาสนาในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ได้ เลือกเข้าไป
จัดการกับปัญหาอันเกิดจาก “การพัฒนาไปสู่ความเป็นสมัยใหม่” รวมถึงความพยายามในการเปิดตัว
เองและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่มากขึ้น ศาสนาที่ผ่านกระบวนการปรับตัวดังกล่าว
จึงสามารถด ารงรักษาคุณค่าของตนเองเอาไว้ได้ การปรับตัวในลักษณะดังกล่าวเริ่มขึ้นก่อนโดย   
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก 

 
4.1  บริบทโลกสมัยใหม่กับการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิก 

 
เป็นเวลากว่า 2 ศตวรรษที่ศาสนาในโลกตะวันตกถูกลดความส าคัญลง โดยเฉพาะ

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เนื่องจากงานและแนวคิดของนักปราชญ์ในยุครู้แจ้ง ( the 
Enlightenment) ประกอบกับการเกิดขึ้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม จนน าไปสู่การปฏิวัติทาง
การเมืองที่มีต้นแบบคือ การปฏิวัติฝรั่งเศส เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์เดิมที่
อยู่ภายใต้ความเชื่อทางศาสนา และก่อรูปการรับรู้ของมนุษย์เสียใหม่ ท าให้สถานะและบทบาทเดิมที่
บรรดาศาสนาต่าง ๆ ยึดถืออยู่เป็นเวลานานจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนไป 

นักคิดและนักวิชาการสมัยใหม่หลายท่านได้ออกมาท านายจุดจบของศาสนาในโลก
สมัยใหม่กันอย่างเอิกเกริก สิ่งที่เกิดข้ึนทั้งหมดนี้เริ่มขึ้นในยุโรปก่อนที่จะแพร่หลายไปทั่วโลก อย่างไรก็
ตาม เมื่อชนชั้นน าและปัญญาชนในที่ต่าง ๆ เริ่มสมาทานแนวคิดโลกิยานุวัติ แต่ต้องพบความย้อนแย้ง
กับความเป็นจริงภายในสังคมของพวกเขาที่ศาสนายังคงอยู่และมีบทบาทในชุมชนมาโดยตลอด 
กระนั้นก็ตาม ในโลกวิชาการ การเมือง และเศรษฐกิจก็ยังคงเมินเฉยกับศาสนา ทั้งยังกีดกันศาสนาให้
เป็นเรื่องส่วนบุคคล (public sphere) จนกระทั่งศาสนาพยายามที่จะแสดงบทบาทสาธารณะมากข้ึน 
โดยการปรับตัวครั้งส าคัญที่เริ่มขึ้นก่อนโดยศาสนจักรคาทอลิกที่เป็นเป้าโจมตีแรกของนักคิดในยุครู้
แจ้ง 
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การปรับตัวของศาสนาแสดงออกมาในหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบหนึ่งที่มีความโดด
เด่นอย่างมากในคริสต์ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา และสามารถเรียกความสนใจจากบรรดานักวิชาการ
ให้ย้อนกลับไปตั้งค าถามกับทฤษฎีโลกิยานุวัติ (secularization theory) และทฤษฎีการพัฒนา 
(development theory) นั่นคือ การเพ่ิมจ านวนขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทาง
ศาสนา (faith-based organizations หรือ FBOs ) ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกศาสนา ทว่าที่มีจ านวนมากที่สุด
และเข้าไปมีบทบาทต่อการก าหนดนโยบายระหว่างประเทศก็คือ เอฟบีโอคาทอลิกและนิกายอื่น ๆ 

 
4.1.1 บริบทโลกสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกสากล 

องค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ ก้ าวหน้าอย่ างมากใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ประกอบกับทางการเมืองฝ่ายรัฐเองพยายามอย่างมากที่จะลดบทบาทของ 
ศาสนจักร ที่เห็นได้ชัดเจนคือ กรณีของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ของอังกฤษได้ทรงจัดตั้งนิกายอังกฤษ 
(Anglicanism) แยกตัวออกไปต่างหากและอยู่ภายใต้การควบคุมของกษัตริย์ อย่างไรก็ตาม การ
ปฏิรูปศาสนา (Religious Reformation) ที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการ
แยกตัวของนิกายโปรเตสแตนต์ ทว่าฝ่ายรัฐได้เริ่มเวรคืนและยึดครองที่ดิน รวมถึงทรัพย์สมบัติของ
โบสถ์ แสดงให้เห็นว่าฝ่ายการเมืองไม่ยอมจ านนต่ ออ านาจศาสนจักรอีกต่อไป นอกจากนี้  
กระบวนการโลกิยานุวัติ ยังได้ท าการเปลี่ยนผ่านหรือก าหนดต าแหน่งแห่งที่ใหม่ ( transfer or 
relocation) ให้กับทั้งผู้คน และความหมายของสิ่งต่าง ๆ จากเดิมที่อยู่ภายใต้แนวคิดของศาสนาไปสู่
แนวคิดและสถาบันของฆราวาส1 

สภาพการณ์ที่สถาบันศาสนาลดความส าคัญลงนั้น มีความชัดเจนอย่างมากใน
ยุโรป แต่ในส่วนอ่ืน ๆ ของโลกกลับมีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป ทั้งในอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา 
ศาสนายังคงมีบทบาทในวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนมาก ทว่ากลับถูกชนชั้นน าและปัญญาชนที่ได้ รับ
การศึกษาตามแบบแผนของตะวันตกท่ีพยายามปฏิเสธคุณค่าทางศาสนา โดยเฉพาะโครงสร้างสถาบัน
ทางศาสนา (anti-clericalism) เมื่อเวลาผ่านไปกระแสเหล่านี้รุนแรงจนกลายเป็นการปฏิเสธพระเจ้า 

                                           
1 José Casanova, “Secularization, Enlightenment, and Modern Religion,” 

in Public Religions in the Modern World (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 
11–39. 
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(atheism) 2 กระนั้นก็ตาม ในพ้ืนที่ต่าง ๆ นอกยุโรปยังคงเต็มไปด้วยผู้ที่ศรัทธาและเคร่งครัดใน
ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อดั้งเดิมอยู่ ซึ่งนับเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมเหล่านั้น3 

ทฤษฎีโลกิยานุวัติไม่เพียงแต่ครอบง าโลกตะวันตก แต่ยังแพร่ไปทั่วโลกผ่านเจ้า
อาณานิคม ไม่เฉพาะแต่ในแวดวงวิชาการเท่านั้น ทว่าทฤษฎีนี้ยังส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะในยุโรปซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดทฤษฎีนี้ อาจท าให้เราหลงเชื่อว่าศาสนา
ก าลังจะหมดความส าคัญไปจากสังคมสมัยใหม่แล้ว แต่นั่นกลับไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ปรากฏนอกยุโรป 
หากเพียงผู้นิยมและสนับสนุนทฤษฎีโลกิยานุวัติเลิกมองยุโรปเป็นศูนย์กลาง (Eurocentric) ก็จะ
ตระหนักได้ว่าทฤษฎีดังกล่าวขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

แม้ว่าหลายศาสนาจะมีความพยายามปรับตัวให้เข้ากลับโลกสมัยใหม่ เพ่ือการ
กลับมามีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะอีกครั้งหนึ่ง ทว่าความพยายามเหล่านั้นไม่ได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการและนักพัฒนาที่ยึดแนวทางทฤษฎีโลกิยานุวัติ หากพิจารณาเฉพาะศาสนจักรคาทอลิก
โดยทั่วไปในหมู่ชาวคาทอลิกและนักวิชาการมักมองว่าการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เป็นจุดเปลี่ยน
และการกลับใจครั้งส าคัญ แต่แท้จริงแล้วศาสนจักรเริ่มแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแสดง
บทบาทสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ความพยายามดังกล่าวไม่เห็น
ผลเป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากต้องการศึกษาการปรับตัวของศาสนจักรก็ควรต้องพิจารณา
ถึงความต่อเนื่องในการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิก ดังนี้ 

จุดเริ่มต้นการฟื้นฟูศาสนาในโลกสมัยใหม่ เกิดข้ึนก่อนในศาสนจักรคาทอลิก โดย
เริ่มเห็นความพยายามมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 การออกค าสอนคาทอลิกเพ่ือสังคม 
(Catholic Social Teaching)  ครั้งแรกของพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ใน ค.ศ. 1891 ฉบับแรกชื่อว่า 
สมณสาสน์สิ่งใหม่ (Rerum Novarum) มีใจความส าคัญว่าด้วยปัญหาเรื่องสิทธิของผู้ใช้แรงงานเป็น
ส าคัญ โดยสอนให้คริสตชนผู้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแสดงความรักและความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ ไม่
เพียงแต่ให้การสงเคราะห์เท่านั้น ทว่าจะต้องช่วยเหลือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็น

                                           
2 Samir Amin, Theory Is History (Cham: Springer International Publishing, 

2014), 31. 
3 Emma Tomalin and Carole Rakodi, eds., “Development, Religion and 

Modernity,” in The Routledge Handbook of Religions and Global Development 
(Routledge, 2015), 17–35. 
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มนุษย์ด้วย พระสมณสาสน์ฉบับนี้ถูกมองว่าเป็นการกลับใจของศาสนจักรที่หันกลับมาพิจารณา
บทบาทและหน้าที่ต่อโลกสมัยใหม่ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน4 

บริบทแวดล้อมในช่วงก่อนการออกสมณสาสน์สิ่งใหม่นั้น สังคมยุโรปได้ผ่านการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานตามมา 
ปัญหาคือ ความยากจนและสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของแรงงาน เนื่องจากการเอารัดเอาเปรียบ
ของนายจ้าง5แรงงานเหล่านี้เป็นเป้าหมายของศาสนจักรในเวลานั้นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือตาม
หลักศาสนาคือ การรับใช้และให้ความสนใจคนยากคนจนมากที่สุด โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ6

ประกอบกับความตื่นตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนในยุโรปช่วงคริสต์ทศวรรษ 1880-1890 มีการรวมตัว
เป็นสมาคมที่ศึกษาศาสตร์ด้านต่าง ๆ จ านวนมาก นอกจากนี้ยังเกิดองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัว
กันของชนชั้นแรงงานในขณะนั้น7 ศาสนจักรคาทอลิกน่าจะเล็งเห็นถึงความส าคัญในประเด็นนี้และถือ
เป็นหน้าที่ของตนเองที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือ อย่างน้อยท่ีสุดโดยการเตือนสติบรรดาคริสต์ศาสนิกชน
ให้ตระหนักถึงปัญหาของแรงงานมากขึ้น และอาจเห็นเป็นโอกาสในการเรียกความศรัทธาและกอบกู้
สถานภาพของศาสนจักรคืนมา 

การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่สะท้อนการปรับตัวครั้งใหญ่ของศาสนจักรคาทอลิก
คือ การสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ถือเป็นการกลับใจครั้งส าคัญของศาสนจักรอันมีผลต่อการปรับตัว
ของศาสนจักรท้องถิ่นทั่วโลก ผลของการสังคายนาถูกประกาศออกมาเป็นค าสอนคาทอลิกเพ่ือสังคม
คือ สมณสาสน์ความปีติยินดี และความหวัง (Gaudium et Spes) และสมณสาสน์การพัฒนา
ประชาชาติ (Populorum Progressio) ใจความส าคัญของสมณสาสน์ฉบับแรกกล่าวถึงแนวทางการ
แพร่ธรรมของศาสนจักร โดยเน้นว่าศาสนจักรจะต้องก้าวเดินไปพร้อมกับมนุษย์ในโลกปัจจุบัน และ

                                           
4 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 108-190, 138-139. 
5 Roger Aubert and David A. Boileau, Catholic Social Teaching: An 

Historical Perspective (Milwaukee: Marquette University Press, 2003). 
6 เสรี พงศ์พิศ, คมสัน หุตะแพทย์, และ รุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ, บรรณาธิการ, ค าสอนเพ่ือ

สังคม: สมณสารส าคัญของศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับการพัฒนาและสันติภาพ (กรุงเทพฯ: สภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2528). 

7 Thomas Richard Davies, NGOs: A New History of Transnational Civil 
Society (London: Hurst & Company, 2013); Scott R. Paeth, Exodus Church and Civil 
Society (Burlington: Ashgate, 2008). 
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ต้องร่วมเผชิญทั้งความยินดี ความเศร้าโศก ความสมหวัง และความผิดหวัง8 ส่วนสมณสาสน์ฉบับหลัง
มีใจความส าคัญคือ การพัฒนาที่แท้จริงจะต้องเป็นการพัฒนาที่ครบทุกด้าน ซึ่งในกรณีของไทยเรียกว่า 
“การพัฒนาคนทั้งครบ”9 จะเห็นได้ว่าสมณสาสน์ที่เกิดขึ้นจากการสังคายนาครั้งนี้เป็นความต่อเนื่อง
ของค าสอนคาทอลิกเพ่ือสังคม ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงมีการออกค าสอน
คาทอลิกเพ่ือสังคมอยู่อย่างสม่ าเสมอ แต่ผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดของการสังคายนาครั้งนี้คือ ที่
ประชุมได้จัดให้มีคณะกรรมาธิการในระดับกา รบริหารส่วนกลางของศาสนจักรมีชื่อว่า 
“คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ”10 ซึ่งในภายหลังบรรดาศาสนจักรท้องถิ่นก็จะจัดตั้งคณะกรรมการ
ที่มีชื่อเดียวกันนี้ในระดับย่อยลงไป หน้าที่หลักของคณะกรรมการนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวเรียกร้อง
และปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะของผู้ยากไร้และกลุ่มคนชายขอบ 

จากการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ส่งผลต่อการปรับตัวของศาสนจักรท้องถิ่นทั่ว
ทุกภูมิภาคที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก การยอมรับ เสวนา และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (dialogue and contextualization) ส่วนหนึ่งก็เพ่ือให้การท างานแพร่ธรรมสามารถด าเนิน
ต่อไปได้ท่ามกลางกระแสต่อต้านอาณานิคม ซึ่งศาสนจักรท้องถิ่นจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่ งที่
หลงเหลืออยู่ของเจ้าอาณานิคมตะวันตก11 ดังนั้น การปรับตัวในลักษณะนี้ก็น่าจะลดภาพลักษณ์ความ
เป็นตะวันตกและการเน้นยุโรปเป็นศูนย์กลางได้ อันจะเป็นการลดแรงต้านจากสังคมท้องถิ่น 

ประการที่สอง การเน้นย้ าให้ศาสนจักรคาทอลิกตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาเรื่อง
สิทธิมนุษยชน เนื่องจากในช่วงเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บรรดาประเทศต่าง ๆ ที่เคยตกอยู่
ภายใต้อาณานิคมตะวันตกได้ทยอยประกาศเอกราช ท าให้บรรดารัฐเอกราชใหม่ทั้งหลายจ าเป็นที่
จะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในชาติ ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติและ
ศาสนา อันเป็นผลมาจากการขีดเส้นแบ่งเขตแดนรัฐชาติโดยมิได้ค านึงถึงความแตกต่างดังกล่ าว 

                                           
8 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 96. 
9 เรื่องเดียวกัน, 96-97. 
10 เสรี พงศ์พิศ, คมสัน หุตะแพทย์, และ รุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ, บรรณาธิการ, ค าสอนเพ่ือ

สังคม: สมณสารส าคัญของศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับการพัฒนาและสันติภาพ (กรุงเทพฯ: สภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2528). 

11 ปรีชา จินตเสรีวงศ์, แนวทางงานพัฒนาสังคมของศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย: 
เอกสารการวิจัย (นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม, 2531), 183. 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติซึ่งเป็นมรดกที่ เจ้าอาณานิคมทิ้งเอาไว้ ดังนั้น 
ปัญหาหลักที่โลกต้องเผชิญคือ ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย รวมไปถึงปัญหาชนกลุ่มน้อยในแต่ละประเทศ12 

การปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกนี้ไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อบรรดาประเทศที่
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคริสตชนคาทอลิก ทว่ารวมไปถึงบรรดาศาสนจักรท้องถิ่นที่มีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ในกรณีเอเชียภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่าง  ๆ ก็มี
ความเคลื่อนไหวในการเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคม ซึ่งก็ทยอยได้รับเอกราช เจ้าอาณานิคมก็
ต้องถอนตัวออกไป สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือ ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศต่าง ๆ ที่มิชชันนารีเข้าไปก่อตั้ง
และวางรากฐานเอาไว้ แต่ในมุมมองของชาวเอเชียมิชชันนารีถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าอาณา
นิคม ท าให้เกิดการเบียดเบียนทางศาสนาขึ้น13 

จากแนวทางการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ซึ่งส่งเสริมการปรับตัวของศาสนจักร
ท้องถิ่นเพ่ือให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาพลักษณ์ความเป็น
ตะวันตก มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ภาพลักษณ์ภายนอก เช่น สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการสร้างโบสถ์ การ
แต่งกายของบาทหลวง ภาษาท่ีใช้สวดและในพระคัมภีร์ ไปจนกระทั่งเทวศาสตร์ให้เข้ากับท้องถิ่นมาก
ขึ้น14 นอกจากนี้ การสังคายนานี้ยังท าให้ศาสนจักรเอเชียมีความเป็นอิสระในการแพร่ธรรมและการ
ท างานพัฒนามากยิ่งขึ้น เนื่องจากก่อนหน้าการสังคายนาศาสนจักรท้องถิ่นจะต้องรอค าสั่ง ค าแนะน า 
หรือแนวทางการด าเนินงานจากวาติกัน แต่ด้วยแนวทางของพระสันตะปาปาปอลที่ 6 และที่ประชุม
สังคายนาครั้งนี้เน้นย้ าถึงหน้าที่และบทบาทหลักของศาสนจักรท้องถิ่นในการแพร่ธรรม ท าให้ภายหลัง 
ค.ศ. 1965 ซึ่งเป็นปีที่การสังคายนาเสร็จสิ้น ศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียก็เริ่มมีการจัดการประชุม
และจัดองค์กรต่าง ๆ ขึ้นจ านวนมาก15 

                                           
12 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 137-140. 
13 Robert L. Winzeler, “Religious Conversion on the Ethnic Margins of 

Southeast Asia,” in Living on the Margins: Minorities and Borderlines in Cambodia 
and Southeast Asia (International Conference Mainland Southeast Asia at its Margins: 
Minority Groups and Borders, Siem Reap, 2008). 

14 Edmund Chia, “ASIAN CHRISTIANITY: The Postcolonial Challenge of 
Identity and Theology,” Compass 46, no. 1 (March 2012): 9–13. 

15 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 84-85. 
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ในปี ค.ศ. 1970 มีการรวมตัวกันของศาสนจักรคาทอลิกท้องถิ่นเพ่ือจัดตั้งสหพันธ์
สภาพระสังฆราชเอเชีย (Federation of Asian Bishop's Conferences or FABC) ขึ้นที่กรุงมนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะประกาศข่าวดีด้วยการเสวนาและอยู่เคียงข้างผู้คนส่วนมากใน
เอเชีย อันได้แก่ คนหนุ่มสาว คนยากจน รวมไปถึงคนต่างศาสนา โดยค านึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เป็นส าคัญ สหพันธ์สภาพระสังฆราชเอเชียก็มีการจัดประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุก 4 ปี ซึ่งศาสนจักร
คาทอลิกของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมแต่ละครั้งจะมีมติร่วมซึ่งเป็น
แนวทางในการท างานแพร่ธรรมและงานพัฒนา โดยสรุปคือ ศาสนจักรเอเชียให้ความส าคัญกับชีวิต
มนุษย์  สิ่งแวดล้อม สิ่งสร้างทั้งหลาย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเชื่อเกี่ยวกับพระผู้สร้าง ทั้งยังถูก
ผนวกรวมกับแนวคิดของฮินดูและพุทธอันเป็นศาสนาพ้ืนเมือง16 

ภายหลังการก่อตั้งสหพันธ์สภาพระสังฆราชเอเชีย ใน ค.ศ. 1971-1972 ได้มีการ
ตั้งส านักงานแห่งแรกเพ่ือท างานพัฒนา โดยใช้ชื่อ ส านักงานเพ่ือการพัฒนาคน (Office for Human 
Development or OHD) โดยมีญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นผู้น าการเคลื่อนไหวในการพัฒนามาตั้งแต่คริสต์
ทศวรรษ 1960-1970 แนวทางการท างานของส านักงานพัฒนาคนจะเน้นการสัมมนาและให้ความรู้แก่
บรรดาพระสังฆราชเพ่ือให้เข้าใจหลักในการท างานพัฒนาตามแนวทางค าสอนคาทอลิกเพ่ือสังคม 
ได้แก่ พระสมณสาสน์ความปิติยินดีและความหวังกับสมณสาสน์การพัฒนาประชาชาติ โดยการ
สัมมนาดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างส านึกในบทบาทด้านสังคมของศาสนจักร รวมถึงหน้าที่ใน
การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรและบุคลากรของศาสนจักรในการท างานพัฒนา17 

เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ความพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐชาติ  ก่อให้เกิดการเบียดขับกลุ่มชนที่มีความ
แตกต่างในแง่ของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมให้กลายเป็นคนชายขอบของสังคมหรือไม่ก็
ถูกกลืนกลายผ่านนโยบายชาตินิยม สภาวการณ์สงครามเย็นไม่เพียงแต่กระทบต่อประเทศต่าง ๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพ่ิงได้รับเอกราช ทว่ายังกระทบต่อศาสนจักรทั้งในระดับสากลและระดับ
ท้องถิ่นซึ่งต้องเผชิญกับอุดมการณ์ที่แตกต่างระหว่างสังคมนิยมกับเสรีนิยม ทั้งสองฝ่ายต่างก็เร่งหา
แนวร่วมด้วยการใช้ “การพัฒนา” ที่น าเสนอให้กับบรรดาโลกที่สามเป็นเครื่องมือ การพัฒนาที่โลก
ตะวันตกเป็นผู้ก าหนดแบบแผนนั้น ได้ก่อให้เกิดผลร้ายอย่างรุนแรงต่อบรรดาประเทศโลกที่สาม 

                                           
16 เรื่องเดียวกัน, 83-85, 98. 
17 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, ศาสนาพลังพัฒนามนุษย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์น, 

2529), 10-11; บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 99. 



81 
 

 

โดยเฉพาะกับบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ที่ยิ่งถูกเบียดขับให้อยู่ชายขอบมากยิ่งขึ้น ทั้งยังกลายเป็นแพะรับ
บาปในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและยาเสพติดที่เกิดขึ้นหลายพ้ืนที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 18 

นอกจากปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ภายในของแต่ละประเทศแล้ว ภาวะสงครามเย็น
และสงครามตัวแทนยังส่งผลให้นานาชาติต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่อันเป็นผลมาจากสงครามและ
การเมืองระหว่างประเทศที่ไม่ได้ค านึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาของผู้คน พร้อมกับ
การก าเนิดรัฐเอกราชจ านวนมากในระยะดังกล่าวก็เกิดการอพยพและลี้ภัยของชนกลุ่มน้อย ในส่วน
ของศาสนจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยความร่วมมือของศาสนจักรและเอฟบีโอคาทอลิกใน
ประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพจากภัยสงครามคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน โดย
เป็นการช่วยเหลือและให้บริการในทุกด้านทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงการแพทย์และ
ยารักษาโรค ส่วนผู้อพยพท่ีเข้ารับบริการก็มีทั้งชาวลาว เขมร และเวียดนาม19 

สภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางของศาสนจักรคาทอลิกหลัง
การสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 รวมไปถึงศาสนจักรในเอเชียที่มีจุดยืนอยู่เคียงข้างผู้ยากไร้ และเคารพใน
สิทธิมนุษยชน เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมจนถึงปัจจุบันแล้วจะพบว่าธรรมชาติงาน
ของศาสนจักรท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นการแพร่ธรรมและพัฒนาในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ 
อันเนื่องมาจากความยากล าบากในการแพร่ธรรมให้กับประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศที่ต่างก็นับ
ถือศาสนาสากล เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม อยู่ก่อนแล้ว20 

ศาสนจักรท้องถิ่นตระหนักว่าเอเชียเป็นดินแดนที่ร่ ารวยและอุดมสมบูรณ์
ท่ามกลางความหลากหลาย อีกทั้งยังเล็งเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง  ๆ ก าลังก่อร่างสร้างส านึกถึง
ศักยภาพของตนเองในการพัฒนาโดยไม่ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอก อย่างไรก็ตาม สหพันธ์
สภาพระสังฆราชเอเชียยังคงมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นส่วนส าคัญของประชากรศาสนจักรในเอเชีย ทั้ง
ยังต้องการรักษาคุณค่าดั้งเดิมของสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขณะนี้ก าลังถูกโลกทุนนิยมรุกคืบเข้าไปจน

                                           
18 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ 

และความเป็นอ่ืน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554), 72-79. 
19 บุญเทียน ทองประสาน, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: สภา

คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2531), 21. 
20 Robert L. Winzeler, “Religious Conversion on the Ethnic Margins of 

Southeast Asia,” in Living on the Margins: Minorities and Borderlines in Cambodia 
and Southeast Asia (International Conference Mainland Southeast Asia at its Margins: 
Minority Groups and Borders, Siem Reap, 2008), 45-46. 
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ส่งผลกระทบต่อคุณค่าอันดีงามในสังคมของพวกเขา ดังนั้น แนวทางการท างานของศาสนจักรใน
เอเชียจึงจะต้องช่วยเหลือพวกเขาเพ่ือด ารงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมไปถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและการศึกษาเป็นหลัก21 

นอกจากการจัดสัมมนาของสภาพระสังฆราชแล้ว ยังมีความร่วมมือขององค์กร
ภายใต้ศาสนจักรของประเทศในเอเชียเพ่ือท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ความ
ร่วมมือของคณะเยสุอิตของประเทศในเอเชียในชื่อ ที่ประชุมคณะเยสุอิตแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ      
เจแค็ป  (The Jesuit Conference of Asia Pacific or JCAP) ภายใต้ความร่วมมืองของเจแค็ปนี้ 
ท างานพัฒนาสังคมหลายด้านด้วยกัน เช่น การศึกษา การเสวนาระหว่างศาสนา ( Inter-religious 
Dialogue) ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีคณะที่ดูแลเรื่องชนเผ่าพ้ืนเมือง ( Indigenous Ministry) ที่
พยายามรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่ากับการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย 
โดยมีการท างานกับชนเผ่าพ้ืนเมืองในประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน22 

ข้างต้นผู้วิจัยได้กล่าวถึงการปรับตัวของศาสนจักรสากลภายหลังการสังคายนา
ครั้งที่ 2 อันมีผลกระทบต่อศาสนจักรท้องถิ่นเอเชีย โดยเฉพาะในด้านการสงเคราะห์และพัฒนากลุ่ม
ชาติพันธุ์ ซึ่งศาสนจักรเล็งเห็นถึงความส าคัญในฐานะประชากรคาทอลิกกลุ่มใหญ่ในเอเชีย แต่ก่อนที่
จะกล่าวถึงผลจากการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกที่มีต่อศาสนจักรไทย ผู้วิจัยเห็นควรว่าจะต้อง
กล่าวถึงเทวศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยในสังคมที่มีมาอย่าง
ยาวนานเสียก่อน นอกเหนือจากค าสอนคาทอลิกเพ่ือสังคมและนโยบายการสังคายนาวาติกันที่เกิดขึ้น
ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 สืบเนื่องมาในศตวรรษที่ 20 แล้ว เมื่อสืบย้อนกลับไปเราจะพบค าสอน
ปรากฏทั้งในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าและภาคพันธสัญญาใหม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงในส่วน
นี้ เพ่ือเปิดเผยให้เห็นเทวศาสตร์ที่เป็นแรงผลักดันของบรรดามิชชันนารีให้ออกไปแพร่ธรรมพัฒนาคน
ต่างชาติต่างศาสนา อันจะรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยในแต่ละสังคม 

ก่อนอ่ืนเราจ าเป็นต้องท าความเข้าใจค าศัพท์ภาษาฮิบรูที่ ถูกแปลเป็น
ภาษาอังกฤษในแต่ละฉบับ (version) ของพระคัมภีร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความหมายที่แตกต่างกัน รวมไป

                                           
21 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 87, 89. 
22 วินัย บุญลือ, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน, 27 

เมษายน 2558; Jesuit Conference of Asia Pacific, “Indigenous Ministry,” Jesuit 
Conference of Asia Pacific, http://sjapc.net/what-we-do/indigenous-ministry (accessed 
July 7, 2015). 
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ถึงการแปลเป็นภาษาไทยที่แปลจากภาษาอังกฤษอีกทอดหนึ่ง แต่ก็จ าเป็นต้องถอดความหมายให้
ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจร่วมกันส าหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้  

 พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าปรากฏค าว่า ר หรือ ger ซึ่งได้รับการแปลเป็น גָּ
ภาษาอังกฤษหลายความหมายด้วยกันส าหรับการแปลในแต่ละฉบับ รวมไปถึงการแปลในฉบับ
เดียวกันแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกัน เช่น sojourner, alien, stranger กระนั้นก็ตามอลิส        
แอล ลาฟฟ่ี (Alice L. Laffey) ผู้ศึกษาความหมายศัพท์ค านี้เลือกที่จะใช้ค าว่า “stranger” ซึ่งเธอได้
ค้นหาความหมายเพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษาคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีการใช้ค านี้สื่อถึง ผู้ที่
มีเพศสัมพันธ์ภายในครอบครัว กลุ่มคนรักร่วมเพศ เหยื่อจากลัทธิเหยียดผิว ผู้ติดเชื้อเอดส์ รวมถึงผู้ลี้
ภัยสงคราม แต่เมื่อศึกษาจากพระคัมภีร์ฉบับ CTS (Catholic Truth Society) ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 
2533) พบว่า stranger สื่อความถึง ชาติพันธุ์ สัญชาติ และประสบการณ์ทางศาสนา23 

จากการแปลและการเลือกใช้ค าแทนศัพท์ ger ในภาษาฮิบรูนี้สะท้อนให้เห็น
ความสัมพัทธ์ (relative) และความเป็นอัตวิสัย (subjective) อย่างสูง กล่าวคือ บริบทแวดล้อมตัวผู้
แปลในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกใช้ค าของผู้แปล นอกจากนี้ บริบทของเนื้อหาใน
พระคัมภีร์เองก็ส่งผลต่อการเลือกใช้ค าเช่นเดียวกัน และจากความพยายามของอลิสที่จะหา
ความหมายของค าที่เธอเลือกใช้ ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่า การตีความของผู้ศึกษาหรือผู้น าเทวศาสตร์ที่
ปรากฏไปใช้ในแต่ละบริบทก็ส่งผลให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันออกไปด้วย  

ส าหรับพระคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัย (ฉบับค้นคว้า) ที่รวมภาคพันธสัญญาเก่ากับ
พันธสัญญาใหม่ ในภาคพันธสัญญาเก่าจะเลือกใช้ค าว่า “คนต่างด้าว” โดยแปลจากค าว่า “stranger” 
กับ “foreign” ส่วนพันธสัญญาใหม่ค าว่า “คนต่างชาติ” จะหมายถึง “gentile” กับ “foreign”24 
ส าหรับการแปลในภาษาอังกฤษของสองค านี้มีนัยยะที่แตกต่างกัน แต่เมื่อภาษาไทยแปลออกมาเป็น
ค าเดียวกัน จะเห็นได้ว่าฉบับแปลภาษาไทยไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างสองค านี้ ดังนั้น ผู้วิจัยจะ
ไม่แยกแยะความแตกต่างดังกล่าว แต่จะยึดค าแปลในภาษาไทยเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันค าว่า 
foreign ที่แปลว่า คนต่างชาติน่าจะเข้ากับบริบทมากกว่าค าว่า gentile ที่ใช้ในช่วงสมัยนักบุญเปาโล 

                                           
23 Alice L. Laffey, “Love the Stranger; Remember When You Were 

Stranger in Egypt,” in Ethnicity, Nationality and Religious Experience, ed. Peter C. 
Phan (Lanham, Md: University Press of America, 1995), 31–45. 

24 องค์การอมตธรรม, ผู้แปล, พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับค้นคว้า, 
พิมพ์ครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554). 
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ส าหรับการแปลเป็นภาษาไทยว่า “คนต่างด้าว” กับ “คนต่างชาติ” สามารถ
อธิบายได้ว่า เนื่องจากนัยยะที่ปรากฏในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษที่ใช้ค าว่าต่างด้าวนั้นเป็นเรื่องราวที่
อยู่ในบทอพยพ อันเป็นช่วงเวลาที่ชาวอิสราเอลพลัดถิ่นอยู่ในดินแดนอียิปต์ก่อนที่จะระเหเร่ร่อนเพ่ือ
ไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา ซึ่งพ้องกับความหมายภาษาไทยที่มักจะใช้เรียกบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่
อพยพลี้ภัยหรือเข้ามาท างาน รวมถึงเรียกตนเองยามไปอยู่ต่างแดนว่าเป็น “คนต่างด้าว” เช่น “อย่า
รังเกียจคนเอโดมเพราะเขาเป็นพ่ีน้องของท่าน และอย่ารังเกียจคนอียิปต์เพราะท่านเคยเป็นคนต่าง
ด้าวในประเทศของเขา” (ฉธบ. 23: 7)25 

ส่วนค าว่า “คนต่างชาติ” นั้น กรณีของไทยมักจะใช้กับฝรั่งที่มาจากฝั่งตะวันตก
หรืออ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์จากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งดูมีนัยยะที่สูงกว่าคนต่างด้าว และเมื่อ
พิจารณาบริบทแวดล้อมเนื้อความที่ค านี้ปรากฏในพระคัมภีร์จะเป็นการกล่าวถึงชนกลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช่
อิสราเอล และเป็นกลุ่มชนที่เหล่าอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เข้าไปแพร่ธรรมในถิ่นของพวกเขา เช่น 
“ท่านน าความคิดแปลก ๆ เข้ามา เราเลยอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไร (ชาวเอเธนส์และ
ชาวต่างชาติที่นั่นวัน ๆ ไม่ท าอะไรนอกจากพูดคุยและรับฟังความคิดใหม่ ๆ)” (กจ. 17: 21)26  ผู้วิจัย
เชื่อว่านั่นท าให้การถอดความจากภาษาอังกฤษออกมาเป็นค าภาษาไทยมีต่างกันดังกล่าวนี้ อย่างไรก็
ตาม ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ค าว่า “คนต่างด้าว” ในการสื่อความหมายที่มีนัยยะเรื่องชาติพันธุ์ สัญชาติ 
และประสบการณ์ทางศาสนาเช่นเดียวกับอลิส เนื่องจากเป็นนัยยะที่สอดคล้องกับสภาพการณ์และ
ข้อเท็จจริงในโลกปัจจุบันที่รัฐชาติเป็นตัวแสดงหลัก รวมถึงสอดคล้องกับ “กลุ่มชาติพันธุ์” ที่
วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาด้วย 

ข้างต้นเป็นเพียงการท าความเข้าใจความหมายที่อาจมีความหลากหลายเนื่องจาก
การแปล อันได้รับอิทธิพลจากบริบทแวดล้อม เมื่อเราตกลงเรื่องความหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
จะเริ่มกล่าวถึงค าสอนหรือเทวศาสตร์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าที่เกี่ยวข้องกับ “คน
ต่างด้าว” หรือที่ผู้เขียนหมายถึง “กลุ่มชาติพันธุ์” โดยปรากฏค าสอนในส่วนของทั้งบทอพยพ 
(Exodus) กันดารวิถี (Numbers) และปรากฏมากในเฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy) 

                                           
25 เรื่องเดียวกัน, 339. 
26 เรื่องเดียวกัน, 2233. 
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ในที่นี้จะหยิบยกถ้อยความที่ปรากฏในบทเฉลยธรรมบัญญัติมาแสดงให้เห็น เริ่ม
จากกฎที่ถูกตั้งขึ้นเพ่ือปกป้อง “คนต่างด้าว” ใน ฉธบ. 14: 28-2927 กล่าวไว้ว่า 

ทุกปลายปีที่สามจงน าสิบลดทั้งหมดของพืชผลของปีนั้นมาสะสมไว้ในเมืองของ
ท่าน เพ่ือชนเลวี (ผู้ซึ่งไม่มีส่วนแบ่งหรือกรรมสิทธิของเขา) คนต่างด้าว ลูก
ก าพร้าพ่อ และหญิงม่ายที่อยู่ในเมืองของท่านจะได้รับประทานอย่างอ่ิมหน า 
แล้วพระยาเวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านในการการงานทุกอย่างที่ท่าน
ท า (ฉบธ. 14: 28-29)28 
นอกจากนี้ยังพบในข้อความอ่ืน ๆ ของเฉลยธรรมบัญญัติ เช่น ฉบธ. 16 : 11-14, 

ฉบธ. 24: 1429 ดังนี้ 
และท่าน บุตรชายบุตรสาว ทาสชายทาสหญิง คนเลวีในเมืองของท่าน คนต่าง
ด้าว. . .จงชื่นชมยินดี ต่อหน้าพระยาเวห์พระเจ้าของท่านในสถานที่ซึ่งพระองค์
เลือกเป็นที่สถาปนาพระนามของพระองค์. . .คนต่างด้าว ลูกก าพร้า และหญิง
ม่ายในเมืองของท่านจงฉลองวาระชื่นชมยินดีด้วยกัน (ฉธบ. 16: 11-14)30 
 
อย่าเอาเปรียบลูกจ้างที่ยากไร้และขัดสนไม่ว่าจะเป็นพ่ีน้องชาวอิสราเอลหรือคน
ต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองของท่าน (ฉธบ. 24:14)31 
ส่วนพระคัมภีร์ใหม่ค าสอนเรื่องนี้ปรากฏอยู่มากในส่วนของกิจการ (Atcs) ซึ่งเป็น

ส่วนที่กล่าวถึงการแพร่ธรรมของอัครสาวกภายหลังจากที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ โดยเฉพาะส่วน

                                           
27 Alice L. Laffey, “Love the Stranger; Remember When You Were 

Stranger in Egypt,” in Ethnicity, Nationality and Religious Experience, ed. Peter C. 
Phan (Lanham, Md: University Press of America, 1995), 37. 

28 องค์การอมตธรรม, ผู้แปล, พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับค้นคว้า, 
พิมพ์ครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554), 329. 

29 Alice L. Laffey, “Love the Stranger; Remember When You Were 
Stranger in Egypt,” in Ethnicity, Nationality and Religious Experience, ed. Peter C. 
Phan (Lanham, Md: University Press of America, 1995), 37. 

30 องค์การอมตธรรม, ผู้แปล, พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับค้นคว้า, 
พิมพ์ครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554), 330-331. 

31 เรื่องเดียวกัน, 340. 
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ของนักบุญเปาโลที่ริเริ่มการแพร่ธรรมในหมู่ “คนต่างชาติ” ซึ่งในเวลานั้นนักบุญเปาโลก าลังแพร่ธรรม
อยู่ในกรีกซึ่งไม่เพียงแต่เป็นคนต่างชาติพันธุ์ ทว่ายังเป็นคนต่างศาสนาด้วย ดังนั้น ข้อความที่ปรากฏ
ในส่วนของกิจการนี้จะเกี่ยวข้องกับสิทธิของ “คนต่างชาติ” ในการที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
อาณาจักรของพระเจ้าที่ครั้งหนึ่งเคยสงวนไว้ส าหรับชาวยิวเท่านั้น แต่เมื่อประสงค์เป็นสาวกของพระ
เยซูคริสต์ทุกคนจะเสมอหน้ากันไม่ว่าจะเป็นชนเชื้อชาติใดก็ตาม32  

เริ่มจากสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะได้รับโอกาสเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ (กจ. 2: 8-10) กล่าวถึง การแพร่ธรรมโดยใช้ภาษาของแต่ละกลุ่มคนที่แตกต่างกัน แม้ว่าในตัว
บทจะกล่าวถึงความอัศจรรย์ที่บรรดาอัครสาวกสามารถพูดภาษาอ่ืน ๆ ได้ จากการทรงโปรดของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ แต่หากตีความจะเห็นได้ว่าเท่ากับเป็นการยอมรับการแพร่ธรรมโดยใช้ภาษาท้องถิ่น
ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสื่อกลาง ส าหรับชาติพันธุ์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์บทนี้ เช่น ปารเธีย       
คัปปาโดเซีย ฟรีเจีย อียิปต์ เอเชีย เป็นต้น33  

นอกจากนี้ในส่วนของกิจการยังได้กล่าวถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่ม
น้อยในการที่จะคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงสิทธิในการเป็นสมาชิกของศาสนจักรที่
สามารถด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เดิมของตนเอง ปรากฏใน กจ. 15 เนื้อหาโดยสังเขปกล่าวถึง ผู้สอน
ศาสนาจากยูเดียสั่งสอนชาวเมืองอันทิโอกว่าถ้าไม่ เข้าสุหนัตตามธรรมเนียมของโมเสสก็จะไม่ได้รับ
ความรอด ท าให้เกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรง กระทั่งต้องมีการประชุมคริสตจักร แล้วก็ได้ข้อสรุปว่า 
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะช่วยให้คนต่างชาติรอดโดยการหันมานับถือพระองค์นั้นไม่ควรที่จะ
สร้างความยากล าบากให้กับคนเหล่านั้น ดังนั้น จึงเห็นร่วมกันว่าเพียงแต่ให้พวกเขาปฏิบัติตามบัญญัติ
ของโมเสส โดยไม่ต้องเข้าสุหนัต34 ที่ส าคัญอีกอันหนึ่งคือ สิทธิในการมีส่วนร่วมแพร่ธรรมข้าม
วัฒนธรรมที่ปรากฏใน กจ. 8: 5-40 กล่าวถึง การแพร่ธรรมของเปโตรกับยอห์นในหมู่ชาวสะมาเรีย ซ่ึง
ชาวสะมาเรียจ านวนหนึ่งที่ได้ฟังก็รับศีลล้างบาป ต่อมาฟีลิปก็ได้มีโอกาสแพร่ธรรมให้กับชาวเอธิโอเปีย

                                           
32 Paul R. Orjala, “Assimilating Ethnic and Other Minorities into the Local 

Church,” Church of the Nazarene, 
http://nazarene.org/files/docs/Assimilating%20Ethnic%20and%20Other%20Minorities
%20into%20the%20Local%20Church.pdf (accessed April 6, 2016).  

33 องค์การอมตธรรม, ผู้แปล, พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับค้นคว้า, 
พิมพ์ครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554), 340. 

34 องค์การอมตธรรม, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย (ร่วมสมัย) ภาค
พันธสัญญาใหม่ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 186-188. 
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ระหว่างทางเชื่อมระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองกาซา ชาวเอธิโอเปียขอรับศีลเมื่อพบบ่อน้ าแห่งหนึ่ง
ระหว่างทางและฟีลิปก็ได้ท าพิธีให้35 และ กจ. 11: 19-24 กล่าวถึง บรรดาสาวกของพระเยซูที่หนีการ
ปราบปรามในกรุงเยรูซาเล็มได้กระจัดกระจายไปจนถึงฟีนิเซีย เกาะไซปรัส และอันทิโอกและได้แพร่
ธรรมในหมู่คนเหล่านั้น ท าให้ผู้คนจ านวนมากมายกลับใจมารับเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า36 

จากที่กล่าวถึงท้ังส่วนของภาคพันธสัญญาเก่าและภาคพันธสัญญาใหม่ข้างต้น จะ
สะท้อนการแบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือต่อคนต่างด้าวหรือกลุ่มชนที่ไม่ใช่ชาวยิว แต่ทว่าอยู่ร่วมหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับชาวยิว แต่จะไม่สะท้อนให้เห็นการแพร่ธรรมให้แก่บรรดาคนต่างด้าวเหล่านี้ เนื่องจาก
ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงของศาสนายูดายที่เชื่อว่าพวกตนหรือชาวอิสราเอลเป็นชนชาติที่ถูกเลือกโดย
พระผู้เป็นเจ้า ท าให้ทั้งความเชื่อและการแต่งงานจ ากัดอยู่แต่ในวงศ์วารของพวกตนเท่านั้น ส่วนการ
แพร่ธรรมจะปรากฏในภาคพันธสัญญาใหม่ เนื่องจากเกิดการแยกระหว่างพวกที่นับถือศาสนายูดาย
กับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ซึ่งคนกลุ่มหลังนี้เองต่อมาได้สร้างศาสนาคริสต์และแพร่ธรรมออกไปอย่าง
กว้างขวางโดยได้มีข้อจ ากัดเรื่องเชื้อชาติและศาสนา 

ดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการตีความพระคัมภีร์และเทวศาสตร์ของ
ผู้ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่แม้ว่าจะต่างยุคต่างสมัยแต่ก็ยังสามารถ
น าค าสอนเหล่านี้มาปรับใช้เพ่ือให้เกิดความส านึกและผลักดันให้มีการแพร่ธรรมในหมู่คนต่างเชื้อชาติ
และต่างศาสนาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยดังที่เราจะได้เห็นในประวัติงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของศาสน
จักรคาทอลิกไทยที่ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงต่อไป อันจะสะท้อนให้เห็นทั้งแนวคิดในการแพร่ธรรมและ
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ที่มีต่อคนเหล่านั้น ท้ายสุดนี้ สิ่งที่มิอาจละเลยที่จะกล่าวถึงได้ก็คือ หลักค าสอนที่
เปรียบเสมือนแก่นแท้เหนือสิ่งอ่ืนใดทั้งปวงก็คือ “จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตัวเอง”37 แน่นอนว่าค าว่า 
“เพ่ือนบ้าน” นี้สามารถตีความไปได้อย่างกว้างขวางรวมเอาผู้คนที่แตกต่างทั้งเชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา มิตร และศัตรูเอาไว้แล้ว ค าสอนดังกล่าวถูกกล่าวย้ าหลายครั้งด้วยกัน ดังตัวอย่างเหล่านี้ 

                                           
35 เรื่องเดียวกัน, 174-176. 
36 เรื่องเดียวกัน, 181. 
37 Alice L. Laffey, “Love the Stranger; Remember When You Were 

Stranger in Egypt,” in Ethnicity, Nationality and Religious Experience, ed. Peter C. 
Phan (Lanham, Md: University Press of America, 1995), 43. 
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อย่าหาทางแก้แค้นหรืออาฆาตจองเวรคนใดในหมู่ประชากรของเจ้า แต่งจงรัก
เพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง เราคือพระยาห์เวห์ (ลนต. 19: 18)38 
 
จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า และจงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง  
(มธ. 19: 19)39 
 
ส่วนข้อที่สองคือ “จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง” มีบทบัญญัติใดใหญ่กว่าสอง
ข้อนี้ (มก. 12: 31) และ การรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความเข้าใจและสุดก าลัง
ของท่าน และการรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเองก็ส าคัญยิ่งกว่าเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องบูชาใด ๆ ทั้งปวง (มก. 12: 33)40 
 
เขาทูลว่า “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิตสุดก าลัง
และสุดความคิดของท่าน” และ “จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง” (ลก. 10: 
27) และ แต่คนนั้นอยากจะพิสูจน์ว่าตนเองถูกต้อง จึงทูลถามพระเยซูว่า “แล้ว
ใครคือเพ่ือนบ้านของข้าพเจ้า?”. . . ผู้เชี่ยวชาญทางบทบัญญัติทูลตอบว่า “คนที่
เมตตาเขา” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงไปท าเช่นเดียวกัน” (ลก. 10: 29-37)41 
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ให้ภาพการปรับตัวของศาสนจักรเอเชียและบริบท

แวดล้อมอันเป็นผลจากนโยบายการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 รวมถึงเทวศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์และคนต่างด้าวมาแล้วพอสมควร ในส่วนต่อไปจะได้น าเสนอผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย 
โดยเฉพาะผลกระทบของการปรับตัวที่มีต่องานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทย 

ส าหรับลักษณะการปรับตัวศาสนจักรคาทอลิกดังกล่าวที่ได้กล่าวมา ทั้งในระดับ
สากลและในระดับท้องถิ่น มีลักษณะสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของแคร์โรล ราโกดีว่าในการที่ศาสนา
จะกลับมามีอิทธิพลและแสดงบทบาทสาธารณะได้อีกครั้งหนึ่งนั้นจ าเป็นจะต้องมีจัดรูปแบบ

                                           
38 องค์การอมตธรรม, ผู้แปล, พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับค้นคว้า, 

พิมพ์ครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554), 216. 
39 องค์การอมตธรรม, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย (ร่วมสมัย) ภาค

พันธสัญญาใหม่ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 28. 
40 เรื่องเดียวกัน, 66. 
41 เรื่องเดียวกัน, 96-97. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและโครงสร้างตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ไปจนถึงระดับสากล
เพ่ืออธิบายความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้น และความสามารถที่จะน าพาไปสู่การพัฒนาที่ประสบผลส าเร็จ 
ทั้งยังต้องยอมรับและตระหนักถึงการด ารงอยู่ของความซับซ้อนและความหลากหลายของแนวคิดการ
พัฒนา ท้ายที่สุดศาสนาเองจะต้องมีการตีความคัมภีร์ทางศาสนาเสียใหม่ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจต่อ
แนวทางความคิด วิถีปฏิบัติ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรด้วยแรงบันดาลใจเพ่ือการพัฒนา 
ตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้น าเสนอการตีความพระคัมภีร์ไบเบิลให้สอดรับกับปัญหาในโลกปัจจุบัน ส่วน
การปรับตัวในความสัมพันธ์เชิงกระบวนการและโครงสร้างกับการยอมรับการด ารงอยู่ของความ
หลากหลายในแนวทางการพัฒนาของศาสนจักรคาทอลิกผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นต่อไป 

4.1.2 ศาสนจักรไทยกับผลกระทบจากการปรับตัวของศาสนจักรสากล 
ก่อนหน้าการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ศาสนจักรคาทอลิกที่เริ่มตั้งมั่นในสยาม

ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่มีความกลมกลืนกับสังคมไทย เนื่องจากแนวคิด
พ้ืนฐานของมิชชันนารีที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากโลกตะวันตกคือ ความเหนือกว่าของชนผิวขาว 
ประกอบกับความเชื่อในศาสนาคริสต์ที่ว่า นอกศาสนจักรไม่มีความรอด ดังนั้น มิชชันนารีคาทอลิก
เหล่านี้จึงมุ่งมั่นเข้ามาเปลี่ยนศาสนาคนไทย ทว่าจากมุมมองและจุดยืนดังกล่าวท าให้เกิดการดูแคลน
วัฒนธรรมไทย ผู้ที่เข้ารีตคาทอลิกในเวลานั้นต้องตัดขาดจากสังคมส่วนใหญ่ นั่นจึงท าให้ ศาสนจักร
คาทอลิกแปลกแยกจากสังคมไทย รวมถึงสังคมอ่ืน ๆ ที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ 
ความแปลกแยกดังกล่าวภายหลังเมื่อเข้าสู่สงครามเย็นได้น าไปสู่การเบียดเบียนศาสนา เพราะ
สังคมไทยมองว่าศาสนจักรเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสที่มีปมความขัดแย้งกับรัฐไทยก่อน
หน้านี้42 

ผู้วิจัยได้กล่าวถึงนโยบายหลักของการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 อันมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงท่าทีของศาสนจักรสากลและท้องถิ่นไปบ้างแล้ว แต่ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะสะท้อนให้
เห็นอิทธิพลของการสังคายนาวาติกันในส่วนที่ส่งผลกระทบต่องานพัฒนา โดยเฉพาะที่ท ากับบรรดา

                                           
42 Charles F. Keyes, “Why the Thai Are Not Christians: Buddhist and 

Christian Conversion in Thailand,” in Conversion to Christianity: Historical and 
Anthropological Perspectives on a Great Transformation, ed. Robert W. Hefner 
(Berkeley: University of California Press, 1993), 259–283; รุจน์ หาเรือนทรง, “พัฒนาการ 
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553), 37-41. 
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กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ทว่าถึงตรงนี้ผู้วิจัยอยากจะขอน าเสนอแนวคิดของนักวิชาการทั้งของไทย
และตะวันตกในประเด็นอิทธิพลของนโยบายสังคายานาวาติกันต่อสังคมไทย ดังนี้ 

ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ กล่าวถึงผลกระทบของการปรับตัวหลังการสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 ที่มีต่อสังคมไทยว่า “การปรับค าสอนของคาทอลิกให้เข้ากับวัฒนธรรม รวมไปถึงความเชื่อ
ดั้งเดิมในท้องถิ่นในประเทศไทย ศาสนจักรรับเอาท้ังแนวคิดและสถาปัตยกรรมแบบศาสนาพุทธเข้ามา
ปรับใช้ และตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา บาทหลวงท้องถิ่นก็เข้ามาท างานแทนมิชชันนารี”43

ส่วนปฏิกิริยาของชาวไทยพุทธที่มีต่อการปรับตัวครั้งนี้ คายส์ระบุว่า ชาวพุทธอนุรักษ์นิยมทั้งหลาย
ต่างมองว่าเป็นการคุกคามจากฝ่ายคาทอลิกที่ไม่ได้เป็นต่างชาติอย่างชัดเจนอีกต่อไป ในอีก 2 
ทศวรรษต่อมา ความพยายามของคาทอลิกที่จะให้ศาสนาตนเองเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยกลับถูก
แปลเจตนาไปในแง่ร้าย พระโสภณคณาภรณ์สงฆ์ในศาสนาพุทธได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และกล่าวหา
บรรดานักเขียนคาทอลิกว่าพยายามจะกลืนศาสนาพุทธผ่านแนวทางการเสวนา44   

จากการศึกษาของรุจน์ หาเรือนทรงเกี่ยวกับผลการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของศาสนจักรไทย กล่าวคือ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นมีผลท าให้  
ศาสนจักรที่เคยถูกมองว่าเป็นต่างชาติมีความกลมกลืนกับสังคมไทยมากขึ้น ประกอบกับบริบท
การเมืองช่วงสงครามเย็นที่รัฐไทยหันมาเป็นพันธมิตรกับคาทอลิกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารุจน์จะ
สะท้อนภาพผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่องานพัฒนาของศาสนจักรคาทอลิกไทย แต่เขาไม่ได้พิจารณาถึง
ปฏิกิริยาของสังคมไทยที่มีต่อการปรับตัวของศาสนจักรให้เห็นอย่างเด่นชัด45  ประกอบกับขอบเขตที่
เขาศึกษาถึงเพียงช่วง พ.ศ. 2525 เป็นเวลาก่อนหน้าที่จะเกิดกรณีของพระโสภณคณาภาณ์ ที่ออกมา
ต่อต้านการปรับตัวของศาสนจักรและกล่าวหาว่าพยายามกลืนกลายศาสนาพุทธ  

ความแตกต่างทางความคิดเบื้องต้นอาจพิจารณาได้ว่าเป็นผลความแตกต่างในมิติ
ด้านเวลา และมุมมองที่ผู้เขียนเลือกพิจารณาผลกระทบของการปรับตัวต่อประเด็นใด ผู้วิจัยเห็นว่า 

                                           
43 Charles F. Keyes, “Why the Thai Are Not Christians: Buddhist and 

Christian Conversion in Thailand,” in Conversion to Christianity: Historical and 
Anthropological Perspectives on a Great Transformation, ed. Robert W. Hefner 
(Berkeley: University of California Press, 1993), 259–283. 

44 Ibid., 273-274. 
45 รุจน์ หาเรือนทรง และ พรภิรมณ์ เชียงกูล, “การปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกใน

ประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2508-2525,” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ฉ. 2 (2553): 87–
101. 
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มุมมองของคายส์สะท้อนภาพด้านลบของการสังคายนาที่มีต่อสังคมที่ไม่ใช่คาทอลิกได้เป็นอย่างดี 
ในช่วงระยะเวลาร่วมสมัยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คายส์ไม่ได้พิจารณาผลในส่วนที่
เป็นประโยชน์ต่องานด้านการพัฒนา ซึ่งผลจากที่ประชุมวาติกันครั้งที่ 2 นี้ เน้นการพัฒนามากกว่าการ
แพร่ธรรม สิ่งนี้สะท้อนออกมาในงานของรุจน์ที่เขียนขึ้นในภายหลัง บริบทความหวาดระแวงแทบจะ
หมดไปจากสังคมไทย และผลดีจากการสังคายนาก็สะท้อนออกมาผ่านงานพัฒนาของฝ่ายคาทอลิกได้
เป็นอย่างดี รวมไปถึงการเสวนาระหว่างศาสนาที่เกิดขึ้น 

เหตุผลที่ผู้วิจัยจ าเป็นต้องน าเสนองานและแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 2 ท่านนี้ 
เพราะต้องการชี้ให้เห็นด้านกลับทั้ง 2 ด้าน นั่นคือ ผลในด้านบวกและด้านลบของการสังคายนาที่มีต่อ
สังคมไทยและศาสนจักรคาทอลิกไทย กระนั้นก็ตาม หากพิจารณาด้านงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์จะ
พบว่ามีคุณูปการอย่างยิ่ง ดังภาพที่รุจน์ได้สะท้อนให้เห็นคุณประโยชน์ในงานด้านการพัฒนาที่ไม่
เพียงแต่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้น แต่ดูเหมือนว่าการปรับตัวด้านวัฒนธรรมจะเป็นประโยชน์ต่องาน
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อย่างสูงสุด  

ส าหรับการปรับตัวของศาสนจักรไทยที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือ การแปลพระ
คัมภีร์ บทสวดต่าง ๆ จากภาษาละตินเป็นภาษาไทย รวมไปถึงมีการแปลเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 
เช่น ปกาเกอะญอ ส าหรับบทสวดมนต์ก็มีการปรับให้เหมาะสมไว้ใช้สวดในโรงเรียนคาทอลิกที่มีเด็ก
หลายศาสนา ในส่วนของโบสถ์คาทอลิกการสร้างและตกแต่งจะเป็นสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมไทย 
เช่นเดียวกับรูปปั้นและรูปภาพของพระเยซูและพระแม่ก็เป็นศิลปกรรมไทย46 

ส่วนที่เป็นนามธรรมทว่าส่งผลอย่างส าคัญคือ การยอมรับวัฒนธรรมและความ
เชื่อที่แตกต่าง ท าให้ศาสนิกชนคาทอลิกสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนาอ่ืนมากขึ้น รวมไปถึงงาน
พระราชพิธีต่าง ๆ ที่มีพิธีพุทธและพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมเทศกาล
หรือประเพณีรื่นเริงประจ าปี เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น47 ส่งผลให้มีความกลมกลืนกับ
สังคมไทยและเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ช่วยลดภาพลักษณ์ของความแปลกแยกและความเป็น
ต่างชาติลง 

คายส์ได้น าเสนอความเปลี่ยนแปลงของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์หลังการสังคายนาว่า 
ในพุทธทศวรรษ 2510 เริ่มเหน็ได้ชัดว่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือคาทอลิกปรับความเชื่อให้เข้ากับท้องถิ่น 

                                           
46 รุจน์ หาเรือนทรง, “พัฒนาการศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553), 96-97. 
47 เรื่องเดียวกัน, 97. 
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รวมไปถึงความเชื่อท้องถิ่น48 ผู้วิจัยมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง
ศาสนาเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ กระทั่งปัจจุบัน กรณี ของกลุ่ม     
ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่ผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลคือ บ้านห้วยตอง บ้านหนองเต่า และบ้านห้วยอีค่าง ต. 
แม่วิน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ พบว่ามีการแต่งงานข้ามศาสนา จากที่ก่อนหน้านี้คาทอลิกจะห้ามไม่ให้
มีการแต่งงานกับคนนอกศาสนา นับเป็นการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน
อย่างชัดเจน    

ในส่วนผลการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ที่มีต่อสังคมไทยโดยภาพรวมอาจดูไม่มี
ผลกระทบมากนัก ทว่าเมื่อพิจารณาผลการปรับตัวของการท างานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนชายขอบในประเทศไทยจะพบว่ามีคุณูปการยิ่ง ด้วย
แนวทางการพัฒนาของสังคายนาที่เน้นว่า “…กิจการศาสนจักรต้องเป็นไปเพ่ือรับใช้มนุษย์ทุกคน ไม่
จ ากัดว่าจะนับถือศาสนาอะไร โดยไม่แสวงหาก าไรหรืออ านาจ” 49 และโดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา
กลุ่มชาติพันธุ์ 

 
4.2 งานแพร่ธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ของศาสนจักรคาทอลิกไทย 

 
อย่างที่ทราบกันดีกว่ามิชชันนารีคาทอลิกชาวโปรตุเกสได้เดินทางเข้ามายังแผ่นดินสยาม

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ และต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการจากทั้งฝ่ายผู้ปกครองที่ในแต่ละ
ช่วงเวลามีนโยบายต่อต่างชาติ รวมไปถึงนักบวชต่างชาติแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง ดังจะเห็นได้
จากงานศึกษาประวัติศาสตร์ของศาสนจักรคาทอลิกจ านวนมาก แต่หากพิจารณาประวัติศาสตร์   
ศาสนจักรในประเทศไทยในแง่การท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ตามนิยามของโลกปัจจุบันที่เน้นความเป็น

                                           
48 Charles F. Keyes, “Why the Thai Are Not Christians: Buddhist and 

Christian Conversion in Thailand,” in Conversion to Christianity: Historical and 
Anthropological Perspectives on a Great Transformation, ed. Robert W. Hefner 
(Berkeley: University of California Press, 1993). 

49 ยุกติ มุกดาวิจิตร, “การก่อตัวของกระแส วัฒนธรรมชุมชน ในสังคมไทย, พ.ศ. 
2520-2537,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), 56-57, อ้างถึงใน รุจน์ หาเรือนทรง, “พัฒนาการ 
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553), 99. 
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ชนชายขอบของสังคม เราจะเห็นว่าโดยธรรมชาติของศาสนจักรเองที่เป็นของคนต่างชาติ ในสมัย
อยุธยางานหลักของมิชชันนารีจะเป็นการอภิบาลสัตตบุรุษชาวโปรตุเกส มิได้เน้นการท างานแพร่ธรรม
เหมือนครั้งที่เข้ามาในสมัยอาณานิคม50 ในแง่นี้ก็อาจพิจารณาได้ว่าธรรมชาติงานของมิชชันนารี
คาทอลิกในระยะแรกเริ่มในไทยเป็นการท างานกับชนกลุ่มน้อยของสังคม 

 
4.2.1 งานแพร่ธรรมและงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของมิชชันนารีตะวันตก 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ศาสนจักรคาทอลิก
พบว่าการแพร่ธรรมจะได้รับการตอบรับในหมู่ชาวจีน ชาวลาว และชาวญวนที่อพยพเข้ามาเป็น
แรงงานในประเทศไทย51 จนกระท่ังในสมัยของสังฆราชปัลเลอร์กัวซ์ได้มีความพยายามที่จะเข้าไปแพร่
ธรรมในภาคเหนือของไทย ในปี พ.ศ. 2386 ได้ส่งบาทหลวง 2 ท่านเข้าไปในพ้ืนที่ แต่ถูกต่อต้านจาก
เจ้าเมืองเหนือในเวลานั้น แต่ศาสนจักรคาทอลิกยังคงไม่ละความพยายามและได้ส่งบาทหลวงขึ้นไป
เพ่ือเตรียมการแพร่ธรรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ กระทั่งถึง พ.ศ. 2474 บาทหลวงมิราแบลกับ
บาทหลวงนิโคลาส ได้ซื้อที่ดินและสร้างโบสถ์ที่เชียงใหม่ สองปีต่อมาเกิดกลุ่มคาทอลิกขึ้นที่ อ. แม่ริม 
จ. เชียงใหม่ และเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย จากนั้นจึงค่อย ๆ แพร่ไปยังพื้นท่ีห่างไกลอื่น ๆ52 

ส าหรับช่วงแรกเมื่อขยายเข้าไปแพร่ธรรมในภาคเหนือบริเวณพ้ืนราบก็ยังคงมีคน
เข้ารีตบ้าง เนื่องจากเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่ศาสนาของบาทหลวงคือ การแพทย์และการศึกษา
ยังคงเป็นทีต่้องการในเวลานั้น แต่ภายหลัง พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือโดยรัฐท า
ให้การเปลี่ยนศาสนาคนพ้ืนราบมีความเป็นไปได้น้อยลงไปอีก นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้คณะ
บาทหลวงคาทอลิกมุ่งเข้าไปพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่สูงโดยใช้การแพทย์และการศึกษาเป็น
เครื่องมือ53 แม้ว่าการแพร่ธรรมแก่คนพื้นราบในภาคเหนือจะไม่ประสบความส าเร็จ ทว่าการแพร่ธรรม

                                           
50 ปรีชา จินตเสรีวงศ์, แนวทางงานพัฒนาสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ

ไทย: เอกสารการวิจัย (นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม, 2531). 
51 Shane Strate, “An Uncivil State of Affairs: Fascism and Anti-Catholicism 

in Thailand, 1940–1944,” Journal of Southeast Asian Studies 42, no. 01 (2011): 59–87. 
52 สังฆมณฑลเชียงใหม่, จากต้าหลี่ สู่เชียงใหม่: 25 ปี ระลึกถึงมรณภาพของ

พระสังฆราชแบร์นาร์ด ลูเซียน ลากอสต์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2557). 
53 Robert L. Winzeler, “Religion, Society, and the State,” in The Peoples 

of Southeast Asia Today: Ethnography, Ethnology, and Change in a Complex Region 
(Plymouth: AltaMira Press, 2011), 179–202. 



94 
 

 

ของบาทหลวงคาทอลิกประสบความส าเร็จอย่างมากในหมู่ชาวเขา นั่นท าให้ธรรมชาติ งานแพร่ธรรม
และงานพัฒนาของสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นการท างานกับบรรดาพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เสียเป็นส่วนใหญ่ 

การแพร่ธรรมในภาคเหนือของไทยก้าวหน้าขึ้นอย่างมากหลัง พ.ศ. 2493 เป็น
ช่วงเวลาเดียวกับท่ีเกิดการปฏิวัติในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2492 จีนกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ ท า
ให้บรรดามิชชันนารีต้องเดินทางออกนอกประเทศ บางส่วนมีความประสงค์จะเข้าร่วมงานแพร่ธรรม
ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพระสังฆราชโชแรง จึงได้มอบหมายงานแพร่ธรรม
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ให้แก่คณะเบธาราม ในปี พ.ศ. 2496 บาทหลวงเซกีน๊อตกับบาทหลวงโฟญีนี
ได้เริ่มงานแพร่ธรรมในหมู่ชาวปกาเกอะญอ โดยซื้อบ้านหลังหนึ่งใน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางการแพร่ธรรม แต่เมื่อศูนย์ที่จอมทองมีปัญหา บาทหลวงลากอสต์จึงได้ย้ายศูนย์กลางมาอยู่
ที่แม่ปอน ในระยะเวลาไม่กี่ปีศูนย์แม่ปอนเติบโตขึ้นอย่างมาก บาทหลวงเซกีน๊อต บาทหลวงโฟญีนี 
และบาทหลวงลากอสต์ได้ขยายงานแพร่ธรรมในหมู่ชาวเขาออกไปในอีกหลายจังหวัดภาคเหนือ ทั้งยัง
รวมไปถึงการแพร่ธรรมแก่ชาวเขาเผ่าอ่ืน ๆ ด้วย54 งานบุกเบิกการแพร่ธรรมในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ของ
บาทหลวงคณะเบธารามทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นการวางรากฐานให้กับงานพัฒนาของสังฆมณฑลเชียงใหม่ใน
เวลาต่อมา 

ส าหรับศูนย์แม่ปอนนี้ยังได้จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ให้แก่เยาวชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่เป็นคริสตัง โดยเป็นการให้การศึกษาในเบื้องต้นเพ่ือให้ต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไป ส่วนเยาวชนที่
ต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ทางมิชชันนารีคณะเบธารามก็จะจัดหาทุนสนับสนุนให้เพ่ือจะ
ได้เข้ามาศึกษาต่อในเมือง นอกจากการเรียนการสอนทางวิชาการแล้ว เยาวชนในศูนย์นี้รับได้รับการ
อบรมสั่งสอนทางศาสนาด้วย โดยเยาวชนหลายคนที่ได้รับการศึกษาจากศูนย์นี้ในภายหลังได้กลาย
เป็นผู้น าปัญญาชนของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ55 

เมื่อพิจารณาจากบริบททางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา จะเห็นว่าทั้งการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในชาติและการพัฒนากระแสหลักในช่วง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา เป็นการเบียดขับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกกันว่า “ชาวเขา” ให้กลายเป็นคน
ชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ห่างไกลไม่ได้รับความสนใจจากรัฐในการพัฒนา จึงถูกมองจากคนทั่วไปว่า

                                           
54 สังฆมณฑลเชียงใหม่, จากต้าหลี่ สู่เชียงใหม่: 25 ปี ระลึกถึงมรณภาพของ

พระสังฆราชแบร์นาร์ด ลูเซียน ลากอสต์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2557). 
55 กาญจนา แก้วเทพ, “โครงการฝึกอบรมผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของชุมชน (ผสจ.) แม่ริม 

เชียงใหม่,” สังคมพัฒนา, ฉ. 3 (2533): 24–46. 
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เป็นพวก “ด้อยพัฒนา”56แต่เมื่อบาทหลวงคาทอลิกเข้าไปแพร่ธรรมพร้อมกับท างานพัฒนาควบคู่ไป
ด้วย ซึ่งก็เป็นแรงจูงใจในการเปลี่ยนศาสนาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ดังที่นักวิชาการ เช่น นิโคลัส แท็ปป์ 
(Nicholas Tapp) ได้ศึกษาการเปลี่ยนศาสนาของชาวม้งในภาคเหนือของไทยและเสนอว่าแรงจูงใจ
พ้ืนฐานในการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ของชาวม้งก็คือ สถานะทางสังคมที่ดีขึ้นและผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ57อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางส่วน เช่น โรเบิร์ต วินซีเลอร์ (Robert L. Winzeler) 
อธิบายการหันมานับถือศาสนาคริสต์ของกลุ่มชาติพันธุ์ว่าเป็นการเลือกเพ่ือให้สวนทางกับคนส่วนใหญ่
ในสังคม ส่วนหนึ่งก็เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและไม่ยอมถูกกลืนกลายจากสังคมไทย58 

เมื่อกลับมาพิจารณางานในระยะเริ่มต้นของบาทหลวงมิชชันนารี จะพบว่าใน
ส่วนงานที่บาทหลวงคาทอลิกเข้าไปท าร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ ควบคู่ไปกับการแพร่ธรรมบาทหลวง
เหล่านี้ยังให้ความช่วยเหลือปัญหาเรื่องความอดอยากและขาดแคลน โดยในระยะแรกจะเน้นการ
สงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ อันได้แก่ การจัดหาปัจจัยในการด ารงชีพให้ ช่วยเหลือในการติดต่อกับชุมชน
ภายนอก ส่งเสียค่าเล่าเรียนบุตร รวมถึงการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน ซึ่งการสงเคราะห์ของ  
ศาสนจักรในรูปแบบนี้ไม่ได้จ ากัดอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้น ทว่ายังรวมไปถึงงานพัฒนาผู้ยากไร้ใน
สังคมอ่ืน ๆ ด้วย59 งานสงเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบนี้ในเวลาต่อมาจะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนให้ชาวบ้าน
พ่ึงพาตนเองมากขึ้น กล่าวคือ ลดการสงเคราะห์และเน้นงานพัฒนา ให้กลุ่มชาติพันธุ์พ่ึงพาตนเองได้
มากขึ้น สะท้อนผ่านงาน “ธนาคารข้าว” ซึ่งมีพัฒนาการ ดังจะกล่าวถึงต่อไป 

                                           
56 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ 

และความเป็นอ่ืน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554). 
57 Nicholas Tapp, Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of 

Northern Thailand (Singapore: Singapore University Press, 1989), quoted in Robert L. 
Winzeler, “Religion, Society, and the State,” in The Peoples of Southeast Asia Today: 
Ethnography, Ethnology, and Change in a Complex Region (Plymouth: AltaMira Press, 
2011), 208. 

58 Robert L. Winzeler, “Religious Conversion on the Ethnic Margins of 
Southeast Asia,” in Living on the Margins: Minorities and Borderlines in Cambodia 
and Southeast Asia (International Conference Mainland Southeast Asia at its Margins: 
Minority Groups and Borders, Siem Reap, 2008). 

59 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 15-16. 
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 เมื่อบาทหลวงมิชชันนารีเข้าไปท าการสงเคราะห์ขั้นพ้ืนฐานระยะหนึ่งก็ตระหนัก
ถึงปัญหาการขาดแคลนข้าว ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ โครงการที่
บาทหลวงเหล่านี้ริเริ่มขึ้นคือ โครงการธนาคารข้าวและธนาคารวัว/ควาย ซึ่งมีการด าเนินการสืบเนื่อง
มาจนปัจจุบันที่ชาวบ้านสามารถด าเนินการได้เอง โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างแท้จริง เพราะจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ชาวปกาเกอะญอในพ้ืนที่ 
ต. แม่วิน อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่ ชาวบ้านต่างกล่าวถึงผลดีของโครงการธนาคารข้าวว่าประสบ
ความส าเร็จอย่างแท้จริง กิจกรรมเหล่านี้ริเริ่มโดยบาทหลวงมิชชันนารีตะวันตก ซึ่งในเวลาต่อมา
บาทหลวงพ้ืนเมืองก็เข้ามาสานงานต่อ60 

ส าหรับแนวคิดของธนาคารข้าวนั้นมีที่มาจากพ้ืนฐานความคิดแบบสหกรณ์ใน
ยุโรป เป็นการให้ชาวบ้านที่ยากจนช่วยเหลือกันและกัน เมื่อบาทหลวงคณะเบธารามเข้าไปท างานกับ
กลุ่มชาติพนัธุ์ก็พบว่าปัญหาหลักคือ การขาดแคลนข้าว ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต 
ทว่ายังเป็นหัวใจส าคัญของวิถีชุมชนชาวปกาเกอะญออีกด้วย ในระยะเริ่มแรกบาทหลวงจะหาทุนเพ่ือ
ซื้อพันธุ์ข้าวและน าไปให้ชาวบ้านที่นับถือคาทอลิกปลูก  และเมื่อได้ผลผลิตชาวบ้านก็จะต้องน าข้าวมา
คืน โดยเพ่ิมจ านวนในส่วนที่ถือเป็นดอกเบี้ยด้วย ซึ่งข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน าไปให้คนอ่ืน ๆ ในชุมชนยืม
ต่อไป จากนั้นจึงได้มีการขยายงานไปยังชุมชนคาทอลิกในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือและภูมิภาคอ่ืน61 

ส าหรับโครงการธนาคารข้าวไม่ได้มีเฉพาะในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์คาทอลิกใน
ภาคเหนือเท่านั้น ทว่าชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้นับถือคาทอลิกก็ได้น ารูปแบบไปปรับใช้
เช่นเดียวกัน แต่บรรดานักพัฒนาเอกชนมองว่าจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของธนาคารข้าวนี้เกิดขึ้นใน 
พ.ศ. 2520 เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ เอ็นจีโอ และเอฟบีโอต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาจัดท าโครงการ
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยในเวลานั้นปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญมีทั้งข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคใน
ครัวเรือนเนื่องจากภัยธรรมชาติ อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมข้าวสูงมากจากการเอารัดเอาเปรียบของ
บรรดานายทุน นับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่กระทบต่อการด ารงชีพ62   

                                           
60 จอนิ โอ่โดเชา, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, หมู่บ้านหนองเต่า, 24 

พฤษภาคม 2558. 
61 บุญเทียน ทองประสาน, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: สภา

คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2531). 
62 กาญจนา แก้วเทพ, “หนึ่งทศวรรษธนาคารข้าว,” สังคมพัฒนา, ฉ. 5–6 (2530): 21–

33. 
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พ่อหลวงจอนิผู้น าหมู่บ้านหนองเต่า ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ได้กล่าวถึงปัญหาขาดแคลนข้าวของชาวปกาเกอะญอว่าเป็นเพราะ “ . . . แต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้
สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร แต่ที่มองเห็นชัด ๆ มีอยู่ส่วนหนึ่ง คือ พ่อค้าคนกลางมาเอาเปรียบหมู่
ชาวบ้าน เพราะช่วงนั้น พ่อค้าให้กู้ข้าวมากิน 1 ถัง จะต้องคืนถึง 3 ถัง หลาย ๆ ปีเข้าพวกเขานี้
เดือดร้อนมาตลอดเลย”63 สะท้อนภาพวิถีชีวิตที่ยากล าบากของพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนที่จะเกิด
โครงการธนาคารข้าวได้เป็นอย่างดี 

การท างานของบาทหลวงมิชชันนารีที่เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของศาสนจักร ท าให้บาทหลวงยังมีความเชื่อตามขนบเดิม
ของคาทอลิก64 ประกอบกับผลพวงจากการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศที่ท าให้
กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่ส าคัญคือ ความอดอยากและขาดแคลน ดังที่
บาทหลวงนิพจน์กล่าวว่างานของบาทหลวงมิชชันนารีถือเป็น “งานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า” จาก
สภาพการณ์ดังกล่าว ท าให้งานของมิชชันนารีเป็นงานที่มุ่งเน้นการแพร่ธรรมควบคู่ไปกับงานพัฒนา 
โดยให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อยมาก65 งานพัฒนาจึงออกมาในลักษณะที่
พระสังฆราชบุญเลื่อนมองว่าเป็น “เป็นวิธีการแบบพ่อ-ลูก คือ ให้ทุกอย่าง, คิดให้ทุกอย่าง ท าให้ทุก
อย่าง...ก็ท าให้หวงแหน ‘ลูก’ ของตนเองด้วย อยากให้ลูกอยู่ในวงของตน ไม่ยอมให้ลูกติดต่อกับคนอ่ืน 
หรือสังคมอ่ืน กลัวเป็นอันตราย...จึงท าให้ ‘ลูก’ ของตนเป็น ‘โรคเด็ก’”66 โดยสภาพการณ์ดังกล่าวนี้
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ในกรณีของประเทศไทย เมื่อบาทหลวง
ท้องถิ่นท่ีผ่านการอบรมตามแนวนโยบายการสังคายนาวาติกันกลับมาท างานพัฒนา 

ส าหรับงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่เริ่มต้นจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
บาทหลวงคณะเบธาราม แต่เนื่องจากเกรงว่าชาวบ้านจะเข้ารีตเพราะต้องการความช่วยเหลือและการ
พัฒนา ดังนั้น งานพัฒนาในระยะแรกจึงแยกมิติด้านศาสนาออกจากงานพัฒนา ต่อมาภายหลังมีการ

                                           
63 กาญจนา แก้วเทพ, “โครงการฝึกอบรมผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของชุมชน (ผสจ.) แม่ริม 

เชียงใหม่,” สังคมพัฒนา, ฉ. 3 (2533): 24–46. 
64 บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑล

เชียงใหม่, 26 พฤษภาคม 2558. 
65 นิพจน์ เทียนวิหาร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน, 9 พฤศจิกายน 2558. 
66 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 15.   
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ก่อตั้งศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2518 งานพัฒนาจึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
ศูนย์สังคมพัฒนาแทน ประจวบเหมาะกับในเวลานั้นบาทหลวงพ้ืนเมืองคนแรกคือ บาทหลวงนิพจน์ 
เทียนวิหารเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้อ านวยการจึงมีการสานงานต่อจากบรรดาคุณพ่อมิชชันนารี จึงได้
ริเริ่มน ามิติด้านศาสนาเข้ามาปรับใช้ร่วมกับงานพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง งานในระยะแรกภายใต้การดูแล
ของศูนย์สังคมพัฒนา ได้แก่ การท างานกับกลุ่มเยาวชน ฝึกอบรมให้ตระหนักถึงปัญหาสังคมและ
ทดลองใช้ปฏิบัติการกลุ่มในการแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะขยายงานไปสู่เรื่องปากท้องของชาวบ้าน 67 
ผู้วิจัยจึงจัดว่างานพัฒนาหลังจากนี้เป็นต้นไปอยู่ในช่วง “วัฒนธรรมชุมชน” ดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

4.2.2 งานพัฒนาของบาทหลวงท้องถิ่นตามแนววัฒนธรรมชุมชน 
ในการพิจารณาประวัติงานแพร่ธรรมและงานพัฒนาของบาทหลวงท้องถิ่น เริ่ม

จากกรอบเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนซึ่งมีลักษณะเป็น “ช่วงการเปลี่ยนผ่าน” จุดเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้
อย่างชัดเจนคือ 1) การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยมีแนวคิดวัฒนธรรมเป็นฐาน  และ 2) การเกิดขึ้นของ
ศูนย์สังคมพัฒนาที่กลุ่มชาติพันธุ์ เข้ามามีส่วนร่วมหรือท างานให้กับศูนย์ นัยส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากปัจจัยภายในศาสนจักรเองที่ส าคัญคือ การสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 และ
ปัจจัยการเมืองภายในประเทศไทย ปัญหาคอมมิวนิสต์ที่ผูกโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวเขา เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของฝ่ายคาทอลิก โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึง
โดยละเอียดดังนี้  

จากนโยบายของศาสนจักรคาทอลิกสากลอันเนื่องมาจากการสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 ส่งผลกระทบต่องานแพร่ธรรมและงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ 1) หันมาเน้น
บทบาทในงานพัฒนา และ 2) บาทหลวงท้องถิ่นที่ได้รับการอบรมตามแนวทางของการสังคายนาเข้า
มารับช่วงต่องานจากบาทหลวงมิชชันนารี 

แม้ว่าจะยังคงมีบาทหลวงต่างชาติท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์มาจนกระทั่งปัจจุบัน 
แต่นโยบายการสังคายนาก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานไป กล่าวคือ บาทหลวงที่ท างานท้องถิ่น
มองวัฒนธรรมและความเชื่อนอกเหนือจากของคาทอลิกด้วยความเข้าใจมากขึ้น จากที่เคยเชื่อว่า
นอกเหนือจากศาสนาคริสต์ไม่มีความรอด ท าให้ไม่สนใจวัฒนธรรมและศาสนาหรือความเชื่อท้องถิ่น 
ซึ่งจะแตกต่างจากการท างานของคณะบาทหลวงหลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 268 

                                           
67 กาญจนา แก้วเทพ, ศรชัย วิจิตรพร และ อริยา เศวตามร์, “การด ารงอยู่ของชุมชน: 

กระบวนการต่อสู้และการพัฒนา,” สังคมพัฒนา, ฉ. 5 (2533): 32–43. 
68 บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑล

เชียงใหม่, 26 พฤษภาคม 2558. 
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ควบคู่ไปกับการพิจารณาประวัติงานแพร่ธรรมและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของ
คาทอลิก จ าเป็นต้องพิจารณาบริบทการเมืองภายในประเทศไปพร้อมกัน เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยเสริมให้การปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกไทยมีความโดดเด่นมากขึ้นในแง่งานพัฒนาชนบทและ
กลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวคือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ด าเนินการโดยนักศึกษาในช่วงก่อนหน้า พ.ศ. 2519 
ต้องยุติบทบาทลง เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ รัฐบาลในเวลานั้นให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาชนบท โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง รัฐได้อาศัยการท างานของฝ่ายศาสนา ซึ่ ง   
คลุกคลีอยู่กับชุมชนเพ่ือเข้าถึงชาวบ้าน69 นั่นท าให้ องค์กรศาสนารวมไปถึงของคาทอลิกมีบทบาท
อย่างมากในเวลานั้น 

แม้ว่าเอฟบีโอคาทอลิกจะเริ่มก่อตั้งแต ่พ.ศ. 2511 ภายใต้ชื่อ “สภาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา” เดิมคือ คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์แห่งสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย70 ทว่าบทบาทในงานพัฒนากลับไม่เป็นที่ประจักษ์เท่าที่ควร ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมา
จากการเป็นระยะเริ่มต้นในการด าเนินงานตามนโยบายสังคายนา เพราะกว่าที่จะน านโยบายมาสู่การ
ปฏิบัติได้ก็จ าเป็นจะต้องเตรียมบุคลากร ผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยเฉพาะ เมื่อ
บาทหลวงท้องถิ่นเหล่านี้จบการศึกษาและพร้อมจะรับช่วงต่องานจากมิชชันนารีก็ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาเรียนรู้ชุมชนและการสร้างองค์ความรู้ในชุมชน  ประกอบกับระยะแรกคาทอลิกก็ถูก
หวาดระแวงว่าเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ แต่ด้วยแนวคิดและแนวทางการท างานที่ชัดเจน แตกต่างจาก
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ท าให้ได้รับการยอมรับจากรัฐในที่สุด 

การปรับตัวตามแนวทางการสังคายนาและบริบทการเมืองไทย ท าให้งานพัฒนา
ของคาทอลิกสามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทน าใน “การพัฒนาทางเลือก” ใน พ.ศ. 2524 การจัดประชุม 
แนวทางวัฒนธรรมชุมชนที่สภาคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในหัวข้อ 
“วัฒนธรรมไทยกับงานพัฒนาชนบท” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและทบทวนความคิดของบรรดา
นักพัฒนาคนส าคัญ ได้แก่ บาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร บ ารุง บุญปัญญา และอภิชาต ทองอยู่ พวก
เขาเหล่านี้ต่างท างานพัฒนาและเผยแพร่แนวคิดผ่านวารสารสังคมพัฒนากับชุมชนพัฒนา71  

                                           
69 สุนทร วงศ์จอมพร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 27 

พฤษภาคม 2558. 
70 ยุกติ มุกดาวิจิตร, อ่าน “วัฒนธรรมชุมชน” วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์

นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2548), 59. 
71 เรื่องเดียวกัน, 3. 
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การประชุมข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแนวทางวัฒนธรรมชุมชน ทั้ง
จากความร่วมมือของนักพัฒนาเอกชนดังที่กล่าวข้างต้น รวมไปถึงนักวิชาการคนส าคัญหลายท่านที่
เสนอแนวคิดสอดคล้องกับแนวทางนี้ เช่น ฉัตรทิพย์ นาถสุภา กาญจนา แก้วเทพ เสรี พงศ์พิศ บัณฑร 
อ่อนด า นิธิ เอียวศรีวงศ์ เสน่ห์ จามริก เป็นต้น72 แนวทางนี้ยังคงต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ควบคู่ไป
กับการปฏิบัติ  

บาทหลวงนิพจน์ได้กล่าวถึงงานพัฒนาภายใต้การดูแลของบรรดาบาทหลวง
มิชชันนารีว่า การท างานของบาทหลวงมิชชันนารีที่เข้ามาช่วงวิกฤตปัญหา จ าเป็นต้องแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าที่ก าลังเผชิญ ท าให้ไม่มีเวลาพอที่จะลงลึกไปสู่มิติวัฒนธรรม ดังนั้น งานของพวกเขาจึงมุ่ง
แก้ไขปัญหาความจ าเป็นพ้ืนฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ งานจึงออกมาในลักษณะของ “ธนาคารข้าว” 
แสดงให้เห็นมิติของค านี้ว่ามีความขัดแย้งกัน เพราะค าว่า “ธนา” มีนัยยะของเงินและทุน ส่วน “ข้าว” 
เป็นค าที่แฝงนัยยะของความศักดิ์สิทธิ์ในความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบกับเมื่อบาทหลวง
นิพจน์มารับช่วงต่อ ปัญหาเฉพาะหน้าคลี่คลายไปบ้างแล้ว และท่านมองเห็นว่าประวัติศาสตร์ของ
ประชาชนไม่ได้ว่างเปล่า มันมีท้ังด้านบวกและด้านลบ บาทหลวงมิชชันนารีมองเห็นปัญหาด้านลบ แต่
บาทหลวงนิพจน์พิจารณาเห็นด้านบวกของกลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากเห็นว่าพวกเขามีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจ
ให้ต่อสู้มากว่า 200 ปี มิติที่ขัดแย้งกันของ “ธนาคารข้าว” ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ โดย
เริ่มพิจารณาจาก “ข้าว” ว่ามี “ขวัญข้าว” ซึ่งสิ่งนี้เป็นแก่นแห่งชีวิต (Essence of Life) ที่สามารถพบ
ได้ทั้งในนิทาน (ปกาเกอะญอตาเลอเปอ) ซึ่งเป็นของชาวปกาเกอะญอ เมื่อมาผนวกรวมกับเทศกาล
มหาพรตของฝ่ายคาทอลิก และผ้าป่าของฝ่ายพุทธ ท าให้กลายเป็นค าว่า “กองบุญข้าว” ส าหรับ
ประวัติศาสตร์ของประชาชนที่บาทหลวงนิพจน์ว่าก็คือ “วิถีการผลิต” เป็นโลกทัศน์ที่พวกเขาให้คุณค่า
และความหมาย กล่าวคือ การปลูกข้าว (cultivation) มันมีแบบแผนที่เป็นวัฒนธรรม73 

งานพัฒนาในทัศนะของนักพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนจะต้องเป็นการพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ จะต้องให้ความส าคัญกับมิติของวิถีชีวิต ศาสนา รวมถึงด้านของจิตใจของ
ทุกคนในชุมชน ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเหมือนกับการพัฒนากระแส
หลัก เนื่องจากนักพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนเห็นว่า  

. . .ปัญหาเศรษฐกิจในแง่ของจิตส านึกทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังเป็นจิตส านึกระดับผิว
เผิน มันเป็นปัญหาว่าเราไม่เข้าใจขบวนการของระบบสัญลักษณ์ทั้งหมดของ
ชุมชน นั้นคือ เราไม่แตะตรงระบบจิตส านึกที่ลึก ๆ เลย จุดนี้เองเป็นจุดที่สรุปว่า 

                                           
72 เรื่องเดียวกัน, 3. 
73 เรื่องเดียวกัน. 



101 
 

 

“ท าไมโครงการทางเศรษฐกิจของเราไม่กระตุ้น ไม่ได้เป็นกุญแจไขประตูเข้าไปถึง
ชีวิตของชาวบ้าน”. . .74 
ดังนั้น นักพัฒนาแนวนี้จึงใช้วัฒนธรรมเป็นฐานของการพัฒนา โดยศึกษาจาก

ประวัติศาสตร์ชุมชนเพ่ือค้นหาระบบคุณค่าและภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ในชุมชน และพัฒนาบนฐาน
คิดเหล่านี้ ทั้งหมดก็เพ่ือ “. . .แสวงหาแบบวิถีชีวิตอย่างใหม่บนพ้ืนฐานของชุมชนดั้งเดิม เพ่ือหลีกหนี
และตอ่สู้กับกระแสวัฒนธรรมที่ก าลังครอบง าชุมชนอยู่. . .”75 

ส าหรับการน าแนวทางวัฒนธรรมชุมชนเข้ามาปรับใช้กับงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์
ของเอฟบีโอคาทอลิก โดยเสริมจากงานหลักที่บรรดาบาทหลวงเจ้าวัดในแต่ละพ้ืนที่ดูแล นั่นคือ 
โครงการธนาคารข้าวและธนาคารวัว/ควาย จากเดิมงานพัฒนาดังกล่าวมีลักษณะการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจเพียงด้านเดียว พิจารณาจากชื่อโครงการ “ธนาคาร” มีมิติด้านการเงิน ด้วยหวังให้พ่ีน้อง
กลุ่มชาติพันธุ์มีความมั่นคงทางอาหาร ในแง่นี้บาทหลวงนิพจน์มองว่า “ถ้าเราเอาแต่เศรษฐกิจหรือ
ธนาคารข้าวเข้าไป มันก็เป็นการช่วยได้เพียงชั่วครั้งชั่ วคราว มันเป็นการช่วยในลักษณะเฉพาะหน้า 
และในท้ายที่สุดธนาคารข้าวก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตในหมู่บ้านได้. . .”76 

ดังนั้น งานพัฒนาของบาทหลวงนิพจน์ที่น าแนวทางวัฒนธรรมชุมชนเข้ามาปรับ
ใช้จะต้องค านึงถึงมิติทางด้านวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน การจะบรรลุเป้าหมายดั งกล่าว
นั้นจ าเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรในชุมชน สร้างผู้น าชุมชนขึ้นมาเพ่ือที่พวกเขาจะสามารถสานต่องาน
ของเอฟบีโอคาทอลิกหรือโบสถ์ในพ้ืนที่ หรือสามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ต่อไปได้ ดังตัวอย่างของ
ธนาคารข้าวเมื่อบาทหลวงนิพจน์เข้ามารับงานก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือ เมื่อให้ข้าวแก่ชาวบ้าน
ไปปลูกแล้วได้ผลผลิตจะให้ชาวบ้านน าข้าวที่ก่อนหน้านี้จะต้องส่งคืนศูนย์สังคมพัฒนาเชียงใหม่ไปส่ง

                                           
74 บุญเทียน ทองประสาน, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: สภา

คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2531). 
75 ยุกติ มุกดาวิจิตร, อ่าน “วัฒนธรรมชุมชน” วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์

นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2548), 13. 

76 บุญเทียน ทองประสาน, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: สภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา , 2531), อ้างถึงใน ยุกติ มุกดาวิจิตร, อ่าน “วัฒนธรรม
ชุมชน” วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน  (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 
2548), 43. 
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มอบให้กับหมู่บ้านอ่ืน ที่ยังประสบปัญหาการขาดแคลนข้าวแทน77 ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในงานพัฒนาและให้ความช่วยเหลือชุมชนอ่ืน โดยเอฟบีโอคาทอลิกอย่างศูนย์สังคม
พัฒนาเชียงใหม่เป็นเพียงผู้คอยให้ค าปรึกษา ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มและผู้ปฏิบัติอีกต่อไป กระทั่งปัจจุบันนี้ได้
เกิดเป็น “กองบุญข้าว” ที่ชาวบ้านส่งต่อให้กับพ่ีน้องที่ยังยากไร้ รวมไปถึงน าข้าวเหล่านี้ไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในที่ต่าง ๆ78 

นอกจากการให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นตามนโยบายสังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 แล้ว บาทหลวงนิพจน์ยังให้ความส าคัญกับการประสานและร่วมมือกับคนต่างศาสนาที่
มีแนวคิดในการบริการสังคมเหมือนกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่มีเป้าหมายในการ
พัฒนาเป็นพ้ืนฐาน79 นั่นท าให้งานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของฝ่ายคาทอลิกจะมีความโดดเด่นในด้านการ
ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกศาสนจักรมากกว่างานด้านอ่ืน ๆ ของศาสนจักร 
อย่างไรก็ตาม เราจะได้เห็นการประสานงานที่พัฒนาไปอีกขั้นของ คชพ. ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทที่ 6 
ต่อไป 

สิ่งส าคัญที่ต้องส่งเสริมควบคู่ไปกับการพัฒนาตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชน 
เพ่ือให้แนวทางนี้มีความม่ันคงและยั่งยืนคือ การส่งเสริมศักยภาพของผู้น าชุมชนเพ่ือให้รับบทบาทเป็น
ผู้น าในการพัฒนา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคนให้ครบทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ วัฒนธรรม สังคม 
และการเมือง อันสอดคล้องกับแนวทางพระสมณสาสน์การพัฒนาประชาชาติ และตามที่พระสังฆราช
บุญเลื่อนได้เขียนไว้ว่า “การพัฒนาที่แท้ คือ การท าให้คนรู้จักใช้ความสามารถทุกอย่างที่ตนมี 
ปรับปรุงตนให้ดีขึ้น”80 บาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหารที่ขานรับแนวทางดังกล่าว ประกอบกับการท างาน

                                           

77 บุญเทียน ทองประสาน, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา (กรุงเทพฯ: สภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2531), 26. 

78 นิพจน์ เทียนวิหาร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน, 9 พฤศจิกายน 2558. 

79 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ วันวร จะนู, บรรณาธิการ, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนใน
สังคมไทย (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 2555). 

80 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, ศาสนาพลังพัฒนามนุษย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์น, 
2529), 17-18. 
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คลุกคลีในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ปกาเกอะญอ อาข่า ลาหู่ ลัวะ เป็นต้น ตลอดระยะเวลาบาทหลวงได้
สร้างผู้น าที่เรียกว่า “ปัญญาชนชาวบ้าน” (organic intellectual or OI) กว่า 300 คน81 

ปัญญาชนชาวบ้านเหล่านี้ไม่เพียงแต่ท างานพัฒนาภายในชุมชนเท่านั้น  ทว่ามี
ความตื่นตัวและกระตือรือร้นในเรื่องการปกป้องสิทธิของชุมชน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการ
เคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ในการเรียกร้องสิทธิชุมชนในการจัดการและอยู่ร่วมกับป่า ในครั้ง
นี้มีการเดินขบวนและปิดล้อมธรรมเนียบรัฐบาล พ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชาหนึ่งในแกนน าผู้ชุมนุมและ
ปัญญาชนชาวบ้านคาทอลิกได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังถึงประสบการณ์การเดินขบวนเรียกร้อง ใน พ.ศ. 2540 
พ่อหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า ความร่วมมือระหว่างพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์กับสมัชชาคนจนในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองครั้ งนี้  นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองภาคประชาชนครั้งส าคัญใน
ประวัติศาสตร์82 

นอกจากจุดเปลี่ยนแปลงจากงานของมิชชันนารีคาทอลิกมาสู่แนวทางวัฒนธรรม
ชุมชนของบาทหลวงท้องถิ่นแล้ว จุดเปลี่ยนครั้งส าคัญอีกครั้งหนึ่งในงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้น
ในช่วงหลัง พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากบริบทการเมืองที่บีบคั้นบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ 
นโยบายและมุมมองของรัฐ อคติของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ท าให้ศาสนจักร
คาทอลิกมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและกลยุทธ์ในงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเผชิญ ด้วยการก่อตั้งเอฟบีโอคาทอลิกที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ 
อย่างไรก็ตาม งานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์สังคมพัฒนาเชียงใหม่ตามเดิม  

งานตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชนและมิชชันนารีต่างประเทศที่เป็นบาทหลวงเจ้า
วัดก็ยังคงด าเนินต่อมาควบคู่กันเสมอ แม้กระทั่งใน ช่วงที่มีการก่อตั้ง คชพ. นั่นจึงท าให้เกิดค าถาม
ส าคัญว่าท าไม คชพ. ต้องถือก าเนิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2530 มาเพ่ิมเติมและแนวคิดที่สืบเนื่องจากการ
ท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองช่วงที่กล่าวมานี้ส่งอิทธิพลต่อแนวคิดในการท างานของ คชพ. 
อย่างไร (มีการประสานงานกันจริงระหว่างบุคลากรในศาสนจักร แต่ประเด็นในการท างานแตกต่างกัน
ออกไป) ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในบทที่ 5 และ 6 ต่อไป 

                                           
81 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ วันวร จะนู, บรรณาธิการ, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนใน

สังคมไทย (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 2555), 73-75. 
82 จอนิ โอ่โดเชา, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, หมู่บ้านหนองเต่า, 24 

พฤษภาคม 2558. 
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4.2.3 งานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ขององค์กรและหน่วยงานอ่ืน 
นอกจากงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของฝ่ายคาทอลิกแล้ว ยังมีงานพัฒนาของ

องค์กรอื่นด้วยที่ด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ องค์กรทางศาสนาของโปรเตสแตนต์ พระธรรม
จาริก องค์กรภาครัฐ รวมไปถึงเอ็นจีโออ่ืน ๆ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  

เมื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่างานแพร่ธรรมในเขตเมืองหลวงและพ้ืนที่ภาคกลาง
ของไทยไม่ประสบผลส าเร็จ มิชชันนารีโปรเตสแตนต์จึงมุ่งความสนใจไปยังพ้ืนที่ภาคเหนือ ทว่าก็ถูก
ปราบปรามจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มิชชันนารี โปรเตสแตนต์ประสบ
ความส าเร็จอย่างมากในการเปลี่ยนศาสนากลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย83 

 มิชชันนารีโปรเตสแตนต์กลุ่มแรกที่เริ่มเข้าไปท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ใน
ภาคเหนือของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 โดยมิชชันนารีคณะอเมริกัน แบ็บติส (The American Baptist 
Mission) ประกอบด้วยมิชชันนารี 6 ครอบครัว เริ่มงานกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสกอว์ (ปกา
เกอะญอ) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนก่อนเป็นกลุ่มแรก 84 พัทยา สายหู
กล่าวถึงงานของฝ่ายโปรเตสแตนต์ในระยะเริ่มแรกว่า  

องค์กรเอกชนที่ได้ให้ความสนใจและห่วงใยในความเป็นอยู่ของชาวเขามาตลอด
นับว่ามีอยู่น้อยมาก ดูเหมือนจะมีองค์กรมิชชันนารีคริสเตียนเท่านั้นที่สนใจ   
จริง ๆ. . .แม้ว่าจุดประสงค์ใหญ่ของมิชชันนารีคือการเผยแพร่ศาสนา แต่กิจกรรม
ของพวกมิชชันนารีก็มิได้มุ่งแต่ในแง่ศาสนาเท่านั้น กิจกรรมที่ครอบคลุมไปถึงงาน
ด้านการศึกษา การแพทย์ และการเกษตรด้วย ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าองค์กร
มิชชันนารีได้ติดต่อสัมพันธ์และปรับปรุงมาตรฐานชีวิตของชาวเขามาก่อน
องค์การของรัฐบาลแล้ว85   
ในเวลาต่อมาได้มีการตั้งศูนย์อนามัย โรงเรียนสอนภาษาในเขตพ้ืนที่เชียงใหม่ 

เชียงราย และแม่ฮ่องสอน รวมไปถึงการตั้งบ้านเยาวชนที่แม่สะเรียงและเชียงใหม่ ทั้ง 2 แห่งรองรับ

                                           

83  Charles F. Keyes, “Why the Thai Are Not Christians: Buddhist and 
Christian Conversion in Thailand,” in Conversion to Christianity: Historical and 
Anthropological Perspectives on a Great Transformation, ed. Robert W. Hefner 
(Berkeley: University of California Press, 1993). 

84 ชมรมศึกษาและวิจัยชาวเขา, บรรณาธิการ, วิจัยชาวเขา: 2512-2515 (พระนคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517). 

85 เรื่องเดียวกัน, 375-376. 
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เด็กได้แห่งละประมาณ 30-40 คน ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจากหมู่บ้านปกาเกอะญอที่ห่างไกลที่เข้ามา
เรียนในโรงเรียนของมิชชันนารีและโรงเรียนของรัฐในบริเวณใกล้เคียง 86 นอกจากนี้ยังมีมิชชันนารี
คณะโอเอ็มเอฟ (the Overseas Missionary Fellowship) ที่ได้เข้ามาท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า 
ลีซู ลาหู่ ม้ง เมี่ยน และปกาเกอะญอ  

  มิชชันนารีมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม      
ชาติพันธุ์มากกว่าหน่วยงานของรัฐไทย ทั้งยังได้เปรียบรัฐในแง่ประสบการณ์ที่มีกับกลุ่มชาติพันธุ์ รวม
ไปถึงมิชชันนารีเหล่านี้สามารถสื่อสารภาษาของบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ของ
บรรดามิชชันนารีโปรเตสแตนต์และรวมไปถึงคาทอลิกคือ การเดินทางที่ยากล าบากในการเข้าถึงกลุ่ม
ชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงและห่างไกล นั่นสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นและความเสียสละของบรรดา
มิชชันนารีเหล่านี้87 

หลังจากกลุ่มมิชชันนารีทั้งโปรเตสแตนต์และคาทอลิกได้เข้าไปท างานกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ในเวลาไล่เลี่ยกันรัฐบาลไทยก็เริ่มนโยบายพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์หรือที่เวลานั้นเรียกกันติดปาก
ว่า “ชาวเขา” ใน พ.ศ. 2494 ต ารวจตะเวนชายแดนได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดูแลและพัฒนา
ชาวเขา ซึ่งงานหลักในเวลานั้นก็คือ เรื่องการเพาะปลูกพืชทดแทนและก าจัดฝิ่น ต่อมาได้โอนไปอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์ งานของภาครัฐส่วนใหญ่เน้นการแก้ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นแนวทางการสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับแหล่งทุนมาจากมูลนิธิเอเชีย 
โดยมีการรายงานผลการท างานเป็นเอกสาร ท าให้ใน พ.ศ. 2506 มีการก่อตั้ง กองสงเคราะห์ชาวเขา 
สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ งานหลักคือ การส่งเสริมอาชีพ การศึกษาพยาบาล และการให้การศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญคือ ความพยายามในการจะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมี
ศูนย์วิจัยชาวเขาเป็นองค์กรส าคัญในการรวบรวมและสร้างองค์ความรู้88 

ฝ่ายศาสนาพุทธก็มีการเคลื่อนไหวในงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เช่นเดียวกัน ด้วย
ความริเริ่มของคุณประสิทธิ์ ดิศวัฒน์ เมื่อครั้งบวชเป็นภิกษุที่วัดเบญจมบพิตร ได้เสนอแนวคิดในการ
เผยแพร่ศาสนาพุทธในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ ซึ่งพระธรรมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร
ก็เห็นชอบด้วย จึงได้มีการหารือและก าหนดขั้นตอนวิธีการแพร่ธรรม นั่นจึงกลายเป็นที่มาของการ
บุกเบิกงานแพร่ธรรมในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ใน พ.ศ. 2508 ใช้ชื่อโครงการว่า “พระธรรมจาริก” และมี

                                           
86 เรื่องเดียวกัน, 376. 
87 เรื่องเดียวกัน, 379-380. 
88 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์, แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร โดย คณะ

พระธรรมจาริก ระยะ 5 ปี (2536-2540) (กรุงเทพฯ: นีลนาราการพิมพ์, 2535), 7-8. 
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แหล่งทุนเดียวกับองค์กรของภาครัฐคือ มูลนิธิเอเชีย โดยจะส่งพระออกไปประจ าอาศรมในพ้ืนที่
ห่างไกลตามหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาโดยการบวชเรียน ก่อนที่จะ
กลับมาประจ าอาศรม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของพระธรรมจาริกจะพบว่าความ
ต้องการที่แท้จริงคือ การลดจ านวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะรับเชื่อศาสนาคริสต์ อันเนื่องมาจากงานพัฒนา
ของฝ่ายนั้น ในส่วนของการสงเคราะห์และพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ก็มีกิจกรรมที่ไม่แตกต่างกับเอฟบีโอ
ของศาสนาคริสต์ทั้ง 2 นิกาย89 

นอกจากเอฟบีโอและภาครัฐแล้ว ตามที่ได้กล่าวถึงโดยสังเขปในบทที่ 3 เอ็นจีโอ
ของนักศึกษาและปัญญาชนในช่วงพุทธทศวรรษ 2510 เริ่มท างานพัฒนาชนบททั้งในรูปแบบของการ
ออกค่ายพัฒนาชนบทหรือเอ็นจีโอ ทว่าขบวนการนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์
บนพ้ืนที่สูงอย่างมากในช่วงที่หลบหนีเข้าป่าและถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ความสัมพันธ์กับ
ชาวบ้านเป็นไปในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน การได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าและคลุกคลีกับชาวบ้าน90 ท า
ให้บรรดานักศึกษาเหล่านี้เรียนรู้ ซึมซับ และเข้าใจวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น อันจะส่งผลดีต่องาน
พัฒนาของเอ็นจีโอในช่วงหลัง พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา  

เมื่อปัญหาคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง บรรดานักศึกษาที่เคยเป็นแนวร่วมกับฝ่าย
คอมมิวนิสต์ออกจากป่า หลายคนผันตัวเองมาเป็นนักพัฒนาชนบทและได้ท างานในรูปขององค์กร
พัฒนาเอกชนที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่ยังเคลื่อนไหว กระนั้นก็ตาม บทบาท
ของเอ็นจีโอในงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่โดดเด่นเท่าเอฟบีโอ ผู้วิจัยพิจารณาว่าเป็นผลมาจากปัจจัย 
2 ประการ ดังนี้ 1) ลักษณะความเป็นองค์กรศาสนาของเอฟบีโอที่มีฐานชาวบ้านที่นับถือศาสนานั้น ๆ 
ท าให้ง่ายต่อการสื่อสารกับชุมชน 2) งบประมาณในการด าเนินงานของเอฟบีโอที่มาจากขององค์กร
ศาสนาที่สามารถระดมทุนได้สะดวกกว่าเอ็นจีโอ อีกทั้งแหล่งทุนต่างประเทศก็มีแนวโน้มจะให้ทุนกับ
เอฟบีโอมากขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ดังที่กล่าวแล้วในบทที่ 3  

ในช่วงเวลาดังกล่าว งานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของทั้งเอ็นจีโอ เอฟบีโอ และภาครัฐ
ยังคงเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิติความเป็นอยู่ อันได้แก่ การปรับปรุงการเกษตร การแพทย์ และ
การศึกษา เริ่มแรกจะเป็นการพัฒนาในลักษณะของการสงเคราะห์91 กระนั้นก็ตาม จุดเปลี่ยนที่ส าคัญ

                                           
89 เรื่องเดียวกัน, 8-16. 
90 นิพจน์ เทียนวิหาร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน, 9 พฤศจิกายน 2558. 
91 ยุกติ มุกดาวิจิตร, อ่าน “วัฒนธรรมชุมชน” วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์

นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2548), 57-58. 
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เกิดขึ้นในช่วงหลัง พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ที่เปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์เป็นแนวทางที่เน้นการ
พ่ึงตนเองของชุมชน เมื่อพิจารณาจากบริบทแวดล้อมของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเห็นว่ามีปัจจัย
ที่ส าคัญคือ 1) ความล้มเหลวของการพัฒนากระแสหลักที่เน้นบทบาทของภาครัฐและการสั่งการแบบ
บนลงล่าง 2) การปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกศาสนา โดยเฉพาะคาทอลิกที่มีการปรับตัวเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ ไหลบ่าเข้าไปในชุมชน 
ดังนั้น งานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางการพัฒนาแทนการสงเคราะห์ ทั้งยังมี
ความร่วมมือระหว่างเอฟบีโอของศาสนาต่าง ๆ กับเอ็นจีโอ ร่วมกันสร้างเป็นเครือข่ายที่มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 

ทั้งเอฟบีโอและเอ็นจีโอที่มีความเคลื่อนไหวและกิจกรรมในการท างานร่วมกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ ช่วง 2 ทศวรรษแรก นอกจากการสงเคราะห์แล้ว ยังมีความพยายามของทั้งนักพัฒนา
และนักวิชาการในการตอบโต้การพัฒนากระแสหลักที่เบียดขับกลุ่มชาติพันธุ์ให้กลายเป็นคนชายขอบ
มากยิ่งขึ้น ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่าเป็นกระบวนการต่อสู้ช่วงชิงความหมาย ที่ไม่ได้
พยายามช่วงชิงอ านาจทางเศรษฐกิจหรืออ านาจทางกายภาพ ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือสร้างพลังในการต่อสู้กับ
กระแสวัฒนธรรมภายนอกที่ถาโถมเข้ามาและภาพลักษณ์ที่รัฐสร้างให้เป็น “ผู้ร้าย” ท าลายป่าและค้า
ยาเสพติด92 อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์งานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของศาสนจักรคาทอลิก รวมไปถึง
เอ็นจีโอในช่วง พ.ศ. 2523-2533 จึงเน้นแนวทางงานพัฒนาแบบชุมชนมีส่วนร่วม และสร้างทุนทาง
สังคมของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือต่อสู้กับแนวทางของฝ่ายรัฐ 

อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
ความเป็นจริงในสังคม ท าให้ต้องมีการยอมรับเงื่อนไขของรัฐ และปรับเปลี่ยนแนวทางงานพัฒนากลุ่ม
ชาติพันธุ์ตามที่จะกล่าวถึงในบทที่ 5 และ 6 และแม้ว่างานพัฒนาตามแนวทางเดิมจะยังคงด าเนิน
ต่อไป ทว่าจ าเป็นต้องมีองค์กรเฉพาะทางเข้ามาท าหน้าที่ เฉพาะ เพ่ือขับเคลื่อนให้งานพัฒนากลุ่ม  
ชาติพันธุ์เป็น “การพัฒนาคนทั้งครบ” ทั้งยังเป็นช่วงที่สามของงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นหลักฐาน
ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวคิดในการท างานของภาคประชาสังคมที่หันมาเรียกร้องและ
กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของฝ่ายรัฐ ทั้งยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตอบโต้
กระแสหลักของชายขอบ ที่เดิมใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาคัดง้างกับฝ่ายรัฐและคนส่วนใหญ่ของสังคม 
ทว่ากลับเริ่มยอมรับอ านาจรัฐบางส่วน โดยเฉพาะในเรื่อง “สิทธิ” ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต
อย่างสมศักดิศรีความเป็นมนุษย์

                                           
92 อานันท์ กาญจนพันธุ์, ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม: การทะลุกรอบ

และกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548). 



108 
 

 

บทที่ 5 
ก าเนิดคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 

 
อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้าว่าคณะนักบวชคาทอลิกและศูนย์สังคมพัฒนา

เชียงใหม่ท างานแพร่ธรรมและงานพัฒนาในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์มาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษก่อนที่จะมี
การก่อตั้ง คชพ. ในฐานะเอฟบีโอคาทอลิก แม้ว่าจะไม่ใช่เอฟบีโอองค์กรแรกของศาสนจักรคาทอลิก
ไทยก็ตาม แต่ก็น่าสนใจว่าเหตุใด คชพ. จึงถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2532-2534 ทั้งท่ีมีองค์กร
คาทอลิกท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ก่อนแล้ว นั่นสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกได้
อย่างชัดเจนจากตัวอย่างของเอฟบีโอที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์นี้ 

คชพ. ในฐานะเอฟบีโอคาทอลิกของไทยเป็นหนึ่งในภาคประชาสังคม ตามความคิดของ
อุทัย ดุลยเกษมมองว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม (social phenomenon) และขบวนการทางสังคม 
(social movements) รูปแบบหนึ่ง การจะท าความเข้าใจการด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรในลักษณะนี้จ าเป็นต้องพิจารณาบริบทแวดล้อมทั้งด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมไปถึง
วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ กล่าวโดยสรุปคือ “. . . การด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรพัฒนาเอกชนว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการของสังคมไทยที่ผ่านมาและที่
ก าลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต” เมื่อปัจจัยแวดล้อมองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่ง
ส าคัญคือ การปรับตัวขององค์กรลักษณะนี้ซึ่งก็รวมถึง คชพ. นั้นจะท าอย่างไรให้มีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เสียเปรียบในสังคมอันเป็นจุดมุ่งหมายดั้งเดิมขององค์กรภาคประชา
สังคมนี1้ 

ดังนั้น ในบทนี้จะพิจารณาบริบทแวดล้อมของทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนจักรเพ่ือเผยให้
เห็นถึงความจ าเป็นที่ คชพ. ต้องถือก าเนิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) บริบทที่เป็นปัญหาต่อ
กลุ่มชาติพันธุ์ 2) บริบทแวดล้อมของศาสนจักรคาทอลิกทั้งในและนอกประเทศไทย และ 3) บริบทที่
สนับสนุนให้เกิดองค์กรที่ท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และที่ท าให้แวดวงวิชาการหันกลับมาให้ความ
สนใจประเด็นปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญมากขึ้น บริบทแวดล้อมเหล่านี้ท าให้เกิดความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มชาติพันธุ์เองร่วมกับเอฟบีโอและเอ็นจีโอ เนื่องจากบริบทแวดล้อมเหล่านี้มี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ผู้วิจัยจะน าเสนอบริบทแวดล้อมดังกล่าวเพ่ือชี้ให้เห็นการปรับตัวในงาน

                                           
1 อุทัย ดุลยเกษม, “วัฒนธรรมส าหรับองค์กรพัฒนาเอกชนกับความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย,” (ปาฐกถาพระยาอนุมานราชธนอนุสรณ์ อันดับ 2 ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, 
14 ธันวาคม 2533). 
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พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของฝ่ายคาทอลิกอย่างชัดเจน จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่การก าเนิดและรายละเอียด
โครงสร้างบริหารงานของ คชพ. ต่อไป  

 
5.1 บริบทแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนเกิดคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 

 
ส าหรับปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยต้องเผชิญมีความแตกต่างกันในแต่ละ

ช่วงเวลา ปัญหาส่วนหนึ่งที่ส าคัญมาจากภายนอก นั่นคือ นโยบายและมุมมองของรัฐบาลไทยที่มีต่อ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาช่วงเวลาตั้งแต่มิชชันนารีคาทอลิกเริ่ม
เข้าไปแพร่ธรรมในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือของไทย ซึ่งใกล้เคียงกับที่รัฐไทยเริ่มด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายพัฒนาชาวเขาหลัง พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา 
จนกระท่ังถึงก่อนการถือก าเนิดขึ้นของ คชพ. ใน พ.ศ. 2534 โดยในช่วงเวลา 3 ทศวรรษนี้มีจุดเปลี่ยน
ส าคัญที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ฝ่ายคาทอลิกริเริ่มก่อตั้ง คชพ.  

 
5.1.1 บริบทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะแบ่งบริบทแวดล้อมก่อนการเกิด คชพ. ออกเป็น 2 ประเด็น 
ได้แก่ 1) บริบทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ  และ 2) บริบทการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติและกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีรายละเอียดดังนี้ 

ก่อนหน้าที่มิชชันนารีทั้งฝ่ายโปรเตสแตนต์และคาทอลิกจะเข้าไปแพร่ธรรมในหมู่
กลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงห่างไกล ปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญคือ เรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ทั้ง
เรื่องสาธารณูปโภค การศึกษา และการแพทย์ ซึ่งอาจเป็นปัญหาในสายตาของบรรดามิชชันนารี แต่
ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเผชิญคือ ปัญหาความขาดแคลนและยากไร้ อย่างที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 4 แล้วว่า 
งานของมิชชันนารีนอกจากแพร่ธรรมแล้ว งานเร่งด่วนคือ การบรรเทาความยากไร้นี้  

แม้ว่ารัฐบาลไทยจะถูกโจมตีว่าด าเนินนโยบายการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมระหว่าง
เมืองกับชนบทที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดากลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง แต่เมื่อพิจารณางาน
พัฒนาของรัฐจะพบว่ามีการด าเนินการสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ในระยะนั้นเป็นการ
จดัการสงเคราะห์ให้กับชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลที่ยากไร้ หน่วยงานแรกที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปดูแล
กิจการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์คือ กรมประชาสงเคราะห์ จะเห็นได้ว่ารัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ก่อนการพัฒนาตามแผนจะเริ่มต้นขึ้น ในเวลาต่อมาต ารวจตระเวนชายแดนก็ได้เข้ามา
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สนับสนุนงานของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งต ารวจตระเวนชายแดนเองก็ท าการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว2 

หน่วยงานแรกที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพ่ือดูแลกิจการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง
โดยเฉพาะ ใน พ.ศ. 2502 คือ คณะกรรมการชาวเขา มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับดูแลการตัดไม้ท าลาย
ป่าและต้นน้ า การท าเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ การปลูกและเสพฝิ่น ตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อย
ตามแนวชายแดน ในเวลานั้นรับผิดชอบดูแล 6 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ ม้ง เมี่ยน 
และลีซู การเกิดขึ้นของคณะกรรมการนี้ ท าให้กรมประชาสงเคราะห์ เปลี่ยนไปท าหน้าที่คอย
ประสานงานระหว่างองค์กรที่เข้าไปให้การสงเคราะห์และพัฒนาในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล กระทั่ง พ.ศ. 
2503 จึงได้มีการก่อตั้งนิคมสร้างตนเองและสงเคราะห์ชาวเขาใน 4 จังหวัดที่ติดชายแดนประเทศ
เพ่ือนบ้านและมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนมาก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และตาก ซ่ึง
ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาในแต่ละจังหวัด3 

การสงเคราะห์และพัฒนาตามแนวทางของคณะกรรมการชาวเขาที่ มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกของกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงจากการท า “ไร่เลื่อน
ลอย” ที่เชื่อว่าเป็นการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า ให้เป็นการเกษตรแบบอนุรักษ์ที่มีการท านุ
บ ารุงดินอย่างสม่ าเสมอควบคู่ไปกับการเพาะปลูก การที่จะท าเช่นนั้นจ าเป็นจะต้องท าให้กลุ่ม         
ชาติพันธุ์อยู่ติดที่ เลิกการท าไร่เลื่อนลอย ดังนั้น จึงมีโครงการจัดตั้งชุมชนถาวรให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
เพ่ือให้สะดวกต่อการพัฒนา “โครงการนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา” จึงได้ถือก าเนิดขึ้นเพ่ือหา
แหล่งที่อยู่อาศัยถาวร พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ การศึกษา และสาธารณะสุขให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เริ่มจากชุมชนที่ดอยมูเซอร์ จังหวัดตาก ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดอยภูลมโล 
จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย และม่อนแสนใจ จังหวัดเชียงราย4 

                                           
2 Elawat Chandraprasert, “The Impact of Development on the Hilltribes 

of Thailand,” in Development or Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast 
Asia, ed. Don McCaskill and Ken Kampe (Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1997), 
84. 

3 Ibid., 84-85. 
4 รัตนาพร เศรษฐกุล, พิริยะ สีหะกุลัง และ อุทิศ ช านิบรรณการ, โครงการสิทธิชุมชน

ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย: อดีตและปัจจุบัน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ชุดโครงการสิทธิ

ชุมชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน : การศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิ
ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), 173-174. 
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ต่อเนื่องจากการก่อตั้งคณะกรรมการชาวเขา ใน พ.ศ. 2506 รัฐได้จัดตั้ง กอง
สงเคราะห์ชาวเขาและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาขึ้นในจังหวัดตาก เชียงใหม่ เชียงราย และ
แม่ฮ่องสอน โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ทั้งนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่อนามัย
เป็นหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการหมู่บ้านเป้าหมาย ต่อมาอีก 2 ปี จึงริเริ่มให้มีหน่วยงานที่จะ
ท าการศึกษาและวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพวกเขาซึ่งใน
เวลานั้นยังมีอยู่น้อยมากและส่วนใหญ่ก็เป็นงานของนักวิชาการต่างประเทศ ดังนั้น ศูนย์วิจัยชาวเขาจึง
ได้ถือก าเนิดข้ึน ในเวลาต่อมาเปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยชาวเขา ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่5 

นอกจากนี้ยังมีโครงการหลวงเริ่มเข้าถึงหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ที่ห่างไกลตั้งแต่ 
พ.ศ. 2512 จุดมุ่งหมายในระยะเริ่มต้นของโครงการนี้คือ เพ่ือศึกษาค้นคว้า ช่วยเหลือ และให้
ค าแนะน าแก่กลุ่มชาติพันธุ์ให้หันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทนฝิ่น6 อย่างไรก็ตาม ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ได้
กล่าวถึงโครงการหลวงในงานของเขาว่าเป็นความพยายามท าให้กลุ่มชาติพันธุ์เกิดความจงรักภักดีและ
ความรู้สึกผูกพันกับรัฐชาติไทยผ่านสถาบันพระมหากษัตริย์7 ซึ่งเมื่อเข้าสู่หลัง พ.ศ. 2513 โครงการ
หลวงก็มีส่วนส าคัญในการเข้าถึงกลุ่มชาติพันธุ์และสกัดก้ันไม่ให้เข้าเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ 

ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2513-2523 รัฐมีการจัดตั้งหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (The National 
Environment Board) ก่อตั้งใน พ.ศ. 2518 มีบทบาทในการดูแลการจัดการต้นน้ าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ถัดมาใน พ.ศ. 2520 ได้ก่อตั้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (The Office of the Narcotics Control Board) เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและขจัดการปลูก
ฝิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง8 

                                           
5 เรื่องเดียวกัน, 174-175. 
6 โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม 12 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2516). 
7 Gehan Wijeyewardene, ed., Ethnic Groups across National Boundaries in 

Mainland Southeast Asia, Social Issues in Southeast Asia (Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1990), 154. 

8 Elawat Chandraprasert, “The Impact of Development on the Hilltribes 
of Thailand,” in Development or Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast 
Asia, ed. Don McCaskill and Ken Kampe (Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1997), 
84-85. 
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รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เป็นพิเศษภายหลังเหตุการณ์
ล้อมปราบนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 นักศึกษาบางส่วนได้เข้าเป็น
แนวร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและหนีการปราบปรามเข้าป่า โดยเฉพาะป่าในพ้ืนที่สูง
เขตจังหวัดน่าน เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับแนวร่วมคอมมิวนิสต์ไม่เว้นวันกลุ่มชาติพันธุ์
ที่อาศัยบนพ้ืนที่สูงต้องเผชิญหน้ากับทางเลือก เนื่องจากทั้งฝ่ายทหารและคอมมิวนิสต์ต่างก็พยายาม
โน้มน้าวให้ชาวบ้านมาเข้าพวก ซึ่งบางส่วนก็เป็นอาสาสมัครให้กับฝ่ายทหาร บางส่วนก็เข้าเป็นแนว
ร่วมกับคอมมิวนิสต์ ทั้งยังเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ท าให้คอมมิวนิสต์ในจังหวัดน่านปักหลักต่อสู้ได้เป็น
เวลานาน เพราะชาวบ้านเป็นผู้สนับสนุนเสบียงอาหาร9 ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงเริ่มตระหนักว่างาน
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์มีความจ าเป็นในแง่ยุทธศาสตร์การสกัดแนวร่วมคอมมิวนิสต์ 

คณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ที่
ท ากับกลุ่มชาติพันธุ์ในเวลานั้นเสียใหม่ โดยพยายามรวมกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย 
ผ่านการให้สิทธิที่เท่าเทียมและให้สามารถคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติตามความเชื่อของพวก เขา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายไปปฏิบัติคือ กรมประชาสงเคราะห์ที่จะคอยประสานงานกับ
คณะกรรมการชาวเขาทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด10 นโยบายนี้ในทางทฤษฎีสะท้อนให้เห็นความ
พยายามในการจะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม (multicultural) ของรัฐไทยอยู่บ้าง แม้ว่าเมื่อพิจารณาจาก
ผลในทางปฏิบัติกลับมีผลให้กลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นชายขอบของสังคมไทยโดยสมบูรณ์ก็ตาม 

ปัญหาคอมมิวนิสต์ดังกล่าวท าให้บทบาทของเอ็นจีโอในงานพัฒนาชนบทหมดไป
ในระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. 2519-2523 ท าให้เอฟบีโอโดยเฉพาะของคาทอลิกเริ่มมีบทบาทน าในงาน
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภายหลัง พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา ตามที่ได้กล่าวถึงรายละเอียดไว้ในบท
ที่ 4 เรื่องงานพัฒนาของบาทหลวงท้องถิ่นตามแนววัฒนธรรมชุมชน ภายหลังที่บรรดานักเคลื่อนไหว
ผันตัวเองมาเป็นนักพัฒนาเอกชน บทบาทเอ็นจีโอจึงเฟ่ืองฟูขึ้นอีกครั้ง โดยการพัฒนาในช่วงนี้มี
ลักษณะของการวางแผนงานตามโครงการเพ่ือเข้าไปท างานในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ บุคลากรที่

                                           
9 Sommart Sukonthaphathipak, “Recollections of the Hill Tribes,” in 

Development or Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast Asia, ed. Don 
McCaskill and Ken Kampe (Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1997), 61–82. 

10 Elawat Chandraprasert, “The Impact of Development on the Hilltribes 
of Thailand,” in Development or Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast 
Asia, ed. Don McCaskill and Ken Kampe (Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1997), 
83–96. 
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ท างานในพ้ืนที่จะสังกัดองค์กรขนาดใหญ่ กิจกรรมที่ท าในชุมชนช่วงเวลานั้นทั้งของเอ็นจีโอและ      
เอฟบีโอจะเน้นแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการเกษตรแผนใหม่หรือเกษตรกรรมทางเลือกและงาน
ด้านทรัพยากร ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมานักพัฒนาเอกชนจะตระหนักได้ว่าการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชนบทซึ่งรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างแท้จริง 11 ท าให้
แนวทางงานของเอ็นจีโอและเอฟบีโอในช่วงต่อมามีการเปลี่ยนแปลง ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป 

นอกจากการพัฒนาโดยรัฐและงานพัฒนาขององค์กรทางศาสนาคริสต์แล้ว ยังมี
โครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แหล่งเงินทุนมาจากต่างประเทศที่เข้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2523-2533 
เริ่มจากธนาคารโลกได้ให้งบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมภาคเหนือ (Northern 
Agriculture Development Project) โดยโครงการนี้ เน้นพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ ในมิติสังคมและ
เศรษฐกิจ กระนั้นก็ตาม ประเด็นหลักที่โครงการนี้เน้นก็คือ การพัฒนาที่ดินและป่าไม้ ในเวลาเพียงไม่
นานแหล่งทุนก็หลั่งไหลเข้ามา เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงไทย-เยอรมัน (Thai-German Highland 
Development Programme) โครงการพัฒนาที่สูงไทย-นอร์เวย์ (Thai-Norwegian Church Aid 
Highland Devenlopment Project) ทั้งสองต่างมุ่งลดการปลูกฝิ่นและจ านวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดยา
เสพติด12  

สืบเนื่องมาจากแนวทางการพัฒนาในช่วงสงครามเย็นที่ประเทศโลกที่หนึ่งให้การ
สนับสนุนทุนในการพัฒนาแก่บรรดาประเทศโลกที่สาม ส าหรับประเทศไทยแม้ว่าปัญหาคอมมิวนิสต์
หลัง พ.ศ. 2523 จะสิ้นสุดลงไปแล้ว แต่ยังมีปัญหาอีกจ านวนมากที่ยังรอการจัดการ โดยเฉพาะภาครัฐ
เองที่กลายเป็นปัญหาส าคัญ เป็นเหตุให้ในเวลานั้นภาคประชาสังคมมีบทบาทโดดเด่นอย่างมาก 
รวมถึงบริบทการเมืองระหว่างประเทศการแข่งขันระหว่างโลกที่หนึ่งและโลกท่ีสองก็ยังคงด าเนินต่อไป 
ท าให้เงินทุนในการพัฒนายังคงหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยและบรรดาประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ไม่

                                           
11 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, “ภาพรวมงานพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ,” 

ใน บันทึกลับ NGOs: ก าเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ, บรรณาธิการโดย 
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (เชียงใหม่: คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.
เหนือ) สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543), 24–62. 

12 Elawat Chandraprasert, “The Impact of Development on the Hilltribes 
of Thailand,” in Development or Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast 
Asia, ed. Don McCaskill and Ken Kampe (Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1997), 
85. 
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ว่าจะเป็นเงินทุนจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรผู้ให้ทุน องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น13 เอฟบีโอ
และเอ็นจีโอในไทยเป็นผู้รับทุนเป็นหลักในช่วงเวลานี้ แตกต่างจากช่วงก่อนหน้าที่รัฐบาลจะเป็นผู้รับ 

ประกอบกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลกระทบมาจากแนวทางการ
พัฒนาช่วงก่อนหน้ากลายเป็นประเด็นส าคัญในระดับโลกตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 
2523-2533) เป็นต้นมา แม้ว่าจะมีการถกเถียงเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้ในการประชุมที่กรุงสตอกโฮล์ม 
(ค.ศ. 1972) แต่ในปี ค.ศ. 1980 เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร ได้แก่ สหภาพระหว่างประเทศเพ่ือ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (the International Union for the Conservation 
of Nature)  กองทุนสัตว์ป่ า โลกสากล  ( the World Wildlife Fund or WWF)  และโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme or UNEP) โดยมี
เป้าหมายเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development)14 การขบคิดเก่ียวเนื่องกับปัญหา
จากการพัฒนาและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมน าไปสู่แหล่งทุนจากองค์กรให้ทุนต่างประเทศที่
หลั่งไหลเข้ามาในช่วงหลัง พ.ศ. 2523 มีเป็นจ านวนมากและเน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ
แนวทางการพัฒนาทางเลือก นอกจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงไทย-เยอรมันกับโครงการพัฒนาที่สูง
ไทย-นอร์เวย์ ยังมีทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา 
(United States Agency for International Development or USAID) Oxfam NOVIB เป็นต้น15 
เมื่อพิจารณาจะพบว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับการก่อก าเนิดของแนวทางวัฒนธรรมชุมชนที่ทางฝ่าย
คาทอลิกร่วมบุกเบิกกับนักวิชาการและนักพัฒนาชุมชน อันเป็นช่วงที่ภาคประชาสังคมไทยเริ่มกลับมา
มีกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับแหล่งทุนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในเวลานั้น 

                                           
13 Gawin Chutima, “Funding for NGOs in Thailand: The Politics of Money 

in the Nonprofit Sector,” in The NGO Way: Perspectives and Experiences Form 
Thailand (Bangkok: Institute of Developing Economies, Japan External Trade 
Organization, 2004), 61–98. 

14 John Drexhage and Deborah Murphy, “Sustainable Development: From 
Brundtland to Rio 2012,” United Nations, 
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-
6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf (accessed August 4, 2016). 

15 G. Lamar Robert and Ronald D. Renard, eds., Data Requirements for 
Highland and Farming System Development (Chiang Mai: Payap Research Center, 
1986). 
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ส าหรับภาครัฐใน พ.ศ. 2525 มีการก่อตั้งองค์กรที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับสัญชาติ
ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์คือ คณะกรรมการเพ่ือการแก้ปัญหาความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับชาวเขา
และการเพาะปลูกพืชเสพติด กระนั้นก็ตาม องค์กรนี้ยังคงรับผิดชอบเรื่องก าจัดการปลูกและเสพฝิ่น 
รวมไปถึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ แต่นัยส าคัญขององค์กรนี้คือ การเริ่ม
กลับมาใส่ใจเรื่องสัญชาติไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ภายหลังโครงการส ารวจประชากรชะงักไปหลัง พ.ศ. 
2517 เพราะรัฐก าลังพะวงอยู่กับปัญหาคอมมิวนิสต์16 

เมื่อภัยคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงท าให้ปัญหาความมั่นคงไม่ได้รบกวนใจรัฐบาลไทยอีก
ต่อไป จึงเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับเรื่องยาเสพติดและปัญหาทรัพยากรมากขึ้น จากเดิมที่ทหารเป็น
ฝ่ายดูแลกิจการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สู งในช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทั่ง พ.ศ. 2529 
คณะรัฐมนตรีจึงได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการประสานงานกิจการชาวเขาและการลดการปลูกพืชเสพติด
ภายใต้การก ากับดูแลของกองทัพภาคที่ 317 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหลัง พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา อดีต
แนวร่วมคอมมิวนิสต์ออกจากป่าและหันกลับมาเป็นนักพัฒนาเอกชน ท าให้มีการเพ่ิมขึ้นของเอ็นจีโอ
จ านวนมาก ประกอบกับองค์กรให้ทุนจากต่างประเทศสนับสนุนทุนในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือลด
ปัญหาการปลูกพืชเสพติดมากขึ้นตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2523 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ท าให้รัฐต้อง
จัดตั้งองค์กรกลางเพ่ือประสานและควบคุมดูแลเอ็นจีโอที่ให้บริการแก่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้18 

                                           
16 Ibid., 87; สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ชายขอบนิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), 

57. 

17 Elawat Chandraprasert, “The Impact of Development on the Hilltribes 
of Thailand,” in Development or Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast 
Asia, ed. Don McCaskill and Ken Kampe (Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1997), 
84-87. 

18 รัตนาพร เศรษฐกุล, พิริยะ สีหะกุลัง และ อุทิศ ช านิบรรณการ, โครงการสิทธิชุมชน
ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย: อดีตและปัจจุบัน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ชุดโครงการสิทธิ

ชุมชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน : การศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิ
ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), 196; ชัชวาลย ์
ทองดีเลิศ, บรรณาธิการ, บันทึกลับ NGOs: ก าเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 
(เชียงใหม่: คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ) สถาบัน
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543), 85. 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นความต่อเนื่องของงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยรัฐ
และเอ็นจีโอทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดยมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในแต่ละช่วงเวลาอันเนื่องมาจากปัญหาการเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศ กระนั้นก็ตาม 
การพัฒนาเหล่านี้ก็ถูกควบคุมโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ภายใต้แนวคิด
หลักคือ การอพยพชาวเขาให้อยู่ พ้ืนราบ ตั้งหลักแหล่งถาวร จัดหาบริการทางการศึกษาและ
สาธารณสุข ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝิ่น โดยแผนพัฒนาฯ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 
2515-2524 จะเพ่ิมประเด็นเรื่องการกลมกลืนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเข้ามา อัน
เนื่องจากปัญหาการเมืองในเวลานั้นอย่างที่ได้กล่าวข้างต้น19 และแม้ว่าต่อมาทุกภาคส่วนจะเริ่ม
ตระหนักถึงผลเสียของการพัฒนาที่ผ่านมาและเริ่มบรรจุนโยบายที่ค านึงถึงวัฒนธรรมชุมชนของ
ชาวบ้านในแผนการพัฒนามากขึ้นโดยสะท้อนออกมาผ่านแผนพัฒนาฯ ช่วง พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ที่
หันมาให้ความส าคัญกับชุมชนมากขึ้น ทว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ครั้ง
หนึ่งเคยมีวิถีชีวิตแนบแน่นกับธรรมชาติบนพื้นที่สูงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมิอาจหวนคืนได้แล้ว อย่าง
น้อยที่สุดคือ แนวคิดเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข และการประกอบอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ในรุ่น
หลังดังจะได้กล่าวถึงต่อไป 

เนื่องจากแนวทางการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นโดยเฉพาะช่วงก่อน พ.ศ. 2523 
เป็นไปตามแบบการพัฒนากระแสหลัก ซึ่งเป็นการน าเข้าแนวคิดเรื่อง “การพัฒนา” (development) 
จากประเทศโลกที่หนึ่งอันสัมพันธ์กับแนวคิดการท าให้ทันสมัย (modernization) ซึ่งเน้นการพัฒนา
ให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่วัดผลโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National 
Product or GNP) เพราะเชื่อว่า ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นจะหลั่งไหลลงไปสู่ชนบท จึงเกิดการพัฒนาตาม
แผนมาตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา แต่เพียงทศวรรษเดียวแห่งการพัฒนาก็เริ่มเห็นปัญหาการ
พัฒนาที่เน้นเฉพาะเศรษฐกิจ จึงปรับเปลี่ยนแนวทางโดยให้ความส าคัญกับความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
และการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น20  

จากแนวคิดการพัฒนาให้ทันสมัยซึ่งไทยได้รับมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา
ประเทศ รวมไปถึงการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง เพ่ือมุ่งให้พวกเขามีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

                                           
19 เรื่องเดียวกัน, 176-180, 188-190. 
20 Don McCaskill, “From Tribal Peoples to Ethnic Minorities: The 

Transformation of Indigenous Peoples: A Theoretical Discussion,” in Development or 
Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast Asia, ed. Don McCaskill and Ken 
Kampe (Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1997), 26–60. 
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และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา 
จึงมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ห่างไกล นั่นคือ การสร้างถนนหนทางและการ
เดินไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน ความเจริญที่เข้ามานั้นเสมือนใบเบิกทางให้กับการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ รวมไป
ถึงทุนนิยมและวัตถุนิยามจากโลกภายนอกที่สามารถถาโถมเข้าใส่ชุมชนได้อย่างสะดวกดาย21 

ทว่ามุมมองของรัฐและนักพัฒนาเอกชนที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงเป็นเชิง
ลบและไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานการท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ต่างมองว่าวิถีชีวิตที่
เรียบง่ายของชาวเขาเป็นความล้าหลัง ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหากับสังคมโดยส่วนร่วม ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องจัดหาสิ่งที่เห็นว่าดีกว่าให้กับพวกเขา22 นอกจากจัดการสงเคราะห์แล้ว ใน
ระยะแรกรัฐยังพยายามควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์ในอยู่ติดที่ไม่เคลื่อนย้ายเพราะเชื่อว่าท าให้เกิดการตัดไม้
ท าลายป่า แต่แนวทางการพัฒนาดังกล่าวขัดกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา กล่าวคือ เดิมทีกลุ่ม      
ชาติพันธุ์เหล่านี้มีระบบการผลิตแบบครัวเรือน ใช้แรงงานสมาชิกในครอบครัวท าการเกษตรเพ่ือยังชีพ 
พวกเขาจะท าเกษตรบทที่ดินซึ่งมีการรับรองสิทธิโดยชุมชน วิถีชีวิตยึดโยงกับวัฒนธรรม ความเชื่อ 
และประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทั้งยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นภายในชุมชน กระนั้นก็
ตาม พวกเขามีความสัมพันธ์กับภายนอกทั้งชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ รวมไปถึงความสัมพันธ์กับรัฐ
ไทยอยู่ตลอดระยะเวลา23 

การพัฒนาโดยการอพยพชาวเขาลงสู่ พ้ืนราบบนที่ดินที่รัฐจัดหา บ่อยครั้ง
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนเดิมที่ตั้งถิ่นฐานมาก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเมือง ประกอบ
กับที่ดินที่จัดหาให้นั้นไม่อุดมสมบูรณ์มากพอ โดยเฉพาะกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการค้า24 การ
พัฒนาในลักษณะดังกล่าว วนัช พฤกษะศรี อดีตผู้อ านวยการศูนย์วิจัยชาวเขาคนแรกกล่าวถึงความไม่
สอดคล้องของการพัฒนากับสภาพที่แท้จริงของกลุ่มชาติพันธุ์ว่า “‘ปัญหาของชาวเขา’ คือ ปัญหาที่
ชาวเขาเองตระหนักด้วยตนเอง ส่วน ‘ปัญหาชาวเขา’ คือ ปัญหาที่คนภายนอกมองเห็นโดยที่ชาวเขา

                                           
21 รัตนาพร เศรษฐกุล, พิริยะ สีหะกุลัง และ อุทิศ ช านิบรรณการ, โครงการสิทธิชุมชน

ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย: อดีตและปัจจุบัน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ชุดโครงการสิทธิ

ชุมชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน : การศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิ
ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), 5. 

22 เรื่องเดียวกัน, 167. 
23 เรื่องเดียวกัน, 168-169. 
24 เรื่องเดียวกัน, 169. 
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เองอาจไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาก็ได้” ซึ่งในแง่นี้ผู้วิจัยมองว่า “ปัญหาชาวเขา” ในมุมมองของรัฐและ
นักพัฒนาในที่สุดก็น าไปสู่ “ปัญหาของชาวเขา” ตามแนวคิดของวนัช25  

การพัฒนาโดยรัฐและเอ็นจีโอระหว่างประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยเฉพาะ
หลัง พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าเน้นก าจัดการปลูกฝิ่นและส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทน ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ฝิ่นเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นรายได้หลักมาช้านาน นอกจากเป็นพืช
เศรษฐกิจแล้วฝิ่นยังมีความส าคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ในแง่การเป็นยารักษาโรค ทั้งยังถูกใช้ในพิธีกรรม
ต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์26 การเข้ามาของโครงการพัฒนาเหล่านี้ได้น าพืชเศรษฐกิจ เช่น แอปเปิ้ล 
สาลี่ ท้อ ดอกแกลดิโอลัส กาแฟ สลัดแก้ว กะหล่ าม่วง ฯลฯ เข้ามาให้ชาวเขาทดลองปลูกพร้อมกับ
จ ากัดพ้ืนที่เพาะปลูกของกลุ่มชาติพันธุ์ แต่เพ่ิมผลผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้าช่วย 
ได้แก่ ปุ๋ย สารเคมี เป็นต้น การพัฒนาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ท าให้ความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์
หมดไป เนื่องจากพืชที่ปลูกเน้นเป็นผลผลิตเพ่ือการค้า ขาดความหลากหลายในการเป็นอาหาร เมื่อ
ผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจไม่ได้ผลดี การกู้ยืมเงินเพ่ือน ามาลงทุนในเทคโนโลยีการเกษตรก็กลายเป็นหนี้
ก้อนโต27 

ส าหรับเรื่องการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์และการใช้เทคโนโลยี
กับสารเคมีในการเกษตรนั้นมีความสัมพันธ์กับเรื่องการศึกษาของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยิ่ง จาก
ค าบอกเล่าของคุณสุนทร เมื่อการพัฒนาและทุนนิยมเข้าถึงกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบกับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ท าให้บรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่างมุ่งหวังที่จะส่งเสียบุตรหลานของตนเองให้มีโอกาสร่ าเรียนใน
ระดับสูงที่สุดเท่าที่จะมีก าลังส่งได้ นั่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาที่ท า
กินในชุมชน เท่ากับว่าพวกเขาจ าเป็นต้องหารายได้เพ่ิมขึ้น การปลูกพืชไร่นาสวนผสมที่ไว้เก็บกิน
ตามเดิมไม่ตอบสนองต่อความต้องการอีกต่อไป พวกเขาจึงหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือจ าหน่ายที่ส าคัญ
คือ ข้าวโพด บางรายขยายขนาดแปลงเพาะปลูกจนแทนที่พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ ท าให้วิถีชีวิตของพวกเขา
ต่างต้องพ่ึงพารายได้จากพืชเชิงเดี่ยวนี้เพียงอย่างเดียว และเมื่อไม่สามารถขยายพ้ืนที่เพาะปลูกได้อีก
ต่อไปก็จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้ง

                                           
25 เรื่องเดียวกัน, 169. 
26 พันธ์สูรย์ ลดาวัลย์, ม.ล., “ชาวเขาในประเทศไทย,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 

ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย หน่วยที่ 8-15 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 175–246. 

27 เตือนใจ ดีเทศน์, แม่จัน สายน้ าที่ผันเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2543), 
238-240. 
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ยังมีต้นทุนที่สูงมากขึ้นเสี่ยงต่อการขาดทุนและเป็นหนี้สินหากการเพาะปลูกในฤดูกาลใดไม่ได้
ผลผลิต28 

ผลจากการพัฒนาดังที่กล่าวมาข้างต้นท าเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนกลุ่ม    
ชาติพันธุ์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างต้องเข้ารับ
การศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ เข้ามาเป็นแรงงานในเมือง การรักษาพยาบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ ใน
โรงพยาบาลของรัฐ การพัฒนาท าให้ปัญหาเหล่านี้ชัดเจนมากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจะพบว่าปัญหา
ดังกล่าวต่างชี้ชัดและเผยให้เห็นปัญหาพืน้ฐานที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญ นั่นคือ ปัญหาสัญชาติ สถานะ
บุคคล และสิทธิ 

เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงในภาคเหนือจ านวนมากยังคงไม่มีสถานะ
บุคคลที่ชัดเจนเมื่อบุตรหลานกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผ่านแนวทางการพัฒนามุ่งหน้าเข้าสู่ระบบการศึกษาที่รัฐ
จัดให้กลับต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหญ่หลวง นั่นคือ พวกเขาไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
ราษฎร แม้ว่าหลายรายทางโรงเรียนจะอนุญาตให้เข้าศึกษา แต่ก็ไม่สามารถออกเอกสารรับรองการ
ส าเร็จการศึกษาให้ได้ กรณีตัวอย่างของลาเคละ จะทอหญิงสาวลาหู่ที่ได้รับการศึกษามาตั้งแต่เด็ก แต่
เกือบจะหมดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับสูงเพราะไร้สัญชาติและเป็นกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยด้วยตนเอง แต่กว่าเธอจะได้รับสัญชาติก็เมื่อเธอจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและมีงานที่ดีท า มีเงินเดือนมากพอที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการในการ
ด าเนินการ แม้ว่าบิดาของลาเคละจะเริ่มด าเนินการเรื่องสัญชาติให้เธอตั้งแต่ พ.ศ. 2525 กว่าจะได้
สัญชาติไทยในปี พ.ศ. 2540 เป็นเวลายาวนานกว่า 15 ปี29 

ลาเคละเด็กหญิงลาหู่ไร้สัญชาติเป็นบุตรสาวของครูสอนศาสนาคริสต์นิกาย
โปรเตสแตนต์ ท าให้เธอมีโอกาสเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนในเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
แต่ต้องประสบปัญหาเรื่องเอกสารคือ ทะเบียนบ้านเนื่องจากตนเองยังไร้สัญชาติ บิดาของเธอพยายาม
ที่จะด าเนินเรื่องเพ่ือให้ได้รับการลงสัญชาติมาตั้งแต่เวลานั้นแต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ ทว่าลาเคละก็ยังคง
ได้รับการศึกษาในระบบต่อไป เนื่องจากทางโรงเรียนอนุโลมเรื่องเอกสาร ปัญหาชัดเจนขึ้นอีกครั้งเมื่อ
เธอจะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจ าเป็นต้องใช้ส าเนาทะเบียนบ้านที่เธอเองยังไม่
สามารถหามาได้เพ่ือออกใบส าเร็จการศึกษา (ป 05) ตลอดระยะเวลาของการศึกษาจนจบปริญญาตรี 

                                           
28 สุนทร วงศ์จอมพร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 27 

พฤษภาคม 2558. 
29 ลาเคละ จะทอ, เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า (เชียงใหม่: ศูนย์

สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), 69-81. 
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นอกจากความพยายามในการศึกษาแล้วเธอยังต้องคอยติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการเรื่อง
สัญชาติของเธอเอง30 

ในที่สุดลาเคละได้รับการลงสัญชาติจากการด าเนินการด้วยตนเองใน พ.ศ. 2540 
ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาจากคณะคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่ ง เป็น
สถาบันการศึกษาที่อนุโลมเรื่องเอกสารของเธอ ภายหลังได้บัตรประชาชนและมีสัญชาติไทยจึงได้เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและมีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีความน่าสนใจ
อย่างยิ่ง31 ลาเคละเป็นกรณีตัวอย่างที่โดดเด่นในเรื่องอุปสรรคทางการศึกษาที่เกิดจากปัญหาสัญชาติ
ของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างไรก็ตาม กรณีของลาเคละก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีโอกาสทางการศึกษา 
แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ยากจะมีโอกาสเช่นนี้ 

นอกจากกรณีของลาเคละแล้ว เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ได้รับการอุปการะโดยรัฐ หรือสถาบันทางศาสนาทั้งพุทธและคริสต์ รวมถึงบุตรหลานของผู้มีอิทธิพล
ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่จะมีโอกาสทางการศึกษาสูง มีน้อยมากที่ผู้ปกครองกลุ่มชาติพันธุ์
จะสามารถส่งบุตรเรียนในระดับสูงได้ ล้วนแล้วแต่ต้องรอคอยรับการสงเคราะห์และจัดหาโอกาส
ทางการศึกษาจากฝ่ายรัฐ32 

กระบวนการได้มาซึ่งสัญชาติของลาเคละได้เปิดเผยให้เห็นถึงปัญหาของระบบ
ราชการไทยทั้งทัศนติที่ดูแคลนกลุ่มชาติพันธุ์ การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่
ข้าราชการและพนักงานของรัฐในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับสินบน การสวมตัว การลัดคิว 
หรือการบีบบังคับผู้ที่ตามข้อเท็จจริงแล้วมีสัญชาติไทยให้ยอมรับสถานะบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองถูก
กฎหมาย33 พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในการที่จะพิสูจน์สัญชาติเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบัตรประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยากไร้ต้องเผชิญกับการขูดรีด ดูถูกดูแคลน ขาดความม่ันใจหรือกลัว
การติดต่อกับทางราชการ 

เช่นเดียวกับด้านการศึกษา สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลของรัฐก็ไม่ได้รับรองบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย มีกรณีตัวอย่างเป็นจ านวนมาก ใน

                                           
30 เรื่องเดียวกัน, 71-73. 
31 เรื่องเดียวกัน, 75. 
32 เตือนใจ ดีเทศน์, แม่จัน สายน้ าที่ผันเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2543), 

235. 
33 ลาเคละ จะทอ, เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า (เชียงใหม่: ศูนย์

สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), 75-82. 
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ระยะแรกที่นักพัฒนาเอกชนเข้าไปในชุมชนพบว่าปัญหาเป็นเรื่องความไม่รู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บและขาด
แคลนยารักษาโรคของบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ และที่ร้ายไปกว่านั้นแม้ว่าจะมีการรักษาพยาบาลที่
ทันสมัยในโรงพยาบาลแต่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ไม่มีเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา แม้ว่าการรักษา
ตามแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยได้ แต่บ่อยครั้งก็ไม่เพียงพอที่จะรักษา
ชีวิตไว้ได้ 

ส าหรับกรณีสิทธิการรักษาพยาบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 
2519 เป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาโดยรัฐไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่าง
เมืองกับชนบทเท่านั้น แต่ยังท าให้เกิดช่องว่างระหว่างชนบทด้วยกันเอง ดังที่คุณเตือนใจได้บันทึก
เอาไว้ว่า “เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางคนบ่นว่า ชาวเขาเห็นแก่ตัว เพราะยามเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลไม่
เคยต้องเสียเงิน เพราะเจ้าหน้าที่หมู่บ้านจะเขียนใบส่งตัวให้ เพ่ือให้ทางโรงพยาบาลยกเว้นค่าป่วยการ 
ทัง้ที่ชาวบ้านบางคนมีฐานะดีทีเดียว. . .” ส าหรับคนกลุ่มที่ได้รับการรักษาฟรีจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จาก
ชุมชนที่การพัฒนาโดยรัฐและเอ็นจีโอเข้าไปเป็นจ านวนมาก34 ผิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้รับการ
พัฒนาโดยรัฐและเอ็นจีโอ ซึ่งยังคงมีอยู่เป็นจ านวนมาก 

นอกจากเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐแล้ว  กลุ่ม     
ชาติพันธุ์ในชุมชนที่การพัฒนาเข้าถึงเหล่านี้ยังมีโอกาสในการได้ลงรายการสัญชาติ ไทยมากกว่าด้วย 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของฝ่ายรัฐในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ อีกทั้งรัฐยังได้จัดหา
บริการทุกอย่างให้กับบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมกับฝ่ายรัฐ ไม่ว่าจะเป็นบริการจัดหาที่ดินท ากิน
พร้อมเครื่องมือในการปรับหน้าดิน ชลประทานหมู่บ้าน สาธารณสุขขั้นมูลฐาน รวมไปถึงทุนการศึกษา
ต่อในระดับสูงให้กับเยาวชน ดังค าบอกเล่าของคุณเตือนใจในหนังสือของเธอว่า “เพ่ือนพ่ีคนหนึ่งซึ่ง
เคยท างานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย แล้วย้ายไปอยู่ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เคยเล่าเรื่องงบพิเศษนี้ให้พ่ีฟัง โดยบอกว่า เพราะเป็นพ้ืนที่เขตสีชมพูและท างานร่วมกับฝ่ายทหารการ
ขอความสนับสนุนเรื่องใด ๆ ก็ตามจึงสะดวกสบายไปหมด”35  

นานมาแล้วที่กลุ่มชาติพันธุ์ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ต้องเข้ายุ่งเก่ียวกับสังคม
ภายนอกอย่างเข้มข้น ผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านอายุ 70-80 ปี ไม่เคยออกนอกหมู่บ้าน ด้วยความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติท าให้พวกเขามีความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการด ารงชีวิตอย่างแท้จริง แต่เมื่อการพัฒนาเข้าไปท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยเฉพาะการอพยพ

                                           
34 เตือนใจ ดีเทศน์, แม่จัน สายน้ าที่ผันเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2543), 

234-235. 
35 เรื่องเดียวกัน, 244-245. 
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โยกย้ายกลุ่มชาติพันธุ์ออกจากพ้ืนที่เดิม เนื่องมาจากแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ถึงแม้ว่าจะมีการจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้กับพวกเขาซึ่งเป็นพ้ืนดินที่ไร้ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคงทาง
อาหารจึงหมดสิ้นไป การจะเอาชีวิตรอดก็มีเพียงทางออกเดียวคือ การขายแรงงาน36  

 “ถ้าหากคนเราอยู่แต่บนดอย ท านาท าสวนหาอยู่หากินตามป่าเขาล าห้วยไป    
วัน ๆ มีหรือไม่มีสัญชาติ คงไม่ใช่เรื่องที่จะน าความเดือดร้อนมาสู่”37 แต่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก็ไม่อาจ
ทัดทานต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมและรุกคืบเข้าหาอย่างรวดเร็วได้ “ทว่าในยุคโลกาภิวัต 
ผู้คนมีกิจธุระต้องเดินทางไปที่อ่ืน และนี่แหละที่การมีหรือไม่มีสัญชาติเป็นเรื่องส าคัญ เพราะหากไม่มี
บัตรประชาชนแสดงความเป็นคนไทย ก็ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนตามใจชอบ . . . อย่าว่าแต่
ออกไปเที่ยวท่องเลย แค่จะออกไปหางานท าก็ยังท าไม่ได้”38   

การออกจากหมู่บ้านเพ่ือไปขายแรงงานในเมืองอาจไม่เป็นปัญหาส าหรับกลุ่ม   
ชาติพันธุ์ที่ถือบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงความเป็นคนมีสัญชาติไทย แต่ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มี
บัตรต้องเผชิญกับการถูกขูดรีดจากนายจ้างในรูปแบบของการกดค่าแรงหรือการเบี้ยวไม่จ่ายค่าแรง 
แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ไม่อาจเรียกร้องความยุติธรรมได้ เพราะหากแจ้งความกับต ารวจพวกเขาเองที่จะ
เป็นฝ่ายถูกจับ บางส่วนจึงเลือกหันเข้าหาอาชีพผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี 
การเป็นแรงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ เป็นต้น39 

การออกจากหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์วัยแรงงานเป็นปัญหาส าคัญของความล่ม
สลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพราะเม่ือคนวัยท างานต้องออกจากหมู่บ้านเพ่ือ
แสวงหาโอกาสท างานตามเมืองใหญ่ ส่วนเยาวชนก็เดินทางออกนอกหมู่บ้านเพ่ือศึกษาต่อ ซึ่งส่วนใหญ่
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วก็จะหางานท าตามเมืองใหญ่ ในหมู่บ้านจะคงเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่กับเด็ก
เล็กบางส่วน สังคมชนเผ่าแต่เดิมที่อยู่พร้อมหน้าร่วมพิธีกรรมตามขนบเดิมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็
ค่อย ๆ หายไป การจะกลับไปหมู่บ้านก็เพียงวันหยุดหรือในเทศกาลเท่านั้น40 

                                           
36 สุริยันต์ ทองหนูเอียด, บรรณาธิการ, ผืนดิน สันติภาพ และชาติพันธุ์ (เชียงใหม่: ศูนย์

ปฏิบัติการร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง, 2549), 215. 
37 เรื่องเดียวกัน, 143-144. 
38 เรื่องเดียวกัน, 144. 
39 เรื่องเดียวกัน, 217-218. 
40 เตือนใจ ดีเทศน์, แม่จัน สายน้ าที่ผันเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2543), 

157-161. 
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นอกจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นแรงงานจะต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น ยังมี
ชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่แม้ว่าจะมีโอกาสดีได้รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี แต่เมื่อถึงคราวจะเข้า
สมัครงานก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคใหญ่หลวง แม้ว่าคุณสมบัติอ่ืน ๆ จะมีพร้อมสรรพแต่พวกขาดเพียง
อย่างเดียวคือ การเป็นประชากรของรัฐไทย ตัวอย่างที่ส าคัญ กรณีของเดือน อุดมพันธ์ บัณฑิตสาว
ชาวไทลื้อจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยความฝันที่อยากจะเข้ารับราชการครู 
ภายหลังจบการศึกษาเดือนสานฝันตนเองและก าลังจะคว้าฝันเพียงแค่เอ้ือมมือ แต่ว่าฝันของเธอมีอัน
ต้องสะดุดลง เนื่องจากเธอเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวบุคคลบนพ้ืนที่สูง (สีฟ้า) ทางเดียวที่จะท าให้ฝันเธอ
เป็นจริงก็คือ การมีบัตรประจ าตัวประชาชนเฉกเช่นคนไทยทุกคน41  

เรื่องราวของเดือนไม่ได้มีปัญหาเพียงขั้นตอนการสมัครงาน ถ้าย้อนกลับไปในวัย
เรียนของเธอจะพบว่าการเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ไร้สัญชาติท าให้เดือนเสียสิทธิในการกู้ ยืมเงินจาก
กระทรวงศึกษาธิการ สร้างความยากล าบากให้กับบิดาและมารดาของเดือนอย่างมาก แต่ด้วยความที่
ทั้งสองเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงพยายามส่งเสียเธอจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณี
ของเดือนได้เข้าร่วมโครงการเด็กไร้รัฐของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งมีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อีกเป็น
จ านวนมากที่ต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกับเธอ42 

แม้ว่าหลายกรณีตัวอย่างที่หยิบยกมากล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นหลังการก่อตั้ง คชพ. 
แต่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้ยังคงพบเห็นอยู่ได้โดยทั่วไปในสังคมไทยที่ไม่ได้ค านึงถึง
เรื่องสิทธิและสัญชาติเท่าที่ควร อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นแนวคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ความคาดหวังที่จะให้บุตรหลานได้รับการศึกษา เพ่ือจะได้มีอนาคตที่ดีตามแบบอย่างค่านิยมของ
สังคมไทยโดยทั่วไป ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสัญชาติไทยเราจะพบว่ามีหลายคนที่ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพการงาน ส าเร็จการศึกษาระดับสูงได้ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดข้ึนกับกลุ่มชาติพันธุ์ไร้สัญชาติ  

ปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเป็นสิ่งที่การพัฒนากระแสหลักโดยรัฐและการ
พัฒนากระแสรองโดยเอ็นจีโอกับเอฟบีโอค่อย ๆ เปิดเผยให้เห็นความส าคัญในประเด็นเรื่องสิทธิและ
สถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ และแม้ว่าภาครัฐจะพยายามแก้ไขปัญหาแต่ก็มีกลุ่มชาติพันธุ์อีกเป็น
จ านวนมากยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

จากที่ได้กล่าวถึงปัญหาจากการพัฒนาข้างต้น ผู้วิจัยไม่ได้ต้องการจะตัดสินการ
พัฒนาในเชิงคุณค่า ทว่าเพียงสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนาเหล่านั้นได้เปิดเปลือยให้เห็นปัญหา

                                           
41 ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ, คนไร้รัฐไร้สัญชาติในรัฐไทย: เรื่องเล่าของเส้นทางสู่

การมี “ตัวตน” บนแผ่นดินนี้ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550), 29-30. 
42 เรื่องเดียวกัน, 30-31. 



124 
 

 

ส าคัญที่หลายฝ่ายไม่ได้ตระหนักแม้กระทั่งกลุ่มชาติพันธุ์เองคือ เรื่องสัญชาติ โดยส่วนตัวผู้วิจัยไม่ได้
ปฏิเสธการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งยังเห็นถึงความจ าเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาทั้ง
ด้านการศึกษาและสาธารณสุข ทว่าผู้วิจัยมองว่าการพัฒนาที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าใน
แนวราบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันเอง ที่ฝ่ายรัฐและภาคประชาสังคมให้ความส าคัญไม่เท่ากันในแต่
ละกลุ่มชาติพันธุ์และในแต่ละพ้ืนที่ แม้ว่าจะไม่ได้น าไปสู่ปัญหาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลุกลามใหญ่โต 
แต่ผลจากความเหลื่อมล้ าดังกล่าวท าให้มองไม่เห็นภาพที่แท้จริงของการพัฒนาและความจ าเป็น
เร่งด่วนที่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีไม่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะปัญหาพ้ืนฐาน
เร่งด่วนอย่างปัญหาไร้สัญชาติ 

ทั้งเอฟบีโอและเอ็นจีโอในเวลานั้นเริ่มมองเห็นปัญหาจากการพัฒนาที่ผ่านมา จึง
ได้พัฒนาแนวทางการพัฒนาที่ยึดชุมชนเป็นพ้ืนฐาน โดยรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาต่อสู้กับ
ภาครัฐ สะท้อนออกมาผ่านงานวิชาการและงานพัฒนาตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชน เท่ากับเป็นความ
พยายามช่วงชิงการนิยามและการสร้างวาทกรรมของฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์ โดยความช่วยเหลือของ     
เอฟบีโอ เอ็นจีโอ และนักวิชาการ43  

สภาพการณ์ดังกล่าวฝ่ายคาทอลิกเองก็มีความพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์
และปัญหาความยากล าบากของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยล าดับ ดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ 4 แต่ใน
บทนี้เราจะเห็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในแง่เป้าหมายของคณะท างานคาทอลิกที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์มา
เป็นระยะเวลานาน จากเดิมที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน เน้นการพัฒนาคนอย่างเป็นองค์รวม 
แต่จากปัญหาที่ต้องเผชิญ สะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินตามแนวทางที่ผ่านมานั้นยังคงมีอุปสรรคที่
ส าคัญ 

เมื่อภัยคอมมิวนิสต์คลี่คลายรัฐบาลไทยก็เริ่มหันกลับมาให้ความสนใจปัญหา    
อ่ืน ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างจริงจัง รวมไปถึงปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในขณะนั้น เช่น การค้าและ
การติดยาเสพติด การตัดไม้ท าลายป่า การค้าประเวณี การอพยพข้ามชายแดนของกลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ 
นั่นท าให้ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อกลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ จากเดิมท่ีมองกลุ่มชาติพันธุ์ว่า
เป็นยุทธศาสตร์ในการต้านคอมมิวนิสต์ กลับมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและ
ภาษาแตกต่างจากคนไทยนั้นเป็น “ผู้สร้างปัญหา” เราจะเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
อย่างชัดเจนมากขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติและกฎหมายว่าด้วยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังจะกล่าวถึงต่อไป 

                                           
43 อานันท์ กาญจนพันธุ์, ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม: การทะลุกรอบ

และกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), 72-76. 
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การพัฒนาดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้นถูกซ้ า เติมด้วยความเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการโลกาภิวัตน์และทุนนิยมเสรีส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้า บริการ และ
ข้อมูลข่าวสารข้ามพรมแดนรัฐชาติอย่างรวดเร็ว อันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและแตกต่า งในสังคม 
ขณะเดียวกันกระบวนการโลกาภิวัตน์ก็ได้ท าให้อุดมการณ์เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และสิ่งแวดล้อมนิยม
แพร่หลายและได้รับการยอมรับ ปรากฏการณ์ดังกล่าวน าไปสู่การเรียกร้องสิทธิทั้งทางวัฒนธรรมและ
ในฐานะพลเมืองรัฐของบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ44 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ
ของไทยที่เริ่มจากการเรียกร้องเรื่องสิทธิชุมชนและก้าวไปถึงการเรียกร้องสัญชาติที่ได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายเอ็นจีโอ เอฟบีโอ และสถาบันการศึกษา ในส่วนของคาทอลิกที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ก็เริ่ม
จากการเรียกร้องสิทธิชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่าและธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ก่อนที่จะ
มาด าเนินการเรื่องสิทธิในฐานนะพลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 

ในส่วนการตอบโต้ของชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่อการพัฒนาคุณสุนทรผู้ที่ท างาน
คลุกคลีกับกลุ่มชาติพันธุ์ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยเฉพาะชาวปกาเกอะญอกล่าวกับผู้วิจัยว่า ใน
ปัจจุบันนี้กลุ่มชาติพันธุ์จ านวนหนึ่งเริ่มตระหนักถึงปัญหาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการปลูก
พืชเชิงเดี่ยวเพ่ือจ าหน่าย คุณสุนทรได้แบ่งระดับความตระหนักของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อการพัฒนาโดย
สัมพันธ์กับประเด็นเรื่องการศึกษาของเยาวชนไว้ 4 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือ พวกที่ก าลังคิดจะ
ย้อนกลับไปหาวิถีชีวิตแบบเดิมที่พ่ึงพาตนเองได้ เพราะบุตรหลานศึกษาจบหมดแล้ว กลุ่มที่สองคือ 
ส านึกและรู้เท่าทันแต่ยังย้อนกลับไปหาวิถีชีวิตแบบเดิมไม่ได้ เนื่องจากบุตรหลานยังไม่จบการศึกษา 
กลุ่มที่สามคือ พวกที่ยังไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ เนื่องจากยังต้องส่งบุตรหลานเล่าเรียนอีกเป็น
เวลานานกว่าจะส าเร็จการศึกษา และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มที่ไม่ได้เข้าสู่วงจรเศรษฐกิจทุนนิยมตั้งแต่
เริ่มต้นและยังคงด ารงชีพในวิถีชีวิตแบบเดิม45 แต่นั่นเป็นความตระหนักของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส่วนใหญ่
ไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาไร้สัญชาติแล้ว จึงได้รับผลกระทบจากกฎหมายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงไร้สัญชาติแล้วพวกเขาไม่เพียงแต่ต้อง
พยายามให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย แต่ยังต้องเผชิญปัญหาเรื่องกฎหมายป่าไม้รุนแรงกว่าที่กลุ่มชาติพันธุ์มี
สัญชาติไทยต้องเผชิญ  

                                           
44 อานันท์ กาญจนพันธุ์, “พหุวัฒนธรรมในบริบทของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและ

วัฒนธรรม,” ใน รัฐชาติและชาติพันธุ์, บรรณาธิการโดย ส านักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
(เชียงใหม่: ส านักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่, 2551), 1–90. 

45 สุนทร วงศ์จอมพร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 27 
พฤษภาคม 2558. 
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5.1.2 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติและกฎหมายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ อันเกิดจากการพัฒนาที่เน้นความเจริญทางด้าน

เศรษฐกิจ ถูกซ้ าเติมด้วยนโยบายของรัฐในการออกกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากขึ้นส าหรับเรื่อง
สถานะบุคคลและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อ
กลุ่มชาติพันธุ์ไม่เฉพาะแต่ชนบนพ้ืนที่สูง ทว่ารวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ที่อพยพเข้ามาในประเทศ
ไทย ในส่วนนี้ผู้วิจัยไม่เพียงจะแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมาย แต่จะพิจารณาปัจจัยที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจะอธิบายการเพ่ิมความรัดกุมทางกฎหมายของรัฐไทยว่าเป็น
ผลกระทบมาจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 2) การอพยพเข้ามาของ
กลุ่ มชาติ พันธุ์ ผู้ ลี้ ภัยจากความไม่สงบของประเทศเ พ่ือนบ้าน และ 3)  ปัญหาป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

รัฐไทยมีมุมมองและทัศนคติในแง่ลบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมือง
และผู้อพยพลี้ภัย แนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาอยู่บนฐานคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นพวกด้อยพัฒนา 
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกทางและจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะพบว่าเน้นแนวทางการ
สงเคราะห์เสียเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งคนพวกนี้ยังสร้างปัญหาให้กับรัฐไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด 
ปัญหาโสเภณี ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม ฯลฯ อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทัศนคติ
แง่ลบของรัฐที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์จะสะท้อนให้เห็นชัดเจนในกฎหมายของรัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มิหน าซ้ ายังถูกซ้ าเติมจากบริบทแวดล้อมภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายในของประเทศเพ่ือนบ้าน น าไปสู่การอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามา
ตามแนวชายแดนเป็นจ านวนมาก ท าให้กฎหมายของรัฐไทยเข้มงวดกวดขันกับกิจการที่เกี่ยวข้องมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป 

งานศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือที่รู้จักในระยะแรกว่า “ชาวเขา” นั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 
2500 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นงานศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ รวมถึงข่าวสารตามหน้า
หนังสือพิมพ์จะสะท้อนมุมมองเชิงลบและให้ภาพว่าเป็นกลุ่มชนที่ล้าหลัง ไม่มีวัฒนธรรม ทั้งยังเป็น
ตัวการของปัญหายาเสพติดและปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตัวอย่างงานศึกษาที่ใช้มุมมองเช่นนี้ปรากฏใน
บทที่ 2 ส่วนทบทวนวรรณกรรมของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ มุมมองเช่นนี้เป็นผลมาจากบริบทแวดล้อมทาง
การเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้รัฐไทยไม่ละเอียดอ่อนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม เมื่อรับ
แนวคิดการพัฒนาเข้ามากลับมองวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปว่าเป็นอนารยชน แบ่งแยกให้กลุ่ม    
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ชาติพันธุ์เป็นคน “ต่างพวก”46 สะท้อนผ่านค าเรียกว่า “ชาวเขา” ซึ่งโดยทั่วไปจะแปลความหมายว่า
เป็น ชนที่อยู่บนภูเขาหรือพ้ืนที่สูง ทว่าอีกนัยยะหนึ่งค าว่า ชาว “เขา” นั้นมีนัยยะของความเป็นอ่ืนคือ
เป็น “เขา” ไม่ใช่ “เรา”47  

ภาพลักษณะที่ถูกสร้างขึ้นนั้น เมื่อประกอบเข้ากับบริบทแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศจะส่งผลต่อนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ โดยสะท้อนผ่านกฎหมาย
สัญชาติ เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ ผู้วิจัยจ าเป็นต้องอธิบายประเด็นกฎหมายสัญชาติ กฎหมายทะเบียน
ราษฎร ตลอดจนแนวทางการส ารวจประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐไทยในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของข้อกฎหมายในแต่ละช่วงเวลา มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

ค าว่า สัญชาติ (nationality) มีความหมาย 2 ประการ ได้แก่ 1) ความหมายทาง
วัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และอุดมการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ไม่ต้อง
พิจารณาถึงสถานะความเป็นพลเมือง ถิ่นที่อยู่หรือสัญชาติในทางกฎหมาย และ 2) ความหมายทาง
กฎหมาย หมายถึง สิ่งที่ผูกพันระหว่างบุคคลนั้นกับรัฐ ซึ่งต้องมีความผูกพันกันโดยภาษา ชาติพันธุ์ 
ศาสนา เป็นต้น การถือสัญชาติของบุคคลในรัฐหนึ่งรัฐใด  ย่อมมีผลให้รัฐสามารถใช้อ านาจในทาง
กฎหมายต่อบุคคลดังกล่าว  ในทางกลับกันบุคคลผู้ถือสัญชาติในรัฐนั้นย่อมมีสิทธิในด้านต่าง  ๆ 

เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนที่ถือสัญชาติแห่งรัฐนั้น48 
หลักกฎหมายสากลในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับว่าอ านาจในการก าหนดสัญชาติเป็น

ของรัฐ ทว่าก็มีหลักส าคัญที่ยอมรับโดยทั่วกัน 2 ประการ ได้แก่ 1) หลักดินแดน ( jus soli) ที่ถือว่า
บุคคลที่เกิดในดินแดนของรัฐย่อมได้สัญชาติโดยการเกิด และ 2) หลักสืบสายโลหิต ( jus sanguinis) 
บุคคลจะมีสัญชาติสืบต่อจากบิดาและมารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง49 กรณีประเทศไทยช่วงแรกก็ใช้
หลักดินแดนเป็นหลัก กระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ทั้งหลักดินแดนและหลักสืบสายโลหิต บางช่วงใช้

                                           

46 รัตนาพร เศรษฐกุล, พิริยะ สีหะกุลัง และ อุทิศ ช านิบรรณการ, โครงการสิทธิชุมชน
ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย: อดีตและปัจจุบัน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , ชุดโครงการสิทธิ

ชุมชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน : การศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิ
ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), 6-7. 

47 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, “การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ‘ชาวเขา’ ใน
สังคมไทยระหว่างทศวรรษ 2420 ถึง ทศวรรษ 2520,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 19, 53. 

48 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ชายขอบนิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), 13-14. 
49 เรื่องเดียวกัน, 16. 
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ทั้งสองอย่างควบคู่กัน กล่าวคือ การเกิดในแผ่นดินไทยไม่เพียงพอที่จะได้รับสัญชาติไทย จะต้องมีบิดา
หรือมารดาสัญชาติไทยด้วย ดังรายละเอียดข้อกฎหมายที่จะได้กล่าวถึงต่อไป  

 ก่อนการเกิดขึ้นของแนวคิดแบบรัฐชาติ (nation state) ยังไม่มีแนวคิดเรื่องการ
ก าหนดสัญชาติ เมื่อรัฐชาติไทยก่อก าเนิดขึ้นในเวลานั้นยังคงเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กฎหมาย
สัญชาติไทยฉบับแรกเป็นกฎหมายแปลงสัญชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานคือ พระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2455) มีใจความส าคัญก าหนดขั้นตอน
การแปลงชาติของคนต่างประเทศเพ่ือมาเป็นคนในบังคับสยาม โดยผู้ที่จะร้องขอสัญชาติต้องมี
คุณลักษณะคือ ต้องมีอายุเต็มบริบูรณ์ตามที่กฎหมายของไทยและกฎหมายชาติตนเองก าหนด ต้องอยู่
ในกรุงสยามในเวลาที่ร้องขอ ต้องอยู่ในกรุงสยามมาแล้วไม่ต่ าว่า 5 ปี และผู้ขอสัญชาติจะต้องเป็นผู้มี
ความประพฤติดี หาเลี้ยงตนเองได้50 

ส าหรับกฎหมายที่ก าหนดสัญชาติไทยฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
2456 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ยอมรับหลักดินแดน ก าหนดให้บุคคลผู้เกิดในราชอาณาจักรสยามมีสัญชาติ
ไทยโดยไม่มีข้อยกเว้น51 กฎหมายนี้ถูกใช้คู่ขนานกับพระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ศ. 130 ก่อนหน้า
พระราชบัญญัติ 2 ฉบับ นี้ประกาศใช้ บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 จะมีสัญชาติ
ไทยหรือไมย่่อมเป็นไปตามมูลนิติธรรมประเพณีว่าด้วยสัญชาติไทย ส าหรับผู้ที่เกิดหลัง 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2454 จนถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 การมีสัญชาติไทยจะเป็นไปตามมูลนิติธรรมประเพณีว่า
ด้วยสัญชาติไทย รวมกับพระราชบัญญัติแปลงชาติ ร.ศ. 13052  

เนื่องจากมีการออกพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2495 เท่ากับเป็นการยกเลิก
พระราชบัญญัติการแปลงสัญชาติ ร.ศ. 130 และพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 ส่งผลให้ผู้ที่เกิด
หลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 จะได้สัญชาติไทยโดย 1) มีบิดาเป็นคนไทย ไม่จ าเป็นต้องเกิดใน
ประเทศไทย 2) มารดาเป็นไทย ไม่ปรากฏชื่อบิดา และไม่จ าเป็นต้องเกิดในไทย และ 3) เกิดใน
ประเทศไทย ส าหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไขถึง 3 ครั้งด้วยกัน ดังนั้น บุคคลจะมีสัญชาติไทย
หรือไม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าเกิดในช่วงเวลาใดและพระราชบัญญัติก าหนดคุณลักษณะเอาไว้

                                           
50 เรื่องเดียวกัน, 24-25. 
51 เรื่องเดียวกัน, 35. 
52 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติ

ไทยของบุคคลธรรมดา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), 9. 
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อย่างไร53 ที่ส าคัญคือ ช่วงระหว่าง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ก าหนดให้
ผู้ที่มีสัญชาติไทยจะต้องเกิดในราชอาณาจักรไทยและมีมารดาเป็นไทย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากฎหมายสัญชาติไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2456 จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2515 มีเกณฑ์เปิดกว้างในการให้สัญชาติไทยอย่างมาก เพียงแค่ถือก าเนิดในดินแดนประเทศไทย
ก็จะได้รับสัญชาติไทย (มีเพียงช่วงเวลา 4 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2496-2500 ที่มีเงื่อนไขเพียงข้อเดียว) 
ในแง่นี้ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในไทยก่อน พ.ศ. 2456 ย่อมมีสัญชาติไทย บุตรของเขา
เหล่านั้นที่เกิดบนแผ่นดินไทยย่อมมีสัญชาติไทยโดยชอบธรรม ส่วนผู้ที่อพยพเข้ามาทีหลัง พ.ศ. 2456 
จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติ ในแต่ละช่วงเวลาทั้งในการแปลงสัญชาติและบุตรที่เกิดใน
ประเทศไทย54 

กฎหมายสัญชาติไทยและการส ารวจจัดท าทะเบียนราษฎรในช่วงที่รัฐไทยประสบ
ปัญหาคอมมิวนิสต์ มีลักษณะตามท่ีสมชาย ปรีชาศิลปกุลวิเคราะห์ไว้ว่า 

ท่ามกลางการต่อสู้ของรัฐไทยและพรรคคอมมิวนิสต์ ประเด็นเรื่องสัญชาติทั้ง
ในทางกฎหมายและนโยบายจึงดูเหมือนว่ายังไม่มีผลกระทบในทางปฏิบัติ เพราะ
รัฐไทยยังคงพะวงกับสงครามแย่งชิงมวลชนกับฝ่ายตรงข้ามอยู่ นโยบายและ
กฎหมายในเรื่องสัญชาติจึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างใด ๆ เกิดขึ้นนับจากการ
ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2517 และการส ารวจประชากรที่ได้เคย
เกิดขึ้นมาแล้วได้ยุติลงและไม่มีการส ารวจประชากรชาวเขาอีกเลยในทศวรรษ
ต่อมา55 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์ ที่ ก า ห น ด ใ น ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณาลงสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ชาวเขา พ.ศ. 2517 มี
ดังนี้ 

1) เกิดในประเทศไทยและบรรลุนิติภาวะแล้ว 
2) มีถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นหลักแหล่งต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
3) ไม่เคยกระท าผิดต่อความมั่นคงของประเทศ ยกเว้นแต่ชาวเขาที่กระท าผิดแต่
ราชการให้อภัย ในฐานะเป็นชาวเขากลับใจ 

                                           
53 เรื่องเดียวกัน, 10-12, 33-34. 
54 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ชายขอบนิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), 38-39. 
55 เรื่องเดียวกัน, 57. 
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4) เป็นผู้ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในครั้งหนึ่งครั้งใด ไม่ว่าคดีใด
ตั้งแต่ 5 ปีขั้นไป 
5) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมทางการเมืองเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทย หรือฝักใฝ่ลัทธิ
ทางการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองของไทย56 
ความพยายามในการส ารวจและท าทะเบียนประวัติ เพ่ือก าหนดสถานะและท า

เอกสารแสดงตัวบุคคลให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์เริ่มครั้งแรกใน พ.ศ. 2512-2513 ในการส ารวจครั้งนี้ใช้แบบ
พิมพ์เดียวกับการท าทะเบียนราษฎร ทว่าใช้การตีตราสีแดง “เฉพาะชาวเขา” โดยระบุกลุ่มชาติพันธุ์
ในช่องสัญชาติ ภายหลังมีความพยายามในการส ารวจอีกหลายครั้ง แต่เนื่องจากข้อจ ากัดทั้งในด้าน
บุคลากรและการเดินทางในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เป็นเหตุให้เกิดความบกพร่อง คลาดเคลื่อน รวม
ไปถึงช่องโหว่ในการทุจริตในเวลาต่อมา57 และเป็นปัญหาเรื้อรังและมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีการ
หลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้อพยพลี้ภัยสงคราม รวมถึงการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ  

รัฐไทยเริ่มเข้ามาจัดการเรื่องสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์อีกครั้งหนึ่งในช่วง พ.ศ. 
2528-2531 ภายใต้โครงการ “สิงห์ภูเขา” โดยการด าเนินการของกรมประชาสงเคราะห์ร่วมกับ
ต ารวจตระเวนชายแดน  และกรมการปกครอง ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ 18 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ
และภาคตะวันตก ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง ตาก สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย ก าแพงเพชร กาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี โดยการส ารวจครั้งนี้
ได้จ านวนกลุ่มชาติพันธุ์ 579,239 คน58  

สาเหตุที่เริ่มมีการส ารวจอีกครั้งใน พ.ศ. 2528 นี้ ผู้วิจัยพิจารณาว่าเป็นผลส่วน
หนึ่งจากการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อปัญหาสัญชาติของกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ไทย เหตุการณ์เริ่มต้นจากรัฐบาลทหารพม่าโดยการน าของนายพลเนวินและผู้สืบทอดอ านาจ
เน้นนโยบายสร้างเอกภาพภายในรัฐ ท่ามกลางความแตกต่างทางชาติพันธุ์ น าไปสู่การปราบปรามกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยอย่างรุนแรง ท าให้เกิดการอพยพของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้เข้ามาในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะช่วง พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ถูกเรียกว่า “ผู้หลบหนีภัยการสู้รบ” 

                                           
56 เรื่องเดียวกัน, 51. 
57 เรื่องเดียวกัน, 40-41. 
58 เรื่องเดียวกัน, 58. 
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และเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับถิ่นฐานเดิมได้ เพราะไม่มีความมั่นคง
ต่อชีวิต59  

จากงานเขียนของอาจารย์เตือนใจก็สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาการหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์พม่ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ในพ้ืนที่อ าเภอแม่จัน
ซึ่งอาจารย์ท างานอยู่เป็นเวลานานได้รับผลกระทบจนรู้สึกได้ถึงปัญหาการเพ่ิมจ านวนมากขึ้นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่อพยพจากพม่าเข้ามาอาศัยอยู่ปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์เดิมในประเทศไทย ท าให้เกิดปัญหา
ในเรื่องการสงเคราะห์ของภาครัฐที่ยากจะแยกแยะกลุ่มคนเหล่านี้ได้60 นั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐ
จ าเป็นจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการให้สิทธิและสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมทั้งต้อง
ด าเนินการส ารวจกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสัญชาติไทยแต่ยังตกส ารวจ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2528 หลังจากที่
ห่างหายไปเนิ่นนานจากปัญหาคอมมิวนิสต์  

การส ารวจครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการลงทะเบียนประวัติและจัดท าบัตร
ประจ าตัวสีต่าง ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการจ าแนกแยกแยะสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ทั้งนี้ยัง
ช่วยป้องกันการแอบอ้างและการสวมสิทธิให้กระท าได้ยากข้ึน ในเวลาต่อมาช่วง พ.ศ. 2533-2534 ได้
มีมติคณะรัฐมนตรีให้จัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวบุคคลบนพื้นที่สูง (บัตรสีฟ้า) ทว่าท าได้
ไม่ถึงครึ่งของจ านวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส ารวจพบก่อนหน้านี้ โดยสามารถท าได้เพียง 247,775 ราย  
สะท้อนปัญหาการตกส ารวจที่ยังพบได้มาก อันเนื่องจากปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ เจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้
ความส าคัญกับการส ารวจ รวมถึงความห่างไกลและยากต่อการเข้าถึงชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเวลานั้น 

ส่วนปัจจัยที่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ตกส ารวจในหลายครั้ง จากมุมมองของกลุ่ม   
ชาติพันธุ์ ลาเคละ จะทอวิเคราะห์ว่าเป็นผลมาจากปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ 1) การที่กลุ่มชาติพันธุ์
โดยเฉพาะผู้หญิงไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสัญชาติ 2) กฎหมายและกระบวนการที่ไม่
สอดคล้องกับแนวคิดและวิถีชีวิตชาวเขา 3) ที่ตั้งของชุมชนยากต่อการเข้าถึง 4) อุปสรรคในการ
สื่อสารด้านภาษาที่แตกต่างกัน และ 5) ระบบอุปถัมภ์กับการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ

                                           
59 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, “ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหา

การเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย หน่วยที่ 8-15 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 125-174. 

60 เตือนใจ ดีเทศน์, แม่จัน สายน้ าที่ผันเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2543), 88-
90. 
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โดยมิชอบยังคงไม่หมดไปจากระบบราชการไทย และ 6) ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของหญิงกับชายที่ไม่
เท่าเทียมกัน61 

สมชาย ปรีชาศิลปกุลวิเคราะห์ว่า หลายพ้ืนที่ที่เป็นเป้าหมายในการส ารวจ
สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ในครั้งนี้เคยเป็นพ้ืนที่เขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และ
เนื่องจากปัญหาคอมมิวนิสต์ในเวลาที่เริ่มส ารวจนั้นคลี่คลายไปแล้ว นโยบายการส ารวจกลุ่มชาติพันธุ์
และออกเอกสารแสดงสถานะบุคคลให้กับคนเหล่านี้ก็เพ่ือแสดงถึงอ านาจและความเข้มแข็งของรัฐไทย
ภายหลังภัยคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง62การส ารวจและนับจ านวนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในช่วง พ.ศ. 2528-2531 
และ พ.ศ. 2533-2534 จากการส ารวจทั้ง 2 ครั้ง ก็ยังปรากฏผู้ตกส ารวจอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะ
ได้รับผลกระทบใหญ่หลวงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติอีกครั้งใน พ.ศ. 2535 อันมีบท
บังคับท่ีเข้มงวดกว่าเดิมในแง่คุณสมบัติของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะได้รับการลงรายการสัญชาติไทย 

นอกจากประเด็นเรื่องคอมมิวนิสต์ที่สิ้นสุดลงตามที่สมชายวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุให้
รัฐเริ่มหันกลับมาให้ความส าคัญกับการด าเนินการส ารวจและลงรายการสัญชาติแก่บรรดาพ่ีน้องกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้รับสัญชาติอย่างถูกต้อง กระตุ้นทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ เอ็นจีโอ และเอฟบีโอให้ตระหนัก
ประเด็นนี้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ความพยายามของนักพัฒนาเอกชนอย่างอาจารย์เตือนใจที่เริ่ม
ตระหนักถึงปัญหาเรื่องสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ในช่วง พ.ศ. 2528 ภายหลังท างานคลุกคลีกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์มากว่า 11 ปี (พ.ศ. 2517-2528) พอจะสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของปัญหาที่เพ่ิมมากขึ้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว และใน พ.ศ. 2529 ได้มีการก่อตั้ง มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา หรือ พชภ. โดย
เป็นการเปลี่ยนแนวทางการท างานของอาจารย์เตือนใจจากเดิมที่ “. . . จากช่วงสิบปีแรกที่อยู่ติด
ชุมชน อยู่ร่วมกับชาวบ้าน มาเป็นการถักทอร่วมงานกับพันธมิตรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง ฝ่ายราชการ . . . ที่รับผิดชอบด้านสถานะบุคคล . . . ” 63  ซึ่งสอดคล้องกับบริบท
แวดล้อมที่ผู้เขียนได้กล่าวมาข้างต้น 

นอกจากนี้ ตลาดแรงงานไทยที่ก าลังต้องการแรงงานราคาถูกเป็นจ านวนมาก อัน
เนื่องจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเมือง ท าให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานเข้าเมืองผิด
กฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จาก พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยเรียกคนกลุ่มนี้

                                           

61 ลาเคละ จะทอ, เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า (เชียงใหม่: ศูนย์
สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550). 

62 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ชายขอบนิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), 58. 
63 เตือนใจ ดีเทศน์, แม่จัน สายน้ าที่ผันเปลี่ยน (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2543), 19, 

360. 
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ว่า “ผู้หลบหนีเข้ามาขายแรงงาน” ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลาจาก พ.ศ. 2531 จากจ านวน
หลักหมื่นคน แต่เมื่อส ารวจใน พ.ศ. 2541 พบว่ามีจ านวนสูงถึง 700,000 คน64 ยิ่งท าให้เกิดการปะปน
กันมากข้ึน รวมถึงปัญหาเรื่องยาเสพติดตามแนวชายแดนก็ทวีความรุนแรงมากข้ึน 

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายสัญชาติระหว่าง พ.ศ. 2456-2535 เกิดขึ้น
หลายครั้งด้วยกัน ทั้งที่ออกเป็นพระราชบัญญัติหรือประกาศคณะปฏิวัติ และเมื่อพิจารณาจะเห็นว่า
กฎหมายเหล่านี้ได้สะท้อนมุมมองและนโยบายของรัฐไทยที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งท่ีเป็นกลุ่มชนดั้งเดิม
และที่เพ่ิงอพยพเข้ามาใหม่ กล่าวได้ว่ารัฐไทยมองแบบเหมารวมว่ากลุ่มชาติพันธุ์คือ “ต่างด้าว” 
นอกจากพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2535 ยังมีการออกระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการ
พิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ชาวไทยภูเขา โดยมีสาระส าคัญคือ ชาวเขาที่จะ
ไดร้ับการลงสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1) เกิดในประเทศไทยและบรรลุนิติภาวะหรือได้มีการสมรสแล้วตามประเพณี  
2) มีถิ่นที่อยู่ถาวระเป็นหลักแหล่ง โดยมีรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 13) หรือ
เป็นบุคคลที่มีหลักฐานตามข้อ 5 ต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ในเขตอ าเภอ
เดียวกัน ยกเว้นการมีถิ่นที่อยู่ใหม่อย่างถาวรเนื่องจากการมีการสมรสและมีการ
แจ้งย้ายตามระบบทะเบียนราษฎรถูกต้อง ซึ่งรวมระยะเวลาตามท่ีอยู่เดิมกับที่อยู่
ใหม่ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
3) เป็นผู้ท ามาหาเลี้ยงโดยสุจริต มีอาชีพที่ไม่ขัดหรือเป็นภัยต่อความสงบ
เรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 
4) ไม่เป็นผู้ปลูกพืชเสพติดหรือถ้าเคยปลูกพืชเสพติดมาก่อนต้องเลิกปลู กพืช  
เสพติด65 
จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนด

คุณลักษณะส าคัญที่ค านึงถึงประเด็นเรื่องยาเสพติด รวมถึงระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
ซึ่งสามารถสะท้อนมุมมองรัฐต่อกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะปัญหาที่รัฐให้ความส าคัญอย่างมากนั่นก็คือ 
ยาเสพติด นอกจากนี้ยังเห็นว่าประเด็นที่ครั้งหนึ่งเคยถูกระบุไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพิจารณาลงสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านให้แก่ชาวเขา พ.ศ. 2517 ไม่ได้ถูกระบุ ไว้อย่างเด่นชัดใน

                                           
64 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, “ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหา

การเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย หน่วยที่ 8-15 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 139.  

65 สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ชายขอบนิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), 53-54. 
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พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับนี้ นั่นก็คือ ประเด็นเรื่อง พฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
ประเทศไทยหรือฝักใฝ่ลัทธิการเมืองที่เป็นปรปักษ์ต่อระบบการปกครองไทย แต่กลับเน้นย้ าเรื่องยา
เสพติดอย่างชัดเจน66 

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติร่วมกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในช่วงเวลาเดียวกันคือ พ.ศ. 
2528 ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งส าคัญที่ท าให้ประเด็นเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์
เริ่มได้รับความสนใจจากบรรดานักพัฒนาเอกชน และกลายเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายเริ่มตระหนักมากขึ้น 
ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่นักพัฒนาเอกชนที่สังกัดทั้งเอ็นจีโอและเอฟบีโอเริ่มเห็นว่าแนวทางการ
ด าเนินงานในชุมชนไม่ได้ผลอย่างแท้จริง อย่างกรณีอาจารย์เตือนใจที่ได้กล่าวไปข้างต้น และผู้วิจัยเชื่อ
ว่ารวมไปถึง คชพ. ด้วย 

เมื่อพิจารณาในประเด็นรัฐกับการจัดการป่า รายละเอียดกฎหมายป่าไม้อันจะมี
ผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง รวมถึงมุมมองที่รัฐและสังคมส่วนรวมมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์จะสะท้อน
ผ่านกฎหมายเหล่านี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา รัฐไทยเริ่มแรกแสดงให้เห็นความพยายามที่
จะเข้าควบคุมทรัพยากรธรรมชาติของหัวเมืองเหนือ เพ่ือแสดงถึงอ านาจเหนือดินแดนอันหมายรวมถึง
ทรัพยากรในดินแดนเหล่านั้นด้วย เริ่มจากการออกประกาศเรื่องซื้อขายไม้สัก พ.ศ. 2427 เป็นการ
จ ากัดอ านาจของเจ้าเมืองท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านั้นมีสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติในภาคเหนือ แต่หลัง
การออกประกาศนี้จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐไทยส่วนกลางก่อน โดยเริ่มจากการหวงห้าม
ไม้สัก ก่อนที่จะมีการหวงห้ามพ้ืนที่ในภายหลัง67 

 ชุมชนซึ่งด ารงอยู่กับป่ามาช้านานและมีระบบความเชื่อและความศักดิ์สิทธิใน
การจัดการทรัพยากรของชุมชน ทว่าตั้ งแต่รัฐเริ่มเข้ามาจัดการภายหลังการปฏิรูปการเมืองการ
ปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2435 จากนั้นเป็นต้นมา อ านาจรัฐ
ส่วนกลางก็เข้ามาจัดการทรัพยากรโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ท าให้บทบาทของชุมชนท้องถิ่นที่เคย
ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไป การจัดการ
ทรัพยากรจึงกลายเป็นอ านาจและหน้าที่ของรัฐนับแต่นั้นเรื่อยมา68 

จากจุดเริ่มต้นที่รัฐออกกฎหมายมาควบคุมก็ได้มีการออกกฎหมายอีกหลายฉบับ
และบางฉบับยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติรักษาป่า พ.ศ. 2456 ตามมาด้วย

                                           
66 เรื่องเดียวกัน, 51-55. 
67 เรื่องเดียวกัน, 72. 
68 เรื่องเดียวกัน, 69-71. 
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พระราชบัญญัติสงวนและรักษาป่า พ.ศ. 2481 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สัมปทาน
ป่าไม้ในท้องถิ่นโดยรัฐบาลไทย เท่ากับเป็นการแสดงอ านาจเหนือท้องถิ่นหรือหัวเมืองในเวลานั้นมาก
ขึ้น และเริ่มการหวงห้ามพ้ืนที่ป่า นั่นเท่ากับการดึงอ านาจในการจัดการป่าจากชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืน
ที่มาเป็นของรัฐอย่างสิ้นเชิง ก่อนที่จะอนุญาตให้เอกชนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรป่า
ไม้ และรัฐก็เริ่มมีนโยบายอพยพกลุ่มชาติพันธุ์ออกจากป่า69  

นอกจากนี้ยังมียังมีพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่มีบทบัญญัติครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่ป่าและต้นไม้ในป่า จากนั้นจึงเริ่มมีการประกาศเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และตามมา
ด้วยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แสดงให้เห็นว่าอ านาจรัฐค่อย ๆ เข้าจัดการกับพ้ืนที่
ป่าโดยเปลี่ยนมาเป็นพ้ืนที่ของรัฐ ท าให้องค์กรของรัฐมีอ านาจทางกฎหมายเหนือพ้ืนที่ป่า ในส่วนการ
ก าหนดพ้ืนที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติก็ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ถามความเห็นชอบของ
ชุมชนแต่อย่างใด เมื่อประกาศออกมาเป็นกฎหมายย่อมกระทบต่อชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่ต้อง
อพยพออกจากป่าและไม่สามารถจัดการป่าเพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชนได้เหมือนเดิมอีกต่อไป ต่อมาใน
ภายหลังยังมีการออกกฎหมายคุ้มครองที่รวมไปถึงสัตว์ป่าคือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่าใน พ.ศ. 2535 ด้วย70 ท าให้การล่าสัตว์และหาของป่า รวมถึงสร้างที่พักอาศัยในพ้ืนที่อุทยานและ
ป่าสงวนเป็นความผิดตามกฎหมาย 

กฎหมายที่ว่าด้วยการจัดการป่าไม้ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนมีผลต่อการท ามาหากิน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผูกพันกับป่ามาช้านาน แม้ว่าจะไม่ได้ถูกนโยบายย้ายชุมชนโดยตรง ทว่าพวกเขาก็
ต้องเผชิญกับการถูกจับกุมตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ป่า รวมไปถึงการหาของป่าที่เดิมเป็นวิถี
ชีวิตของพวกเขาก็กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่ไม่มีในสารบบความคิดของพวกเขามาก่อน ชยันต์ 
วรรธนะภูตินักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญว่า  

รัฐไม่ยอมรับการใช้กฎเกณฑ์ประเพณีของชาวบ้าน ท าให้เห็นว่าชาวบ้านผิด
กฎหมาย ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่เขาจะจับหรือไม่จับ หยิบใบไม้ กิ่งไม้ ก้อนหินก็ถูก
จับ มีพ่ีน้องปกาเกอะญอหลายคนถูกจับเป็นรายปี ไม่ต้องนับพ่ีน้องบ้านปางแดง 
(อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่) ที่โดนจับมา 4 ครั้งติดกันจนศาลไม่อยากจับอีก 

                                           
69 เรื่องเดียวกัน, 73-84. 
70 เรื่องเดียวกัน, 73-74. 
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รากฐานที่มาจากวิธีคิดที่ต่างกันของรัฐจะก าหนดว่าพ้ืนที่นี้ใครจะได้ใช้ทรัพยากร 
โดยไม่ค านึงชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตด ารงอยู่71 
นอกจากนี้ ด้วยความที่อาจารย์ชยันต์เป็นนักมานุษยวิทยาที่คุ้นเคยกับกลุ่ม   

ชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทยมาเป็นเวลานาน ท าให้พบเห็นและอยู่ร่วมในหลายเหตุการณ์ที่ส าคัญ 
อาจารย์ได้กล่าวถึงค าบอกเล่าของกลุ่มชาติพันธุ์ในอดีตว่า “เมื่อราวสามสิบปี (ราว พ.ศ. 2522 – 
ผู้วิจัย) ก่อนผมเคยไปท างานที่แม่จัน จ.เชียงราย ในพ้ืนที่สัมปทานป่า ชาวบ้านบอกว่าแม้แต่จะเอาไม้
สักมาท าด้ามกระบวยก็ถูกจับ”72 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่รัฐออกกฎหมายเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเน้นมุมมองแบบตะวันตกที่ป่าต้องไม่มีคนอยู่นั้นส่งผลต่อชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

แม้ว่ากฎหมายป่าไม้จะมีออกมาหลายฉบับและส่งผลต่อวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
เรื่อยมา ทว่าจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ร้ายแรงที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญคือ ใน พ.ศ. 2528 
คณะรัฐมนตรีได้ประกาศใช้ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 1) ก าหนดให้มี
พ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ 25 
และเป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 2) สนับสนุนให้มีการปลูกป่าภาคเอกชนเพ่ืออุตสาหกรรม
ต่อเนื่องและโรงงานเยื่อกระดาษ และ 3) จัดให้มีแผนพัฒนาป่าไม้และออกกฎหมายจัดตั้ง 
“คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ”73 จากประกาศคณะรัฐมนตรีนี้จะเห็นได้ว่าสาระส าคัญในข้อ 
2 ที่สะท้อนว่ารัฐเอ้ือประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจเอกชนเข้าพัฒนาและใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า  

ในช่วงหลัง พ.ศ. 2528 เนื่องจากความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้นอย่าง
มาก จนเกิดการแย่งชิงกันขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปสัมปทานเหมืองแร่ การสร้างเขื่อน รวมไปถึงการ
ประกาศพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และที่ส าคัญมากในช่วงพุทธทศวรรษ 2530 คือ การบังคับโยกย้าย
ชาวเขาเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้จัดท าโฮมสเตย์74 ทั้งหมดนี้สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ พวก

                                           
71 ชยันต์ วรรธนะภูติ, “ชนเผ่าพ้ืนเมืองกับการเข้าถึงสิทธิการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า ของชุมชน,” ประชาไท, http://prachatai.com/node/25460 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559). 

72 เรื่องเดียวกัน. 
73 มาลี สิทธิเกรียงไกร, บรรณาธิการ, แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต

ชาวกะเหรี่ยง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 32-33; สมชาย ปรีชาศิลป
กุล, ชายขอบนิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), 81. 

74 เรื่องเดียวกัน, 124-125; กฤตยา อาชวนิจกุล, “การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบท

ประเทศไทย,” ใน ประชากรและสังคม 2554 : จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย (นครปฐม: 
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เขาถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐานไปยังพ้ืนที่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่สามารถท าการเกษตรและหา
เลี้ยงชีพได้ นอกจากนี้ยังกลายเป็นแพะรับบาปจากปัญหาสภาพแวดล้อม 

ส าหรับนโยบายการโยกย้ายชาวบ้านแม้ว่าจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ที่เริ่มการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยข้ออ้างเรื่องความมั่นคงและยาเสพติด ทว่าไม่
ประสบความส าเร็จ75 ภายหลังการประกาศใช้นโยบายป่าไม้แห่งชาตินี้ การโยกย้ายกลุ่มชาติพันธุ์ครั้ง
ใหญ่ก็เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2529 กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยเป็นการอพยพกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนถึง 5,557 คน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กะเหรี่ยง ม้ง และเมี่ยน ใน 6 หมู่บ้าน ก่อนที่ภายหลังจะเกิดขึ้นอีกหลายกรณี เช่น การอพยพกลุ่ม
ชาติพันธุ์ออกจากอุทยานแห่งชาติดอยหลวงใน พ.ศ. 2537 การอพยพกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติถ้ าผาไทใน พ.ศ. 254676  

การอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์มายังพ้ืนที่ที่ทางราชการได้
จัดเตรียมเอาไว้ให้ โดยมีค่าชดเชยพ้ืนที่เกษตรกรรมที่พวกเขาต้องสูญเสียไปเพียงเล็กน้อยส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตเดิมที่ผูกพันกับป่า77 ประกอบกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกย้ายถิ่นเมื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไม่ได้ก็ต้องหาทางออกโดยการเป็นแรงงานรับจ้างตามเมืองใหญ่ ส่วนบรรดาหญิงสาว

                                           
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554), 103–26; สุริยันต์ ทองหนูเอียด, 
บรรณาธิการ, ผืนดิน สันติภาพ และชาติพันธุ์ (เชียงใหม่: ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ประชาชนบนพื้นที่สูง, 2549), 184. 

75  Gehan Wijeyewardene, ed., Ethnic Groups across National Boundaries 
in Mainland Southeast Asia, Social Issues in Southeast Asia (Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1990), 157. 

76 ชูพินิจ เกษมณี, รายงานการศึกษานโยบายการอพยพชาวเขา: ทางออกในเขาวงกต 
กรณีศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร, พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพ่ิมเติม], เอกสารวิชาการ, ล าดับที่ สวข. 
00-39-08 (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการ
สังคม, 2530), 2;  ชัชวาลย ์ทองดีเลิศ, บรรณาธิการ, บันทึกลับ NGOs: ก าเนิดและพัฒนาการของ
องค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (เชียงใหม่: คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 
(กป.อพช.เหนือ) สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543), 
134; สุริยันต์ ทองหนูเอียด, บรรณาธิการ, ผืนดิน สันติภาพ และชาติพันธุ์ (เชียงใหม่: ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง, 2549), 203-207, 223-227. 

77 เรื่องเดียวกัน, 213-214. 



138 
 

 

บางส่วนก็เลือกประกอบอาชีพโสเภณี มีทั้งที่เต็มใจและถูกล่อหลอกไป78 ส่งผลต่อการเกิดโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคเอดส์ 

ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสัญชาติไทยก็มีอิสระในการเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพ
อย่างไม่ยากล าบากมากนัก แต่ส าหรับกลุ่มที่สถานะบุคคลทางกฎหมายไม่ชัดเจนไม่มีโอกาสดังกล่าว 
ดังนั้น สัญชาติไทยจึงเริ่มส าคัญในสายตาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวส าหรับฝ่าย
ราชการก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลมากขึ้นเมื่อแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ถูกเหมารวมว่าเป็นต่างด้าวเพ่ิมจ านวนขึ้น อีกทั้งผลกระทบจากสงครามของประเทศเพ่ือน
บ้านท าให้มีผู้อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอาศัยในศูนย์อพยพตามชายแดนประเทศไทย79 ท าให้กฎหมาย
สัญชาติของรัฐไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญอีกครั้งหนึ่ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ทั้งหมดส่งผลกระทบให้กลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นชายขอบโดยสมบูรณ์ทั้งในแง่
พ้ืนที่ และในแง่สังคม อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาติพันธุ์โดยความสนับสนุนของเอ็นจีโอและนักวิชาการต่าง
ก็พยายามสร้างองค์ความรู้และวาทกรรมของตนขึ้นมาต่อสู้กับฝ่ายรัฐ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง รวมไป
ถึงการเคลื่อนไหวในทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นประวัติศาสตร์ในช่วงเวลา
ช่วงหนึ่งทศวรรษระหว่าง พ.ศ. 2523-2533 อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานของ   
เอ็นจีโอ รวมไปถึงเอฟบีโอของคาทอลิกเพ่ือรับมือกับนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนโยบายการอพยพกลุ่มชาติพันธุ์ออกจากป่าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เมื่อพิจารณากฎหมายก็มีความกวดขันเพ่ิมตามไปด้วย ท าให้หลัง พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เอ็นจีโอและ
เอฟบีโอที่เริ่มเปลี่ยนแนวทางการท างาน หันมาจัดการปัญหาในระดับนโยบาย ทั้งยังมีความโดดเด่นใน
การสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านให้โต้กลับรัฐโดยการสร้างวาทกรรมการอนุรักษ์ป่าและต้นน้ าของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ซึ่งบทบาทของสถาบันการศึกษาจะเข้ามาเสริมตรงนี้อย่างชัดเจน80 ในมุมมองของผู้วิจัยเห็น

                                           
78 วอลเดน เบลโล, โศกนาฏกรรมสยาม: การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทย

สมัยใหม่, แปลโดย สุรนุช ธงศิลา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542), 340-341.  

79 สุริยันต์ ทองหนูเอียด, บรรณาธิการ, ผืนดิน สันติภาพ และชาติพันธุ์ (เชียงใหม่: ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง, 2549), 143-146. 

80 จามะรี เชียงทอง, “ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร: ศักยภาพและการต่อสู้ของ
ท้องถิ่น,” ใน พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: สถานการณ์ในประเทศไทย, บรรณาธิการโดย 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543), 1–51; 1. อรรถจักร์ 
สัตยานุรักษ,์ “ภาพรวมงานพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ,” ใน บันทึกลับ NGOs: ก าเนิด
และพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ, โดย ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (เชียงใหม่: 
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ว่ามีความเคลื่อนไหวส่วนนี้มากกว่าเรื่องประเด็นสัญชาติ ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า ความเคลื่อนไหวส่วนนี้
มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สัญชาติไทยแล้วเป็นตัวขับเคลื่อน มีการเคลื่อนไหวปิดล้อมธรรมเนียบกดดัน
รัฐบาลช่วงปลายทศวรรษ 253081 อย่างที่ได้กล่าวไปว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละพ้ืนที่ก็ได้รับการพัฒนา
ไม่เท่ากัน จะเห็นได้ชัดว่าช่องโหว่ของงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์จึงเปิดกว้างให้นักพัฒนาและนัก
กฎหมายในประเด็นสัญชาติและสถานะบุคคลเข้ามาแก้ปัญหา 

จากที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นปัญหาพ้ืนฐานเรื่องสิทธิและสถานภาพบุคคล ใน
กรณีป่าไม้เรื่องการไม่มีเอกสารสิทธิและการบุกรุกพ้ืนที่ป่า มีความพยายามของฝ่ายคาทอลิก 
นักวิชาการ และนักพัฒนาบางกลุ่มใช้แนวคิดเรื่อง ป่าชุมชน เข้ามาต่อสู้ก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ส่วนของ
การพัฒนาที่ท าให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์พึ่งพาโลกภายนอกมากข้ึน ท าให้เรื่องสถานภาพบุคคลกลายเป็น
ปัญหาส าคัญขึ้นมา และทวีความส าคัญมากขึ้นตามความจ าเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งการท างาน 
การศึกษา การรักษาพยาบาลก็วางอยู่บนพ้ืนฐานเรื่องสิทธิพลเมือง แต่ปัญหาคือ พวกเขาไม่มีสิทธินั้น 
และยังไม่ถูกนับว่าเป็น พลเมืองไทย ทั้งที่กลุ่มชาติพันธุ์บางคน ตามค ากล่าวของ รศ. ดร. พันธุ์ทิพย์  
กาญจนะจิตรา สายสุนทร ว่าเป็น “ต่างด้าวที่ไม่เคยโผล่หน้าออกจากประเทศไทย” ท าให้แนวทางการ
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เดิมจ าต้องเปลี่ยนไป เมื่อประเด็นดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐ 
และการเรียกร้องก็ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น รวมถึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
ยากที่กลุ่มชาติพันธุ์จะด าเนินการโดยล าพัง ส าหรับกลยุทธ์การท างานและรายละเอียดเรื่องการลง
สัญชาติหรือระบุสถานะบุคคล รวมถึงการพิสูจน์สถานะบุคคลจะกล่าวถึงในบทที่ 6 

กฎหมายสัญชาติไทยที่เข้มงวดมากขึ้นนั้นอาจไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์
มากนัก ถ้าผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของพวกเขาจากท่ีเคยพ่ึงพา
ตนเองได้ด้วยการปลูกข้าวและพืชพันธุ์ที่หลากหลายเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี แต่จากโครงการ
พัฒนาที่มีเป้าหมายหลักคือ ความมั่นคงของรัฐไทย ไม่ว่าจะเป็นการสลายการปลูกฝิ่นด้วยการส่งเสริม
ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือขาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องพ่ึงพาตลาดและสังคมภายนอก
จนไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อีกต่อ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็ถูกบีบคั้นด้วยนโยบายอนุรักษ์ป่าไม้ที่
ประกาศพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติและอพยพคนออกจากป่ามาอยู่ยังพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ท าให้
ชาวบ้านต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องโดยการออกไปขายแรงงานหรือท าอาชีพผิดกฎหมาย พวกเขาจึง

                                           
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ) สถาบันส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543), 24–62. 

81 จอนิ โอ่โดเชา, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, หมู่บ้านหนองเต่า, 24 
พฤษภาคม 2558. 
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เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการมีสัญชาติไทยที่จะท าให้พวกเขามีสิทธิเดินทางหางานท าและไม่ถูก
นายจ้างกดขี่ ลูกหลานของพวกเขาก็จะมีสิทธิเล่าเรียน และสิทธิในการรักษาพยาบาล นั่นท าให้กลุ่ม
ชาติพันธุ์เริ่มมีความเคลื่อนไหวเพ่ือให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย 

ความพยายามของกลุ่มชาติพันธุ์ในระยะแรกในการท าให้ตนเองมีสัญชาติไทย
ประสบปัญหาอย่างมาก เนื่องจากพวกเขาขาดความรู้ ถูกดูถูกจากข้าราชการ และการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จหรืออาจต้องใช้เงินจ านวนมากในการด าเนินการ ทั้งท่ีความเป็น
จริงมีเพียงค่าธรรมเนียมจ านวนไม่มากนัก เงินที่เสียไปเป็นค่าสินบนแทบทั้งสิ้น สภาพการณ์ดังกล่าว
ท าให้ในเวลาต่อมากลุ่มชาติพันธุ์ต้องร่วมมือกับเอ็นจีโอและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือหาทางออก
ให้กับปัญหาเหล่านี้ 

จากปัญหากฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นว่าแวดวงวิชาการให้
ความสนใจประเด็นนี้อย่างทันท่วงที โดยท าการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นการอนุรักษ์และ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพ และวิพากษ์ปัญหาป่าไม้เป็นเพราะการท าลายป่าของบรรดา
นายทุนและผู้รับสัมปทานจากรัฐ เริ่มจากงานของฉลาดชาย รมิตานนท์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย82  

ถึงตรงนี้จามะรี เชียงทองได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจว่า “เป็นที่น่าสังเกตว่า
ในช่วงปลายทศวรรษ 2528 เมื่องานศึกษาอย่างเช่นงานของฉลาดชายเริ่มปรากฏขึ้น มีแนวโน้มของ
การพยายาม ‘ผลักดัน’ แนวนโยบายของรัฐบาล โดยนักวิชาการ. . .เพ่ือความ ‘เข้าใจ’ มากกว่าเพ่ือ
ผลกระทบเชิงนโยบาย”83 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิชุมชนในทศวรรษต่อมา 
แตกต่างจากเรื่องสัญชาติที่แม้จะเกิดความตระหนักในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์แล้ว ทว่าไม่พบงานศึกษาเรื่อง
สัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์มากนักในระยะเริ่มแรก แต่จะพบมากขึ้นในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา 

ส าหรับเครือข่ายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ เอ็นจีโอ เอฟบีโอ นักวิชาการ และ
สถาบันการศึกษาที่ถูกสร้างขึ้นมา ในระยะแรกคือ หลัง พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา จนต้นทศวรรษ 2530 
ต่างเน้นแนวทางท างานในชุมชนโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของ
ชุมชน เมื่อถูกกดดันจากฝ่ายรัฐมากขึ้นโดยเฉพาะทางกฎหมาย เครือข่ายเหล่านี้ก็เริ่มมีการปรับตัวที่

                                           
82 จามะรี เชียงทอง, “ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร: ศักยภาพและการต่อสู้ของ

ท้องถิ่น,” ใน พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: สถานการณ์ในประเทศไทย, บรรณาธิการโดย 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543), 17. 

83 เรื่องเดียวกัน. 
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ชัดเจนคือ จากหันมาเรียกร้องสิทธิและต่อสู้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย โดยเริ่มจาก
งานวิชาการที่อาศัยพ้ืนฐานจากการให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมชุมชนในช่วงก่อนหน้าเป็นฐาน ท าให้
เห็นข้อดีของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดกระแสการศึกษาแนวทางการ
ท าเกษตรแบบยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ งานวิชาการเหล่านี้เองที่เป็นฐานเพ่ือจะต่อยอดไปสู่การต่อสู้
เ พ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เท่าที่กฎหมายในเวลานั้นจะ
เอ้ืออ านวย ส าหรับการเคลื่อนไหวที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายนั้นส่วนใหญ่จะรับรู้ในเรื่อง 
“สิทธิชุมชน” ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าเริ่มเคลื่อนไหวมาก่อนและครอบคลุมกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่มีสัญชาติ
แล้วและที่ยังไร้สถานะบุคคล จึงได้รับการพูดถึงและให้ความสนใจมากกว่า การเคลื่อนไหวเพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติและสถานะบุคคล ดังที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในบทที่ 6 

 
5.2 บริบทแวดล้อมศาสนจักรคาทอลิก 

 
การพิจารณาบริบทแวดล้อมศาสนจักรคาทอลิกไทย การศึกษาเพียงบริบทแวดล้อมใน

ประเทศไทยอย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจากศาสนจักรและเอฟบีโอคาทอลิกไม่อาจปฏิเสธ
ความสัมพันธ์กับศาสนจักรสากลได้ แม้ว่าภายหลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ศาสนจักร
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ล าดับชั้นโครงสร้างของวาติกัน ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นต้องพิจารณาบริบทแวดล้อมศาสนจักรสากล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกลุ่ม     
ชาติพันธุ์ ดังนั้น ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ บริบทแวดล้อมศาสนจักรสากล
กับบริบทแวดล้อมภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกันคือ ระหว่าง ค.ศ. 1950-1990 โดยมีรายละเอียด
ดังที่จะกล่าวถึงต่อไป 

 
5.2.1 บริบทแวดล้อมและบริบทภายในศาสนจักรคาทอลิกสากล  

ในส่วนบริบทแวดล้อมศาสนจักรคาทอลิกช่วงก่อน ค.ศ. 1950 จนถึงก่อนการ
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 1965 ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 และ 4 มาพอสมควรแล้ว โดย
สรุปคือ เมื่อโลกก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 บทบาทสาธารณะของทุกศาสนาลดลงอย่างมาก ท าให้
ต้องมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ศาสนจักรคาทอลิกที่เริ่มสะท้อนให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ คือ การสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงจะพิจารณาบริบทแวดล้อม
ดังกล่าวที่มีต่อศาสนจักรคาทอลิกอันจะมีผลต่อการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 รวมไปถึงเทวศาสตร์ 
แนวทางการแพร่ธรรม และงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  
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แม้ว่าความแตกต่างทางความคิดภายในศาสนจักรคาทอลิกจะแสดงออกมาให้
เห็นบ่อยครั้งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องเทวศาสตร์และแนวปฏิบัติในการแพร่ธรรม แต่
แนวทางหลักของวาติกันตลอดมาคือ แนวคิดที่ว่าไม่มีความรอดนอกเหนือจากศาสนจักร อีกทั้ง
โครงสร้างการปกครองแบบล าดับชั้นของวาติกันที่ผู้สนับสนุนแนวทางนี้ถูก เรียกว่า “สายอนุรักษ์” 
(conservative) ก็ยังมีอิทธิพลครอบง าศาสนจักรสากลอย่างเห็นได้ชัดและมักจะต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางของศาสนจักร ส่วนกลุ่มที่สนับสนุนให้เปิดกว้างกับวัฒนธรรมและความเชื่ออ่ืน 
พร้อมทั้งเน้นงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม ถูกเรียกว่า สายก้าวหน้า (progressive)84 

 ความแตกต่างระหว่าง คาทอลิกสายอนุรักษ์กับสายก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดเจนคือ 
สายอนุรักษ์ส่วนใหญ่จะเป็นบาทหลวงที่อยู่ในพ้ืนที่หรือประเทศที่ผู้คนทั้งหมดนับคือคาทอลิก ในทาง
กลับกันคาทอลิกสายก้าวหน้าจะเป็นพวกที่มาจากพ้ืนที่หรือประเทศที่ไม่ได้นับถือคาทอลิกทั้ งหมด 
อาจมีคนส่วนใหญ่ที่นับถือคาทอลิกหรือเป็นไปได้ว่าผู้นับถือคาทอลิกเป็นส่วนน้อยในสังคม แนวคิด
ของบาทหลวงเหล่านี้จะแตกต่างไปจากกลุ่มแรก กล่าวคือ มีการประนีประนอมกับต่างวัฒนธรรมมาก
ขึ้น และมีความชัดเจนมากข้ึนหลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 285  

ส าหรับการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มีนัยส าคัญต่อความแตกต่างทางแนวคิด 
เนื่องจากแนวคิดของสายก้าวหน้าได้แสดงออกมาในนโยบายอันเป็นผลจากการสังคายนาอย่างชัดเจน 
รวมทั้งกระบวนการในการสังคายนาก็สะท้อนให้เห็นว่าวาติกันเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับความ
คิดเห็นและการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่มากกว่าการออกค าสั่งที่มีล าดับชั้น กระนั้นก็ตาม เราไม่อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายก้าวหน้าเสียทั้งหมด86 เนื่องจากการน านโยบายการสังคายนาไปปฏิบัติ
ในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญหน้ากับบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งบาทหลวงในแต่ละพ้ืนที่ก็
ไม่สามารถแบ่งแยกออกได้เป็นสายอนุรักษ์และสายก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน เพราะก็มีปะปนกันอยู่ ดัง
จะเห็นได้จากตัวอย่าง 

กรณีของพระสังฆราชเฮลเดอร์ คามารา (Archbishop Helder Camara) ของ
บราซิลที่ลุกขึ้นมาเผชิญหน้ารัฐบาลเผด็จการ พร้อมทั้งปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกกดขี่  
พระสังฆราชท่านนี้ไม่เพียงแต่ถูกกล่าวหาจากผู้มีอ านาจทางการเมืองในประเทศ ทว่ายังถูกวาติกัน
กล่าวหาว่าปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับบทบาททางศาสนาและแสดงบทบาททางการเมืองที่ไม่เหมาะสม 

                                           
84 Melissa J. Wilde, Vatican II: A Sociological Analysis of Religious Change 

(Princeton: Princeton University Press, 2007), 1-5. 
85 Ibid., 6-7. 
86 Ibid., 1-3. 
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นั่นท าให้ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1968-1977 ท่านต้องถูกขึ้นบัญชีด าและถูกกีดกันไม่ให้ออกสื่อสาธารณะ 
เพราะแนวคิดและงานของท่านมีผลต่อมวลชนอย่างมาก87 

ภายหลังมีกรณีของพระสังฆราชเดนนิส เฮอร์เลย์ (Archbishop Denis Hurley) 
ซึ่งถูกผู้แทนพระสันตะปาปาในเวลานั้น (the apostolic delegate) ทักท้วงเรื่องบทบาททางการเมือง
ว่าพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 (ค.ศ. 1978-2005) ให้จ ากัดบทบาททางการเมืองของสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแอฟริกาใต้ ( the South African Bishops’ Conference) พระสังฆราช      
เฮอร์เลย์จึงได้มีจดหมายถึงพระสันตะปาปาตอบโต้ข้อกล่าวหาว่า ชีวิตในแอฟริกาใต้ต้องเกี่ยวข้องกับ
การเมือง ตัวท่านเองในฐานะที่เป็นผู้น าทางศาสนาจึงไม่อาจจะแยกออกจากชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้อง
กับการเมืองได้ ดังนั้น พระสันตะปาปาจึงได้สั่งปลดผู้แทนพระสันตะปาปาท่านนั้น กระนั้นก็ตาม  
วาติกันก็ยังคงต้องระมัดระวังการออกสาสน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองเรื่องการเหยียดสีผิว88  

จากกรณีตัวอย่างศาสนจักรในลาตินอเมริกาและแอฟริกาดังกล่าวข้างต้นสะท้อน
ให้เห็นว่า ภายหลังการสังคายนาความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ยังคงอยู่ภายในศาสนจักรในทุกระดับ 
ขึ้นอยู่กับผู้น าสูงสุดในช่วงเวลานั้นมีจุดยืนเช่นใด นอกจากนี้ บริบทแวดล้อมศาสนจักรที่ไม่สามารถ
ควบคุมการเมืองได้ ก็จะถูกคุกคามจากฝ่ายการเมืองอย่างในกรณีลาตินอเมริกา อย่างไรก็ตาม ทั้งสอง
กรณีเป็นตัวอย่างที่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนับถือคาทอลิก ซึ่งจะแตกต่างออกไปในกรณีของ
ไทย 

เนื่องจากประเด็นที่บรรดาบาทหลวงคาทอลิกสายก้าวหน้าต้องเข้าไปจัดการ
เกี่ยวข้องกับการเมือง นั่นยิ่งส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นที่แตกต่างในศาสนจักรที่ประชากรส่วนใหญ่
ในประเทศไม่ได้นับถือคาทอลิก โดยเฉพาะในกรณีของไทยที่ได้กล่าวไปข้างต้นเรื่องความหวาดระแวง
ที่พระสังฆราชบุญเลื่อนต้องเผชิญ และจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นอีกเมื่อศึกษากลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
และประวัติองค์กรของ คชพ. ในบทที่ 6  

                                           
87 Séverine Deneulin and Masooda Bano, Religion in Development: 

Rewriting the Secular Script (London: Zed Books, 2009); “Obituary: Archbishop Helder 
Camara,” The Independent, http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/obituary-archbishop-helder-camara-1115091.html (accessed 
September 2, 1999).  

88 Séverine Deneulin and Masooda Bano, Religion in Development: 
Rewriting the Secular Script (London: Zed Books, 2009). 



144 
 

 

5.2.2 บริบทแวดล้อมศาสนจักรและเอฟบีโอคาทอลิกไทย  
เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ คาทอลิกเป็นคนส่วนน้อยของสังคมไทย จาก

ประวัติศาสตร์ทั้งงานแพร่ธรรมและงานพัฒนาของมิชชันนารีคาทอลิกในประเทศไทยที่ผ่านมาจะ
พบว่ามีทั้งช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเป็นการยอมรับจากชนชั้นน าในสังคมไทย โดยเฉพาะ
พระมหากษัตริย์ บ่อยครั้งก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากล าบาก กระนั้นก็ตาม มิชชันนารีคาทอลิกรุ่น
แล้วรุ่นเล่าก็เพียรพยายามที่จะลงหลักปักฐานศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย 

แต่เมื่อเราจะศึกษาบริบทแวดล้อมศาสนจักรไทยก็จ าเป็นจะต้องย้อนกลับไป
พิจารณาบริบทแวดล้อมของศาสนจักรท้องถิ่นเอเชีย แม้ว่านโยบายการสังคายนาจะมีผลอย่างมาก
ต่อศาสนจักรในเอเชีย ทว่าก็ยังมีปัจจัยที่เราควรให้ความส าคัญนั่นคือ เทวศาสตร์ของเอเชีย (Asian 
theology) หลังยุคอาณานิคม ซึ่งบาทหลวงคาทอลิกในเอเชีย (รวมถึงความพยายามก่อนหน้าของ
บาทหลวงในลาตินอเมริกาและแอฟริกา) พยายามที่จะปฏิเสธอิทธิพลครอบง าของเทวศาสตร์แบบ
ตะวันตก แล้วหันมาเน้นการต่อสู้เพ่ือความยุติธรรมต่อผู้ยากไร้ ในสังคมและการเสวนากับศาสนา
ท้องถิ่นในเอเชีย อาทิ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ เป็นต้น ท าให้เกิดเทวศาสตร์เอเชียที่มี
ความโดดเด่นและสอดรับกับบริบทแวดล้อมในเอเชียเอง89 ซึ่งแนวคิดเทวศาสตร์เช่นนี้ก็ได้รับการ
ยอมรับและถูกประกาศเป็นแนวนโยบายของการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 พร้อมทั้งการยอมรับและ
ให้อิสระกับศาสนจักรท้องถิ่นมากขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและเห็นเด่นชัดในสังคมไทย ที่
บริบทแวดล้อมช่วงหลังยุคอาณานิคมสร้างความหวาดระแวงในหมู่ชาวไทยพุทธต่อศาสนาคริสต์  

จากที่ได้กล่าวในบทที่ 4 ถึงผลลัพธ์งานแพร่ธรรมและงานพัฒนาของคาทอลิกใน
หมู่คนพ้ืนราบที่แทบจะไม่ประสบความส าเร็จเลย งานของคาทอลิกที่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทย
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ งานด้านการศึกษา แม้ว่าการท างานของคาทอลิกจะมีองค์กรหรือคณะ
บาทหลวงเป็นจ านวนมาก กระจายอยู่ทั่วประเทศและท างานหลากหลายด้านแตกต่างกันไป โดย
เฉพาะที่ท างานแพร่ธรรมและงานพัฒนาในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ แต่ทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และแน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรคาทอลิกสากล ทว่า
งานของคาทอลิกเป็นที่รับรู้น้อยมาก ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาบริบทแวดล้อมในแง่ของการรับรู้ของ

                                           
89 Peter C. Phan, “Ethnicity, Experience and Theology: An Asian Liberation 

Perspective,” in Ethnicity, Nationality and Religious Experience, ed. Peter C. Phan, 
The Annual Publication of the College Theology Society, 1991, v. 37 (Lanham, Md: 
University Press of America, 1995), 255–287. 
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สังคมไทยที่มีต่อศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เพ่ือสะท้อนผลกระทบการท างานที่แตกต่างในแต่
ละช่วงเวลา ดังนี้ 

จากที่ผู้ วิจัยได้กล่าวถึงท่าทีของสังคมไทยและกลุ่มชาติ พันธุ์ที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของศาสนจักรคาทอลิกหลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ไปแล้วในบทที่ 4 ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ ทว่าในส่วนนี้จะน าเสนอท่าทีที่หวาดระแวงของสังคมไทย
บางส่วนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและงานของฝ่ายคาทอลิกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2519-2526 ผู้วิจัย
แบ่งช่วงเวลาโดยใช้ พ.ศ. 2519 อันเป็นช่วงที่พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ได้กลับมาท างานใน
ประเทศไทย ภายหลังจากรับหน้าที่เลขาธิการบริหารและผู้อ านวยการส านักงานเพ่ือการพัฒนามนุษย์
ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เพราะ
เมื่อกลับมาพระสังฆราชบุญเลื่อนได้ริเริ่มวางรากฐานงานพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่มีพ้ืนฐานเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการน าแนวนโยบายการสังคายนาวาติกันมาใช้ในประเทศไทยอย่าง
ชัดเจน90 ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่รัฐเริ่มปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้งานพัฒนา
ชนบทของบรรดาเอ็นจีโอที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาต้องสะดุดลง 

เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ผู้วิจัยจึงจะขอน าเสนอภาพความคิดเห็นที่แตกต่างกันภายใน 
ศาสนจักรไทย ซึ่งไม่เพียงเป็นผลมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันในทางเทวศาสตร์ในการพัฒนา แต่ยังถูก
กดดันจากบริบทแวดล้อมของศาสนจักรไทยที่เป็นคนกลุ่มน้อยจ าเป็นต้องประนีประนอมกับผู้มีอ านาจ
ในรัฐไทย จึงต้องระวังกิจกรรมที่กระท าไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐไทย อันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคาทอลิกในภาพรวมได้  

ผู้วิจัยเชื่อว่านั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้พระสังฆราชบุญเลื่อน ริเริ่มก่อตั้ง     
เอฟบีโอคาทอลิกเพ่ือเรียกร้องสิทธิมนุษยชนแยกต่างหาก ในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา 
โดยเริ่มจาก พ.ศ. 2520 ที่มีการก่อตั้งคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือความยุติธรรมและสันติ (ยส.) เหตุที่
ต้องก่อตั้งองค์นี้เนื่องจากในช่วงหลัง พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา เกิดวิกฤตการณ์การเมืองภายในประเทศ 
ตามมาด้วยการคุกคามสิทธิ เสรีภาพ รวมไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่ม
นักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมือง งานในลักษณะนี้ต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจึงต้องแยกออกมา

                                           
90 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 230. 
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ต่างหากเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อศาสนจักรทั้งหมด งานในระยะแรกที่ด าเนินการคือ “ร่วมเรียกร้อง
ความเป็นธรรม ต่อต้านความรุนแรง ส่งเสริมสันติวิธี และสิทธิมนุษยชน”91  

ภายหลังก็ได้มีการก่อตั้งเอฟบีโอในลักษณะเดียวกันนี้เพ่ือท างานเฉพาะกรณี
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย หรือ โคเออร์ ก่อตั้ง
ใน พ.ศ. 2521 เพ่ือให้เป็นส านักงานในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย โดยความ
ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นภายใต้บริบทความไม่สงบเรียบร้อยของประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณ
ชายแดนด้านตะวันออกของไทยในช่วง พ.ศ. 2517 ท าให้มีผู้ลี้ภัยจ านวนมากเข้ามาในประเทศไทย จึง
เป็นภาระหนักของรัฐบาลไทยที่จะดูแลและจัดการตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ฝ่ายคาทอลิกจึงเข้าให้ความช่วยเหลือโดยก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นในที่สุด เมื่อพิจารณาธรรมชาติ ของงาน
พบว่าคล้ายคลึงกับของ คชพ. ทว่ากรณีของโคเออร์นั้นจะเน้นท างานทางด้ายชายแดนตะวันออก ส่วน 
คชพ. ก่อตั้งขึ้นสอดคล้องกับช่วงปัญหาชายแดนด้านตะวันตก92 อีกทั้งงานของโคเออร์ดูเหมือนว่าจะ
ไม่ละเอียดอ่อนต่อการแยกแยะระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์อพยพกับกลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนเมืองเหมือนกับงาน
ของ คชพ.  

นอกจาก ยส. กับ โคเออร์แล้ว ก่อนหน้าการเกิดขึ้นของ คชพ. ก็ยังมีเอฟบีโออีก
หลายองค์กร เช่น คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง  และภายหลังการเกิดข้ึน
ของ คชพ. ก็ได้มีการก่อตั้งเอฟบีโอคาทอลิกเพ่ิมเติมอีกคือ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการท่องเที่ยว 
ใน พ.ศ. 253393 รวมถึงคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือสตรีซึ่งก่อตั้งเป็นองค์กรล่าสุดใน พ.ศ. 2543 จะ
เห็นได้ว่าแต่ละองค์กรที่กล่าวถึงนี้มีบริบทและความจ าเป็นในการก่อตั้งแตกต่างกันออกไป เช่นเดียว 
คชพ. ที่ผู้วิจัยก าลังพยายามแสดงให้เห็นบริบททั้งของกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนจักรคาทอลิกเพ่ือ
ชี้ให้เห็นความจ าเป็นในการก่อตั้ง คชพ.  

บาทหลวงที่ท างานพัฒนาในพ้ืนที่ต้องเผชิญกับความหวาดระแวง ความร่วมมือ
หรือสายสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรหรือเอ็นจีโอที่ท างานพัฒนาชนบทก็ถูกเพ่งเล็งด้วยเช่นกัน กรณีของ
พระสังฆราชบุญเลื่อนที่ครั้งหนึ่งมีโอกาสร่วมท างานกับผู้ที่มีอุดมการณ์ในการพัฒนาเช่นเดียวกันอย่าง 

                                           
91 อัจฉรา สมแสงสรวง, ก้าวย่างแห่งงานพัฒนา : ชีวิตและงานของพระคุณเจ้าบุญเลื่อน 

หมั้นทรัพย ์(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เฟ่ืองฟ้า, 2544), 30-31. 

92 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ , อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 110-111. 

93 อัจฉรา สมแสงสรวง, ก้าวย่างแห่งงานพัฒนา : ชีวิตและงานของพระคุณเจ้าบุญเลื่อน 
หมั้นทรัพย ์(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เฟ่ืองฟ้า, 2544), 32. 
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ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พระสังฆราชบุญเลื่อนได้เอ่ยถึงกรณีดังกล่าวว่า “จากความสัมพันธ์ในสายงาน
ดังกล่าว ตัวพ่อเองก็ถูกบาทหลวงบุญเลิศ ธาราฉัตรและกลุ่มนวพลซักฟอก และสอบถามว่าไปพบกับ
อาจารย์ป๋วยมาใช่หรือไม่...” ท่านยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า การถูกกล่าวหาจากสมาคมคาทอลิก และผู้ที่
เป็นเพ่ือนพระสงฆ์ด้วยกัน เสมือนสัญญาณเตือนให้ตระหนักว่า “การท างานของท่านจะต้องติดดิน 
และสุภาพอย่างที่สุด”94 อย่างไรก็ตาม ความหวาดระแวงดังกล่าวเป็นประเด็นทางการเมือง 
บาทหลวงคาทอลิกนักพัฒนาเหล่านี้สามารถฝ่าฟันค าครหาเหล่านั้นมาได้ด้วยความเป็นองค์กรศาสนา
ที่มีแนวทางชัดเจน 

ทางออกหนึ่งที่พระสังฆราชบุญเลื่อนใช้เป็นกลยุทธ์ในงานพัฒนาก็คือ การก่อตั้ง
องค์กรที่ถูกเรียกว่าเป็น “แขนขา” ของศาสนจักร ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมธิการฝ่ายสังคม อันได้แก่ 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาแผนกต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึง คชพ. ด้วย การเกิดขึ้นของแต่ละ
องค์กรก็มีบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น95 

ย้อนกลับมาพิจารณาปัจจัยที่ท าให้งานพัฒนาชนบทของฝ่ายคาทอลิกมี
ความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากเอ็นจีโอจ านวนมากต้องยุติบทบาทลงไปหลัง พ.ศ. 2519 แต่งานพัฒนา
ของฝ่ายคาทอลิกที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ก็ยังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม บาทหลวงนิพจน์กล่าวถึงช่วงเวลานี้ว่า ฝ่ายคาทอลิกเองก็ถูกมองและกล่าวหาว่าเป็น
แนวร่วมของคอมมิวนิสต์ด้วยเช่นกัน แต่ด้วยเจตนารมณ์อันแท้จริงที่จะแพร่ธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยบาทหลวงนิพจน์ได้ย้ าให้เห็นว่าฝ่ายคาทอลิกไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ แต่มีมุมมองทางศาสนาจากแนวทางการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 
และจากสหพันธ์สภาพระสังฆราชเอเชีย ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่บาทหลวงนิพจน์กลับมาสานงาน
ต่อจากบาทหลวงมิชชันนารี และได้ริเริ่มการพัฒนา “คน” อย่างเป็นองค์รวม96 

ดูเหมือนว่าปัญหาคอมมิวนิสต์จะท าให้ฝ่ายความมั่นคงต้องอาศัยฝ่ายคาทอลิกใน
การเข้าถึงชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา งานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของคาทอลิก
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก แต่ภายหลังปัญหาคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง กลุ่ม
ชาติพันธุ์ต้องเผชิญกับปัญหาอันเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐที่พุ่งเป้าไปที่พวกเขาทั้งปัญหา

                                           
94 เรื่องเดียวกัน, 233. 
95 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 236. 
96 นิพจน์ เทียนวิหาร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน, 9 พฤศจิกายน 2558. 
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สิ่งแวดล้อมและยาเสพติดตามที่ได้กล่าวถึงในส่วนที่แล้ว ท าให้งานพัฒนาตามแนวทางเดิมไม่เพียงพอ 
ทางคาทอลิกก็มีความพยายามในการหาทางออกท่ีประณีประนอมทั้งสองฝ่าย ดังที่คุณสุนทร วงศ์จอม
พรได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของศูนย์สังคมพัฒนาเชียงใหม่ที่จะช่วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องเผชิญ
กับการถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยท าโครงการให้กลุ่มชาติพันธุ์ปลูกไม้ยืนต้นในที่ของตน เพ่ือจะ
ให้แสดงสิทธิในที่ท ากิน ทั้งยังสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวงปีต้นไม้ โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2528 และ
สิ้นสุดโครงการใน พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จอย่างดี97  

ไม่เพียงแต่กลุ่มชาติพันธุ์ เท่านั้นที่ต้องเผชิญปัญหาใหม่ ฝ่ายคาทอลิกเองก็
เช่นเดียวกัน ใน พ.ศ. 2526 เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่มีเพียงแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์
ของศาสนจักรคาทอลิกไทยโดยภาพรวม แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าน่าจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่องานพัฒนา
กลุ่มชาติพันธุ์ เหตุการณ์นั้นคือ การตีพิมพ์หนังสือ “แผนการท าลายพุทธศาสนา” ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2526 เนื้อหาในหนังสือโจมตีการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ว่าพยายามเลียนแบบและกลืนกลาย
ศาสนาพุทธ หนังสือเล่มนี้มีการตีพิมพ์ถึง 5 ครั้ง ภายใน 1 ปี98  

พระโสภณคณาภรณ์ แห่งวัดบวรนิเวศวิหารเขียนหนังสือโจมตีฝ่ายคาทอลิกโดย
อ้างว่ามีความพยายามของนักวิชาการคาทอลิกส่วนหนึ่งที่จะท าให้คาทอลิกเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย 
นอกจากความเคลื่อนไหวฝ่ายสงฆ์แล้ว ฝ่ายทหารในเวลานั้นคือ พันเอกปิ่น มุทุกันต์ ก็ได้ออกมาโจมตี
นักเขียนคาทอลิกชาวไทยเหล่านี้ว่าพยายามจะกลืนกลายศาสนาพุทธผ่านแนวทางการสังคายนา
วาติกันนั่นเอง ฝ่ายคาทอลิกสายอนุรักษ์นิยมก็เห็นดีกับฝ่ายพุทธว่าคาทอลิกควรจะคงไว้ซึ่งความเป็น
สากลนิยมหรืออีกนัยหนึ่งคือ ความเป็นตะวันตก ซึ่งถูกตอบโต้จากนักวิชาการคาทอลิกอย่าง 
ศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจือว่า แนวทางการเสวนากับต่างศาสนานั้น ไม่ได้มุ่งมั่นเปลี่ยนศาสนาผู้อ่ืน 
ทว่ามุ่งที่จะให้เกิดสันติภาพและความยุติธรรมทางสังคมอย่างแท้จริง99 จะเห็นได้ว่ากระแสสังคมที่มี
ต่อฝ่ายคาทอลิก ส่งผลให้ความแตกต่างทางความคิดในฝ่ายคาทอลิกเองมีความชัดเจนมากข้ึน   

                                           
97 สุนทร วงศ์จอมพร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 27 

พฤษภาคม 2558. 
98 พระโสภณคณาภรณ์, แผนท าลายพระพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศิวพร, 

2526); จิรภา พฤกษ์พาดี, “ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556).  

99 Charles F. Keyes, “Why the Thai Are Not Christians: Buddhist and 
Christian Conversion in Thailand,” in Conversion to Christianity: Historical and 
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หนังสือดังกล่าวมีการตีพิมพ์ซ้ าอีกหลายครั้ง ซึ่งในการตีพิมพ์แต่ละครั้งย่อมต้องมี
เหตุให้หยิบยกขึ้นมาตีพิมพ์โดยมีประเด็นเดิมที่โจมตีในหนังสือคือ การเปลี่ยนท่าทีของศาสนจักร
คาทอลิกไทยตามแนวทางการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ก็ยังคงเดิม ทั้งที่ประจักษ์แล้วว่าการกระท า
ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อศาสนาพุทธในวงกว้างนัก แต่เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของฝ่าย
คาทอลิกที่ไปกระตุ้น ซึ่งในภายหลังจะเห็นได้อย่างชัดเจนดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไปในบทที่ 6  

สภาพการณ์ที่ฝ่ายคาทอลิกทั้งศาสนจักรสากล ศาสนจักรไทย เอฟบีโอคาทอลิก 
รวมไปถึงบุคลากรหรือนักวิชาการที่นับถือคาทอลิกต้องเผชิญนั้นมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กัน โดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยในประเทศ 
ดังนั้น ความยากล าบากในการท างานแพร่ธรรมและงานพัฒนา รวมไปถึงการเสวนากับต่างศาสนา
ย่อมมีมากกว่า ทั้งยังไม่มีอิทธิพลในการกดดันรัฐบาลเหมือนกับกรณีประเทศที่นับถือคาทอลิก 

จากบริบทแวดล้อมทั้งหมดที่ผู้วิจัยกล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความ
จ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ฝ่ายคาทอลิกกลุ่มที่สนใจท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือ
รับมือกับแรงกดดันอันเนื่องจากความหวาดระแวงที่มีในสังคมไทยและรับมือกับนโยบายของรัฐบาล
ไทยที่คุกคามกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น นอกจากนี้ แนวทางงานพัฒนาเดิมที่นักพัฒนาฝ่ายคาทอลิกเป็นผู้
บุกเบิกไม่สามารถจัดการกับปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ ครั้นจะใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่ก็ไม่สามารถท า
ได้โดยสะดวก เนื่องจากสิ่งที่ต้องด าเนินการเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาครัฐ ประกอบกับงาน
ของ คชพ. ที่ต้องเข้าท างานและท าประโยชน์ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์  หากยังคงด าเนินการภายใต้ศูนย์สังคมพัฒนาอาจท าให้เกิด ความ
หวาดระแวงทั้งต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างศาสนาเอง รวมไปถึงฝ่ายข้าราชการ และชาวพุทธส่วนใหญ่ใน
สังคม ดังนั้น ค าตอบจึงอยู่ที่การก่อตั้งองค์กรใหม่ข้ึนเพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยพยายามจะชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้ศาสนจักร
คาทอลิกไทยมีการปรับตัวในการท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อีกครั้งหนึ่งในช่วงระหว่างปลายทศวรรษ 
2520 ถึงต้นทศวรรษ 2530 โดยใช้การพิจารณาบริบทแวดล้อมของทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนจักร
คาทอลิกประกอบการพิจารณาเพ่ือให้เห็นว่าเหตุใด คชพ. จึงได้ถือก าเนิดข้ึนในช่วงเวลานี้  

กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังการเข้ามาแพร่ธรรมของมิชชันนารีในหมู่
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทยก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าสามารถเปลี่ยนศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์
ได้เป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังคงมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกไม่น้อยที่ยังนับถือศาสนาดั้งเดิมหรือศาสนาอ่ืน ๆ การ

                                           
Anthropological Perspectives on a Great Transformation, ed. Robert W. Hefner 
(Berkeley: University of California Press, 1993), 259–283. 
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ปรับตัวของศาสนจักรตามนโยบายการสังคายนา โดยเฉพาะการเน้นแนวทางงานพัฒนา อาจจะถูก
เพ่งเล็งจากสังคมภายนอกว่าเป็นความพยายามหรือกลยุทธ์ใหม่ในการแพร่ธรรมและเปลี่ยนศาสนา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ นั่นท าให้ฝ่ายคาทอลิกเองต้องสงวนท่าทีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับบริบทแวดล้อมกลุ่ม
ชาติพันธุ์ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น ชักน าให้งานของบาทหลวงคาทอลิกต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการเมืองมากยิ่งขึ้น นั่นเป็นเหตุให้มีแนวคิดในการก่อตั้งองค์กรใหม่เพ่ือเข้ามาดูแลกิจการของ
กลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ  

คชพ. ไม่ได้เป็นองค์กรแรกที่ถูกก่อตั้งขึ้นในบริบทแวดล้อมที่กดดัน ก่อนหน้านี้มี
องค์กรในลักษณะนี้เกิดข้ึนมาก่อน ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีบริบทในการถือก าเนิดแตกต่างกันออกไป แต่จุด
ร่วมอย่างหนึ่งที่มีเหมือนกันคือ ถือก าเนิดขึ้นเพ่ือท างานพัฒนาที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการ
เมือง อันจะส่งผลกระทบต่อศาสนจักรและชาวคาทอลิกในภาพรวม การแยกตัวออกมาในลักษณะนี้
จะเป็นการลดหรือบรรเทาผลกระทบที่จะมีต่อศาสนจักร ดังที่ ผู้ท างานใกล้ชิดกับพระสังฆราช        
บุญเลื่อนผู้ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการบุกเบิกองค์กรด้านการพัฒนา ได้กล่าวไว้ว่า 

พระคุณเจ้าบุญเลื่อนเป็นบุคคลที่จับกระแสความเคลื่อนไหวของสังคมอยู่
ตลอดเวลา และถือว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณแห่งกาลเวลาที่
ก าลังบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคม ท่านตระหนักดีว่า ศาสนจักรไทยยังไม่
สามารถเป็นศาสนจักรที่กระฉับกระเฉง ตื่นตัวและอยู่กับความเป็นจริงเท่าที่ควร 
อย่างไรก็ดี งานของศาสนจักรที่มีอยู่ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สังคม ควรจะเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพโดยผ่านการ
ท างานที่ใช้ประเด็นปัญหามาพัฒนาเป็นกิจกรรมหรือแผนงาน . . . พระคุณเจ้า
บุญเลื่อนมียุทธวิธีในการท างาน โดยให้ความส าคัญและสนับสนุนหน่วยงานที่เป็น
แขนขาด้านงานพัฒนาสังคมของศาสนจักรได้ลงมือกระท าก่อน หากมีความ
ขัดข้อง เช่น การท างานของหน่วยงานซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนจักรไทย จะส่งผล
กระทบกลับมาสู่ภาพรวมของศาสนจักร ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ 
โดยเฉพาะกรณีความอ่อนไหวทางการเมืองหรือการละเมิดสิทธิ. . .100 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นในส่วนของบริบทแวดล้อมศาสนจักรคาทอลิก 
พอจะสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการก่อตั้งเอฟบีโอคาทอลิกขึ้นหลายองค์กร
ด้วยกันช่วงภายหลัง พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา เมื่อพิจารณาจะพบว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวทางการ

                                           

100 บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ , อยู่กับปวงประชา (กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553), 235-236. 



151 
 

 

พัฒนาตามนโยบายการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ตามท่ีผู้วิจัยได้กล่าวถึงไปแล้วในบทที่ 4 และได้กล่าว
ย้ าอีกครั้งหนึ่งในบทนี้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนตามแนวทางการสังคายนานี้ได้น าไปสู่ปัจจัยอีกส่วน
หนึ่งที่ศาสนจักรหรือบุคลากรที่ท างานพัฒนาชนบทโดยเฉพาะที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ต้อง
เผชิญหน้า นั่นคือ ความหวาดระแวงจากสังคมไทยซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็แตกต่างกันออกไป ด้วย
ธรรมชาติของคาทอลิกที่เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมไทย ท าให้ผู้น าศาสนจักรไทยต้องระมัดระวังท่าที
เป็นพิเศษในการท างานพัฒนาและแพร่ธรรม โดยเฉพาะในหมู่คนที่เป็นชายขอบของสังคมไทย ซึ่งมี
แนวโน้มในการจะหันมานับถือศาสนาคริสต์สูงหรือหมายถึงมีโอกาสในการแพร่ธรรมส าเร็จสูง ผู้วิจัย
เชื่อว่าจากสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ ทางออกของศาสนจักรที่จะด าเนินการตามเจตนารมณ์ของการ
สังคายนาเพ่ือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน จึงต้องปรับตัวโดยการสร้างองค์กรที่เป็น “แขน
ขา” ที่ท างานโดยไม่เลือกศาสนาและมีเป้าหมายขององค์กรอยู่ที่การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และพัฒนา 
ไม่ใช่การเผยแพร่ศาสนาตามที่สังคมโดยรวมหวาดระแวง  

ทั้งหมดที่กล่าวมาในส่วนนี้ผู้วิจัยพยายามจะแสดงให้เห็นสภาพของบริบท
แวดล้อมทั้งของกลุ่มชาติพันธุ์และฝ่ายคาทอลิกที่จะเป็นค าตอบของค าถามที่ว่า ทั้งที่มีการท างาน
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์มาเป็นเวลานานแล้ว รวมถึงมีองค์กรที่ท างานเรื่องสิทธิอย่าง ยส. อยู่ก่อนแล้ว 
เหตุใด คชพ. ยังต้องถือก าเนิดขึ้น ผู้วิจัยสร้างชุดค าอธิบายโดยอาศัยบริบทแวดล้อมที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้และจากพ้ืนฐานความเข้าใจของ “คนนอก” ของทั้งฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์และฝ่ายคาทอลิก แต่
จากมุมมองของคนนอกนี้เอง ผู้วิจัยเชื่อว่าจะช่วยเปิดเผยความจ าเป็นที่ว่าความเดือดร้อนของกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ที่สะสมและเพ่ิมความรุนแรงตามล าดับ จนกลายเป็น “งานร้อน” ในมือของศูนย์สังคมพัฒนา
เชียงใหม่และสังฆมณฑลเชียงใหม่กับนครสวรรค์ที่จะต้องจัดการอย่างเร่งด่วนและอย่างครอบคลุม 
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาเริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อรัฐหันกลับมาให้ความสนใจประเด็นเรื่องยาเสพ
ติดและป่าไม้หลังจากคลายความกังวลเรื่องภัยคอมมิวนิสต์ไปจนหมดสิ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับบริบท
ความสนใจของโลกท่ีเลิกแบ่งข้ัวอ านาจ หันมาสนใจประเด็นอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ท าให้เงินสนับสนุนการพัฒนาหลั่งไหลเข้ามาจ านวนมากตั้งแต่กลางทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา ทั้งหมด
ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ด้วยสภาพการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เริ่มรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายทศวรรษ 
2520 บริบทแวดล้อมของศาสนจักรเองก็ไม่สู้ดีนักในเวลานั้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษนี้ 
ไม่อาจปฏิเสธว่าสังคมส่วนรวมแม้กระทั่งในเวลานี้ก็ยังเชื่อว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ
ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ดังนั้น การท างานและช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างศาสนาตามแนว
ทางการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ในสายตาคนภายนอกแล้วคงไม่อาจมองเป็นอ่ืนได้ แม้กระทั่งกลุ่ม
ชาติพันธุ์เอง ดังที่ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในบทต่อไปถึงความหวาดระแวงที่บุคลากรของ คชพ. ต้องเผชิญ
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เมื่อท างานกับคนต่างศาสนา นี่จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของจุดก าเนิด คชพ. ซึ่งเป็นทางออก
ของศาสนจักรคาทอลิกในการจัดการกับความหวาดระแวงดังกล่าว 

 

5.3 บริบทท่ีสนับสนุนให้เกิดองค์กรพัฒนาและความสนใจกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น 
 

นอกจากพิจารณาจากบริบทแวดล้อมทั้ง 2 ส่วนข้างต้นแล้ว ยังมีบริบทแวดล้อมที่
สนับสนุนให้เกิดองค์กรเพ่ือรับผิดชอบงานด้านกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะในช่วงปลายทศวรรษ 2520 
ต่อเนื่องถึงต้นทศวรรษ 2530 ที่ผู้วิจัยเชื่อว่าน่าจะช่วยตอบค าถามเรื่องการก าเนิด คชพ. ได้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอบริบทแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดองค์กรในลักษณะ      
เอฟบีโอของคาทอลิกเข้ามาท างานเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะและบริบทที่ส่งเสริมให้ปัญหากลุ่ม  
ชาติพันธุ์ได้รับความสนใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ปัญญาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เติบโต
มาเป็นก าลังส าคัญทั้งในงานพัฒนาและแวดวงวิชาการ และ 2) บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่
ผลักดันให้เกิดเอ็นจีโอและเอฟบีโอ 

 

5.3.1 การเติบโตของปัญญาชนกลุ่มชาติพันธุ์ 
ผลจากการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแต่พุทธทศวรรษ 

2500 เป็นต้นมา เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในระดับสูงมากขึ้น 
บางส่วนได้รับการสนับสนุนจากทางศาสนา มีโอกาสรับการศึกษาขั้นสูงจนจบปริญญาเอก ส่วนหนึ่ง
เลือกท างานพัฒนากับศาสนาที่ตนเองมีความเชื่อ บางส่วนเลือกท างานทางวิชาการ และก็มีบางท่าน
เลือกที่ถือบวชเป็นบาทหลวง  

ในระยะแรก กลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะที่นับถือศาสนาคริสต์มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาโดยบาทหลวงและมิชชันนารีก่อน ส าหรับฝ่ายคาทอลิกมีการเปิดศูนย์แม่ปอน ปัญญาชน 
เช่น พะตีจอนิ โอ่โดเชา พะตีปุหลุ บุญลือ เป็นต้น คนกลุ่มนี้มีส่วนในการท างานให้กับศูนย์สังคม
พัฒนามาเป็นเวลานาน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์รุ่นแรก ๆ ที่ได้รับโอกาสดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นเพียงการศึกษา
สงเคราะห์ไม่ได้ศึกษาตามระบบของรัฐไทยก็ตาม กระนั้น ปัญญาชนกลุ่มแรกนี้ได้เข้ามามีบทบาทใน
งานพัฒนาตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชน โดยบาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหารจัดคนกลุ่มนี้ว่าเป็น 
“ปัญญาชนชาวบ้าน” (organic intellectual)101 ปัญญาชนในลักษณะนี้ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงในหมู่

                                           
101 Organic intellectual เป็นค าศัพท์ที่มาจากงานของกรัมส์ชี (Antonio Gramsci) 

หมายถึง กลุ่มปัญญาชนที่จะเป็นผู้น าไปสู่การปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลง จาก นิพจน์ เทียนวิหาร, นิธิ 
เอียวศรีวงศ์ และ ไพบูลย์ วัฒนศิริรธรรม, ความรู้ท้องถิ่น: การจัดการความรู้สู่การจัดการทางสังคม 
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กลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือคาทอลิกเท่านั้น แต่ยังมีปัญญาชนชาวบ้านอ่ืนอีก เช่น พ้อเลป่าที่ประพันธ์
หนังสือ คนปกากะญอ เพ่ือสะท้อนปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญมาช้านาน102 ปัญญาชนกลุ่มนี้มี
บทบาทและการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเหตุการณ์การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มชาติพันธุ์ใน 
พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะพะตีจอนิที่กระทั่งในปัจจุบันก็ยังคงเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องสิทธิของกลุ่ม
ชาติพันธุ์103 กรณีของพะตีจอนิ นอกจากจะเป็นนักเคลื่อนไหวแล้วยังเป็นนักประพันธ์นิทาน            
ปกาเกอะญอ (ปกาเกอะญอ ตาเลอเปลอ) ที่น าเสนอคติสั่งสอนชาวปกาเกอะญอรุ่นใหม่อีกด้วย104 

อีกกลุ่มหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากคือ กลุ่มชาติพันธุ์รุ่นถัดมาทีม่ีโอกาสศึกษาในระบบ
จนส าเร็จการศึกษาระดับสูง กลุ่มคนเหล่านี้มีความส าคัญต่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของกลุ่ม  
ชาติพันธุ์ทั้งด้านงานพัฒนาและด้านวิชาการ รวมถึงการรับใช้พระเจ้าโดยรับศีลบวชเป็นบาทหลวงคน
กลุ่มนี้ได้สร้างความเคลื่อนไหวทั้งในวงการพัฒนาและวงวิชาการ โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้และ
ความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์เสียใหม่ ทั้งที่เป็นปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์และที่กลุ่มชาติพันธุ์ถูกมองว่าเป็น
ปัญหา 

ปัญญาชนเหล่านี้ต่างเลือกทางเดินแตกต่างกันออกไป กรณีแรกปัญญาชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ เลือกจะรับศีลบวชเป็นบาทหลวง คือ บาทหลวงสนั่น สันติมโนกุล เป็นบาทหลวง         
ปกาเกอะญอท่านแรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่ รับศีลบวชเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้รับหน้าที่ผู้ช่วยที่เขต
วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น และได้เป็นเจ้าวัดในเวลาต่อมา ก่อนที่จะย้ายไปเป็นเจ้าวัดที่เขตแม่แจ่ม 
ในขณะที่ท่านดูแลเขตห้วยต้นนุ่นอยู่นั้นบาทหลวงสนั่นยังรับผิดชอบงานดูแลผู้อพยพลี้ภัย ณ ค่าย
อพยพชายแดนพม่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านยังเป็นผู้บุกเบิกการสร้างวัดและการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว รวมไปถึงสร้างศูนย์เยาวชนคาทอลิกขุนยวมใน พ.ศ. 2531 เพ่ือใช้ส าหรับอบรมและ

                                           
(กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 2547), 36. แต่ส าหรับปัญญาชนชาวบ้านที่รับรู้โดยทั่วไป
ของไทยน่าจะใกล้เคียงกับความหมายว่า “ปัญญาชนที่เกิดจากท้องถิ่นของตนเอง ไม่ใช่ปัญญาชนคน
นอกท้องถิ่นที่เข้าไปช่วยชุมชน จาก เสรี พงศ์พิศ, “ประวัติสถาบัน,” สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน, 
http://www.life.ac.th/2017/index.php/2016-06-07-06-43-45/2016-05-22-07-49-37 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559) 

102 พ้อเลป่า, คนปกากะญอ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ปัจจุบัน, 2536). 
103 จอนิ โอ่โดเชา, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, หมู่บ้านหนองเต่า, 24 

พฤษภาคม 2558.  
104 จอนิ โอ่โดเชา, ก าพร้าขนนก (กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2547). 
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ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ การส่งเสริมอาชีพ เช่น การเกษตร พร้อมกันนั้นก็สั่ง
สอนค าสอนไปในเวลาเดียวกัน105 

ในเวลาต่อมาสังฆมณฑลเชียงใหม่มีบาทหลวงกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอเพ่ิมอีก
คือ บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธาที่รับศีลบวชใน พ.ศ. 2545 ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอุปสังฆราช 
สังฆมณฑลเชียงใหม่106 อีกท่านหนึ่งคือ บาทหลวงวินัย บุญลือ บาทหลวงคณะเยสุอิต ที่รับศีลบวชใน 
พ.ศ. 2548 ภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อรับศีลบวชได้รับ
หน้าที่ดูแลเยาวชนคาทอลิกที่วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน107 แม้ว่าบาทหลวงทั้งสองท่านจะรับศีลบวช
ภายหลังทศวรรษ 2530 แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าก่อนหน้าที่จะเข้ารับหน้าที่ในศาสนจักร บุคคลเหล่านี้ก็มี
ความส าคัญในฐานะปัญญาชนของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ก่อนแล้ว ดังเช่นกรณีของบาทหลวงวินัย จากค า
บอกเล่าของพะตีปุหลุ บุญลือที่กล่าวถึงบทบาทของบุตรชายในการให้ค าแนะน าชาวบ้านเรื่อง เอกสาร
สิทธิ เพราะในเวลานั้นชุมชนบ้านห้วยตองซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
ทั้งที่หมู่บ้านนี้ก็เข้าร่วมในโครงการหลวง อีกทั้งหมู่บ้านอ่ืนมีเอกสารสิทธิกันแล้ว ดังนั้น คุณวินัยที่
ขณะนั้นอยู่ในประเทศอิตาลีได้แนะน าให้ถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางอ าเภอ 
โดยคุณวินัยจะเป็นผู้ร่างด้วยตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นของการมีเอกสารสิทธิบนที่ดินของชาวบ้านชุมชน
บ้านห้วยตอง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่108 นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในบทบาทของ
ปัญญาชนกลุ่มชาติพันธุ์ ก่อนที่ในภายหลังคุณวินัยจะรับศีลบวชเป็นบาทหลวง 

นอกจากปัญญาชนที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีปัญญาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่
ท างานพัฒนาและงานวิชาการควบคู่กันไป บุคคลเหล่านี้เป็นเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการศึกษาใน
ระดับสูง เช่น ดร. สุนทร วงศ์จอมพร ดร. ประเสริฐ ตระการศุภกร ดร. ประสิทธิ ลีปรีชา เป็นต้น 

                                           
105 ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา, “50 ปีแห่งพระพรและชุมชนแห่งความเชื่อกลุ่มคริสตชนวัด

นักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น,” สังฆมณฑลเชียงใหม่, http://www.cmdiocese.org/th/c-
news/dailynews/751-751 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559). 

106 “คุณพ่ออีจีนุส บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา,” สังฆมณฑลเชียงใหม่, 
http://www.cmdiocese.org/web/data/190 (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559). 

107 “คุณพ่อไมเกิ้ล วินัย บุญลือ,” สังฆมณฑลเชียงใหม่, 
http://www.cmdiocese.org/web/data/170 (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559). 

108 ปุหลุ บุญลือ, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านห้วยตอง, 23 พฤษภาคม 
2558. 
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ส าหรับคุณสุนทร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  เขาเริ่มท างานเป็นผู้
ประสานงานระดับสังฆมณฑลโดยดูแลในส่วนของเยาวชนคาทอลิกตั้งแต่ พ.ศ. 2518 คุณสุนทรได้
กล่าวถึงบทบาทของตนเองและศูนย์สังคมพัฒนาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายปลูกป่าไม้สนบนดอย พื้นที่
บางส่วนทับที่ท ากินของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ ดังนั้น ใน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา 
จนถึง พ.ศ. 2536 ทางฝ่ายคาทอลิกจะคอยแนะน าให้ชาวบ้านปลูกพืชที่เป็นไม้ยืนต้นเพ่ือที่ว่าเวลา
เจ้าหน้าทีป่่าไม้มาตรวจสอบ จะสามารถทราบได้ว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้ท ากินมาเป็นระยะ
เวลานานเท่าไหร่แล้ว โดยพิจารณาจากวงปีของต้นไม้ โครงการปลูกไม้ยืนต้นนี้จะท าควบคู่ไปกับ
โครงการพัฒนาที่ดิน การปรับพ้ืนที่ไร่หมุนเวียนให้เป็นนาขั้นบันไดอันจะท าให้ชาวบ้านมีที่นาถาวร 
นอกจากนี้ยังมีการจัดท าน้ าประปาภูเขา รวมถึงการอบรมชาวบ้านและสร้างผู้น าชาวบ้านให้คอย
ติดตามโครงการต่าง ๆ ปัจจุบันคุณสุนทรยังคงรับหน้าที่ดูแลงานด้านเยาวชนของสังฆมณฑล
เชียงใหม่109  พร้อมไปกับการท างานพัฒนาเขายังท างานทางด้านวิชาการร่วมกับนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษา เช่น “โครงการวิจัยสร้างส านึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.
เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน” ที่ท าร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมกับ
บาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหารด้วย110  

ประเสริฐ ตระการศุภกร หนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ส าเร็จการศึกษา
ปริญญาโทเมื่อ พ.ศ. 2540 ครั้งหนึ่งคุณประเสริฐเคยร่วมในกระบวนการพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะการ
ท างานให้กับศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์ รวมถึงเคยรับต าแหน่ง อดีตประธานเครือข่าย
กะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม บทบาทของเขาในงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เด่นชัดขึ้นใน พ.ศ. 
2532 เมื่อได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา
ชาวเขา โดยเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ในครั้งนั้นเขาได้มีข้อเสนอที่ส าคัญโดยสรุปว่า การ
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพวกเขา เพราะ
นโยบายการพัฒนาที่แล้วมาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต แต่เป็นมุมมองจากภายนอกท่ีน ามาตีขลุมท าให้ไม่
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งยังแนะน าว่าให้ใช้แนวทางท่ีหลากหลาย

                                           
109 สุนทร วงศ์จอมพร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 27 

พฤษภาคม 2558. 
110 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “โครงการวิจัยสร้างส านึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญญาณ

ของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน,” KUforest, 
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1431070000&BudgetY
ear=2014 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559). 
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ในการพัฒนาโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาเพ่ือเรียนรู้และเข้าใจ ที่ส าคัญคือ ทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ควรต้องปรับเปลี่ยนไปในแง่บวกมากขึ้น111 จากนั้นมาประเสริฐก็ยังคงมีบทบาทในการ
สร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านงานศึกษาและวิจัยของเขาในฐานะ
นักวิชาการกลุ่มชาติพันธุ์คนหนึ่ง เช่น วิทยานิพนธ์ เรื่อง การสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการท า
ไร่หมุนเวียนของชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง เป็นต้น112 

ประสิทธิ์ ลีปรีชา (ฤทธิ์เนติกุล) กลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่ได้รับการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน (University of Wisconsin-Madison) เช่นเดียวกับ
ประเสริฐ เขาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นใน พ.ศ. 2532 ในฐานะ
ตัวแทนชาวม้ง ในครั้งนั้นเขามีข้อเสนอที่ส าคัญคือ “ความส าเร็จในการพัฒนา บางครั้งก็ต้องปล่อยให้
มันเป็นไปตามกาลเวลา ปล่อยให้ชาวบ้านรู้จักต่อสู้ดิ้นรนด้วยตนเองบ้าง เพราะโดยสัญชาตญาณ
มนุษย์เราเมื่อได้รับความทุกข์ทรมานมากถึงจุดแล้ว ก็จะพยายามดิ้นรนหาลู่ทางในการเอาตัวรอด
ต่อไป”113 ในแง่นี้ประสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องพัฒนาตนเองอย่างเป็น
อิสระจากภายนอก ทว่าเขาเสนอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานพัฒนาเพียงแต่คอยควบคุม
ชาวบ้านและดูแลให้ดิ้นรนต่อสู้ในทางที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย เพราะจากการพัฒนาที่ผ่านมามี
บทเรียนให้เห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้าน114 ปัจจุบันประสิทธิ์
เป็นอาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทั้งยังมี
บทบาทอย่างมากในการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านงานวิจัยของเขา เพ่ือสร้างความเข้าใจในสังคมที่
ถูกต้องเกี่ยวกับชาวม้ง เช่น สุภาษิตค าสอนฮม้ง กลุ่มชาติพันธุ์ม้งกับปัญหายาเสพติด กลุ่มชาติพันธุ์   

                                           
111 ข่ายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือและโครงการจัดการทรัพยากรและ

การพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาชาวเขา, 2532, 10-11. 

112 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, “การสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการท าไร่
หมุนเวียนของชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง,” ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย, 
http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/research_detail.php?id=378 (สืบค้นเมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม 2559). 

113 ข่ายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือและโครงการจัดการทรัพยากรและ
การพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาชาวเขา, 2532, 17. 

114 เรื่องเดียวกัน. 
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ม้งในบริบทของรัฐชาติสมัยใหม่ พหุวัฒนธรรมนิยมจากรากหญ้า: ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่าย
ชนเผ่าพ้ืนเมืองและชาติพันธุ์ในประเทศไทย เป็นต้น115  

จะเห็นได้ว่าปัญญาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการศึกษาเริ่มมีบทบาทในการ
เรียกร้องสิทธิหรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มชาติพันธุ์มาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ปัญญาชน
ชาวบ้าน จนกระท่ังปัญญาชนรุ่นหลังที่เป็นทั้งนักวิชาการ นักพัฒนา และนักบวช ที่เพิ่มจ านวนขึ้นมาก
ในช่วงปลายทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา นั่นเป็นผลมาจากการพัฒนาระบบการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์
ในช่วงระยะเวลาก่อนหน้า ผู้วิจัยเชื่อว่าการถือก าเนิดข้ึนของกลุ่มปัญญาชนเหล่านี้มีผลส าคัญในการส่ง
เสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ออกสู่โลกภายนอกมากขึ้น ช่วยเสริมกับบริบทแวดล้อมที่ เป็นปัญหาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์และศาสนจักรคาทอลิกที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า
มีลักษณะของการรวมกลุ่มกันของบุคคลเหล่านี้ จนกระทั่งการเกิดขึ้นขององค์กรไม่ว่าจะเป็นเอ็นจีโอ
หรือเอฟบีโออย่าง คชพ. ดังนั้น อีกส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีผลต่อการเกิดขึ้นขององค์กรเหล่านี้ 
นอกเหนือไปจากบริบทแวดล้อมที่เป็นปัญหา การเกิดขึ้นของปัญญาชนกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว สิ่งที่จะต้อง
พิจารณาควบคู่ไปด้วยก็คือ บริบทการเมืองไทยในช่วงรอยต่อระหว่างหลัง พ.ศ. 2523 ต่อเนื่องถึงต้น
ทศวรรษ 2530 ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป 

5.3.2 บริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ผลักดันให้เกิดเอ็นจีโอและเอฟบีโอ 

การเมืองไทยภายหลังรัฐบาลประกาศนโยบาย 66/2523 ที่เปิดโอกาสให้แนวร่วม
คอมมิวนิสต์ออกจากป่าและกลับเข้าเมือง บรรยากาศการเมืองไทยก็เริ่ม เข้าสู่ช่วง กึ่งประชาธิปไตย 
(Semi-Democracy) หรือที่เรียกกันว่า “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” แม้จะไม่ได้ให้สิทธิและเสรีภาพในการ
เคลื่อนไหวของประชาชนมากเท่ากับช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทว่าบรรดานัก
เคลื่อนไหวปัญญาชนที่ครั้งหนึ่งเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็เริ่มหันกลับมาท างาน
ด้านการพัฒนาแทน116 ดังนั้น ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2522-2523 เป็นต้นมานี้ เอ็นจีโอเริ่มมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศในเวลานั้น
เปิดโอกาสให้เอ็นจีโอสามารถขยายขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ ได้กว้างขวางขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อน ผู้วิจัยจะกล่าวถึงบริบทแวดล้อมดังกล่าว โดยละเอียดดังนี้ 

                                           
115 “ประสิทธิ์ ลีปรีชา,” ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, http://soc-dev.soc.cmu.ac.th/dr-prasit (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2559). 

116 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และ สุรพล มุละดา, จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า: อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544), 74. 
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ส าหรับบริบทแวดล้อมทางการเมืองนั้น การเปิดกว้างทางการเมืองในช่วงก่อน 
พ.ศ. 2516 ประกอบกับระบบการศึกษาในประเทศที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดกลุ่มปัญญาชน
ที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารทั้งการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมไปถึงการแสดงความ
คิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างกว้างขวางผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของพวกเขา เช่น วารสารสังคมศาสตร์
ปริทัศน์ เป็นต้น ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเองได้ส่งเสริมให้แนวคิดเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเป็น
ธรรมในสังคมเติบโตขึ้นและขยายตัวไปในวงกว้าง117 ปัญญาชนในเวลานั้นจึงเริ่มการท างานพัฒนา
ชนบท เช่น มูลนิธิบูรณะชนบท ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทว่าต้องยุติบทบาทลงในที่สุดเมื่อประเทศ
ไทยเผชิญกับปัญหาคอมมิวนิสต์ 

ต่อมาเมื่อบริบทการเมืองโลกผ่อนคลาย รวมถึงปัญหาภายในประเทศไทยเริ่ม
คลี่คลายตามไปด้วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นโอกาสให้บรรดาปัญญาชนได้แสดงออกถึงเสรีภาพอีกครั้ง
หนึ่ง ทว่าในครั้งนี้กลับแสดงออกในรูปการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรขนาดเล็กในลักษณะของเอ็นจีโอ เพ่ือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั้งในชนบทและในเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
มากขึ้น118 เอ็นจีโอที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ เช่น โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 
2523) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (พ.ศ. 2524) มูลนิธิไทย-เยอรมันเพ่ือการพัฒนา (พ.ศ. 2526) เป็นต้น119 

บริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา รัฐบาลพยายามเร่ง
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทว่าไม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมและ
การเมืองเท่าที่ควร ท าให้ในช่วงเวลานั้นนโยบายต่าง ๆ เป็นการสร้างมาตรการเกื้อหนุนเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเน้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ถนนหนทาง 
ไฟฟ้า สาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต่อภาคเกษตรกรรมที่เดิมเคยผลิตข้าวเป็นหลัก ต้องหัน
มาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกรุกล้ าและโค่นล้มมาผลิตไม้แปรรูป นั่นท าให้อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในช่วงนั้นโตถึงร้อยละ 6-7 ต่อปี แต่ก็ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศน์ ไม่เพียงเท่านั้น

                                           
117 อุทัย ดุลยเกษม, “วัฒนธรรมส าหรับองค์กรพัฒนาเอกชนกับความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย,” (ปาฐกถาพระยาอนุมานราชธนอนุสรณ์ อันดับ 2 ณ หอประชุมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, 
14 ธันวาคม 2533), 4-6. 

118 เรื่องเดียวกัน, 4-6. 
119 สงวน นิตยารัมภ์พงศ ์และ สุรพล มุละดา, จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า: อดีต ปัจจุบัน 

และอนาคตขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544), 74-78. 
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การพัฒนาที่เหลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบทก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกคือ การกระจายรายได้ที่
ไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ การที่คนรวยจ านวนน้อยร่ ารวยขึ้น กลับกันคนจนจ านวนมากยากจนลง 
สภาพการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยผลักดันบรรดาปัญญาชนที่มีแนวคิดเรื่องความยุติธรรมในสังคมและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาชนได้รวมกลุ่มกันมากขึ้นในภายหลังเมื่อบริบททางการเมืองเปิด
กว้างมากขึ้น นั่นเป็นเหตุให้เอ็นจีโอเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปลายทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา120  

อีกบริบทแวดล้อมหนึ่งที่ต้องท าความเข้าใจคือ บริบททางสังคมไทยก่อน พ.ศ. 
2530 สืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ พ.ศ. 2502 โครงสร้างพ้ืนฐานที่รัฐบาลได้จัดสร้ างและ
จัดหานั้นยังไม่ครอบคลุม ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคของประชาชนในการจะเข้าถึงบริการดังกล่าว ไม่
ว่าจะเป็นการสาธารณสุข การศึกษาโดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
รวมถึงการที่รัฐพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจนละเลยภาคการเกษตร ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ภาคการเกษตรเข้าสู่เมืองใหญ่ น าไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมาอีกเป็นจ านวนมาก เช่น ปัญหาสลัม 
ปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ภาครัฐไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
เท่ากับเป็นการเปิดช่องทางให้กับบรรดาเอ็นจีโอและเอฟบีโอเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างงานพัฒนา
เหล่านี้121 

ปัญหาสังคมอันเนื่องจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลส่งผลอีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัด
ในช่วงต้นทศวรรษ 2530 คือ การเพ่ิมจ านวนผู้มีการศึกษาสูงซึ่งจะสวนทางกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ส่งผลให้ปัญญาชนจ านวนหนึ่งหลั่งไหลเข้าท างานกับเอ็นจีโอที่ในเวลานั้นยังสามารถดูด
ซับแรงงานส่วนเกินนี้ไว้ได้ และนั่นก็ท าให้เกิดการขยายตัวของเอ็นจีโอเพ่ิมข้ึน122  

จากบริบทแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย รวมถึง
ความตึงเครียดของการเมืองระหว่างประเทศได้คลี่คลายลง ประกอบกับบริบทแวดล้อมที่เป็นปัญหา
ของกลุ่มชาติพันธุ์และฝ่ายคาทอลิก และปัญญาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เริ่มมีบทบาทเป็นกระบอกเสียง
ให้กับพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ในยามที่บรรยากาศทางการเมืองในประเทศเปิดโอกาสให้แสดงออกมากขึ้น 
ทั้งหมดนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่อธิบายการเกิดขึ้นของ คชพ. ใน พ.ศ. 2532 ได้เป็นอย่างดี  การ
เกิดข้ึนของ คชพ. ไม่เพียงแต่เป็นผลสะท้อนจากบริบทดังกล่าวมาแล้ว ทว่ายังฉายภาพการปรับตัวของ
ฝ่ายคาทอลิก โดยเฉพาะด้านงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ที่แม้ว่าคาทอลิกจะท างานพัฒนาและแพร่ธรรม
กับกลุ่มชาติพันธุ์มาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่ คชพ. กลับเป็นองค์กรแรกที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือท างานกับ

                                           
120 เรื่องเดียวกัน, 6-8. 
121 เรื่องเดียวกัน, 10-11. 
122 เรื่องเดียวกัน, 11-12. 
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กลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ โดยยังคงไว้ซึ่งแนวคิดและแนวทางในการท างานพัฒนาตามนโยบายจากการ
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เช่นเคย 

 

5.4 จุดเริ่มต้นและก าเนิดของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

จากบริบทแวดล้อมที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาในส่วนที่แล้วจะพบว่า งานพัฒนาตามแนวทาง
เดิมของฝ่ายคาทอลิกและความพยายามของนักพัฒนาและนักวิชาการที่เริ่มสร้างทุนทางสังคมของ
กลุ่มชาติพันธุ์มาตอบโต้นโยบายของรัฐไม่ตอบสนองต่อปัญหาเท่าที่ควร โดยเฉพาะช่วงปลายทศวรรษ 
2520 ที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับผลกระทบจากบริบทแวดล้อมทั้งปัญหาสะสมจากแนวทางการพัฒนา
กระแสหลัก ปัญหาผู้อพยพลี้ภัย ส่งผลต่อนโยบายของภาครัฐที่ส าคัญคือ กฎหมายสัญชาติและ
กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันส่งผลกระทบให้เริ่มเกิดโครงการอพยพถิ่นที่อยู่ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์อีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2528 หลังจากที่เคยท าในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2503-2504 และ พ.ศ. 
2512123 

ทั้งจากสภาพการณ์ที่เป็นปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์และสิ่งที่ศาสนจักรคาทอลิกต้องเผชิญ
ในช่วงเวลาดังกล่าว ตลอดจนความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและโอกาสทางการเมืองที่เปิดกว้างมาก
ขึ้น เป็นเงื่อนไขที่น าไปสู่ความพยายามในการก่อตั้งเอฟบีโอคาทอลิกที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเฉพาะ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้มีมติให้ก่อตั้งองค์กรหนึ่งภายใต้กรรมาธิการ
ฝ่ายสังคมใน พ.ศ. 2532 ชื่อว่า “คณะกรรมการคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนาชนเผ่า
พ้ืนเมือง” โดยมีเป้าหมาย “เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสิทธิ ความชอบธรรม สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความภาคภูมิ และได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เฉกเช่นทุกชีวิตใน
สังคม” เหตุการณ์ส าคัญที่ถูกระบุว่าเป็นการจุดประกายให้องค์กรนี้เกิดขึ้นคือ ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ถูก
บังคับให้ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยใน พ.ศ. 2527-2528 ในพ้ืนที่อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร และ

                                           
123 ชูพินิจ เกษมณี, รายงานการศึกษานโยบายการอพยพชาวเขา: ทางออกในเขาวงกต 

กรณีศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร, พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพ่ิมเติม], เอกสารวิชาการ, ล าดับที่ สวข. 
00-39-08 (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการ
สังคม, 2530), 38. 
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อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทว่าองค์กรนี้เริ่มการท างานอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2534 ต่อมาใน 
พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์” ดังที่รู้จักกันดีในชื่อนี้124 

บทบาทหลักของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์มี 3 ประการคือ 1) บทบาท
ด้านการศึกษา เพ่ือปลุกจิตส านึกสาธารณชนให้เข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์อย่างถูกต้องและเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 2) การประสานงานและสร้างเครือข่ายระหว่าง ศาสนจักร 
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ รวมไปถึงเอ็นจีโอทั้งของไทยและต่างชาติ เพ่ือร่วมกัน
สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีของกลุ่มชาติพันธุ์ และ 3) การเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์125  

โครงสร้างการบริหารงานของ คชพ. จะมีคณะกรรมการบริหาร ดังนี้  
1) ประธาน คชพ.  
2) ผู้อ านวยการ คชพ. และกรรมการ 
3) กรรมการที่เป็นตัวแทนจากสังฆมณฑลที่มีงานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ สังฆมณฑล

เชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลอุดรธานี และสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  
4) กรรมการที่เป็นตัวแทนจากโคเออร์และกรรมาธิการฝ่ายสังคม ตัวแทนงานอภิบาล

ชาติพันธุ์ของแสงธรรม และตัวแทนจากคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือความยุติธรรมและสันติ 
5) กรรมการที่ปรึกษา 
 

                                           
124 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์, “ประวัติองค์กร,” 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์, 
http://www.cegthai.org/web/index.php?name=aboutus (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558). 

125 เรื่องเดียวกัน. 
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แผนภูมทิี ่5.1 โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์, “ประวัติองค์กร”, 2553, 
http://www.cegthai.org/web/index.php?name=aboutus. 

 
ดังกล่าวข้างต้นเป็นรายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทางการของ คชพ. ในส่วนของรายละเอียดเรื่อง
การก่อตั้งนั้นจากการบอกเล่าของบาทหลวงนิพจน์ จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของ คชพ. เกิดจากบาทหลวงที่
ท างานในพ้ืนที่กับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างตัวท่านเองเห็นว่าในเวลานั้นปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นปัญหา
ใหญ่ที่ศาสนจักรไทยควรจะต้องตระหนัก เพราะที่ผ่านมาไม่มีองค์กรที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเฉพาะ ประกอบกับปัญหาเรื่องสัญชาติที่เพ่ิมความส าคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งยังจัดเป็น “งานร้อน” 
ท าให้บาทหลวงในพื้นที่ภาคเหนือเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
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เวลานั้นพระสังฆราชบุญเลื่อนเห็นชอบด้วยและเป็นคนส าคัญในการผลักดันให้เกิด คชพ. ขึ้นในเวลา
ต่อมา ส่วนบาทหลวงนิพจน์เองก็ยังคงด าเนินงานพัฒนาตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชนต่อไปควบคู่กับ
การประสานงานกับ คชพ. ที่เน้นงานด้านสิทธิและสถานะบุคคล126 

ส าหรับพระสังฆราชบุญเลื่อนที่ผู้วิจัยได้กล่าวอ้างถึงหลายครั้ง  พระสังฆราชท่านนี้มี
บทบาทส าคัญในด้านงานพัฒนาของศาสนจักรไทย ท่านเป็นบาทหลวงนักพัฒนาที่ขานรับนโยบาย
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ที่จะอยู่เคียงข้างผู้ยากไร้ ในสังคมและท างานคลุกคลีใกล้ชิดอยู่ร่วมกับ
ชาวบ้าน สนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในงานพัฒนา ท่านยังมีบทบาทส าคัญต่อแนวคิดการพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวมหรือ “การพัฒนาคนทั้งครบ” นอกจากนี้ ท่านยังเป็นบุคคลส าคัญที่ผลักดันให้เกิด
เอฟบีโอคาทอลิกหลายองค์กรเพ่ือรับมือกับปัญหาที่สังคมต้องเผชิญได้อย่างทันท่วงที อาจกล่าวได้ว่า
พระสังฆราชบุญเลื่อนเป็นผู้บุกเบิกงานพัฒนาของคาทอลิกในประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของการ
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 อย่างแท้จริง ทั้งยังมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิด คชพ. และยังเคย
ด ารงต าแหน่งประธานของ คชพ. เมื่อเริ่มก่อตั้งอีกด้วย127  

บทบาทของพระสังฆราชบุญเลื่อน นอกจากเรื่องบุกเบิกงานพัฒนาในประเทศไทยแล้ว 
อีกหนึ่งบทบาทที่ท่านปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่บาทหลวงนักพัฒนารุ่นหลังคือ การเสวนาและ
ท างานร่วมกับคนหรือองค์กรต่างศาสนาที่มีอุดมการณ์ในการบริการและรับใช้สังคมเช่นเดียวกัน ท่าน
มีความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิโกมลคีมทอง และอาจารย์
ป๋วย อ้ึงภากรณ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบท แม้ว่าในระยะนั้นคือช่วง พ.ศ. 2514-2519 จะมี
ปัญหาคอมมิวนิสต์ ท าให้ผู้ใหญ่บางส่วนในศาสนจักรมีความหวาดระแวงต่อความสัมพันธ์ในลักษณะ
ดังกล่าว แต่พระสังฆราชบุญเลื่อนก็ยังยึดมั่นในแนวทางและความเชื่อของคาทอลิกจนก้าวข้ามความ
หวาดระแวงไปได้128 การประสานงานและการเสวนาเพ่ือการพัฒนาได้รับการสานต่อจาก บาทหลวง
นิพจน์ที่ร่วมงานและร่วมคิดกับนักพัฒนาเอกชนหลายท่านที่กลับมาท างานพัฒนาอีกครั้งหลังปัญหา

                                           
126 นิพจน์ เทียนวิหาร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

ศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน, 9 พฤศจิกายน 2558. 
127 อัจฉรา สมแสงสรวง, ก้าวย่างแห่งงานพัฒนา : ชีวิตและงานของพระคุณเจ้าบุญ

เลื่อน หมั้นทรัพย์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เฟ่ืองฟ้า, 2544), 24-37.  
128 เรื่องเดียวกัน, 51-52. 
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คอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง เช่น คุณบ ารุง บุญปัญญา (เป็นลูกศิษย์และเคยท างานอาสาสมัครกับโครงการ
ของอาจารย์ป๋วย) ส่วนความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการ เช่น อาจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เป็นต้น129   

รายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดในบทที่ 5 ทั้งในส่วนของบริบทแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์
และบริบทแวดล้อมศาสนจักรคาทอลิก ผู้วิจัยมุ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดในการปรับตัวของศาสนจักร
คาทอลิกในการท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ ในฐานะเอฟบีโอที่มีพ้ืนฐานความเชื่อในศาสนาคริสต์ และ
มีลักษณะเฉพาะของนิกายโรมันคาทอลิก อันจะช่วยท าให้เข้าใจว่าเหตุใด คชพ. จึงถือก าเนิดข้ึน  

นอกจากความพยายามของเอฟบีโอคาทอลิกด้านสัญชาติผ่านการด าเนินงานของ คชพ. 
ยังมีเอฟบีโอของฝ่ายโปรเตสแตนต์ที่เริ่มเข้ามาท างานด้านประเด็นสัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ คือ คริสตจักรภาคที่ 19 (the 19th Church District) โดยจัดท าโครงการแสวงหาอัตลักษณ์
และสิทธิพลเมืองแก่ชาติ พันธุ์ กลุ่ มน้ อยในประเทศไทย ( the Searching for Identity and 
Citizenship for Ethnic Minorities in Thailand project) มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในระยะเริ่มต้นมีอาสาสมัคร 9 คน ที่ลงพ้ืนที่หาข้อมูลเพ่ือพิสูจน์สถานะบุคคลของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ นอกจากนี้ยังคอยท าหน้าที่ล่ามให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยกับทางราชการได้ นั่นท าให้อาสาสมัครกลุ่มนี้จ าเป็นต้องท างานประสานกับฝ่ายราชการอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือด าเนินการเรื่องเอกสารพิสูจน์สัญชาติ โดยโครงการนี้ตั้งเป้าหมายให้กลุ่มชาติพันธุ์
ได้รับสัญชาติจ านวน 100-200 คน ในปีแรก ใน พ.ศ. 2553 มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สัญชาติ 210 คน และ
ที่ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการกว่า 700 คน130 แม้จะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายหลังงานของ คชพ. แต่ก็
เป็นการสานต่อแนวทางของ คชพ. ที่ในเวลานั้นเริ่มลดบทบาทในการลงพ้ืนที่และพิสูจน์สถานะบุคคล
ของกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือแล้ว อย่างไรก็ตาม งานของเอฟบีโอฝ่ายโปรเตสแตนต์ก็สะท้อนความ
เฟ่ืองฟูของเอฟบีโอ รวมถึงผลจากแนวทางการท างานของ คชพ. กับพันธมิตรที่กระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักในประเด็นนี้ขึ้นมา 

                                           
129 ประยงค์ รณรงค์, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 

2555). 
130 “Searching for Identity and Citizenship - Thailand,” Global Ministries, 

http://www.globalministries.org/news/sasia/searching-identity-thai.html (accessed 
April 19, 2016). 
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บทที่ 6 
กลยุทธ์ของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์ 

กับปฏิกิริยาของกลุม่ชาติพันธุ์ 
 

เนื่องจากคาทอลิกเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมไทย ที่แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการ
เบียดเบียนศาสนาแล้ว ทว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงความหวาดระแวงในสังคมได้ โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายคาทอลิก
ทั้งศาสนจักรและบุคลากรของคาทอลิกต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเมือง แม้จะ
อยู่ในช่วงเวลาที่ภาคประชาสังคมเจริญเติบโตและได้รับการยอมรับ แต่ภาคประชาสังคมอย่าง
คาทอลิกยังต้องสงวนท่าที ประกอบกับธรรมชาติความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้งภายในองค์กรคาทอลิก
เองและในแวดวงการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่องานบริการสังคมของเอฟบีโอ
คาทอลิกดังที่จะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ของ คชพ. ที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในบทนี้ 

ก่อนจะกล่าวถึงพัฒนาการและกลยุทธ์ของ คชพ. ในบทนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอให้เห็นว่า
แท้จริงแล้วประเด็นเรื่อง “สัญชาติไทย” อยู่ในความตระหนักของศาสนิกชนและศาสนจักรคาทอลิก
มาช้านานแล้ว เนื่องด้วยธรรมชาติของผู้ที่นับถือคาทอลิกในประเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นคนต่างชาติที่
ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานหรืออพยพลี้ภัยเข้ามา ได้แก่ โปรตุเกส เวียดนาม ลาว เป็นต้น ภายหลังเมื่อมี
กฎหมายสัญชาติใน พ.ศ. 2456 ชาวคาทอลิกโดยเฉพาะลูกหลานคาทอลิกที่เกิดในประเทศไทยก็ได้จด
ทะเบียนสัญชาติ จะมีข้อยกเว้นเฉพาะกลุ่มมิชชันนารีเท่านั้น1 

“การมี หรือ ไม่มี” สัญชาติไทยนี้ในระยะแรกส่งผลกระทบต่อคาทอลิกมากพอสมควร 
ส าหรับบรรดาบาทหลวงท้องถิ่นซึ่งเป็นลูกหลานคาทอลิกอพยพที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยและมีความ
กลมกลืนกับสังคมไทยยังคงถูกหวาดระแวงว่าจะเป็นสายลับและมีความจงรักภักดีกับฝ่ายฝรั่งเศส ทว่า
เมื่อพวกเขามีสัญชาติไทยความหวาดระแวงดังกล่าวก็ลดน้อยลงไป แต่เนื่องจากภายหลังทศวรรษ 
2490 เป็นต้นมา ชาวคาทอลิกที่เพ่ิมจ านวนขึ้นในประเทศไทยเป็นประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐาน
ดั้งเดิมอยู่ในประเทศไทยแต่ตกส ารวจท าให้พวกเขาเหล่านี้ยังคงไร้ซึ่งสัญชาติใด ๆ บนโลกใบนี้ แต่นั่น
ท าให้การจะแยกแยะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ควรจะมีสัญชาติไทยเพราะตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมหรือเป็นผู้อพยพเข้า
มาในภายหลังเป็นเรื่องยากล าบากมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะเมื่อมีการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพลี้ภัย
และแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้คาทอลิกตระหนักและให้ความส าคัญกับประเด็นสัญชาติ 
สถานะบุคคล และสิทธิ ดังจะสะท้อนผ่านงานของ คชพ. ที่จะกล่าวถึงต่อไป 

                                           
1 ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และ โชติสา ขาวสนิท, “ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองของคาทอลิก

ในกระบวนการสร้างภาวะความทันสมัยของไทย,” วารสารธรรมศาสตร์ 28, ฉ. 1 (2552): 41–66. 
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แม้ว่า คชพ. ซึ่งเป็นเอฟบีโอคาทอลิกจะถือก าเนิดขึ้นแล้ว ทว่าการท างานพัฒนากลุ่ม
ชาติพันธุ์ในลักษณะเดิมคือ งานของศูนย์สังคมพัฒนาในแต่ละสังฆมณฑลที่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์
และงานอภิบาลในความรับผิดชอบของบาทหลวงเจ้าวัดก็ยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานในศาสนจักรอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม คชพ. ที่แยกตัวออกมา
ท างานเฉพาะด้านประเด็นเรื่องสิทธิและสัญชาติ แม้ว่าจะมีกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างมีพลวัตตลอด
ระยะเวลาการท างาน แต่ส าหรับแนวคิดในการท างานของ คชพ. ยังคงมีความสืบเนื่องจากแนว
ทางการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 และเทวศาสตร์เอเชีย ดังที่สะท้อนจากค าบอกเล่าของบรรดา
ผู้ปฏิบัติงาน  

จากที่ได้กล่าวมาแล้วถึงการปรับตัวของคาทอลิกตามนโยบายการสังคายนา กรณีงาน
พัฒนาในไทยจะสะท้อนผ่านงานพัฒนาคาทอลิกหลายกรณี ที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาตามแนวทาง
วัฒนธรรมชุมชนของบาทหลวงนิพจน์ที่ได้กล่าวถึงแล้วในบทที่ 4 นอกจากนี้ ยังมีงานพัฒนาภายใต้
ความดูแลของสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์อีกหลายกรณี ที่ส าคัญ เช่น คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
ส่งเสริมชีวิตครอบครัว คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการท่องเที่ยว คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือสตรี 
เป็นต้น2 ทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวคิดมุ่งมั่นขจัดความอยุติธรรมในสังคม โดยให้ความส าคัญกับมนุษย์ทุก
คนและทุกกลุ่มในสังคม อันเป็นสาระส าคัญโดยสรุปจากพระสมณสาสน์ทั้ง 2 ฉบับ ที่เป็นผลจากการ
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 23 แนวคิดดังกล่าวนี้ยังคงสืบทอดสู่การท างานของเอฟบีโออย่าง คชพ. จากค า
บอกเล่าของบาทหลวงวิชัยเมื่อสอบถามบาทหลวงวิชัยถึงแนวคิดทางศาสนาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ตัวท่านและ คชพ. ใช้เป็นแรงผลักดันในการท างาน บาทหลวงได้กล่าวว่า “จริง ๆ แล้วในศาสนาเราก็
สนใจประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติ . . .หลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ออกมา เรายึดเอา
ความยุติธรรมและก็สิทธิของความเป็นมนุษย์เข้ามาเป็นหลักการส าคัญ และเราใช้ค าว่าความเชื่อและ
ความยุติธรรม (faith and justice) ต้องไปด้วยกัน”4 อีกทั้งยังได้ขยายความนโยบายการสังคายนา
ต่อไปอีก ดังนี้ 

 

                                           

2 อัจฉรา สมแสงสรวง, ก้าวย่างแห่งงานพัฒนา : ชีวิตและงานของพระคุณเจ้าบุญเลื่อน 
หมั้นทรัพย ์(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เฟ่ืองฟ้า, 2544), 32, 52-53. 

3 เรื่องเดียวกัน, 12-13. 
4 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559. 
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หมายความว่าเราจะมีความเชื่อโดยไม่มีความยุติธรรมไม่ได้ เรานับถือพระเจ้าแต่เราไป
เบียดเบียนคนอ่ืน รังแกคนอ่ืนไม่ได้ แล้วในเวลาเดียวกันผมก็มองว่าความยากจนหรือ
ความเป็นคนกลุ่มน้อยหรืออะไรต่าง ๆ เหล่านี้ บ่อยครั้งทีเดียวที่ได้รับผลกระทบที่มันไม่
ยุติธรรม เนื่องจากเขาไม่มีความรู้ไม่มีสิทธิมีเสียงอะไร เขาก็พูดอะไรไม่ได้เหมือนกับเขา
ถูกกลืนไป ไม่มีปากเสียง. . .และเราก็เน้นถึงคนด้อยโอกาส เพราะว่าคนเราไม่ใช่โง่ตาม
ธรรมชาติหรือขาดความรู้ตามธรรมชาติ แต่เป็นเพราะไม่มีโอกาส ซึ่งโอกาสตรงนี้เรา
น่าจะให้มีความเท่าเทียมกัน. . .หลักการของการท างานของผมก็อยู่ตรงนี้ว่า เรามีความ
เชื่อว่าพระเป็นเจ้าต้องการให้เราปฏิบัติต่อทุกคนเสมอเท่าเทียมกัน อีกอันหนึ่งที่ผมพูด
บ่อย ๆ คือ อ านาจมีไว้ช่วยคนยากจนมีไว้รับใช้เท่านั้น5 
จากการศึกษางานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของฝ่ายคาทอลิกตั้งแต่บรรดามิชชันนารีเริ่มเข้า

ไปแพร่ธรรมจนกระทั่งงานของ คชพ. พบว่างานของบรรดาบาทหลวงคาทอลิกจะเน้นการเพ่ิมอ านาจ 
(Empowerment) ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ อ านาจที่ว่านี้เป็นอ านาจในการจะต่อรองเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีแนวทางในการเพ่ิมอ านาจให้กับ
กลุ่มชาติพันธุ์แตกต่างกันออกไป ตามที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 4 สมัยการแพร่ธรรมโดยมิชชันนารีจะ
เน้นแนวทางให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้น ในเวลาต่อมา การพัฒนา
ตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชนก็ได้เพ่ิมมิติเรื่องคุณค่าภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองและชุมชน ในส่วนของ คชพ. ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เราก็จะได้เห็นการเพ่ิมอ านาจ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในอีกแนวทางหนึ่งที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม ฐานคิดของฝ่ายคาทอลิกในการ
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังคงสืบเนื่องมาจากในอดีต และด าเนินการควบคู่ไปกับงานแพร่ธรรมและงาน
พัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู่เดิมแล้ว นับเป็นการเสริมมิติใหม่ในการเพิ่มอ านาจให้กลุ่มชาติพันธุ์ 

เมื่อพิจารณากลยุทธ์การท างานที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาขององค์กรดังที่จะ
กล่าวถึงต่อไปนี้ ผู้วิจัยพยายามแสดงให้เห็นว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลทางความคิดของผู้น า
องค์กร ซึ่งมีพ้ืนฐานโลกทัศน์ที่แตกต่างกันจากภูมิหลังของแต่ละท่าน อันจะส่งผลต่อรูปแบบกลยุทธ์
ของ คชพ. ในแต่ละช่วงเวลา ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป  

                                           
5 เรื่องเดียวกัน. 
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ในส่วนข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในบทที่ 6 นี้ เป็นข้อมูลที่มาจากการสัมภาษณ์บุคลากร อดีต
บุคลากร และพันธมิตรผู้เคยร่วมงานกับ คชพ. ในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากข้อมูลมาจากบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ คชพ. โดยตรง ทั้งยังเก็บรวบรวมข้อมูลในขณะที่หลายท่านยังคงมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรนี้อยู่ ดังนั้น ในส่วนของเหตุการณ์และรายละเอียดจึงมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง ประกอบกับ
ข้อมูลจากค าบอกเล่าของผู้เกี่ยวข้องในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น คชพ. ในยุคการท างานเชิงรุกนั้นมีความ
สอดคล้องต้องกันทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยตระหนักถึงข้อจ ากัดของแหล่งข้อมูลนั่นคือ ผู้ให้
สัมภาษณ์ในวิทยานิพนธ์นี้ล้วนจัดว่าเป็น “คนใน” คชพ. แทบทั้งสิ้น นั่นท าให้ไม่สามารถสะท้อน
มุมมองของบุคคลภายนอก คชพ. การวิเคราะห์จึงจ ากัดอยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวอันเป็นข้อจ ากัดของ
วิทยานิพนธ์นี้ แต่ผู้วิจัยพิจารณาว่ามิได้ส่งผลกระทบมากนักต่อประเด็นที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษานั่นคือ การ
ปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกผ่านเอฟบีโอคาทอลิก รวมถึงแนวคิดและกลยุทธ์ในการท างานของ 
คชพ. ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวดังกล่าว 

ดังที่ผู้วิจัยชี้แจงแล้วข้างต้น สาเหตุหลักของข้อจ ากัดดังกล่าวเนื่องมาจากการขาดแคลน
เอกสารของ คชพ. การไม่สามารถเข้ าถึง เอกสารของศาสนจักร และข้อจ ากัดทางด้ าน
ภาษาต่างประเทศของผู้วิจัย เนื่องจากเอกสารชั้นต้นและงานวิจัยบางส่วนที่อาจมีเนื้อหาเป็นประโยชน์
ต่อวิทยานิพนธ์นี้แต่เป็นภาษาต่างประเทศ ส่วนเอกสารของ คชพ. ที่เป็นเอกสารไม่ได้ตีพิมพ์ที่ผู้วิจัย
สามารถเข้าถึงได้มีจ านวนไม่มากนัก แต่ก็ให้ข้อมูลการท างานของ คชพ. โดยเฉพาะในช่วงเวลาการ
ท างานเชิงรุกไว้โดยละเอียด  

 
6.1 พัฒนาการของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์และกลยุทธ์ในการท างาน 

 
เมื่อบาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหารและบาทหลวงมนัส ศุภลักษณ์ซึ่งท างานกับกลุ่มชาติ

พันธุ์ในพ้ืนที่สังฆมณฑลเชียงใหม่และสังฆมณฑลนครสวรรค์เริ่มตระหนักถึงปัญหาเรื่องสัญชาติและ
สถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทย รวมไปถึงความพยายามที่จะท าให้ ศาสนจักร
คาทอลิกไทยเห็นความส าคัญของปัญหานี้ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าศาสนจักรจะท างานพัฒนา
กลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ทว่าในเวลานั้นไม่มีองค์กรใดที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง แต่จะ
รวมอยู่ในงานของศูนย์สังคมพัฒนาของแต่ละสังฆมณฑล ประกอบกับการเห็นกรณีตัวอย่างของหลาย
ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศในละตินอเมริกา เป็นต้น มีองค์กรเฉพาะที่ท างานเพ่ือ
กลุ่มชาติพันธุ์และชนพ้ืนเมือง ดังนั้น บาทหลวงทั้งสองท่านจึงเสนอเรื่องเข้าสู่สภาพระสังฆราช
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คาทอลิกแห่งประเทศไทย6 ท้ายที่สุด คชพ. ก็ได้ถือก าเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2532 และมีพัฒนาการต่อมา
จนกระทั่งปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาแค่ถึง พ.ศ. 2550 เท่านั้น แต่จากจุดก าเนิด
จนถึงช่วงเวลาที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสามารถแบ่งประวัติศาสตร์ คชพ. ได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1) คชพ. ใน
ระยะแรกเริ่ม 2) คชพ. ในระยะท างานเชิงรุก และ 3) คชพ. ในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
6.1.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ยุคต้น พ.ศ. 2532-2540 

ก่อนหน้าองค์กรที่ท างานด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะจะถือก าเนิดขึ้น 
ภายใต้สภาพระสังฆราชฯ มีองค์กรที่ท างานด้านสิทธิและสัญชาติอยู่ก่อนแล้วคือ คณะกรรมการ
ยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย (ยส.) ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2520 แต่จากบริบทแวดล้อมกลุ่ม   
ชาติพันธุ์และศาสนจักรคาทอลิกไทยที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 5 รวมถึงนโยบายอพยพกลุ่มชาติพันธุ์บน
พ้ืนที่สูงทีส่่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง ทั้งยังสะท้อนปัญหาเรื่องสัญชาติและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์อย่าง
ชัดเจน นั่นท าให้ผู้ที่ท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์มาก่อนหน้าในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์สังคมพัฒนา
เชียงใหม่กับนครสวรรค์ เริ่ม เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาพ้ืนฐานในการพัฒนาที่จะต้องแก้ให้ตก 
โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาการอพยพกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรและ
พ้ืนที่ดอยตุง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทั้งสองท่านจึงได้น าเรื่องเข้าปรึกษากับทาง ยส. จากนั้น 
ยส. จึงได้ตั้งคณะท าการวิจัยประเด็นปัญหาการถูกละเมิดสิทธิของบรรดาพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ในช่วง 
พ.ศ. 2528-2530 และได้น าเสนอผลการวิจัยต่อสภาพระสังฆราชฯ7 

นอกจากบริบทที่สัมพันธ์กับนโยบายการอนุรักษ์ป่าและการอพยพกลุ่มชาติพันธุ์
ออกจากป่าแล้ว ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วในบทที่ 5 ก็คือ บริบทแวดล้อมที่เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยของประเทศเพ่ือนบ้านท าให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ลี้ภัยสงคราม ซึ่ง
รัฐบาลไทยเรียกว่า “ผู้หนีภัยจากการสู้รบ” ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลไทยที่มี
ต่อประเทศเพ่ือนบ้าน นั่นคือ นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของรัฐบาลพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ ท าให้ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อรัฐบาลทหารพม่าเปลี่ยนไป มีการลงทุนในประเทศพม่า

                                           
6 สนั่น สันติมโนกุล, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, แม่สอด, 31 กรกฎาคม 

2559 
7 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, ประวัติศาสตร์คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ

กลุ่มชาติพันธุ์ (ฉบับร่าง) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 



170 
 

 

โดยเฉพาะบริเวณชายแดน8 อันเป็นบริบทที่ส่งผลกระทบต่อประเด็นเรื่องสถานะบุคคลของกลุ่ม    
ชาติพันธุ์ ท าให้เอ็นจีโอและเอฟบีโอต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย ส่วนรัฐบาลไทยก็ต้องมี
ความรัดกุมในการแยกแยะระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เพ่ิงอพยพเข้ามา
ใหม่ สะท้อนผ่านกฎหมายสัญชาติที่เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา 

แม้ว่าปัญหาภายในของประเทศเมียนมาร์จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 
1962) เป็นต้นมา ทว่ามีเหตุการณ์ปะทุรุนแรงขึ้นใน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เนื่องจากประชาชนไม่
พอใจที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่าจึงท าการประท้วง รัฐบาลได้ปราบปรามอย่าง
รุนแรงท าให้ชาวพม่าหลั่งไหลเข้ามาตามชายแดนประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งในเวลานั้นรัฐบาล
ประเมินสถานการณ์ผู้อพยพต่ าเกินไปท าให้ไม่ได้เตรียมมาตรการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพทั้งไม่คิด
ว่าการสู้รบในประเทศเมียนมาร์จะยืดเยื้อยาวนาน ทว่าการปราบปรามกลับยาวนานจนถึงทศวรรษ 
2540 ที่รัฐบาลทหารพม่ายอมเจรจากับกองก าลังแห่งชาติกะเหรี่ยง ทั้งนี้รัฐบาลพม่ายังเปิดโอกาสให้
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) เข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังมีการ
ประชุมเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองระหว่างรัฐบาลทหารพม่า องค์กรของกลุ่มชาติพันธุ์ และพรรค
สันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (NLD) โดยมีประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนและจัดการประชุมที่
กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ “กระบวนการกรุงเทพ” (Bangkok Process) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 
25469  

เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้รัฐบาลทหารพม่ามีการปราบปรามบรรดากลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ด้วยความรุนแรง ได้แก่ 1) กองก าลังของพรรคมอญใหม่ (New Mon State Party or NMSP) 
มีฐานที่มั่นอยู่บริเวณตรงข้ามชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 2) กองก าลังพรรคคะยาห์ก้าวหน้า (The 
Karenni National Progressive Party or KNPP) บริเวณตรงข้ามชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 
3) กองก าลังแห่งชาติกะเหรี่ยง (The Karen National Union or KNU) บริเวณตรงข้ามจังหวัดตาก 
ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้หลบหนีเข้ามาตามชายแดนประเทศไทยกลายเป็น “ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า” ท า
ให้ไทยต้องเปิดศูนย์พักพิงตามชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอนหลายแห่ง
ด้วยกัน10 

                                           
8 พรพิมล ตรีโชติ, ไร้แผ่นดิน: เส้นทางจากพม่าสู่ไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
9 เรื่องเดียวกัน, 256.  
10 เรื่องเดียวกัน, 10, 63-67, 149-151. 
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นอกจากนี้ สถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สภาพการท างานในเมียนมาร์เวลานั้นเต็มไปด้วยความทารุณ 
การขูดรีดทั้งแรงงานและภาษี อีกทั้งงานยังหาท ายาก ท าให้ทั้งชาวพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าต้อง
ลักลอบเข้ามาหางานท าในประเทศไทย โดยเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา และเพ่ิม
จ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ11 เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ไทยก าลังพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวไปสู่ การเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ก าลังต้องการแรงงานจ านวนมาก ทางรัฐบาลไทยจึงมีกฎหมายและนโยบาย
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าว เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าแรงงานเหล่านี้กลับมีโอกาสดีกว่ากลุ่ม
ชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยที่ยังคงไร้สัญชาติ ท าให้มีข้อจ ากัดเรื่องการ
เดินทางออกนอกพ้ืนที่ 

ส าหรับเอฟบีโอคาทอลิกที่เคยท างานกับผู้ลี้ภัยทางชายแดนฝั่งตะวันออก เมื่อ
ปัญหาย้ายฝั่งมาอยู่ด้านตะวันตกท าให้มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น บริบทแวดล้อมศาสนจักรไทยในเวลา
นั้นที่ส่งผลอย่างชัดเจนให้ต้องมีการแยกองค์กรขึ้นมาใหม่เพ่ือรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานี้
โดยเฉพาะ ประกอบกับภาระงานของทั้งสังฆมณฑลและ ยส. ที่เข้ามาจัดการในช่วงแรกมีเป็นจ านวน
มากจึงจ าเป็นต้องก่อตั้งแผนกใหม่ภายใต้กรรมาธิการฝ่ายสังคมมารองรับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ดังจะเห็น
ได้ว่าในครั้งแรกเพียงแต่ให้ ยส. จัดท าโครงการชาวเขาใน พ.ศ. 2527-2529 แต่เมื่อสถานการณ์
เร่งด่วนมากขึ้น จึงมีการเสนอเรื่องเข้าสู่สภาพระสังฆราชฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 สภา
พระสังฆราชฯ จึงมีมติให้ตั้ง คชพ. ขึ้น ในชื่อเดิมว่า “คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาชนกลุ่ม
น้อย” เพ่ือเป็นตัวแทนของศาสนจักรในระดับชาติท าหน้าที่ประสานระหว่างสังฆมณฑล รวมถึง
ประสานงานกับทางราชการ12 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ภายหลังก่อตั้ง คชพ. ในระยะแรกจึงยังคง
อยู่ ภายใต้การดูแลของ ยส .  จนถึ งช่ ว งก่อนที่  คชพ.  จะร่ วมมือกับศูนย์นิ ติ ศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวทางการท างานในช่วงแรกจึงเน้นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ
เรื่องสิทธิแก่ชุมชน รวมไปถึงการช่วยเหลือในระดับบุคคลส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประสบความ
ยากล าบากจากปัญหาเรื่องสัญชาติ 

งานของ คชพ. ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกไม่ได้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ในการ
พิสูจน์สิทธิและสัญชาติเป็นหลัก แต่จะเน้นบทบาทในการปลุกจิตส านึกของสังคมให้หันมาใส่ใจและท า
ความเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างกลุ่ม

                                           
11 เรื่องเดียวกัน, 53. 
12 อัจฉรา สมแสงสรวง, ก้าวย่างแห่งงานพัฒนา : ชีวิตและงานของพระคุณเจ้าบุญเลื่อน 

หมั้นทรัพย์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เฟ่ืองฟ้า, 2544), 35-36. 
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ชาติพันธุ์และเพ่ือความเท่าเทียมกันระหว่างชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่ในสังคมอันเป็นไปตามตัวบท
พระวารสารในพระคัมภีร์ นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่เป็นทั้งตัวกลางประสานงานระหว่างศาสนจักร 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการปกป้องศักดิ์ศรีและการสร้างความเข้าใจที่ถูกเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์13  

คชพ. เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2534 กล่าวคือ ในช่วงเวลานี้เป็นต้น
ไป คชพ. จะมีผู้ประสานงานเต็มเวลา ที่จะรับผิดชอบงาน คชพ. ในส่วนกลางและคอยประสานกับ
แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละสังฆมณฑล บุคลากรของศาสนจักรท่านแรกที่เข้ามารับหน้าที่นี้ก็คือ 
บาทหลวงสนั่น สันติมโนกุล งานในระยะแรกนี้จะสืบเนื่องมาจากประเด็นที่ปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ถูก
กล่าวหาว่าเป็นผู้ท าลายป่า น าไปสู่การอพยพกลุ่มชาติพันธุ์ออกจากป่า รวมไปถึงการหลอกล่อของ
ฝ่ายรัฐโดยใช้เรื่องสิทธิและสัญชาติเป็นเครื่องจูงใจกลุ่มชาติพันธุ์ให้ย้ายออกจากป่าที่เป็นทั้งบ้านและ
แหล่งอาหาร14 ท าให้งานของ คชพ. ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2534-2540 เน้นปลุกจิตส านึกกลุ่มชาติพันธุ์ใน
การด ารงชีวิตและสิทธิในการอยู่ร่วมกับป่า โดยเป็นการท างานประสานกับสังฆมณฑลทั้ง 3 แห่ง ที่มี
สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ และราชบุรี รวมถึงสคทพ. และ ยส. ด้วย15  

ด้วยความที่บาทหลวงสนั่นเป็นบาทหลวงกลุ่มชาติพันธุ์จึงเข้าใจธรรมชาติและ
ปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เมื่อสภาพระสังฆราชฯ มีมติให้ก่อตั้ง คชพ. ขึ้น 
จึงได้เลือกบาทหลวงท่านนี้เป็นผู้อ านวยการคนแรก แม้ว่าในปัจจุบันบาทหลวงสนั่นจะไม่ได้อยู่ ใน 
สมณเพศแล้ว ทว่าก็ยังคงท างานเพ่ือพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อยู่อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ทั้งยังคงติดตามข่าวคราวการท างานของ คชพ. อยู่อย่างสม่ าเสมอ 

ด้วยความที่คุณพ่อสนั่นเป็นบาทหลวงปกาเกอะญอท่านแรกของประเทศไทย ไม่
เพียงเท่านั้น ก่อนการท างานกับ คชพ. ท่านก็ได้ท างานอภิบาลและแพร่ธรรมในหมู่ชาวปกาเกอะญออ
ยู่ก่อนแล้ว ในแง่นี้ท าให้ท่านมีความเข้าอกเข้าใจ รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ 
โดยเฉพาะชาวปกาเกอะญอได้เป็นอย่างดี สะท้อนผ่านงานของ คชพ. ช่วงเวลาที่ท่านเป็นผู้บริหาร
องค์กรนี้ ซึ่งในเวลานั้นชาวปกาเกอะญอส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสัญชาติ ทว่าปัญหาที่พบมากคือ 

                                           
13 สนั่น สันติมโนกุล, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, แม่สอด, 31 กรกฎาคม 

2559; คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, ประวัติและงานของ คชพ. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 
14 สนั่น สันติมโนกุล, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, แม่สอด, 31 กรกฎาคม 

2559. 
15 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, ประวัติศาสตร์คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ

กลุ่มชาติพันธุ์ (ฉบับร่าง). 
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เรื่องสิทธิในที่ดินท ากินและการถูกอพยพโยกย้าย ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเน้นประเด็นเหล่านี้เป็นหลัก  
และดูเหมือนว่าระยะแรกงาน คชพ. ก็จะเริ่มต้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอก่อน ด้วยความที่     
สังฆมณฑลเชียงใหม่ท างานร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์นี้เป็นส่วนมาก ไม่เพียงแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
จ านวนมากที่สุดในประเทศไทยและในศาสนจักร ทว่ายังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ มีการรับศีลบวชเป็น
บาทหลวงมากที่สุดอีกด้วย16 กระนั้นก็ตาม ศาสนจักรเองก็ค านึงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดด้วยเช่นกัน 
ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในการท างานของ คชพ. ในยุคการท างานเชิงรุก 

จากค าบอกเล่าของคุณสนั่นงานช่วงแรกที่คาทอลิกท าคือ การสร้างองค์ความรู้
ให้กับชุมชนในประเด็นเรื่องนโยบายของฝ่ายรัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายจัดการทรัพยากรที่
ประกาศใช้ใหม่ เช่น ประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 เป็นต้น โดยให้ความรู้กับกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกระท าผิดกฎหมาย ทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนโดย
การเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องป่าชุมชนและ
สิทธิชุมชน17 ส าหรับการร่วมมือกับฝ่ายวิชาการ โดยการเชื้อเชิญจาก คชพ. ท าให้อาจารย์เหล่านี้ใน
เวลาต่อมาก็ได้ต่อยอดจากแนวทางที่ฝ่ายคาทอลิกริเริ่มจนเกิดเป็นกระแสป่าชุมชนและร่วมเรียกร้ อง
สิทธิชุมชนตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

จากการสัมภาษณ์คุณสนั่นพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว คชพ. ยังเน้นท างานกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอเป็นหลักท าให้ประเด็นเรื่องสัญชาติยังไม่ถูกพูดถึงมากนักในงานของ คชพ. 
เพราะชาวปกาเกอะญอส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย การช่วยเหลือในเรื่องนี้ยังอยู่ในความดูแลของศูนย์

                                           
16 เว็บมาสเตอร์สังฆมณฑลเชียงใหม่, “การแพร่ธรรมกับชาวปกาเกอะญอ,”           

สังฆมณฑลเชียงใหม่, http://www.cmdiocese.org/th/_/ethnic/karen/38-2011-12-11-16-30-
15?start=1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559); “จากขุนเขา ยอดดอย คืนถ่ิน คุณพ่อเจริญ 
นันทนาการ อธิการบ้าน (เตรียม) เณร,” คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพระสงฆ์, 
http://thaipriest.cbct.net/interviewpriest2012/charoen_nuntakarn_2012/charoen_nunt
akarn_2012.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559). 

17 สนั่น สันติมโนกุล, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, แม่สอด, 31 กรกฎาคม 
2559; สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ชายขอบนิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), 72-73. 
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สังคมพัฒนาฯ ในแต่ละสังฆมณฑล งานในระยะแรกจึงยังไม่มีประเด็นเรื่องสัญชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่
จะมีประเด็นเรื่องสิทธิของชุมชนโดยเฉพาะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ18 

กลยุทธ์การท างานของ คชพ. ในระยะเริ่มต้นนี้จะเป็นการประชุมกลุ่มกับบรรดา
ผู้น าชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงผู้น าในระดับสูงขึ้นไป โดยจะอธิบายสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์มีความเข้าใจ พร้อมทั้งแนะน าให้
ค าปรึกษาแนวทางการปรับตัวแก่กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งปัญหาส าคัญในเวลานั้นก็คือ รัฐไม่ให้กลุ่มชาติพันธุ์
อาศัยและใช้ประโยชน์จากป่า ส าหรับข้อมูลที่ คชพ. ให้องค์ความรู้แก่กลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นเรื่องของ 
“สิทธิชุมชน” ที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยมีทั้งการประชุมผู้น าหมู่บ้าน การ
ประชุมเยาวชน นอกจากจะสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์แล้ว คชพ. ยังรับหน้าที่
เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับสภาพระสังฆราชฯ ไปในเวลาเดียวกัน19 

เมื่อกล่าวถึงผลส าเร็จของ คชพ. ในช่วงแรกนี้ คุณสนั่นกล่าวถึงความส าคัญใน
การผลักดันให้เกิดองค์กรในสภาพระสังฆราชฯ เป็นอันดับแรก ส าหรับกระบวนการนี้มีที่มาที่ไป
ซับซ้อนเกี่ยวพันกับศาสนจักรในดินแดนอ่ืน ๆ และศาสนจักรสากล เนื่องจากคาทอลิกท างานแพร่
ธรรมและงานพัฒนากับกลุ่มชาติพันธุ์ในหลายประเทศ ต่างก็มีองค์กรที่ดูแลกิจการด้านกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเฉพาะ ทว่าในเวลานั้นของไทยยังไม่มีองค์กรเช่นนี้ ประกอบกับปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วท าให้บรรดาบาทหลวงที่คลุกคลีกับกลุ่มชาติพันธุ์เสนอเรื่องและร่วมผลักดันให้เกิด 
คชพ. ขึ้นในที่สุด ส าหรับความยากล าบากในการผลักดันองค์กรนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ
หวาดระแวงของสภาพระสังฆราชฯ ที่เคยมีมาตั้งแต่ปัญหาคอมมิวนิสต์20   

ในส่วนผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์คุณสนั่นให้ความเห็นว่า การที่ชาวบ้านรับรู้
ถึงการมีอยู่ของ คชพ. แสดงออกผ่านการที่พวกเขาให้ คชพ. ท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการน าเสนอ
ประเด็นปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญไปสู่สภาพระสังฆราชฯ นอกจากนี้งานของ คชพ. ยังเป็น
พ้ืนฐานและสอดคล้องไปกับโครงการในพระราชด าริ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เริ่มต้นภายหลัง พ.ศ. 2535 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่โครงการ
จะเข้ามาในภาคเหนือ เช่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด าริดอยฟ้าห่มปก อ าเภอแม่อาย จังหวัด

                                           
18 สนั่น สันติมโนกุล, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, แม่สอด, 31 กรกฎาคม 

2559. 
19 เรื่องเดียวกัน. 
20 เรื่องเดียวกัน. 
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เชียงใหม่ เป็นต้น คุณสนั่นยังได้กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการที่สนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ตามแนว
ชายแดนอยู่ร่วมกับป่าให้ได้ ทั้งใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ไปพร้อมกัน อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อความ
มั่นคงชายแดน21 

จากค าบอกเล่าของคุณสนั่นผู้อ านวยการ คชพ. คนแรกที่รับหน้าที่มาจนกระทั่ง 
พ.ศ. 2540 สะท้อนให้เห็นกลยุทธ์การท างานของ คชพ. ในระยะเริ่มต้นอันเป็นปัญหาเร่งด่วนที่กลุ่ม
ชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทยต้องเผชิญ ประกอบกับความยากล าบากในการจะโน้มน้าวให้
สภาพระสังฆราชฯ เห็นความส าคัญของงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อย่างแท้จริง แต่ด้วยในเวลาดังกล่าว
การท างานยังจ ากัดในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ท าให้คณะท างานของ คชพ. ยังไม่ได้ให้
ความส าคัญกับประเด็นสัญชาติ สภาพการณ์ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อบาทหลวงวิชัยเข้ามารับช่วง
เป็นผู้อ านวยการ คชพ. ต่อ และพาองค์กรนี้เข้าสู่ยุคการท างานเชิงรุกท่ีมีการเพ่ิมกลยุทธ์ในการท างาน
ด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการแก้ไขปัญหา 

6.1.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ยุคการท างานเชิงรุก พ.ศ. 2540- 
2547 

ส าหรับประวัติศาสตร์การท างานเชิงรุกของ คชพ. นี้ มีประเด็นส าคัญที่จะต้อง
พิจารณาคือ ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะที่เกิดขึ้น โดยมีจุดเชื่อมโยงคือ ความ
สนใจในปัญหาเดียวกัน ความร่วมมือในลักษณะนี้จัดเป็นชุมนุมชน (community) ทางสังคมใหม่อีก
รูปแบบหนึ่ง การจะพิจารณาการก่อรูปตลอดจนถึงการสลายตัวของชุมนุมชนในลักษณะนี้ ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวทางการวิเคราะห์ของนักมานุษยวิทยาเข้ามาอธิบาย ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดของชีลส์ 
เดอเลิซ (Gilles Deleuze) และเฟลิกส์ กัตตารี (Félix Guattari) ที่ชิเกฮารุ ทานาเบ (Shigeharu 

                                           
21 เรื่องเดียวกัน; “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก จ.เชียงใหม่,” ส านักงาน 

กปร.,  
http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?option=com_content&view=article&i
d=171&Itemid=155 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559); “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการ
คลองลาน) จังหวัดก าแพงเพชร,” ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.), http://www.rdpb.go.th/rdpb/visit3/20-
50project/50project_18_1.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559). 
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Tanabe) และนักวิชาการไทยและต่างประเทศอีกหลายท่าน เช่น ขวัญชีวัน บัวแดง ได้น ามาใช้อธิบาย
ชุมนุมชนรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นขบวนการทางศาสนา โครงการพัฒนา เอ็นจีโอ เป็นต้น22 

การเคลื่อนไหวของชุมนุมชน (community movements) เป็นผลที่ส าคัญจาก
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปของรัฐชาติซึ่งส่งผลต่อความไม่มั่นคง
ของชีวิตทางสังคม (social life) การเกิดขึ้นของทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingency) และการเติบโตของ
เสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ซึ่งท าให้หลักการของตลาดได้ครอบง าเกือบทุกกิจกรรมของมนุษย์ 
สภาพการณ์ดังกล่าวนี้ เป็นเหตุให้การเคลื่อนไหวของชุมนุมชนร่วมสมัยมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นใน
รูปแบบของ “การเชื่อมต่อ (assemblage or rhizome)” ซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
เกิดจากการรวมตัวกันในแนวระนาบของทั้งปัจเจกชน องค์กร เครือข่าย การรวมตัวในลักษณะนี้จะมี
ความแตกต่างหลากหลายของแหล่งที่มา นั่นท าให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่จ าเป็นต้องมีความเสมอ
ภาคกันหรืออาจตัดข้ามลักษณะของชนชั้น ทั้งหมดรวมตัวกันโดยมีความต้องการขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่
ปรารถนาร่วมกัน (desire)23 

การเชื่อมต่อดังกล่าวก่อให้เกิดการสร้างพ้ืนที่ราบผืนใหม่ ซึ่งความสัมพันธ์ในพ้ืนที่
แบบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เดอเลิซกับกัตตารีเรียกว่า “การก าลังจะเกิด/ก าลังจะเป็น” (becoming) ทั้งสอง
เชื่อว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือบ่งบอกถึงวิธีการด ารงอยู่ที่ไม่สามารถท า
ความเข้าใจได้ด้วยระบบการจัดชั้นสูงต่ า กล่าวคือ หลุดพ้นไปจากการจัดชนชั้นสูงต่ าทางสังคม และ
ด้วยการอยู่พ้นไปจากการจัดช่วงชั้นสูงต่ าทางสังคมนี้เอง จึงสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม โดยที่ไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีที่มาที่ไป ไร้ซึ่งเหตุผล คล้าย
กับ “ชะตากรรม”อัตราความเร็วในการเชื่อมต่อมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น24 

เนื่องจากชุมนุมชนแห่งการเชื่อมต่อเป็นขบวนการทางสังคมในรูปแบบใหม่
แตกต่างจากขบวนการทางสังคมในทฤษฎีคลาสสิกที่มักอธิบายขบวนการเหล่านี้ว่าเป็นการรวมตัวใน

                                           
22 Shigeharu Tanabe, “Introduction: Communities of Potential,” in 

Communities of Potential: Social Assemblages in Thailand and Beyond (Bangkok: 
Silkworm Books, 2016), 1–20. 

23 Ibid.; ประสิทธิ์ ลีปรีชา, “พหุวัฒนธรรมนิยมจากรากหญ้า: ขบวนการเคลื่อนไหวของ
เครือข่ายชนพื้นเมืองและชาติพันธุ์ในประเทศไทย,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25, 
ฉ. 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556): 59–106. 

24 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, การเมืองของความปรารถนา (กรุงเทพฯ: บ้านพิทักษ์อักษร
, 2555), 148-149. 
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ลักษณะแบบอินทรีย์ (organic)25 อย่างเป็นระบบหรือเป็นโครงสร้าง โดยมีสารัตถะของการรวมตัวที่
ส าคัญ เช่น ความเป็นชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณะทางชนชั้น นอกจากนี้ยังอธิบายลักษณะ
ของชุมชนแบบคลาสสิกว่ามีการรวมตัวกันทางการเมืองและมีวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกันภายใน
ขอบเขตปิด ทว่าอย่างที่กล่าวมาข้างต้นชุมนุมแห่งการเชื่อมต่อนี้เป็นการรวมตัวกันที่ก้าวข้ามชนชั้น
และไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยพ้ืนที่ตามลักษณะแบบคลาสสิกดังนั้น จุดร่วมของขบวนการทางสังคมสมัยใหม่
นี้จึงมีความส าคัญอย่างมากในฐานะเป็นจุดเกาะเกี่ยว ตามแนวคิดการเชื่อมต่อของเดอเลิซกับกัตตารี
อธิบายว่าเป็นเอกภาพที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน (co-functioning) บนพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน (symbiosis) และความเห็นอกเห็นใจ (sympathy)26 

 ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดเรื่องชุมชนแห่งการเชื่อมต่อของเดอเลิซกับกัตตารีมี
ความส าคัญต่อขบวนการทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง คชพ. ในฐานะเอฟบีโอคาทอลิกก็เป็นหนึ่งในนั้น 
จึงไดข้ยายความรายละเอียดแนวคิดดังกล่าวไว้ข้างต้น เพราะไม่เพียงแตช่่วยอธิบายประวัติศาสตร์ของ 
คชพ. ในช่วงการท างานเชิงรุกนี้ได้เป็นอย่างดี แต่ยังช่วยให้ความกระจ่างหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็น
แนวทางในการอธิบายว่าเหตุใด คชพ. และพันธมิตรจึงมีช่วงเวลาร่วมมือกันและช่วงเวลาที่ต่างก็แยก
ย้ายไปด าเนินการตามแนวทางของตนเอง ไม่ได้มีความร่วมมือกันอย่างเข้มข้นเหมือนในช่วงการ
ท างานเชิงรุก 

ในความเป็นจริงแล้วการร่วมมือในลักษณะนี้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของฝ่ายคาทอลิก
มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว ตั้งแต่ในยุคการพัฒนาตามแนวทางชุมชน ทว่า คชพ. กับพันธมิตรมีความโดดเด่น
ในแง่ประเด็นความสนใจที่ไม่ค่อยได้รับความส าคัญในลักษณะนี้มาก่อน และเป็นประเด็นที่ คชพ. ไม่
อาจจะขับเคลื่อนไปได้หรืออาจยากล าบากมากหากปราศจากพันธมิตรนักวิชาการ ทั้งนี้ประเด็นเรื่อง
บุคคลไร้สัญชาติเริ่มได้รับความสนใจจากนักวิชาการนิติศาสตร์ในเวลาเดียวกัน เป็นจุดร่วมให้ คชพ. 
และพันธมิตรอย่างศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ก่อนจะกล่าวถึงกลยุทธ์ในงานของ คชพ. ช่วงการท างานเชิงรุกนี้ ผู้วิจัยจะ
น าเสนอบริบทแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์ในภาพรวมที่เชื่อว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ คชพ. และพันธมิตร
ร่วมมือกันและต้องปรับตัวเพ่ือกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายเรื่องสัญชาติไทยของ
กลุ่มชาติพันธุ์ จุดฉนวนของปัญหาเริ่มจากกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญหน้ากับการถูกโยกย้ายจากบ้านเกิด

                                           
25 เรื่องเดียวกัน, 149-150. 
26 Shigeharu Tanabe, “Introduction: Communities of Potential,” in 

Communities of Potential: Social Assemblages in Thailand and Beyond (Bangkok: 
Silkworm Books, 2016), 3-5.  
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ในป่าที่ถูกประกาศเป็นป่าสงวน กลุ่มชาติพันธุ์จ านวนมากถูกจับกุมข้อหาบุกรุกป่าตามบริบทที่ผู้วิจัย
ได้กล่าวถึงแล้วในบทที่ 5  

ส าหรับบริบทที่จะกล่าวถึงในส่วนนี้ผู้วิจัยมุ่งย้ าให้เห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในระยะเริ่มแรกเพ่ือเรียกร้องสิทธิในการจัดการป่าชุมชน อันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นปัญหาที่
เป็นกลยุทธ์ของ คชพ. ในช่วงแรก โดยได้รับความร่วมมือจากเอ็นจีโอภายใต้ชื่อ “สมัชชาชนเผ่าแห่ง
ประเทศไทย” จัดการชุมนุมประท้วงครั้งแรกที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีการเสนอข้อเรียกร้อง 5 
ข้อ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปชุมนุมปิดล้อมธรรมเนียบรัฐบาลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 แต่การปิด
ล้อมที่กินระยะเวลานานทั้งยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนน าไปสู่โศกนาฏกรรมในวันที่ 5 มีนาคม ปี
เดียวกันนั้น พะตีปูนุกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่เดินทางมาร่วมชุมนุมขณะโดยสารรถไฟกลับ
เชียงใหม่ได้ตัดสินใจกระโดดหน้าต่างรถไฟเพ่ือฆ่าตัวตาย เชื่อว่าสาเหตุมาจากความเครียดและกดดันที่
จะต้องอพยพออกจากบ้านเกิดของตนเอง27 

ส าหรับข้อเสนอทั้ง 5 ข้อ ของสมัชชาที่จะเผยให้เห็นปัญหาส าคัญอย่างเรื่อง
สัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ในเวลาต่อมา มีรายละเอียดดังนี้  

1) ให้รัฐด าเนินการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ทั้ง 4 ฉบับ ที่ละเมิดสิทธิชุมชนและ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ 
เพราะเนื้อหาของกฎหมายป่าไม้ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวนั้นขัดแย้งกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน [พ.ศ. 2540 – ผู้วิจัย] อย่างน้อย 
3 มาตรา คือ มาตรา 46 56 และ 79 ที่บัญญัติให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมมีสิทธิร่วมกับรัฐในการบ ารุงรักษา จัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
อย่างยั่งยืน ขณะที่รัฐก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว 
2) ให้เร่งด าเนินการออกกฎหมายป่าชุมชนเพ่ือรองรับสิทธิในการดูแลรักษา และ
จัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น 
3) ให้รัฐเร่งทบทวนและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการสัญชาติและ
ให้สัญชาติไทยแก่ชาวเขา 
4) ให้รัฐบาลเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในที่
สาธารณประโยชน์แก่ชาวบ้าน และยกเลิกการประกาศขึ้นทะเบียนที่
สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีท ากินของชาวบ้าน และ 

                                           
27 สุชาดา เสโส, “จากป่าชุมชนถึงสัญชาติไทยก าแพงแห่งเสรีภาพของชนภูเขา,” 

ศิลปวัฒนธรรม 20, ฉ. 12 (ตุลาคม 2542): 78–84. 
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5) ในระหว่างการแก้ไขปัญหา ให้ยุติการจับกุม ข่มขู่ คุกคาม ละเมิดสิทธิ และ
จ ากัดการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เพ่ือมิให้สถานการณ์ความขัดแย้ง
รุนแรงมากไปกว่านี้ จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อกฎหมาย และมีมาตรการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม28 
แต่ข้อเรียกร้องเหล่านี้กับเปิดเผยให้เห็นปัญหาใหญ่เรื่องสัญชาติที่ไม่เพียงแต่

ปัญหาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐ ทว่ายังสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
สัญชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติอย่างชัดเจน ประเด็นปัญหาปรากฏชัดในข้อเรียกร้องที่มีเงื่อนไข
ว่า “เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น” ที่น าไปสู่การจัดอภิปรายระหว่างนักวิชาการคือ ศาสตราจารย์ ดร. 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ กับนักการเมืองคือ นายเนวิน ชิดชอบซึ่งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเวลานั้น และนายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ทว่าท่าทีของ
ฝ่ายรัฐบาลในประเด็นนี้ชัดเจนว่าจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ “ผู้ที่มีสัญชาติไทย” เท่านั้น 
โดยไม่ใส่ใจกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์หลายชุมชนอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยมานานแล้วแต่ตกส ารวจ กลับเหมารวมไปกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาภายหลัง นั่น
อาจเป็นความหวาดระแวงอันเกิดจากกรณีการแทรกแซงน าคนต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาลงสัญชาติ
ไทย ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการทุจริตของข้าราชการที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาสอดส่องดูแล29 

บริบทแวดล้อมรอยต่อระหว่างปลายทศวรรษ 2530 ถึงต้นทศวรรษ 2540 ดังที่
กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยเชื่อว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการท างานเชิงรุกของ คชพ. ในช่วง
ทศวรรษ 2540 ประกอบกับการมีพันธมิตรทางฝ่ายวิชาการอย่างศูนย์นิติศาสตร์ ท าให้เกิดการบรรจบ
กันระหว่างข้อเท็จจริงในพ้ืนที่กับองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายสัญชาติและสถานะบุคคล จึงน าไปสู่   
กลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของรัฐ  

เนื่องจากการด าเนินงานของ คชพ. ในยุคการท างานเชิงรุกนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับ
ข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อน ดังนั้น ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติและสถานะ
บุคคลโดยสังเขปไว้ในส่วนนี้ เพ่ือความเข้าใจถึงบริบทแวดล้อมที่ คชพ. และองค์กรที่ร่วมประสานงาน
กันจ าเป็นต้องขยายขอบเขตงานจากสัญชาติเป็นสถานะบุคคลดังที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป ดังนั้น จึง
ได้เลือกอธิบายความแตกต่างของกฎหมายสัญชาติและสถานะบุคคลไว้ที่นี้ 

ในส่วนงานของ คชพ. จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 3 กลุ่ม ที่ส าคัญ ดังนี้ 

                                           
28 เรื่องเดียวกัน, 81. 
29 เรื่องเดียวกัน, 82. 
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1) กฎหมายสัญชาติ คือ กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าแนกบุคคลระหว่างผู้มี
สัญชาติไทยและผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย 

2) กฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว คือ กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของคนต่างด้าว 

3) กฎหมายทะเบียนราษฎร คือ กฎหมายว่าด้วยการรับรู้และรับรองสิทธิตาม
สถานะบุคคลของแต่ละคนของรัฐไทย 

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของกฎหมายทั้ง 3 ส่วนนั้น สามารถแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนผ่านแผนภูมิที่อภิชิต ลายสนิทเสรีกุลได้จัดท าได้ ดังนี้ 

 
 

 
แผนภูมิที่ 6.1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายสัญชาติ สถานะบุคคล และทะเบียนราษฎรของประเทศ 
ไทย, อภิชิต ลายสนิทเสรีกุล, “ปัญหาการเพ่ิมและจ าหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านตามระบบ
กฎหมายไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550). 
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จากแผนภูมิที่ 6.1 แสดงให้เห็นว่า กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เป็นสิ่งแรกที่
ผู้เกี่ยวข้องกับประเทศไทย30ต้องพิจารณาว่าตนเองจะมีสัญชาติตามกฎหมายในแต่ละช่วงเวลาหรือไม่ 
ผลจากกฎหมายสัญชาติก็จะเกี่ยวข้องผูกพันกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายทะเบียน
ราษฎร หากพิสูจน์ได้ว่ามีสัญชาติไทยก็จะเข้าสู่การพิจารณาตามกฎหมายทะเบียนราษฎรในการลงชื่อ
ในทะเบียนบ้านคนอยู่ถาวรส าหรับคนที่มีสัญชาติไทย หรือ ทร. 14 หากพบข้อเท็จจริงว่าไม่มีสัญชาติ
ไทยก็จะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองว่าจะมีสถานะบุคคลและมีสิทธิตามกฎหมาย
เช่นไร หากพบว่ามีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็จะได้รับการลงชื่อในทะเบียนบ้านคนอยู่ชั่วคราวที่ใช้
ส าหรับลงรายการต่างด้าวเข้าเมืองทั้งโดยชอบและมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ ทร. 13 ตามกฎหมาย
ทะเบียนราษฎร31 

ทว่าด้วยช่องโหว่และความลักลั่นของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมืองของไทย ประกอบกับปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มชาติพันธุ์ ท าให้มีกลุ่มชาติพันธุ์
บางส่วนสร้างข้อมูลเท็จเพ่ือให้น าไปสู่การได้มาซึ่งสถานะบุคคลที่สามารถท างานในประเทศไทยได้
อย่างถูกกฎหมาย แต่ต้องยอมละทิ้งข้อเท็จจริงที่ว่าตนเองควรจะมีสัญชาติไทย อันเนื่องมาจากไม่มี
ความสามารถที่จะด าเนินการและติดต่อประสานกับทางราชการ รวมไปถึงถูกชักจูงหรือข่มขู่จาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐให้ต้องยอมรับสถานะบุคคลเข้าเมืองหรือแรงงานต่างด้าว32 

ส าหรับ คชพ. ในระยะเฟ่ืองฟูนี้เป็นช่วงเวลาที่มีการติดต่อประสานงานและ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกอย่างแข็งขัน ท าให้งานด้านสิทธิและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากอันส่งผลดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในวงกว้าง ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในภาคเหนือและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่เป็นคาทอลิก ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคนไร้สถานะอ่ืน ๆ ที่ยังคงมีอยู่มากใน
สังคมไทย ที่ต้องอยู่อย่างไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกท้ังสังคมก็ไม่ตระหนักถึงปัญหานี้เท่าท่ีควร 

                                           
30 ผู้เกี่ยวข้องกับประเทศไทย หมายถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยซึ่งจะเป็น

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเพียงพอที่จะเป็นพลเมืองไทยหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาตามระบบกฎหมาย
ก าหนดสถานะบุคคล โดยสามารถระบุได้ 2 ประเภท คือ 1) ผู้มีสัญชาติไทย และ 2) คนต่างด้าว  

31 อภิชิต ลายสนิทเสรีกุล, “ปัญหาการเพ่ิมและจ าหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
ตามระบบกฎหมายไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550). 

32 บงกช นภาอัมพร, บรรณาธิการ, คนไร้รัฐไร้สัญชาติใน...แม่อาย (เชียงใหม่: โครงการ
ต่อยอดคลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิของบุคคล), 2552), 30. 
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นอกจากนั้น พัฒนาการของ คชพ. ในช่วงเวลานี้มีความส าคัญและน่าสนใจเป็น
อย่างยิ่งทั้งในแง่การสะท้อนความเป็นเอฟบีโอที่ทั้งอยู่ภายใต้ศาสนจักรและมีความเป็นอิสระ รวมถึง
สะท้อนปัญหามุมมองของรัฐไทยและข้าราชการไทยที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้ ยังสะท้อนความ
แตกต่างในมุมมองทางวิชาการที่มองกลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างแนวทางเดิมคือ ชาติพันธุ์วรรณา กับ
นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ แนวทางการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ด้านกฎหมายเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เห็นได้จาก
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เริ่มเพ่ิมจ านวนขึ้นหลัง พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป  

ต่อเนื่องจากงานของ คชพ. ในยุคแรกซึ่งยังคงด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อ
เข้าสู่พุทธทศวรรษ 2540 ปัญหาที่คณะท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์เริ่มตระหนัก อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้พวกเขาเห็นว่าการจะแก้ปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญนั้นจ าเป็นต้องหา
มูลเหตุพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมาอย่างต่อเนื่องกัน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วพบว่าประเด็น
ปัญหาเรื่อง “สัญชาติ” ของกลุ่มชาติพันธุ์น่าจะเป็นต้นตอของปัญหาต่าง ๆ เช่น สิทธิในการ
รักษาพยาบาล โอกาสทางการศึกษา ปัญหาการอพยพกลุ่มชาติพันธุ์ โอกาสในการประกอบอาชีพ 
เป็นต้น เมื่อเห็นปัญหาชัดเจนมากขึ้น ทว่าบุคลากรยังขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเช่นนี้ ดังนั้น บุคลากรขององค์กรก็เป็นส่วนส าคัญ
อย่างมากในการขับเคลื่อน คชพ. ในยุคการท างานเชิงรุกนี้ 

คชพ. ในฐานะเอฟบีโอคาทอลิกมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ การ
เป็นองค์กรที่คุณลักษณะของผู้น าองค์กร (Charismatic Leadership) มีความส าคัญ ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงผู้น าสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญแก่ คชพ. แนวคิดและมุมมองในการปฏิบัติงาน
ของผู้น าได้ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพและอุดมการณ์แบบเดียวกันเข้ามาท างาน ท าให้องค์กร
ขับเคลื่อนไปอย่างก้าวกระโดดในแง่ของประสิทธิผลในการด าเนินงาน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายที่
วางอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่จะช่วยขับเคลื่อนงานของ คชพ. ให้ประสบความส าเร็จ 

เมื่อบาทหลวงวิชัย โภคทวีได้เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการ คชพ. ใน พ.ศ. 2540 
เป็นต้นมา ท าให้มีบทบาทหลักในการด าเนินงาน คชพ. ในเบื้องต้นบาทหลวงวิชัยยังคงด าเนินการตาม
แนวทางเดิมโดยมี ยส. เป็นองค์กรที่คอยให้ค าแนะน า ทว่าท่านก็เห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาในขณะนั้นไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร และได้พยายามแสวงหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องสัญชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อมาบาทหลวงวิชัยได้พบกับคุณสรินยา กิจประยูร ซึ่งเป็นศาสนิกชน
คาทอลิกที่ อุทิศตนท างานเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์  ภายหลังจบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสต ร์  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจะกลายมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส าคัญในการด าเนินงานเรื่องสิทธิของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่อมาตลอดยุคเฟ่ืองฟูนี้33 

บาทหลวงวิชัย โภคทวี เป็นบาทหลวงคณะเยสุอิต รับศีลบวชใน พ.ศ. 2529 เริ่ม
การปฏิบัติงานในฐานะบาทหลวงด้วยการกลับมารับหน้าที่เป็นจิตตาธิการ34นักศึกษาคาทอลิกที่บ้าน
เซเวียร์ แต่มีหลายช่วงที่ท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือไปศึกษาเทวศาสตร์ตามหลักสูตรของเยสุอิต 
เมื่อกลับมาจึงได้รับหน้าที่เป็นประธาน ยส. อยู่ประมาณ 10 ปี ในระหว่างที่ท างาน ยส. นั้นบาทหลวง
วิชัยยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง คชพ. และร่วมเป็นกรรมการ คชพ. ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้อ านวยการ คชพ. ต่อจากบาทหลวงสนั่นใน พ.ศ. 2540 และยุติบทบาทใน พ.ศ. 2547 ภายหลังที่
หมดวาระจากงานของสภาพระสังฆราชฯ ได้บุกเบิกโครงการสันติวนาร่วมกับคณะอุร์สุลิน35 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่ในการฟ้ืนฟูจิตใจส าหรับคนเมือง ให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบ
ง่าย ท าให้ผู้ที่มาเยือนได้ตระหนักถึงพลังของธรรมชาติที่ท าให้เราพบความสุขอย่างแท้จริงได้36 

ส าหรับคณะเยสุอิต (the Jesuits or The Society of Jesus) เป็นส่วนหนึ่ง
ในศาสนจักรคาทอลิก ผู้ที่จะเข้าเป็นบาทหลวงในคณะนี้จะต้องปฏิญาณตนเช่นเดียวกับคณะอ่ืนว่า
จะต้องด ารงชีวิตอย่างสมถะ ถือพรหมจรรย์ และเชื่อฟังค าสั่งสอนของพระคริสต์  แต่ที่เพ่ิมเติมขึ้นมา
คือ ต้องปฏิญาณตนว่าพร้อมที่จะเดินทางไปยังดินแดนแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เพ่ือท าหน้าที่ในการแพร่

                                           
33 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559; 

ชุติ งามอุรุเลิศ และ สรินยา กิจประยูร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์คาทอลิกพระจิต
เจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 

34 จิตตาธิการ หมายถึง บาทหลวงหรือศาสนบริการที่ท าหน้าที่อภิบาลดูแลคริสตชน
เฉพาะกลุ่ม ได้รับการแต่งตั้งจากศาสนจักร ท าหน้าที่ก ากับจิตตารมณ์และค าสอนของพระศาสนจักร
ในขบวนการคาทอลิกนั้น ๆ เช่น จิตตาธิการนักศึกษา จิตตาธิการอารามนักบวช เป็นต้น รวมถึงเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า และตัดสินหรือชี้ขาดเกี่ยวกับหลักธรรมหรือเทวศาสตร์ เพ่ือการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องของสมาชิกทุกคน จาก “จิตตาภิบาล ,”  LOUIS MARIE DE MONTFORT CHURCH, 
https://louismariebangkae.wordpress.com/2012/10/05/จิตตาภิบาล (สืบค้นเมื่อวันที่  25 
สิงหาคม 2559) 

35 วิชัย โภคทวี, “ประวัติคุณพ่อวิชัย โภคทวี ผู้บุกเบิกและก่อร่างสันติวนา,” สันติวนา, 
http://www.santiwana.org/fvichai.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559). 

36 “รู้จักสันติวนา,” สันติวนา, http://www.santiwana.org/Knowus1.html (สืบค้น
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559). 
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ธรรมและอภิบาล37 เยสุอิตเองมีธรรมชาติที่แตกต่างออกไป จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน 500 กว่าปี 
ครั้งหนึ่งผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิตคือ นักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยลา (St. Ignatius of Loyola) ได้ก่อตั้ง 
“กองทหารของพระคริสต์” ทั้งตัวเขาเองก็ยังเป็นอัศวินแห่งอาณาจักรคาสตีลอีกด้วย38 นั่นแสดงให้
เห็นลักษณะของความกล้าแกร่งในแบบนักรบของบรรดาเยสุอิตรุ่นแรกเริ่ม ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็ได้สืบ
ทอดสู่บาทหลวงคณะเยสุอิตในรุ่นต่อมาที่เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมากและกระจายตัวไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ได้แก่ เกาะอังกฤษ สแกนดิเนเวีย อินเดีย จีน คณะเยสุอิตได้ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย ครั้งหนึ่ง
ถึงกับเคยถูกขับออกจากศาสนจักรใน ค.ศ. 1773 แต่ภายหลังก็ได้รับการคืนสถานะ ทั้งนี้ยังมีการ
ทบทวนแนวทางของตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ การปรับตัวอีกครั้งหนึ่งภายหลังการสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 เยสุอิตมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนต่างศาสนาและความเชื่ออย่างแท้จริง 39 
ด้วยลักษณะเฉพาะของเยสุอิตนี้เมื่อปรากฏในผู้น าของ คชพ. ที่ให้ความส าคัญกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์ 
พร้อมกับความแน่วแน่ในการแก้ปัญหา แม้ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับการเมืองอย่างมากก็
ตาม จึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ลงตัวในการขับเคลื่อนงานของ คชพ. ในยุคการท างานเชิงรุก 

เมื่อบาทหลวงวิชัยเข้ารับหน้าที่ผู้อ านวยการ คชพ. ด้วยความตั้งใจของบาทหลวง
วิชัยที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิและสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างทั่วถึง ท าให้ท่านเริ่มหาข้อมูล
และพบว่าในเวลานั้นมีอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาด้านกฎหมายสถานะบุคคลและสนใจประเด็นเรื่อง
สัญชาติไทยพอดี นั่นคือ รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทรและรอง
ศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล จึงได้เข้าร่วมรับฟังอาจารย์ทั้งสองท่านน าเสนองานวิจัย 
จากนั้นจึงได้ให้คุณสรินยาเข้าไปมาติดต่อกับอาจารย์พันธุ์ทิพย์ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือ
ระหว่าง คชพ. กับศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านยังจดจ าและบอกเล่า
แก่ผู้วิจัยเหมือนกัน 

พิจารณาบริบทที่ท าให้ฝ่ายคาทอลิกกับฝ่ายวิชาการของธรรมศาสตร์มาพบกัน
และน าไปสู่การร่วมมือสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส าหรับฝ่ายคาทอลิกที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์

                                           
37 John W. O’Malley SJ, The Jesuits: A History from Ignatius to the Present 

(Maryland: A Sheed & Ward Book, 2014), iX, 3-4. 
38 Rick Warner and Wabash College, “In Search of Indigenous History on 

the Mission Frontier: A New Look at a Jesuit Perspective,” World History Bulletin, no. 
30 (October 2014): 22–25. 

39 John W. O’Malley SJ, The Jesuits: A History from Ignatius to the Present 
(Maryland: A Sheed & Ward Book, 2014), 116-117. 
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มานานและรับรู้ถึงสภาพปัญหาเป็นอย่างดี บาทหลวงวิชัยจึงแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย
ตระหนักว่าเพียงทรัพยากรที่ฝ่ายคาทอลิกมีอยู่ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยทั่วถึงได้ การจะแก้ปัญหาต้อง
ท าในระดับนโยบายต้องประสานงานกับหลายฝ่าย ที่ส าคัญคือ ฝ่ายนักวิชาการและสถาบันการศึกษา
ที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายสัญชาติและสถานะบุคคลเป็นอย่างดี  

ส่วนทางฝ่ายวิชาการอย่างอาจารย์พันธุ์ทิพย์ จุดเริ่มต้นในการเข้ามาท างาน
ประเด็นเรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาตินั้น ตามที่อาจารย์ได้อธิบายตอบค าถามของคุณอภิชาต พงษ์สวัสดิ์ไว้
ในเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่งานของอาจารย์ กล่าวว่า  

เมื่อเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ก็จะต้องมีความรู้ใน
กฎหมายสัญชาติ เพราะสัญชาติเป็นข้อกฎหมายที่รัฐใช้ในการจัดสรรเอกชน และ
เมื่อเป็นครูสอนกฎหมายระหว่างประเทศ ก็จะต้องแสวงหาความเชี่ยวชาญใน
การก าหนดสิทธิในสัญชาติของบุคคล นอกจากนั้น เมื่อต้องท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความไร้สัญชาติ ก็จะต้องใช้กฎหมายสัญชาติ
ในการจัดการสิทธิให้แก่บุคคลในสถานการณ์นี้ ดังนั้น หากว่า ถามว่า อะไรคือ
จุดเริ่มต้นของการท างานด้านสัญชาติ ? ก็ต้องตอบว่า หากเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้น
ของงานวิชาการเกี่ยวกับสัญชาติ ค าตอบ ก็คือ ความเป็นครูสอนกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็คือ 
จุดเริ่มต้น แต่ถ้าหากเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นของงานช่วยเหลือประชาชนไร้รัฐไร้
สัญชาติ ค าตอบ ก็คือ การเริ่มต้นเขียนฎีกาวิเคราะห์เรื่องสัญชาติตั้งแต่ พ.ศ. 
2532 จนท าให้มีคนที่มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลจ านวนมากมายเข้ามาขอ
หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่40 
กล่าวคือ อาจารย์พันธุ์ทิพย์เป็นผู้ เชี่ยวชาญและมีภาระงานต้องสอนเรื่อง

กฎหมายคดีบุคคลอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับมีผู้คนไร้สัญชาติขอความช่วยเหลือท าให้เริ่มจับประเด็นนี้
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 จนกระทั่งมาพบกับบาทหลวงวิชัยท าให้ขยายงานลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้ง
ยังเปิดเป็นห้องเรียนกฎหมายในพ้ืนที่น าร่องตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา เมื่อสังเกตช่วงเวลาที่
อาจารย์พันธุ์ทิพย์เริ่มจับประเด็นเรื่องคนไร้สัญชาตินั้น จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ คชพ. 

                                           
40 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, “แลกเปลี่ยนกับคุณอภิชาต นักศึกษาใน

หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ชนบทศึกษาและการพัฒนา ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน,” GotoKnow, 
https://www.gotoknow.org/posts/581744 (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559). 
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ก่อตั้งขึ้น นั่นยิ่งสนับสนุนให้เห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวเรื่องการมีสัญชาติไทยเป็นปัญหาอย่างมากไม่
เฉพาะแต่กับกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ยังรวมถึงบุคคลไร้สัญชาติอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ท าให้ใน
ภายหลังเกิดการรวมตัวเป็นพันธมิตรกันระหว่าง คชพ. กับศูนย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ จนน าไปสู่
กระบวนการลงพ้ืนที่และการท างานเชิงรุกเพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบายของฝ่ายรัฐต่อไป อย่างไรก็ตาม 
องค์ประกอบเหล่านี้จะไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้เลยหากปราศจากแรงสนับสนุนจากระดับผู้บริหาร
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้อ านวยการศูนย์นิติศาสตร์ในเวลานั้นคือ รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ 
เห็นชอบในการร่วมงานกับ คชพ. จึงได้น าคณะนักศึกษานิติศาสตร์และนักกฎหมายลงพ้ืนที่เป็น
โครงการน าร่อง ในเวลานั้นคุณสรินยาซึ่งคุ้นเคยกับกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงรายและใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษาในการท าวิจัยช่วงก่อนหน้า จึงเลือกหมู่บ้านห้วยน้ าอุ่น ต าบลวาวี 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นพ้ืนที่น าร่อง โดยมีการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่ 27-29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 นอกจากการเก็บข้อมูลเพ่ือพิสูจน์สถานะบุคคลแล้ว ยังมีการจัดอบรมผู้น า
และตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 90 คน ทว่าความส าคัญจากโครงการ
น าร่องนี้ก็คือ แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่าง คชพ. กับ ศูนย์นิติศาสตร์ที่เริ่มต้นตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา41 

โครงการน าร่องแห่งที่ 2 อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของสังฆมณฑลราชบุรีคือ หมู่บ้าน
แม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย คชพ.  ร่วมกับคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินงานโครงการอบรมกฎหมายและช่วยเหลือประชาชนชาวไทยบนพ้ืนที่สูงทางด้านกฎหมาย หรือ 
ทีมคณะกรรมการพ้ืนที่สูงฯ ของศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและ
ศึกษาปัญหาสถานะบุคคล พร้อมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือพิสูจน์สถานะบุคคลให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ใน
พ้ืนที่ ช ายแดนนี้  โดยทั้ งสองโครงการน าร่ องนี้  คชพ.  และทีมงานของศูนย์นิ ติ ศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการติดตามให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องอีกหลายครั้ง42 

หลังจากโครงการน าร่องฝ่าย คชพ. ก็ด าเนินการในพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่เฉพาะ
ภาคเหนือตามท่ีบาทหลวงในพ้ืนที่หรือกลุ่มชาติพันธุ์ขอให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ นอกจากกลยุทธ์ใน
การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในการพิสูจน์สัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว คชพ. ยัง

                                           
41 สรินยา กิจประยูร, “งานด้านสิทธิในสัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์โดย

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์ (คชพ.) ระหว่าง พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2547,” เอกสารไม่
ตีพิมพ์. 

42 เรื่องเดียวกัน. 
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จัดเผยแพร่ความรู้ในกระบวนการด าเนินงานเพ่ือลงสัญชาติและทะเบียนราษฎรแก่กลุ่มชาติพันธุ์อยู่
อย่างสม่ าเสมอในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน  

จากที่กล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างการท างานในพ้ืนที่ของ คชพ. กับทางศูนย์
นิติศาสตร์ ทว่าบุคลากรของ คชพ. ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในระดับการประสานงานเพ่ือการแก้ไขปัญหา
ในระดับนโยบายด้วย เริ่มจากคณะบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
บาทหลวงวิชัย โภคทวี ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งประธาน คชพ. กับคุณสรินยา กิจประยูร เจ้าหน้าที่ 
คชพ. ให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในโครงการที่มีชื่อย่อว่า คณะกรรมการพ้ืนที่สูงฯ ในส่วนของ
คณะกรรมการนี้เป็นความร่วมมือของ  1) ฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ฝ่ายการทะเบียนชนกลุ่มน้อย กรมการปกครอง ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กอง
สงเคราะห์ชาวเขาของกรมประชาสงเคราะห์ ทหาร และต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 2) ภาควิชาการ และ 
3) ภาคเอกชน ซึ่งรับข้อมูลจากพ้ืนที่น าร่องมาศึกษาและหาทางออก เพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรดา
กลุ่มชาติพันธุ์ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ทั้งยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เพ่ือต่อยอดให้ระดับการแก้ไข
นโยบายและข้อกฎหมาย43 

จากความร่วมมือของ คชพ. กับ ศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนาม
ของคณะกรรมการพ้ืนที่สูงฯ ในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาการพิจารณาให้สถานภาพบุคคลบนพื้นที่สูง ซึ่งมีบุคลากรจากทั้ง
คณะกรรมการพ้ืนที่สูงฯ และจาก คชพ. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการด้วย การด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการชุดนี้ท าให้เกิดการแก้ไขระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการลงรายการสัญชาติ
ไทยของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ใน พ.ศ. 2543 ระเบียบดังกล่าวนี้อ านวยความสะดวก
ให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในประเทศไทยมาแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย สามารถได้รับสัญชาติ
ไทยง่ายขึ้น เนื่องจากเปลี่ยนอ านาจในการอนุมัติจากเดิมที่เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็น
นายอ าเภอ44 

ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องความล่าช้าใน
การได้มาซึ่งสัญชาติไทย ทว่าสิทธิและสถานะบุคคลของคนต่างด้าวเข้าเมืองก็มีความชัดเจนขึ้น ตั้งแต่
คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ให้คนต่าง
ด้าวเข้าเมืองรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา 
และมีความกลมกลืนกับสังคมไทย สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ถาวร อีกทั้งบุตรที่เกิดจากคน

                                           
43 เรื่องเดียวกัน. 
44 เรื่องเดียวกัน. 
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กลุ่มนี้จะได้รับสัญชาติไทย ส าหรับคนต่างด้าวหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภายหลัง พ.ศ. 2528 คนกลุ่มนี้จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปจนกว่าสถานการณ์ใน
ประเทศต้นทางจะสงบ ซึ่งระยะเวลาในการผ่อนผันขึ้นอยู่กับมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละวาระ 

ย้อนกลับมาพิจารณาภาพรวมปัญหาสถานะบุคคลของทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในสังคมไทยพบว่าใน พ.ศ. 2545 หรือ 2 ปี หลังจากมีการแก้ไขระเบียบส านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการลงรายการสัญชาติไทยมีจ านวนถึง 50,000 คน (ใกล้เคียงกับจ านวนการ
ได้รับสัญชาติตามระเบียบเดิมภายในระยะเวลา 8 ปี)45  

นอกจากงานผลักดันแก้ไขระดับนโยบายกับงานพิสูจน์สถานะบุคคลในแต่ละ
พ้ืนที่แล้ว คชพ. ยังมีงานเผยแพร่ความรู้เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล เป็นงานหลักอีกงานหนึ่งด้วย 
โดยหลักจะด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานและบุคลากรภายในศาสนจักรเอง แต่หาก
มีหน่วยงานภายนอก เช่น เอ็นจีโอ ชุมชน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยร้องขอมาก็จะด าเนินการจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้ งานเผยแพร่องค์ความรู้ในช่วงนี้ที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
บุคลากรของศูนย์คาทอลิกแม่สรวย เชียงของ จังหวัดเชียงราย และฝาง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 
8-11 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เพ่ือให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่และน าไปขยายผลในพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อไป ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง คชพ. กับ คณะกรรมการพื้นที่สูงฯ ของศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์46  

งานถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือเท่านั้น ทว่าได้มีการ
ขยายผลไปยังเขตสังฆมณฑลที่ประสบปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในเวลา
นั้นปรากฏปัญหาชัดเจนมากในเขตชายแดนภาคตะวันตกของไทย โดยเฉพาะชายแดนในเขตจังหวัด
ราชบุรีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสังฆมณฑลราชบุรี คชพ. จึงได้มีจัดอบรมสัมมนาเรื่อง “สิทธิของพ่ี
น้องชุมชนบนพ้ืนที่สูง” ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 
คชพ. กับฝ่ายราชการ และผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ในการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สนใจเข้าร่วม
กว่า 170 คน47 

นอกจากการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การท างานในพื้นที่และองค์
ความรู้ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสถานะบุคคลที่ถูกต้องให้กับชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
คชพ. ยังได้จัดให้มีการน าเสนอผลส าเร็จของโครงการเพ่ือเป็นการประเมินผลโครงการให้กับ

                                           
45 เรื่องเดียวกัน. 
46 เรื่องเดียวกัน. 
47 เรื่องเดียวกัน. 
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ผู้รับผิดชอบระดับสูงภายในศาสนจักรคาทอลิกและผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โดย
มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ประเมินผลการด าเนินงาน: ประสบการณ์ความร่วมมือระหว่างองค์กร
คาทอลิกกับข้าราชการในการให้ความช่วยเหลือชาวเขาด้านสัญชาติ” ส าหรับการสัมมนาในครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากข้าราชการหลายท่านที่เคยร่วมงานกับ คชพ. เข้าร่วม ได้แก่ นายกฤษฎา บุญราช 
อดีตนายอ าเภอฝางซึ่งด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้น นายมานะ งามเนตร์ อดีต
หัวหน้างานกฎหมายและระเบียบชนกลุ่มน้อย กรมการปกครอง ปัจจุบันเป็นข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์48  

ช่วงการท างานเชิงรุกของ คชพ. มีการประสานงานกับภาควิชาการอยู่ตลอดเวลา 
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือ การร่วมกันบุกเบิกงานด้านสิทธิและสถานะบุคคลร่วมกับบุคลากรจากคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลาต่อมาภาควิชาการจากหลายมหาวิทยาลัยเริ่มตระหนัก
ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวและได้แสดงเจตจ านงในการจะร่วมมือกับ คชพ. ที่ส าคัญ ได้แก่  คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร49 ผลจากความสนใจในแวด
วงวิชาการต่อปัญหาเรื่องสิทธิและสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์สะท้อนผ่านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของ
คณะนิติศาสตร์ในหลายมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นศึกษาประเด็นดังกล่าวเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่า งมากตั้งแต่ 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เช่น วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเอกชัย ปิ่นแก้ว ใน พ.ศ. 2548 เรื่อง การเมือง
เรื่อง ""สัญชาติไทย"" : ความคลุมเครือของพรมแดนแห่งรัฐและพรมแดนแห่งสิทธิมนุษยชน : กรณี
ปัญหาสัญชาติชาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ รวมถึงวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตนิติศาสตร์อีกหลายเล่ม
ในช่วงตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของคนไร้สัญชาติ50 

                                           
48 เรื่องเดียวกัน. 
49 เรื่องเดียวกัน. 
50 เอกชัย ปิ่นแก้ว, “การเมืองเรื่อง ‘สัญชาติไทย’: ความคลุมเครือของพรมแดนแห่งรัฐ

และพรมแดนแห่งสิทธิมนุษยชน: กรณีปัญหาสัญชาติชาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548); สุวรรณนี 
เข็มเจริญ, “สิทธิในการศึกษาของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547); สุริยา สมบูรณ์, “กระบวนการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย,” (ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
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จากข้อมูลการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้น หากพิจารณาจะพบว่าสะท้อน
ภาพความร่วมมือของ คชพ. กับภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคมอย่างชัดเจน และด้วยความที่ คชพ. เป็น   
เอฟบีโอคาทอลิกที่ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ นั่นท าให้มีความได้เปรียบ
ในการเข้าถึงชุมชนที่ประสบปัญหา ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่ประสานและ
ร่วมมือกับ คชพ. ในแง่นี้ คชพ. จึงท าหน้าที่เป็นสื่อกลางคอยประสานงานระหว่างองค์กรหรือ
หน่วยงานกับชุมชนอย่างแท้จริง 

แนวทางการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิทธิและสถานะบุคคลของ 
คชพ. อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการจัดอบรมสัมมนาคือ การตีพิมพ์หนังสือและคู่มือ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
“คู่มือปฏิบัติการเพ่ือให้บุคคลมีสถานภาพทางกฎหมายที่ถูกต้อง” ซึ่งเป็นแนวทางและขั้นตอนการ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสถานะบุคคลและสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับทั้งกลุ่ม
ชาติพันธุ์เองและเอ็นจีโอที่จะเข้าช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยรวบรวมขึ้นจากประสบการณ์การพิสูจน์
สัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้ท าร่วมกับศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์51 

ส าหรับบุคลากรของ คชพ. ยังได้เขียนหนังสือเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่จะ
ด าเนินการเรื่องสัญชาติต่อไป เขียนขึ้นใน พ.ศ. 2544 โดยรวบรวมข้ึนจากประสบการณ์ในการท างาน
ใน คชพ. และที่ท างานร่วมกับพันธมิตร ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์ในการท างานของ คชพ. ได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจ าแนกข้อเท็จจริง การเตรียมเอกสาร ตลอดจนการช่วยเหลือใน
การติดต่อกับทางราชการ 

ในเบื้องต้นกระบวนการท างานของ คชพ. และพันธมิตรจะเริ่มจากการส ารวจ
ข้อมูลเพ่ือหาข้อเท็จจริงของการมีสัญชาติและสถานะบุคคล โดยใช้แบบส ารวจที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1) แบบสอบถามหลัก เป็นแบบสอบถามข้อมูลรายครอบครัว 
ผู้ตอบแบบสอบถามหลักจะเป็นหัวหน้าครอบครัว และ 2) แบบสอมถามเพ่ิมเติม เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลรายบุคคล ส าหรับผู้อาศัยแต่ละท่าน ตัวอย่างแบบสอบถามดูในภาคผนวก52 

หลังตอบแบบสอบถามจะเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานที่ปรากฏของแต่ละ
บุคคล โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลทั้งพยานบุคคล หลักฐาน และเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ือจะใช้พิสูจน์
ข้อเท็จจริงในการมีสัญชาติ และเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบสอบถาม ทั้งยังช่วย

                                           
51 สรินยา กิจประยูร, ชุติ งามอุรุเลิศ และ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, 

บรรณาธิการ, คู่มือปฏิบัติการเพ่ือให้บุคคลมีสถานภาพทางกฎหมายที่ถูกต้อง (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, 2544). 

52 เรื่องเดียวกัน, 20-21. 
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ประกอบการวิเคราะห์สถานภาพทางกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงแต่ละบุคคล ในคู่มือนี้
ผู้เขียนยังได้จ าแนกระดับความน่าเชื่อถือของพยานและหลักฐานแต่ละชนิด พยานเอกสารจะมีความ
น่าเชื่อถือสูงที่สุด พยานวัตถุและพยานบุคคลจะมีน้ าหนักน้อยกว่า53 

ส าหรับหลักฐานเอกสารที่ทางราชการให้ความเชื่อถือแตกต่างกันออกไป มี
รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ กลุ่มแรกเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือสูง ที่ส าคัญได้แก่ 1) สูติบัตร เป็น
เอกสารที่ทางราชการออกให้จึงเป็นหลักฐานที่มีน้ าหนักมากที่สุด ราชการจะออกให้แก่บุคคลที่เกิดใน
ดินแดนประเทศไทย ทั้งยังแสดงความมีสัญชาติของบุคคลได้อย่างชัดเจนด้วย 2) แบบพิมพ์ประวัติ
บุคคลบนพื้นที่สูงและบัตรประจ าตัวบุคคลบนพ้ืนที่สูง เป็นเอกสารแสดงข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ถูก
จัดท าแบบพิมพ์ออกโดยส่วนราชการของกรมการปกครอง ใช้ในการขอลงรายการสัญชาติและ
ทะเบียนบ้านฉบับชั่วคราว (ท.ร. 13) และ 3) ทะเบียนประวัติฯ และบัตรประจ าตัวประเภทอ่ืน ๆ ที่
จัดท าโดยกรมการปกครอง ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังใช้เป็นเอกสาร
เพ่ือยื่นขอ ท.ร. 13 และขอลงสถานะบุคคลอีกด้วย54 

กลุ่มที่สอง เอกสารเหล่านี้จ าเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องกับ
หลักฐานอ่ืน ๆ ก่อน หากพบว่าเอกสารถูกต้องก็จะมีความน่าเชื่อถือสูง ได้แก่ 1) หนังสือรับรองการ
เกิด หรือ ท.ร. 1/1 ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่เด็กเกิด ต้องแสดงการเกิดในประเทศไทย ทางราชการจะ
ให้ความเชื่อถือกับเอกสารการแจ้งเกิด แต่กรณีแจ้งเกิดล่าช้าจ าเป็นจะต้องสืบพยานเพ่ิมเติมเพ่ือ
หลีกเลี่ยงจากสวมตัว 2) ทะเบียนบ้านของบุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติไทย หรือ ท.ร. 13 เป็นเอกสารแสดง
ข้อมูลของครอบครัวที่ระบุรหัสบ้านและเลขประจ าตัวประชาชน โดยจะออกทะเบียนบ้านประเภทนี้
ให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้ลงรายการสัญชาติไทย รวมถึงคนต่างด้าวที่ได้รับผ่อนผันให้อยู่ในประเทศได้
ชั่วคราว แม้จะเป็นเอกสารที่ออกโดยฝ่ายราชการ แต่หากจะน ามาอ้างอิงขอลงรายการสัญชาติหรือ
สถานะบุคคลก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดก่อน 3) ทะเบียนบ้าน หรือ ท.ร. 14 เป็นทะเบียน
ข้อมูลของครอบครัวเช่นเดียวกับ ท.ร. 13 แต่ยังเป็นหลักฐานแสดงถึงความมีสัญชาติไทยของบุคคลที่
มีชื่อในทะเบียนหรือคนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานถาวรในประเทศไทย 4) ทะเบียนส ารวจบัญชีบุคคลในบ้าน 
กรมประชาสงเคราะห์เป็นหน่วยงานที่จัดท าเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงถึงการอยู่ในความดูแล สามารถใช้
เป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ือขอออก ท.ร. 13 และขอลงรายการสัญชาติได้ ทว่าจะต้องมีการตรวจสอบกับ
เอกสารอื่น ๆ โดยละเอียดเสียก่อน และ 5) ทะเบียนประวัติชุมชนบนพ้ืนที่สูงตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 

                                           
53 เรื่องเดียวกัน, 34-35. 
54 เรื่องเดียวกัน, 35-42. 
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2 และบัตรส ารวจชุมชนบนพื้นที่สูง (บัตรสีเขียวขอบแดง) เป็นหลักฐานส าหรับผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศ
ไทยมาก่อนการส ารวจจัดท าทะเบียน จัดท าขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2542 ออกโดยหน่วยงานของกรมการ
ปกครอง ได้แก่ อ าเภอและกิ่งอ าเภอ ซึ่งในอนาคตจะสามารถใช้เป็นหลักฐานขอมีสิทธิบางประการ
จากฝ่ายปกครองได5้5 

กลุ่มสุดท้าย เอกสารที่มีความน่าเชื่อถือต่ า เช่น 1) ทะเบียนส ารวจด้านแรงงาน 
2) บัตรอาสาสมัครต่าง ๆ ที่ผู้ถือบัตรได้เข้ามีส่วนร่วมทางสังคม แต่อาจมีผลในอนาคตเมื่อมีการขอ
แปลงสัญชาติในภายหลัง56 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการมักจะมี
ความน่าเชื่อถือในการเป็นหลักฐานเพ่ือขอลงรายการสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์สูงมากกว่าเอกสารที่
ออกโดยสถานพยาบาลหรืออ่ืน ๆ ลักษณะอีกประการหนึ่งของหลักฐานเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือสูง
คือ ต้องเป็นเอกสารที่มีต้นฉบับส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ส านักทะเบียนกรมการปกครองหรือหน่วยงาน
ปกครองในระดับอ่ืน ๆ เช่น อ าเภอ เป็นต้น 

นอกจากหลักฐานที่เป็นเอกสารแล้วยังมีหลักฐานที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เหรียญ
ชาวเขา57 การตรวจร่างกายและรูปพรรณสัณฐาน สภาพบ้านเรือน เป็นต้น ตลอดจนพยานบุคคลที่มี
ความน่าเชื่อถือแตกต่างกันออกไป และจ าเป็นจะต้องมีเอกสารที่ทางราชการเชื่อถือมายืนยันพร้อมกัน
ด้วย บางกรณีพยานบุคคลก็ถูกเรียกมาสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องของพยานเอกสาร ส าหรับบุคคลที่
จะมาเป็นพยานจะต้องพิสูจน์ให้เห็นความน่าเชื่อถือเพ่ือให้ข้าราชการฝ่ายปกครองยอมรับ ซึ่งเงื่อนไข
การพิจารณาก็จะแล้วแต่กรณีไป อย่างไรก็ตาม พยานบุคคลที่ เป็นข้าราชการและบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นระยะเวลานานจะได้รับความเชื่อถือมากกว่าบุคคลทั่วไป นอกจากนี้

                                           
55 เรื่องเดียวกัน, 35-42. 
56 เรื่องเดียวกัน, 35-42. 
57 เหรียญที่ระลึกชาวเขาเป็นเหรียญที่ทางราชการออกให้กับคนไทยภูเขาและกลุ่ม   

ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในช่วง พ.ศ. 2512 เนื่องจากรัฐบาลไทยเวลานั้นเกรงว่าชาวเขาจะเข้าเป็นแนว
ร่วมกับคอมมิวนิสต์ จึงได้ท าเหรียญให้เป็นที่ระลึกเพ่ือแสดงตัวแทนบัตรประชาชน ทว่าเหรียญไม่
สามารถระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้ อีกทั้งยังเปลี่ยนมือได้โดยสะดวก ดังที่เราจะเห็นกันว่ามีการซื้อ
ขายเหรียญที่ระลึกชาวเขาอย่างแพร่หลาย แม้กระท่ังในปัจจุบันก็ยังคงมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ 
ดังนั้น เหรียญชาวเขาจึงมีความน่าเชื่อถือน้อยมากเมื่อถูกน ามาอ้างเป็นหลักฐานถึงการมีสัญชาติไทย
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อทางราชการ 
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พยานวัตถุยังรวมไปถึงเทคโนโลยีทางการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ คชพ. น าเข้ามาใช้เพ่ือพิสูจน์
ข้อเท็จจริงในการขอลงรายการสัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย58 

ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการการจัดเก็บข้อมูล คณะท างานของ คชพ. จะต้องน า
ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลมาจัดจ าแนกสถานะของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละบุคคล 
โดยสามารถจัดจ าแนกได้ 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีสถานะเป็นไทย และ 2) กลุ่มที่มีสถานะเป็น
คนต่างด้าว ทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก ดังนี้59 

กลุ่มท่ีมีสถานะเป็นคนไทย มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่อาจมีปัญหาตกหล่นทาง
ทะเบียนหรือการแจ้งเกิดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มรหัส ท. เป็นกลุ่มที่มีสัญชาติไทยอย่าง
ถูกต้อง 2) กลุ่มรหัส พ. กลุ่มที่เป็นไทยตามบิดาหรือมารดา แต่เกิดปัญหาตกหล่นทางทะเบียน และ 3) 
กลุ่มรหัส ส. เป็นกลุ่มท่ีเป็นไทยแต่ยังไม่ได้รับการลงรายการสัญชาติไทย60  

ส่วนกลุ่มที่มีสถานะเป็นคนต่างด้าวแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มรหัส ม. เป็น
กลุ่มคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย บิดา มารดาเกิดในประเทศไทย แต่ปู่ย่าตายายเป็นผู้อพยพเข้า
มาในประเทศไทย 2) กลุ่มรหัส ข. เป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย แต่บิดา มารดาไม่ได้เกิด
ในประเทศไทย และ 3) กลุ่มรหัส ต.  เป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย61 

การแบ่งดังกล่าวข้างต้นยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกตามที่กฎหมายและ
นโยบายของรัฐจะก าหนดมาในแต่ละช่วงเวลา อันจะส่งผลให้ความช่วยเหลือในแต่ละกรณีแตกต่างกัน
ออกไป รายละเอียดประเภทของกลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง สามารถดูได้จากภาคผนวกของวิทยานิพนธ์นี้  

ส าหรับปัญหาหลักที่ คชพ. และพันธมิตรต้องเผชิญซึ่งแก้ไม่ตกมาตั้งแต่ก่อนการ
เกิดขึ้นของ คชพ. คือ อคติทางชาติพันธุ์และปัญหาการทุจริตของข้าราชการ ส าหรับการเรียกเก็บเงิน
ในการด าเนินการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ต้องประสบมากหากต้องด าเนินการ
ด้วยตนเองลดลงไปเมื่อ คชพ. เข้ามาช่วยดูแลประสานกับทางราชการ ทว่าปัญหาที่สืบเนื่องเมื่อ คชพ. 
และศูนย์นิติศาสตร์สามารถด าเนินการให้มีการลงสัญชาติได้ทั้งหมู่บ้านในบางพ้ืนที่คือ เมื่อน าคณะ

                                           
58 สรินยา กิจประยูร, ชุติ งามอุรุเลิศ และ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, 

บรรณาธิการ, คู่มือปฏิบัติการเพ่ือให้บุคคลมีสถานภาพทางกฎหมายที่ถูกต้อง (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, 2544), 44. 

59 เรื่องเดียวกัน, 66-67. 
60 เรื่องเดียวกัน, 66-67 
61 เรื่องเดียวกัน, 66-67 
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เจ้าหน้าทีล่งพื้นที่เพ่ือท าการลงรายการสัญชาติและทะเบียนราษฎร ข้าราชการในพื้นท่ีมีการทุจริตโดย
วิธีการสวมตัวบุคคล จนเป็นเหตุให้มีเรื่องฟ้องร้องไปยังกรมการปกครอง62 

ฝ่ายของอาจารย์พันธุ์ทิพย์เองก็ด าเนินงานแก้ปัญหาสัญชาติอย่างต่อเนื่อง และ
ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้น ยังรวมไปถึงบุคคลที่ประสบปัญหาสัญชาติในกรณีอ่ืน
ด้วย เช่น กรณีนางซ่างเห่า แซ่กอและนางสาวหลิ่งหลิง แซ่จู ชาวจีนอพยพที่ยังไม่มีสัญชาติไทยอัน
ส่งผลกระทบต่อการมีสัญชาติไทยของบุตร ท าให้เห็นว่ายังมีผู้ต้องเผชิญกับปัญหาไร้สัญชาติอีกเป็น
จ านวนไม่น้อยเลยทีเดียว พวกเขาเหล่านี้ต้องอยู่อย่างไร้สิทธิและเสียงในสังคมไทย 63 ปัจจุบันแม้ว่า
ภาระงานอ่ืนของอาจารย์พันธุ์ทิพย์จะมีอยู่มาก ทว่าท่านก็ยังเป็นบุคคลหนึ่งที่ต่อสู้กับปัญหาสัญชาติ
และสถานะบุคคลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เห็นได้จากกรณีโครงการวิจัยที่ส าคัญ ได้แก่ งานวิจัย
สถานภาพของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย โครงการวิจัยเรื่อง การปรากฏตัวของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ
ในสังคมไทย: ความเป็นมา เป้าหมาย ความล่าช้า และผลลัพธ์ของงาน  เป็นต้น64 ทั้งยังได้จัดเวที
ประชุมระดมความคิดเพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการได้มา
ซึ่งสัญชาติไทยของอดีตคนไร้สัญชาติ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่พยายามด าเนินการอยู่ เช่น การ
ประชุม “คนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติในประเทศไทย: คืออะไร? แก้ไขอย่างไรดี” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 254965   นอกจากนี้ ศูนย์นิติศาสตร์ก็เปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาได้เข้ามาปรึกษาเพ่ือ
หาทางแก้ไข โดยจะมีนักศึกษาหรือนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอยให้การช่วยเหลือและ
ค าแนะน า ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในความดูแลและเอาใจใส่ของอาจารย์พันธุ์ทิพย์ทั้งสิ้น นอกจากงาน
ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว อาจารย์ บรรดาลูกศิษย์ และพันธมิตรทางวิชาการที่ร่วมอุดมการณ์ท างานเพ่ือ

                                           
62 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559. 
63 ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ, คนไร้รัฐไร้สัญชาติในรัฐไทย: เรื่องเล่าของเส้นทางสู่

การมี “ตัวตน” บนแผ่นดินนี้ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550), 133-138. 
64 พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, สถานภาพของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 

คณะวิจัยโครงการวิจัยชุดประเมินสถานภาพองค์ความรู้, 2541); พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

, “บทน างานวิจัยเรื่องการปรากฏตัวของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในสังคมไทย : ความเป็นมา เป้าหมาย 
ความล่าช้า และผลลัพธ์ของงาน,” GotoKnow, https://www.gotoknow.org/posts/251958 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559).  

65 เรื่องเดียวกัน, 96. 
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ช่วยเหลือคนไร้รัฐไร้สัญชาติยังได้รวบรวมประสบการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือเป็นกรณีศึกษาเรียบเรียงเขียน
เป็นหนังสือหลายเล่มด้วยกัน66 

นอกจากงานด้านสิทธิและสถานะบุคคลทั้งที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกแล้ว คชพ. ยังจัดกิจกรรมที่ท าร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายกิจกรรมในช่วงระยะ
เฟ่ืองฟูนี้ ที่ส าคัญคือ กิจกรรมธรรมยาตรา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พ่ีน้องคาทอลิกที่อยู่ในเมืองได้
เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่า มีวัตถุประสงค์ ให้เรียนรู้และเกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของป่าไม้และต้นน้ า อันจะน าไปสู่การสร้างส านึก
ในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พ้ืนที่ส าคัญพ้ืนที่หนึ่งที่จัดกิจกรรมนี้คือ หมู่บ้านหนองเต่า ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างบาทหลวงวิชัยกับพะตีจอนิซึ่งเป็นทั้งผู้น า
ชุมชนและปราชญ์ชุมชนของคาทอลิกเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีการด ารงชีวิตร่วมกับป่าของชาว    
ปกาเกอะญอ67 

โครงสร้างการบริหารงานของ คชพ. ในช่วงนี้ มีส านักงานที่ส่วนกลางคอยท า
หน้าที่ประสานงานกับฝ่ายสิทธิและสถานะบุคคลในแต่ละสังฆมณฑล แต่การลงพ้ืนที่ท างานต้อง
ประสานผ่านสังฆมณฑลและบาทหลวงเจ้าวัดในแต่ละพ้ืนที่ กล่าวได้ว่า ส่วนบริหารท างานอย่าง
ค่อนข้างเป็นอิสระในแง่การประสานและร่วมมือแก้ปัญหานโยบาย ทว่าเมื่อต้องลงพ้ืนที่ก็ต้องอยู่
ภายใต้โครงสร้างบริหารที่เป็นล าดับชั้นของศาสนจักร 

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการท างานของ คชพ. ในส่วนกลางที่ผลักดันในระดับ
นโยบาย รวมไปถึงการลงพ้ืนที่พร้อมกับพันธมิตรโดยเจาะจงพ้ืนที่น าร่องและพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา
เร่งด่วน อย่างไรก็ตาม คชพ. ในระดับสังฆมณฑลโดยเฉพาะเชียงใหม่ซึ่งเป็นพ้ืนที่เน้นในการวิจัยครั้งนี้ 
ซึ่งก็มีประวัติและพัฒนาการที่น่าสนใจ จ าเป็นจะต้องกล่าวถึงในที่นี้เพ่ือให้เห็นบทบาทและการท างาน
ประสานกับ คชพ. ส่วนกลางในประเด็นเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล ดังนี้ 

ก่อนหน้าการก่อตั้ง คชพ. ในส่วนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ซึ่งโดยธรรมชาติทั้งงาน
แพร่ธรรมและงานพัฒนาจ าเป็นต้องสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์มาตั้งแต่สมัยมิชชันนารีแล้ว จึงมีแผนกที่
ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะที่เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2544 คือ “คณะกรรมการชนเผ่ามิสซัง

                                           
66 เรื่องเดียวกัน; บงกช นภาอัมพร, บรรณาธิการ, คนไร้รัฐไร้สัญชาติใน...แม่อาย 

(เชียงใหม่: โครงการต่อยอดคลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิของบุคคล), 2552); 
ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ, 5 คูณ 6 จากแม่อาย...สู่อันดามัน: เส้นทางสู่การมีสถานะบุคคล บน
ผืนแผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ: โครงการขยายองค์ความรู้จากแม่อายสู่อันดามัน, 2552). 

67 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559. 
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เชียงใหม่” ในระยะแรกยังไม่ได้ขึ้นตรงต่อ คชพ. ที่ส่วนกลาง โดยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ คชพ. ใน 
พ.ศ. 2547 การท างานในระยะแรกมีลักษณะเป็นความร่วมมือเชิงรณรงค์ จากนั้นเริ่มมีการจัดระบบ
ภายใต้สภาคาทอลิก เราก็เลยต้องปรับชื่อให้สอดคล้องกับ คชพ. ส่วนกลาง เมื่อคุณกิ่งแก้วเข้ามารับ
งาน พ.ศ. 2547 ก็มีพ้ืนที่ดูแล 8 จังหวัดในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ ส าหรับแหล่งทุนในการท างานจะ
ได้รับจากสังฆมณฑลเชียงใหม่68 

งานในระยะแรกของแผนกกลุ่มชาติพันธุ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ จะเป็นเรื่องของ
การพัฒนา การช่วยเหลือด้านกฎหมาย รวมไปถึงการประสานท างานกับภาครัฐ และองค์กรพัฒนา
เอกชน โดยยังไม่ได้เน้นประเด็นด้านสถานะบุคคลหรือสิทธิมากนัก จะเป็นเรื่องการพัฒนาการ
ประสาน และสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับชาวบ้าน พ้ืนที่ที่ท างานเป็นชุมชนปกาเกอะญอ ใน
จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เมื่อคุณกิ่งแก้วท างานได้เพ่ิมโครงการเยี่ยมผู้ต้องขังกลุ่มชาติพันธุ์ใน
เรือนจ า ท างานร่วมกับบาทหลวงในสังฆมณฑล ผู้ต้องขังได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพ การไม่มี
สิทธิ รวมถึงสถานะบุคคล เป็นการไปเยี่ยมเพ่ือให้ก าลังใจและรับทราบปัญหา จากนั้นจึงประสานกับ
ญาติของเขาที่อยู่ในชุมชน69 

การท างานในระยะนี้สะท้อนให้เห็นการปรับตัวของ คชพ. ในฐานะเอฟบีโอ
คาทอลิกที่สัมพันธ์กับการปรับตัวในภาพใหญ่ของเอ็นจีโอที่ท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวคือ แต่เดิมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาภายในชุมชนให้ชาวบ้านเป็นผู้ริเริ่ม ทว่าเมื่อเผชิญปัญหาอย่างเรื่องสิทธิและสถานะ
บุคคล แนวทางการท างานเดิมขาดประสิทธิภาพในการจัดการ จ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขใหม่ เริ่ม
เห็นความส าคัญของการแก้ปัญหาที่นโยบายของรัฐ ทั้งยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตร 
รวมไปถึงหน่วยงานของภาครัฐ ข้าราชการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายได้อย่าง
แท้จริง ที่ส าคัญคือ กรณีนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการลง
รายการสัญชาติไทยของกรมการปกครองตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

แม้ว่าระยะการท างานเชิงรุกของ คชพ. ในทัศนะของผู้วิจัยจะหมายถึง การ
ท างานเพ่ือแก้ไขนโยบายและกฎหมายของฝ่ายปกครองอันเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสัญชาติไทย 
สถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ และสิทธิต่าง ๆ จะสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2547 โดยประมาณที่ผู้วิจัย
วิเคราะห์จากการยุติบทบาทหลักของบุคลากรคนส าคัญหลายคน อันได้แก่ บาทหลวงวิชัยที่ยุติ
บทบาทตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และมีผู้เข้ามารักษาการแทน 2 ท่าน ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2545-2548 คือ 

                                           
68 กิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 26 

พฤษภาคม 2558. 
69 เรื่องเดียวกัน. 
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ซิสเตอร์ศรพิีมพ์ ซาเวียร์ (พ.ศ. 2545-2547) กับ บาทหลวงเจริญ นันทการ (พ.ศ. 2547-2548) ต่อมา
ใน พ.ศ. 2547 การยุติบทบาทของคุณสรินยา กิจประยูรกับคุณชุติ งามอุรุเลิศในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนี้ 
ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีส่วนส าคัญต่อการลดบทบาทเชิงรุกขององค์กร แต่ก็ต้องพิจารณาร่วม
ไปกับความจ าเป็นในการแสดงบทบาทของ คชพ. ซึ่งอาจเป็นได้ว่าการด าเนินการเชิงรุกของ คชพ. ใน
การแก้ปัญหาระดับนโยบายประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ท าให้ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการในเชิงรุกต่อไป ดังนั้น งานของ คชพ. จึงกลับไปสู่แนวทางการลงพ้ืนที่พิสูจน์สถานะบุคคล
ของกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่มีการเรียกร้องมาของบาทหลวงเจ้าวัดในแต่ละพ้ืนที่ และการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ผ่านมาของ คชพ. ให้กับท้ังชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ70 

เมื่อพิจารณาความร่วมมือระหว่าง คชพ. และพันธมิตรจะพบว่ามีความ
หลากหลายของแหล่งที่มาและหลากหลายลักษณะ กล่าวคือ มีทั้ งองค์กรที่ เป็นเอฟบี โอ 
สถาบันการศึกษา ปัจเจกบุคคลทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และข้าราชการที่ให้ความร่วมมือ โดยมีจุดร่วมคือ 
ความต้องการให้กลุ่มชาติพันธุ์และคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้รับสิทธิที่พวกเขาพึงมีพึงได้  โดยการร่วมมือ
ระหว่าง คชพ. ซึ่งเป็นเอฟบีโอคาทอลิก ศูนย์นิติศาสตร์กับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่
เป็นสถาบันการศึกษา ตลอดจนข้าราชการของภาครัฐและองค์กรอิสระที่เข้ามามีส่วนร่วม การเกิดขึ้น
ของ “คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมกฎหมายและช่วยเหลือประชาชนชาวไทยบนพ้ืนที่สูง
ทางด้านกฎหมาย” ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใน พ.ศ. 2543 เป็นตัวอย่างที่ดี ของลักษณะ
การก าลังจะเกิด/ก าลังจะเป็นในทางการเมือง กล่าวคือ การร่วมมือในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ตัด
ข้ามลักษณะองค์กรที่เคยมีขอบเขตชัดเจน ทว่าก่อให้เกิดลักษณะการเชื่อมต่อใหม่ที่ไม่สามารถก าหนด
สารัตถะได้ว่าเป็นองค์กรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเฉกเช่นแต่ละองค์กรที่มารวมตัวกัน 

กระนั้นก็ตาม เมื่อถึงเวลาหนึ่งพันธมิตรเหล่านี้ก็แยกย้ายไปด าเนินงานตาม
แนวทางของตนเอง แต่ก็ยังคงมีการติดต่อประสานงานกันอยู่เพียงแต่ว่าไม่เข้มข้นเหมือนก่อนหน้า 
ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเชื่อมต่อของเดอเลิซกับกัตตารีที่โนบูโกะ โกยะ (Nobuko 
Koya) น ามาอธิบายเรื่อง การรวมกลุ่มของแพทย์พ้ืนบ้าน (folk medicine) ในภาคเหนือของไทย ซึ่ง
การรวมกลุ่มในลักษณะนี้เมื่อถึงเวลาหนึ่งจะมีการแยกย้ายกลับไปปฏิบัติภารกิจของตนตามเดิมหรือ

                                           
70 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, ประวัติศาสตร์คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ

กลุ่มชาติพันธุ์ (ฉบับร่าง); ชุติ งามอุรุเลิศและสรินยา กิจประยูร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร
, ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 
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เกิดการเชื่อมต่อใหม่กับภาคส่วนอ่ืน (These relations imply that component parts of an 
assemblage may be detached and plugged into a different assemblage.)71  

ในส่วนของ คชพ. และพันธมิตร จะเห็นว่าในเวลาหนึ่งมีการเชื่อมต่อกันอย่าง
เข้มข้นจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภาพกว้าง แต่เวลาต่อมาการเชื่อมต่อนั้นก็ลดความเข้มข้นลง 
ทว่าก็ยังมีการประสานงานกันตามวาระต่าง ๆ อีกทั้งต่างฝ่ายก็กลับไปท าหน้าที่ของตนเองหรือเกิดการ
เชื่อมต่อกับองค์กรและภาคส่วนอ่ืน เช่น ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการเชื่อมต่อใหม่
กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น โดยอาจยังคงให้ความสนใจและด าเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องสัญชาติและเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป ในส่วนของ คชพ. ภายหลังยุคการท างานเชิงรุกที่มีการ
เชื่อมต่อกับพันธมิตร ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในกลยุทธ์การท างานช่วงหลัง พ.ศ. 2547 ต่อไป 

ผลส าเร็จของ คชพ. และพันธมิตร นอกจากการแก้ไขระเบียบให้กลุ่มชาติพันธุ์
สามารถด าเนินการลงรายการสัญชาติและสถานะบุคคลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นแล้ว ยังท าให้
งานพิสูจน์สัญชาติและสถานะบุคคลมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก องค์ความรู้ดังกล่าวถูกถ่ายทอดใน
ระบบการศึกษาโดยพันธมิตรฝ่ายวิชาการอย่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เพียง
เท่านั้นองค์ความรู้จากการท างานร่วมกันระหว่าง คชพ. กับศูนย์นิติศาสตร์ยังก่อให้เกิดคุณประโยชน์
อย่างยิ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์สึนามิใน พ.ศ. 2547 ท าให้ประเด็นเรื่อง
สัญชาติปรากฏและเป็นปัญหาส าคัญ ดังนั้น คณะท างานซึ่งเคยช่วยแก้ไขปัญหาที่แม่อายจึงได้น าองค์
ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการงานที่จ าเป็นเร่งด่วนทางภาคใต้ครั้งนี้ โดยมีบุคคลส าคัญของ คชพ. 
อย่างคุณชุติและคุณสรินยาร่วมด าเนินการในครั้งนี้ด้วย72 สิ่งส าคัญที่น่ายกย่องจากการท างานเชิงรุก
ของ คชพ. และพันธมิตรในช่วงเวลานี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ความพยายามในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่สังคม ด้วยเชื่อว่าปัญหาที่มีอยู่นั้นเกินกว่าก าลังที่มีจะขจัดให้หมดไปได้ ดังนั้น การให้ความรู้และ
ความเข้าใจเพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้เป็นสิ่งจ าเป็น คณะท างานจึง
ได้มีการรวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือหลายเล่มด้วยกัน  

                                           
71 Nobuko Koya, “The Folk Mediccine Revival Movement in Northern 

Thailand: The Exercise of Healer’s Capacities and Legitimization of Healing Practices,” 
in Communities of Potential: Social Assemblages in Thailand and Beyond (Bangkok: 
Silkworm Books, 2016), 63–84. 

72 ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ, 5 คูณ 6 จากแม่อาย...สู่อันดามัน: เส้นทางสู่การมี
สถานะบุคคล บนผืนแผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ: โครงการขยายองค์ความรู้จากแม่อายสู่อันดามัน, 
2552). 
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6.1.3 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ยุคเปลี่ยนผ่านหลัง พ.ศ. 2547  

คชพ. มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญเนื่องจากการยุติบทบาทของบาทหลวงวิชัย 
โภคทวีกับคุณสรินยา กิจประยูร ประกอบกับการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรภายใต้สภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ ใน พ.ศ. 2549 มีผลท าให้ลักษณะการท างานเชิงรุกขององค์กรลดลง ทว่ายัง
คงไว้ซึ่งงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ บุคลากรคนส าคัญในช่วงเวลานี้คือ บาทหลวงประสิทธิ์      
รุจิรัตน์ที่ยังคงท างานอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดราชบุรีที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานะบุคคลอยู่มาก ส่วน
บุคลากรที่ด าเนินงานเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือคือ คุณกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ 
ที่ยังคงลงพ้ืนที่ให้ข้อมูลเรื่องสัญชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นผู้
ประสานงานระหว่างเอ็นจีโอและภาครัฐเพ่ือให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่กลุ่มชาติพันธุ์ประสบ
ปัญหา73  

งานของ คชพ. ในพ้ืนที่ภาคเหนือหรือสังฆมณฑลเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จะ
เน้นท างานร่วมกับสภาทนายความและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยท างานเก่ียวกับผู้มีปัญหาสถานะ
บุคคลและสิทธิอย่างเต็มรูปแบบ บุคลากรอย่างคุณกิ่งแก้วเองที่เพ่ิงเข้ามารับช่วงงานต่อก็ได้เข้ามา
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเองเพ่ือให้เข้าใจปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในช่วงเวลานั้น
เป็นยุคที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การส ารวจผู้มีปัญหา 
ท าให้ต้องมีการร่วมมือกับสภาทนายความโดยการส ารวจผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิในพ้ืนที่ที่
ท างาน ท าให้ คชพ. เริ่มจัดการเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น การลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์
ที่มีปัญหาเรื่องสัญชาติมีจ านวนเป็นหลักพัน ส่วนข้อมูลที่ส ารวจไว้ ณ ตอนนั้นก็สามารถเชื่อมโยงใน
การแก้ปัญหาร่วมกับทางอ าเภอในท้องที่ได้74 ในส่วนกิจกรรมที่ คชพ. จัดขึ้นเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี
มาตั้งแต่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ โดยร่วมมือกับสังฆมณฑลที่มีประชากรพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์คือ การ
จัดสมัชชาชนเผ่า มีขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2535 ยังคงจัดให้มีข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

จากค าบอกเล่าของบาทหลวงวิชัยการลดบทบาทลงของ คชพ. นั้น เนื่องจากการ
พิจารณาร่วมกันของคณะท างานเห็นว่าได้ด าเนินการแก้ไขปัญหามาได้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งก็ประสบ
ผลส าเร็จอย่างดียิ่ง แม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะยังไม่ได้หมดไปโดยสิ้นเชิง ทว่าด้วยความที่เป็นเอฟบีโอที่
มุ่งท างานบริการสังคม โดยเฉพาะกับผู้ยากไร้และคนชายขอบที่ประสบปัญหาจึงมีความเห็นร่วมกันว่า

                                           
73 กิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 26 

พฤษภาคม 2558. 
74 เรื่องเดียวกัน. 
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ควรหยิบยกประเด็นอ่ืนมาเป็นเป้าหมายหลักในการท างานแทน75  ส่วนหนึ่งก็เห็นว่าปัญหาเรื่อง
สัญชาติได้รับความสนใจในการแก้ไขทั้งจากเอ็นจีโอ สถาบันการศึกษา รวมถึงภาครัฐจนเป็นที่น่า
พอใจแล้ว ฝ่ายผู้ร่วมงานเดิมก็คือ อาจารย์พันธุ์ทิพย์ก็ยังคงมีพลังในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาใน
ประเด็นนี้ ทั้งยังได้ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืนที่ประสบปัญหาได้เป็นอย่างดี 

ส าหรับอดีตผู้ท างานกับ คชพ. อย่างคุณชุติและคุณสรินยา รวมไปถึงบาทหลวง
วิชัยก็มีความเห็นตรงกันว่า คชพ. ในระยะเวลานี้ก าลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ทั้งในแง่ประเด็น
ในการท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์และสภาพการท างานที่เปลี่ยนไปขององค์กร ไม่ได้ท างานเชิงรุกเหมือน
ในอดีต ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่วนบุคคลของผู้น าองค์กรและเป็นประเด็นเรื่องการจัดการ
ภายในศาสนจักรคาทอลิกเอง  ดังนั้น ในอนาคตหากกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากต่อการ
จัดการแก้ไขด้วยตนเอง คชพ. ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะก้าวเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้อย่างที่
เคยท ากับปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลที่เคยประสบความส าเร็จมาก่อนหน้านี้ ดังนั้น คชพ. 
ในช่วงหลัง พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จึงเป็นองค์กรที่ก าลังรอการเปลี่ยนผ่านอยู่ 

ปัจจุบัน คชพ. จากค าบอกเล่าของบาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อ านวยการ 
คชพ. คนปัจจุบันที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา กล่าวถึงงานของ คชพ. ว่า ยังคงเป็น
งานที่สืบเนื่องมาจากยุคก่อนหน้า ที่ส าคัญคือ ประเด็นเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ 
โดยท าหน้าที่เป็นองค์กรที่ค่อยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละ         
สังฆมณฑล โดยเฉพาะเชียงใหม่ อุดรธานี เป็นต้น76 ทว่าพ้ืนที่ที่จัดว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในยุค
บาทหลวงประสิทธิ์คือ พ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมี
ปัญหาผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง อีกทั้งบาทหลวงประสิทธิ์เองก็ประจ าอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว แม้ดูเหมือนว่า
จุดเน้นในเรื่องพ้ืนที่ของ คชพ. จะเปลี่ยนไป แต่ในพ้ืนที่อ่ืน  ๆ ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่
ตามสังฆมณฑลและด าเนินการเผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือในเรื่องสถานะบุคคลแก่กลุ่ม 
ชาติพันธุ์ เมื่อปัญหาที่เกิดกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่เกินความสามารถที่จะจัดการก็จะส่งเรื่องมายัง 
คชพ. ส่วนกลางที่จะคอยประสานงานและเข้าช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป เช่น กรณีปัญหาไร้สัญชาติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ บ้านหมันขาว จังหวัดเลยกับบ้านนาสะอุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน พ.ศ. 2548 คชพ. 
ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ พั น ธ มิ ต ร ฝ่ า ย ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  

                                           
75 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559. 
76 ประสิทธิ์ รุจิรัตน์, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย, 20 เมษายน 2559. 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เข้าช่วยเหลือและแก้ปัญหา โดยท าการศึกษาลงพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจ
สถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไร้รัฐและความไร้สัญชาติ77 

จากการสัมภาษณ์บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
กรรมาธิการฝ่ายสังคม เกี่ยวกับการเลือกบุคลากรเข้ามารับผิดชอบงานในฝ่ายสังคมแต่ละด้าน เช่น 
กรณีของ คชพ. เอง บาทหลวงท่านนี้กล่าวว่าการเลือกบุคลากรนี้จะค านึงถึงความถนัดและความสนใจ
ของบาทหลวงแต่ละท่าน เช่น กรณีของบาทหลวงประสิทธิ์ก่อนที่จะเข้ามารับช่วงต่องาน คชพ. ใน 
พ.ศ. 2548 นั้น ท่านเองก็ท างานในพ้ืนที่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ชายแดนไทยกับเมียนมาร์ในจังหวัด
ราชบุรี ทั้งยังเคยร่วมงานกับ คชพ. มาก่อน78 เมื่อสถานการณ์ปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์
ในพ้ืนที่สังฆมณฑลราชบุรีทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเมืองภายในประเทศเพ่ือนบ้าน
ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยอพยพเข้ามาในไทยปะปนกับที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้า  ดังนั้น 
สภาพระสังฆราชจึงเห็นควรแต่งตั้งบาทหลวงประสิทธิ์เป็นผู้อ านวยการ คชพ. เพราะท่านคุ้นเคยกับ
พ้ืนที่ที่มีปัญหาในภาคตะวันตกและกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบนั้นเป็นอย่างดี เนื่องด้วยท างานพัฒนาอยู่ใน
พ้ืนที่มาเป็นเวลานาน   

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดตั้งแต่จุดก าเนิดของ คชพ. เป็นต้นมา เป็นตัวอย่างที่
ดีในเรื่องการปรับตัวของเอฟบีโอและเอ็นจีโอในสภาวะการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่พุทธทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ที่บริบทแวดล้อมงานของทั้งเอ็นจีโอและเอฟบีโอ
เป็นเงื่อนไขส าคัญท าให้ด าเนินการตามแนวทางเดิมคือ การมุ่งท างานแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านและ
เฉพาะจุด รวมถึงการท างานแบบตัวใครตัวมันไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป เนื่องจากสภาพปัญหาที่ทวี
ความรุนแรงและกว้างขวางขึ้น ท าให้ต้องมีการสร้างเครือข่ายและประสานงาน รวมไปถึงการร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา ซึ่งเราจะเห็นความพยายามดังกล่าวอย่างชัดเจนจากประวัติของ คชพ. ที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ในส่วนต่อไปผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงปฏิกิริยาของกลุ่มคนและภาคส่วนที่ คชพ. ต้อง
ประสานงานด้วย นั่นคือ ปฏิกิริยาของกลุ่มชาติพันธุ์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ คชพ. โดยเน้นการด าเนินงานเรื่องสัญชาติ 
สถานะบุคคล และสิทธิ 

                                           
77 พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, “การส ารวจสถานการณ์ด้านข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทย : ท าอย่างไร ?,” GotoKnow, 
https://www.gotoknow.org/posts/51216?locale=th (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559).  

78 ไพรัช ศรีประเสริฐ, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย, 20 เมษายน 2559. 



202 
 

 

 
6.2 ปฏิกิริยาของกลุ่มชาติพันธุ์และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่องานของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 
 

จากการด าเนินงานของ คชพ. ทั้งการผลักดันในระดับนโยบายและการท างานในพ้ืนที่
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประสบปัญหา กลุ่มชาติพันธุ์มีการตอบรับที่แตกต่างกันออกไปทั้งตอนแรกเริ่ม
เข้าไปในพ้ืนที่และภายหลังจากท่ีให้ความช่วยเหลือบรรลุเป้าหมายแล้ว โดยปฏิกิริยาตอบสนองต่องาน 
คชพ. ของบรรดาพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์มีทั้งปฏิกิริยาในเชิงบวกและเชิงลบ นอกจากผู้วิจัยจะพิจารณา
ปฏิกิริยาของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือประเมินผลการท างานของ คชพ. แล้ว ยังต้องพิจารณาปฏิกิริยาจาก
ภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญคือ ฝ่ายราชการ เนื่องจากธรรมชาติงานของ คชพ. ต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับภาคส่วนเหล่านี้ อีกทั้งปฏิกิริยาจากบุคคลเหล่านี้จะเป็นผลตัดสินความส าเร็จของ คชพ. 
ส่วนหนึ่งด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
6.2.1 ปฏิกิริยาเชิงบวกของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ส าหรับปฏิกิริยาเชิงบวกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อการด าเนินงานของ คชพ. นั้น
สามารถพิจารณาได ้2 ช่วงเวลา คือ ในระยะด าเนินการและภายหลังการด าเนินการลงรายการสัญชาติ
หรือระบุสถานะบุคคล แต่จะเห็นได้ชัดเจนในช่วงที่ คชพ. และพันธมิตรได้เข้าไปท าความเข้าใจกับ
กลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับบทบาทและจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยเฉพาะกับบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ ต่าง
ศาสนา และปฏิกิริยาเชิงบวกของกลุ่มชาติพันธุ์ภายหลังการได้รับสัญชาติในบางพ้ืนที่ยังเป็นการ
สนับสนุนและต่อยอดงานของ คชพ. โดยพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์  เท่ากับเป็นการขยายผลไปในตัว โดย
ปฏิกิริยาเหล่านี้มีตัวอย่างดังกรณีต่อไปนี้  

ความร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์ในงานของ คชพ. ผู้น าที่ผ่านการอบรมหรือพ่ีน้อง
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ผ่านขั้นตอนที่ให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย กรณีที่มีความโดดเด่นอย่างมากคือ พ่ีน้องกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่บ้านท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นของปัญหาจากการถอน
สัญชาติของชาวบ้านแม่อายจ านวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนราษฎร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2545 โดยอ้างว่ามีการทุจริตในขั้นตอนการออกบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับกลุ่มคนที่ได้รับสัญชาติ
ไทยเนื่องจากตกหล่นส ารวจใน พ.ศ. 2537-254479 

                                           
79 บงกช นภาอัมพร, บรรณาธิการ, คนไร้รัฐไร้สัญชาติใน...แม่อาย (เชียงใหม่: โครงการ

ต่อยอดคลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิของบุคคล), 2552). 
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ปฏิกิริยาเชิงบวกที่เห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีปัญหาสัญชาติที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้อง
ประสบ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง นั่นก็คือ การถูกถอนสัญชาติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับความช่วยเหลือทั้งจาก คชพ. และพันธมิตร
อย่างศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไปถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เข้า
ไปในพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริง รวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่แม่อาย
รวมตัวกันก่อตั้ง คลินิกกฎหมายชาวบ้าน และ ทนายความตีนเปล่าขึ้นใน พ.ศ. 2550 เป็นการ “. . . 
ผันตัวเองจากชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย มาเป็นก าลังหลักในการประคับประคองและมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญเรื่องสถานะบุคคลและสิทธิ . . .”80 โดยคลินิกกฎหมายชาวบ้าน
นี้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาข้อกฎหมายกับพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ ซึ่งเท่ากับเป็นการต่อยอดงานของ 
คชพ. และพันธมิตร แสดงถึงศักยภาพของพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจาก
มีองค์ความรู้ที่ร่วมศึกษากันมาในข้ันตอนด าเนินการเรียกร้องคืนสัญชาติให้กับชาวแม่อาย 

คลินิกกฎหมายชาวบ้านที่บ้านท่าตอน อ าเภอแม่อายนี้มีทนายความตีนเปล่าคน
ส าคัญอย่างบุญ พงษ์มากับใสแดง แก้วธรรมที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์จ านวน 1,243 คน ซึ่งถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียนราษฎร บุญเริ่มศึกษาพ้ืนฐานทางกฎหมายด้วยตนเอง โดยศึกษาจากปัญหาที่ตนต้อง
ประสบ ไม่เพียงแต่อ่านกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาของตนเอง บุญยังอ่านรัฐธรรมนูญตลอดเล่ม 
ทั้งยังเข้ารับการอบรมเมื่อมีโอกาส เมื่อสะสมความรู้ได้ระยะหนึ่งก็เริ่มส่งต่อด้วยการให้ความรู้แก่
ชาวบ้าน ใสแดงภายหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร คลินิก
กฎหมายในเวลานั้นจึงเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ภารกิจของบุญกับใสแดงนอกจากให้ค าปรึกษาแก่
ชาวบ้านท่าตอนที่ประสบปัญหาสถานะบุคคลแล้ว ทั้งสองยังต้องลงพ้ืนที่รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งที่เป็น
เอกสารและไม่ใช่เอกสารเพ่ือส่งต่อให้กับนักกฎหมายของทางอาจารย์พันธุ์ทิพย์กับอาจารย์วรรณทนี 
รุ่งเรืองสภากุลที่ยังคงจัดการปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลอยู่อย่างต่อเนื่อง81 

แม้ว่าคลินิกกฎหมายที่บ้านท่าตอนนี้จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ คชพ. โดยตรง 
อย่างไรก็ตาม คชพ. ก็มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่บ้านท่าตอนร่วมกับนักวิชาการ
และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นพันธมิตร
ที่ท างานกับ คชพ. มาอย่างยาวนาน อีกทั้งตอนแก้ปัญหาที่ท่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของ คชพ. ก็ได้เข้าร่วม

                                           
80 ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ, คนไร้รัฐไร้สัญชาติในรัฐไทย: เรื่องเล่าของเส้นทางสู่

การมี “ตัวตน” บนแผ่นดินนี้ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550), 14. 
81 บงกช นภาอัมพร, บรรณาธิการ, คนไร้รัฐไร้สัญชาติใน...แม่อาย (เชียงใหม่: โครงการ

ต่อยอดคลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิของบุคคล), 2552), 205-211. 
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ในทีมด้วย ก็อาจพิจารณาได้ว่าการช่วยเหลือกันภายในชุมชนนี้เป็นปฏิกิริยาด้านบวกของกลุ่ม        
ชาติพันธุ์ที่มีต่องานของ คชพ. กับพันธมิตร 

นอกจากกรณีการรวมกลุ่มของชาวแม่อาย ในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ที่
ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรของ คชพ. ก็มีการส่งต่อความรู้และแนวทางปฏิบัติในกระบวนการ
ให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย รวมไปถึงการให้ก าลังใจแก่กันและกัน ดังตัวอย่างของอาแบ หรือ นายชวัล
วิทย์ รุ่งโรจน์พสุธา เด็กหนุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่ได้รับค าปรึกษาและค าแนะน าจากคุณสรินยา ภายหลัง
เมื่อได้สัญชาติแล้วอาแบจึงมีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาและจบมาประกอบอาชีพสุจริต ทั้งนี้    
อาแบยังได้ให้ความช่วยเหลือโดยการแนะน าและให้ค าปรึกษากับพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์รายอ่ืนที่ประสบ
ปัญหาไร้สัญชาติ82 ภายหลังได้สัญชาติไทยเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์หลายคนมีโอกาสได้รับการศึกษาและ
ประกอบสัมมาอาชีพ กรณีของอาแบที่กล่าวถึงข้างต้นเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายก็ได้เข้าท างานให้กับมูลนิธิดวงใจพ่อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ในความดูแลของ
คุณสรินยา83  

6.2.2 ปฏิกิริยาเชิงลบของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ปฏิกิริยาเชิงลบของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อ คชพ. มักจะสังเกตเห็นได้ในหมู่กลุ่มชาติ

พันธุ์ที่นับถือต่างศาสนาด้วยเกรงว่าจะเป็นการชักจูงให้เปลี่ยนศาสนาในภายหลังหากเข้าร่วมกับ 
คชพ.84 จะเห็นได้ว่าเป็นปฏิกิริยาที่สืบเนื่องมาจากความหวาดระแวงศาสนาคริสต์ในสังคมไทย ไม่
เฉพาะในสังคมเมืองตามบริบทแวดล้อมศาสนจักรที่ผู้วิจัยกล่าวถึงในบทที่ 5 แต่ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า
ความหวาดระแวงดังกล่าวก็เกิดขึ้นในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ด้วย แม้กระทั้งในช่วงพุทธทศวรรษ 2540 ที่
คาบเก่ียวกับช่วงการท างานเชิงรุกของ คชพ.  

แม้ว่าปฏิกิริยาเชิงลบในแง่นี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่องานของ คชพ. 
ทว่าก็ท าให้บุคลากร คชพ. ต้องใช้เวลาในการอธิบายถึงจุดมุ่งหมายและเจตนา รวมไปถึงลักษณะของ
องค์กรที่ไม่ได้มุ่งหวังในการเปลี่ยนศาสนาผู้รับบริการ แต่มีลักษณะเป็นเอฟบีโอที่มีพ้ืนฐานความเชื่อ

                                           
82 ชวัลวิทย์ รุ่งโรจน์พสุธา, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์พระจิตเจ้า แม่

สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 
83 เรื่องเดียวกัน. 
84 กิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 26 

พฤษภาคม 2558. 
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ของคาทอลิก เมื่ออธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจกระจ่างชัดแล้วก็สามารถท างานร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง
ศาสนาได้เช่นเดียวกับพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือคาทอลิก85 

นอกจากปฏิกิริยาก่อนเริ่มท างานร่วมกับ คชพ. แล้ว ภายหลังได้รับสัญชาติมีกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่เดินทางไปหาโอกาสท างานในต่างประเทศ ทว่าเป็นการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มี
กรณีหนึ่งที่หลบหนีเข้าเมืองประเทศมาเลเซียและถูกจับกุมได้ และจะต้องจ าคุกที่นั่น แต่ทางฝ่าย 
คชพ. ก็ได้ติดต่อประสานไปเพ่ือให้ความช่วยเหลือ โดยคุณชุติต้องเดินทางไปจัดการเรื่องกฎหมายให้ที่
มาเลเซียและพาตัวกลุ่มชาติพันธุ์กลับประเทศ86 

กลุ่มชาติพันธุ์บางส่วนเมื่อได้สัญชาติไทยแล้วกลับต้องประสบกับปัญหาการใช้
สิทธิและปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองไทย โดยเฉพาะหน้าที่ทางการเมือง อันได้แก่ การใช้สิทธิเลือกตั้งทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เนื่องจากพวกเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ 
ท าให้เกิดความนิ่งดูดายทางการเมือง  แต่ปัญหาที่กล่าวมายังไม่รุนแรงเท่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีส่วน
พัวพันกับการค้ายาเสพติด การได้มาซึ่งสัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ท าให้สามารถเดินทางไปไหน
มาไหนไดอ้ย่างสะดวก อีกท้ังยังสามารถกู้หนี้ยืมสินมาเพ่ือใช้ไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคตามกระแสทุน
นิยมที่รุกคืบเข้าไปในชุมชน87  

เมื่อพิจารณาปฏิกิริยาเชิงลบของกลุ่มชาติพันธุ์ต่องานของ คชพ. จะเห็นว่าเป็น
ผลมาจากสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นให้พวกเขาต้องเลือกกระท าสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการหลบหนี
ออกนอกประเทศไปเป็นแรงงานผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติด ปฏิกิริยาเหล่านี้แม้จะไม่ได้มีผลโดยตรง
ต่องานของ คชพ. ทว่าผลจากการที่ได้รับสัญชาติจากงานของ คชพ. ท าให้เขามีอิสระในการกระท า
ความผิด อันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์งานของ คชพ. โดยเฉพาะในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐ 

6.2.3 ปฏิกิริยาเจ้าหน้าที่รัฐต่องานของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 
นอกจากการปฏิกิริยาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่องานของ คชพ. ตามที่ได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น เราจ าเป็นต้องพิจารณาปฏิกิริยาของฝ่ายรัฐและเจ้าพนักงานของฝ่ายรัฐที่มีต่องานและ
ผลงานของ คชพ. เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในกระบวนการท าให้ได้มาซึ่งสิทธิและสถานะ
บุคคลที่ถูกต้องของบรรดาพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ ส าหรับปฏิกิริยาฝ่ายรัฐนั้นมีทั้งปฏิกิริยาในเชิงบวกและ
เชิงลบ โดยมีรายละเอียดดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

                                           
85 เรื่องเดียวกัน. 
86 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559 
87 กองบรรณาธิการ, “สิทธิ เสริภาพ และสิ่งที่รออยู่เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสัญชาติ,” 

ชนเผ่าพ้ืนเมือง 11, ฉ. 22 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2548): 8-13. 
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เมื่อพิจารณาปฏิกิริยาตอบสนองต่องานของ คชพ. ที่กล่าวถึงมาทั้งหมดจะเห็นได้
ว่ามีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทว่าผลงานของ คชพ. ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเมื่อพิจารณาจากจ านวนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ได้รับสัญชาติไทยซึ่งมีจ านวนกว่า 70,000 คน88กระนั้นก็ตาม มีกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนมากท่ี
แม้จะไดร้ับการลงรายการสัญชาติอย่างถูกต้องแล้วกลับต้องเผชิญกับปัญหาอันเนื่องมาจากการกระท า
มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง เหตุหนึ่งก็มาจากความหวาดระแวงการท างานของบรรดาเอ็นจีโอ 
ซึ่งรวมถึงเอฟบีโอคาทอลิกอย่าง คชพ. ด้วย  

ในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท ามิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
อันก่อให้เกิดการเสียสิทธิ และเสียรายได้ รวมไปถึงโอกาสอ่ืนที่พึงมีพึงได้ กรณีนี้เริ่มจากกลุ่มชาติพันธุ์
ที่แม่อายได้ถวายฎีกาใน พ.ศ. 2539 เรื่องการมีสัญชาติไทยของพวกเขา ในเวลานั้นนายอ าเภอกฤษฎา 
บุญราชได้เริ่มด าเนินการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งใช้เวลากว่า 4 ปี ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ 340 คน ได้รับ
การลงรายการสัญชาติไทย กระบวนการยังคงด าเนินการต่อไปอีก 4 ปี กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สัญชาติไทย
เพ่ิมจ านวนเป็น 1,400 คน ทว่าเกิดการร้องเรียนว่ามีการเพ่ิมชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าเป็นการร้องเรียนจากฝ่ายทหารใน พ.ศ. 2544 จนน าไปสู่การถอนชื่อกลุ่มชาติ
พันธุ์จ านวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนราษฎรหรือ “กรณีแม่อาย” นั่นเอง89 

ด้วยการด าเนินการของพันธมิตรและ คชพ. ก็สามารถสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้น
ในสังคมได้ โดยศาลปกครองสูงสุดมีค าตัดสินให้ชาวบ้านแม่อายทั้ง 1,243 คน ชนะคดี เท่ากับเป็นการ
ยืนยันสิทธิในสัญชาติไทยของพวกเขา ทั้งยังแสดงให้เห็นการกระท าอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองของรัฐ90 

ผลอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบของข้าราชการบางส่วนได้ก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาเชิงลบต่องานของ คชพ. ซึ่งท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ 
บางกรณีได้รวบรวมข้อเท็จจริงในการพิสูจน์ว่ามีสัญชาติไทยให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือน า
เจ้าหน้าที่เข้ามาด าเนินการเรื่องเอกสารให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ ทว่าเกิดกรณีการสวมตัวกลุ่ม   
ชาติพันธุ์ ท าให้บรรดาพ่ีน้องที่เสียสิทธิได้เข้ามากดดัน คชพ. ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาเชิงลบของ

                                           
88 ชุติ งามอุรุเลิศ และ สรินยา กิจประยูร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์

คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 
89 ชุติ งามอุรุเลิศ, “มหาอ านาจ...กรมการปกครอง,” ชนเผ่าพ้ืนเมือง 10, ฉ. 20 

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2547): 73–79. 
90 บงกช นภาอัมพร, บรรณาธิการ, คนไร้รัฐไร้สัญชาติใน...แม่อาย (เชียงใหม่: โครงการ

ต่อยอดคลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิของบุคคล), 2552), 180-181. 
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ฝ่ายรัฐสร้างความยากล าบากให้กับ คชพ. เนื่องจากไปกระตุ้นปฏิกิริยาเชิงลบของกลุ่มชาติพันธุ์ให้
เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยก็ใช้โอกาสจากการได้สัญชาติไปในทางที่ไม่เหมาะอย่างที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นั่นก็ส่งผลสะท้อนมาถึงการท างานของ คชพ. เนื่องจากฝ่ายรัฐก็จะหวาดระแวง
การให้สัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์มากข้ึนตามไปด้วยนั่นเอง 

ต่อปฏิกิริยาเชิงลบของทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ทาง คชพ. 
ก็ตระหนักถึงปัญหาและข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้นดี ทว่าก็ยังมุ่งมั่นด าเนินการเรื่องสัญชาติไทยและ
สถานะบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป ด้วยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นที่ ตั้ง ด้วยเชื่อว่า
กระบวนการท างานของทั้ง คชพ. และพันธมิตรมีความรอบคอบรัดกุมยากที่จะก่อให้เกิดปัญหาการ
สวมสิทธิหรือการสร้างข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิและสัญชาติ ทว่าเมื่อกระบวนการ
สิ้นสุดลง กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสัญชาติไทยจากนั้นจึงไปกระท าความผิดนั้นอยู่นอกเหนือหน้าที่ของ 
คชพ. กระนั้นก็ตาม คชพ. ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาเหล่านี้ จะเห็นได้ว่ามีการติดตามให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เช่น กรณีกลุ่มชาติพันธุ์เมื่อได้สัญชาติไทยแล้วหลบหนีเข้าประเทศมาเลเซีย 
โดยคุณชุติได้เดินทางไปจัดการน ากลุ่มชาติพันธุ์คนดังกล่าวกลับมาท าให้ไม่ต้องจ าคุกในต่างแดน91 
เป็นกรณีตัวอย่างของการติดตามแก้ไขปัญหาหลังกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสัญชาติของ คชพ.  

ข้างต้นเป็นปฏิกิริยาเชิงลบจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะฝ่ายปกครองที่มีต่องาน
ของ คชพ. เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ เจ้าหน้าที่รัฐก็มีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อ คชพ. ด้วยเหมือนกัน คุณ
ชุติอดีตบุคลากรของ คชพ. ได้กล่าวกับผู้วิจัยถึงปฏิกิริยาของเจ้าหน้าที่เวลาคุณชุติเข้าไปติดต่อใน
ฐานะเอฟบีโอคาทอลิกมักจะถูกหวาดระแวงจากบรรดาข้าราชการ เนื่องจากเป็นองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง
กับศาสนา แต่เมื่อคุณชุติพยายามอธิบายให้ฟังและบอกว่าตนเองนับถือศาสนาพุทธก็ได้รับการปฏิบัติ
และต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ดีขึ้น92 ในแง่นี้สะท้อนให้เห็นความหวาดระแวงเรื่องศาสนาและการเผยแพร่
ศาสนาของฝ่ายคาทอลิกเช่นเดียวกับที่เกิดในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์เมื่อ คชพ. เริ่มเข้าไปท างาน แต่ด้วย
ลักษณะองค์กรและเป้าหมายของ คชพ. ที่ชัดเจนก็ท าให้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนจาก
ปฏิกิริยาเชิงลบมาเป็นเชิงบวกได้ 

การด าเนินงานของ คชพ. กับศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
ประเด็นเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลจ าเป็นต้องประสานงานกับข้าราชการฝ่ายปกครองทั้งระดับล่าง
และระดับสูง ในส่วนของข้าราชการระดับสูงหลายท่านได้ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือทั้งใน

                                           
91 วิชัย โภคทวี, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559. 
92 ชุติ งามอุรุเลิศ และ สรินยา กิจประยูร, สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์

คาทอลิกพระจิตเจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558. 
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กระบวนการแก้ไขนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิ สัญชาติ และ
สถานะบุคคล บุคคลส าคัญที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานของ คชพ. เป็นอย่างดี เช่น  นายอ าเภอ
กฤษฎา บุญราช อดีตนายอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นายอ าเภอเดชา สัตถาผล อดีตนายอ าเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย คุณมานะ งามเนตร์ หัวหน้างานกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายทะเบียนชนกลุ่ม
น้อย กรมการปกครอง เป็นต้น93 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานอันเกิด
จากความต้องการเห็นคนไร้สัญชาติหรือไร้รัฐได้รับสิทธิที่พวกเขาสมควรได้ เพ่ือจะด าเนินชีวิตอย่าง
สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเอง  

สรุปผลส าเร็จงานของ คชพ. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึง พ.ศ. 2550 สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการร่วมมือและประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา 2) ด้านการสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิและสถานะบุคคลให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ และ 3) 
ด้านจ านวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการลงรายการสัญชาติ แม้จะมีผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทว่าปัญหา
ของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลยังไม่ได้หมดไป คชพ. ช่วงหลัง พ.ศ. 2550 ก็
ยังคงด าเนินการและสานต่องานอย่างต่อเนื่อง ทว่าอาจจะไม่ได้มุ่งเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของ
ฝ่ายรัฐเหมือนในยุคการท างานเชิงรุก นั่นก็แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการท างานเชิงรุก
ของ คชพ. และพันธมิตร ส่งผลดีต่อการท างานของ คชพ. ในภายหลัง รวมไปถึงภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เข้า
มาท างานด้านสิทธิและสถานะบุคคล เมื่อกฎหมายและกฎระเบียบเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติหรือสถานะบุคคลที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น จ านวนผู้เข้าถึงสิทธิก็เพ่ิม
จ านวนขึ้นเป็นเงาตามตัว ภาระงานของ คชพ. ก็ยังเบาบางลง ประกอบกับประเด็นนี้เมื่อได้รับความ
สนใจจากสังคมภายนอกก็ท าให้เอ็นจีโอหรือเอฟบีโอต่าง ๆ เข้ามาท างานด้านนี้กันมากขึ้น เท่ากับเป็น
การแบ่งเบาภาระและลดบทบาทของ คชพ. ไปในตัว  

 

                                           
93 สรินยา กิจประยูร, ชุติ งามอุรุเลิศ และ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, 

บรรณาธิการ, คู่มือปฏิบัติการเพ่ือให้บุคคลมีสถานภาพทางกฎหมายที่ถูกต้อง (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, 2544), 6. 
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บทที่ 7 
บทสรุป 

 
ศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาตั้งแต่การแยกตัวของนิกาย

โปรเตสแตนต์และแนวคิดของนักคิดในยุคภูมิธรรม เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวคิดโลกสมัยใหม่ ทั้งการตีความเทวศาสตร์เสียใหม่ รวมถึงแนวทางการแพร่ธรรม การปรับตัวเริ่ม
เห็นได้ชัดในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ผ่านสมณสาสน์ที่เรียกร้องความยุติธรรมแก่
บรรดาชนชั้นแรงงาน กระนั้นก็ตาม บทบาทของศาสนจักรในพ้ืนที่สาธารณะก็ยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด 
เนื่องจากแนวทางการพัฒนาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงตัดขาดมิติทางศาสนาออกไปนั่นเอง 

แม้สภาพการณ์ดังกล่าวในโลกตะวันตกจะแตกต่างออกไปในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลก ที่
ศาสนาและความเชื่อยังคงมีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนทั่วไป ทว่าเมื่อพิจารณาศาสนาคริสต์ในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 นอกยุโรปจะพบว่าศาสนจักรท้องถิ่นและมิชชันนารีต่างต้องเผชิญหน้ากับข้อ
กล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าอาณานิคม ก่อให้เกิดความหวาดระแวงในสังคมโดยตลอด แม้ว่า
มิชชันนารีจะสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบ
การศึกษา สถานพยาบาล การพัฒนาในพ้ืนที่ห่างไกล ทว่างานเหล่านี้ก็ถูกแทนที่ด้วยการบริการของ
รัฐในช่วงที่รับการพัฒนาตามแนวทางตะวันตก ซึ่งประเทศไทยเองก็เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวนี้ ดังนั้น 
จะเห็นว่า แม้ศาสนาอ่ืนในโลกตะวันออก รวมทั้งในประเทศไทยเองจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบจาก  
โลกิยานุวัติโดยตรง ทว่ากรณีของศาสนาคริสต์นั้นแตกต่างออกไป ประกอบกับแนวทางการพัฒนาซึ่ง
รับมาจากโลกตะวันตกตัดขาดจากศาสนา นั่นท าให้บทบาทของมิชชันนารีในคริสต์ศาสนาไม่โดดเด่น
เหมือนดังเช่นแรกเริ่มวางรากฐานระบบการแพทย์และการศึกษาอีกต่อไป 

ความพยายามในการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งของศาสนจักรโรมันคาทอลิกในช่วงต้นครึ่งหลัง
ของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผ่านการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทวศาสตร์
การแพร่ธรรม โดยเน้นแนวทางการพัฒนาเป็นหลัก นอกจากนี้ยังยอมรับและท าความเข้าใจกับต่าง
ศาสนามากขึ้นผ่านการเสวนาระหว่างศาสนา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นกับศาสนจักรคาทอลิก
ทั่วโลก การปรับตัวดังกล่าวแม้ว่าจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการที่เป็นคนยากไร้และคนชายขอบของสังคม 
ทว่าส าหรับศาสนจักรท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอ่ืนอย่างกรณีของไทย
ต่างต้องเผชิญหน้ากับความเคลือบแคลงใจและหวาดระแวงจากสังคมส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการ
เปลี่ยนศาสนา เมื่อเป็นเช่นนั้นการปรับตัวตามนโยบายสังคายนาวาติกันจึงถูกมองว่าเป็นความ
พยายามในการกลืนกลายและเปลี่ยนศาสนารูปแบบใหม่ของฝ่ายคาทอลิก อันจะสร้ างความ
ยากล าบากต่องานพัฒนาของฝ่ายคาทอลิกที่จะถูกกล่าวหาว่ามุ่งที่จะเปลี่ยนศาสนา โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งเมื่องานพัฒนาดังกล่าวกระท าในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ห่างไกลซึ่งมีแนวโน้มในการหันไปนับถือ
ศาสนาคริสต์สูง 

ผู้วิจัยมองว่า แม้งานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของคาทอลิกในระยะแรกจะมีจุดมุ่งหมายใน
การเปลี่ยนแปลงศาสนา โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ธรรมของมิชชันนารีตะวันตก อย่างไรก็ตาม ใน
เวลาต่อมาเมื่อคาทอลิกเริ่มงานพัฒนาตามแนวทางการสังคายนาวาติกันก็หันไปเน้นแนวทางการ
พัฒนาและท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่เลือกศาสนา แม้ระยะแรกจะเน้นท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์  
ปกาเกอะญอเป็นส่วนใหญ่ ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็ขยายผลไปท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ทั้งในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และในทุกพ้ืนที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดน งาน
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของคาทอลิกมีการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทั้งที่ศาสนจักรและ
กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญในแต่ละช่วงเวลา โดยยึดมั่นในเทวศาสตร์ที่มุ่งเน้นการอยู่เคียงข้างผู้ยากไร้
และคนชายขอบในสังคม 

ย้อนกลับมาพิจารณาบริบทการฟ้ืนฟูบทบาทสาธารณะของศาสนาในโลกตะวันตก 
ศาสนาเริ่มกลับมาได้รับความส าคัญและมีบทบาทสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง เมื่อหลายปรากฏการณ์ในโลก
ร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นว่า ศาสนายังคงมีบทบาทในแทบทุกพ้ืนที่นอกยุโรป การกลับมาใหม่ของ
ศาสนาครั้งนี้มีความโดดเด่นในแง่ที่ว่า ศาสนาได้กลายมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา ช่วงเวลาดัง
กล่าวคือ ปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ประกอบกับผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เศรษฐกิจของบรรดาประเทศชั้นน าในคริสต์ทศวรรษ 1980 อันได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น รัฐบาลเหล่านี้ลดภาระของภาครัฐในการจัดสวัสดิการสังคมลง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาค
ประชาสังคม เท่ากับเป็นการเปิดช่องว่างให้กับองค์กรศาสนาได้เข้ามารับบทบาทสงเคราะห์และ
บริการสังคมมากข้ึน สภาพการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องไปจนถึงต้นสหัสวรรษใหม่ที่สองประเทศชั้นน าอย่าง
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรหันกลับมาเน้นบทบาทของศาสนาในการพัฒนา ท าให้โลกวิชาการ
หันกลับมาสนใจศึกษา “ศาสนากับการพัฒนา” ตลอดจนเกิดการแบ่งแยกองค์กรภาคประชาสังคม
จากที่เคยเหมารวมว่าเป็น เอ็นจีโอ ก็มีความละเอียดอ่อนต่อพ้ืนฐานทางศาสนาขององค์กรเหล่านี้มาก
ขึ้น โดยเรียกใหม่ว่าเป็น “เอฟบีโอ” องค์ความรู้เกี่ยวกับเอฟบีโอก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความ
พยายามท่ีจะท าให้เส้นแบ่งระหว่างเอ็นจีโอกับเอฟบีโอมีความชัดเจน ที่แม้ว่ายังไม่ประสบความส าเร็จ
เป็นที่น่าพอใจก็ตาม ด้วยความที่เป็นองค์ความรู้ของโลกตะวันตก เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาในประเทศ
ไทย แม้จะมีความพยายามศึกษาประเด็นเรื่อง “ศาสนากับการพัฒนา” มาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ
แล้ว ทว่ายังไม่ละเอียดอ่อนต่อประเด็นความแตกต่างระหว่างเอ็นจีโอกับเอฟบีโอมากนัก เมื่อผู้วิจัยมา
ศึกษาประเด็นนี้จึงต้องอ้างอิงจากงานวิชาการในโลกตะวันตกเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ว่า
องค์กรใดจัดว่าเข้าข่ายเป็นเอฟบีโอ  
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คชพ. เป็นองค์กรในระดับชาติของคาทอลิกที่มีรูปแบบแตกต่างจากการท างานของ
บาทหลวงคณะต่าง ๆ เช่น คณะเบธาราม ที่ท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่มาก่อนหน้า ซึ่งจะท า
ทั้งงานพัฒนาและงานบริการด้านศาสนากับเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์และเฉพาะพ้ืนที่ แต่ส าหรับ คชพ. จะ
ท างานโดยไม่เลือกกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนา ในส่วนความเป็นอิสระของเอฟบีโอ เช่น คชพ. นี้ จะเห็น
ถึงข้อดีในแง่ผู้รับผิดชอบที่ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอยู่ในความรับผิดชอบของบาทหลวงคณะใดคณะหนึ่ง 
ทว่าพร้อมส่งต่อหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบาทหลวงที่มีประสบการณ์ในงานแต่ละด้าน นอกจากนี้ 
การท างานยังไม่จ ากัดอยู่เฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ด้วยมีความคล่องตัวและมีอิสระในการด าเนินการจึง
ท าให้การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้ก็คือ ความสามารถในการ
ด าเนินงานเรื่องการผลักดันนโยบายของภาครัฐให้คุ้มครองหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการขององค์กรและของบุคคลทั่วไปมากขึ้น 

ย้อนกลับมาที่บริบทการฟ้ืนฟูบทบาทสาธารณะของศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาชนบทโดยเฉพาะกับกลุ่มชาติพันธุ์มาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2500 จากจุดเริ่มต้น
การท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของศาสนจักรคาทอลิกไทยในเวลากว่าครึ่งศตวรรษมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวที่ส าคัญ 2 ครั้งด้วยกัน นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงจากงานแพร่ธรรมสู่แนว
ทางการพัฒนาหลังการสังคายนาวาติกันที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาทางเลือกตามแนวทาง
วัฒนธรรมชุมชน และการก่อตั้งเอฟบีโอคาทอลิกอย่าง คชพ. เข้ามาท างานเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเฉพาะควบคู่ไปกับงานของศูนย์สังคมพัฒนา เมื่อพิจารณาถึงจุดเปลี่ยนในแต่ละครั้งจะพบว่ามี
ความจ าเป็นจากบริบทที่แวดล้อมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนจักรเอง ทั้งที่เป็นบริบทแวดล้อม
ภายในประเทศ และบริบทแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งศาสนจักรคาทอลิกซึ่งมีความเป็น
ฐานานุกรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับศาสนจักรสากลย่อมส่งผลกระทบต่อศาสนจักรท้องถิ่น รวม
ไปถึงศาสนจักรไทย อย่างไรก็ตาม ศาสนจักรท้องถิ่นก็มิอาจละเลยต่อบริบทแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น
ได ้  

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาชนบทของฝ่ายคาทอลิกเกิดขึ้นก่อนหน้าการพัฒนา
โดยรัฐ รวมถึงก่อนหน้าการพัฒนาโดยเอ็นจีโอระยะแรกที่ก่อตั้งโดยปัญญาชนจะต้องยุติบทบาทจาก
ปัญหาคอมมิวนิสต์ แม้กระทั่งงานพัฒนาของบาทหลวงคาทอลิกเองก็ถูกเพ่งเล็งตามไปด้วย อย่างไรก็
ตาม เราจะเห็นได้ว่างานของฝ่ายคาทอลิกยังคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาโดยรัฐ 
จนกระทั่ง บริบทการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศเอ้ืออ านวย ประกอบกับ
แนวทางตามนโยบายการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ท าให้ฝ่ายคาทอลิกกลับมามีบทบาทน าในการ
พัฒนาทางเลือกโดยแนวทางวัฒนธรรมชุมชนนั้นเอง 
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยรัฐที่ผ่านมาเปรียบเสมือนสองด้านของ
เหรียญเดียวกัน ที่ส่งทั้งผลกระทบในด้านร้ายต่อบรรดาพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะปัญหาการ
อพยพโยกย้าย ปัญหาการถูกจับกุมข้อหาบุกรุกพ้ืนที่ป่า ปัญหาการไม่สามารถออกนอกพ้ืนที่เพ่ือหา
งานท า เป็นต้น ขณะเดียวกัน ผลดีก็คือ โอกาสทางการศึกษาของบรรดาเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อมา
พวกเขาเหล่านี้จะกลายมาเป็นกระบอกเสียงป่าวประกาศความอยุติธรรมที่บรรดาพวกพ้องของเขา
ต้องเผชิญ พร้อมทั้งพยายามพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้ดีขึ้น สุดท้ายคือ การสร้างองค์ความรู้
ที่ถูกต้องเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือให้ภาพลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ดีขึ้นในสายตาคนภายนอก  

ทั้งปัญหาที่ศาสนจักรคาทอลิกและกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สั่งสม
มาอย่างยาวนานก่อนได้รับการพัฒนาและปัญหาอันเกิดจากนโยบายรัฐซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
จนกระทั่งส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ขณะเดียวกันงานพัฒนาของฝ่ายคาทอลิกเองก็
ถูกกดดันจากความหวาดระแวงในสังคมเป็นองค์ประกอบเบื้องแรกที่จะน าไปสู่การก่อตั้งเอฟบีโอ
คาทอลิกขึ้นเพ่ือท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งก็มาจากความ
เหมาะสมของสภาวะการทางการเมืองในชั่วขณะนั้นกับความพร้อมของบุคลากร ในที่สุดจึงน าไปสู่การ
ก่อตั้ง คชพ. ใน พ.ศ. 2532 นั่นเอง 

แม้ว่า คชพ. จะถูกก่อตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายในการท างานเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ 
แยกจากงานพัฒนาเดิมของบาทหลวงมิชชันนารีและการพัฒนาตามแนวทางวัฒนธรรมชุมชน ทว่า
แนวคิดก็ยังคงสืบเนื่องมาจากเทวศาสตร์ของคาทอลิกที่ยึดมั่นในการอยู่เคียงข้างผู้ยากไร้ในสังคม 
มุ่งมั่นที่จะเสริมอ านาจในการต่อรองเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนชายขอบอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือ
ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมีอย่างเสมอหน้ากันภายใต้พระผู้
เป็นเจ้า 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาน าแนวคิดมาตีความเพ่ือสร้างเป็นกลยุทธ์ในการ
ท างานก็ก่อให้เกิดความแตกต่างไปตามบริบทแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาและภูมิหลังของผู้น าองค์กร
แต่ละท่าน ดังที่เราจะเห็นได้จากประวัติการท างานของ คชพ. ต้ังแต่ก่อตั้งจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2550 มี
กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงด้วยกัน ดังที่ผู้วิจัยได้
แสดงให้เห็นในบทที่ 6  

อาจกล่าวได้ว่า คชพ. เป็นเอฟบีโอคาทอลิกที่น าเทวศาสตร์ในการพัฒนามาตีความและ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างไปจากการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ภายในศาสนจักรที่แล้ วมา และ
เมื่อพิจารณาจะพบว่าประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลที่
เป็นงานหลักของ คชพ. แต่ล าพังบุคลากรฝ่ายคาทอลิกที่ คชพ. มี คงไม่สามารถประสบความส าเร็จได้
มากถึงเพียงนี้ แต่ด้วยแนวคิดที่เปิดกว้างต่อการท างานร่วมกับคนต่างศาสนาอันสืบ เนื่องมาจาก
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นโยบายการสังคายนานี้เอง ท าให้ คชพ. แสวงหาแนวร่วมเพ่ือเป็นพันธมิตรในการท างานส่วนที่
บุคลากร คชพ. ไม่สันทัดมากนัก จนกระทั่งได้พบกับนักวิชาการกฎหมายผู้ทุ่มเทและสละเวลาอย่าง
มากไปกับการให้ความรู้และความช่วยเหลือผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างอาจารย์พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา 
สายสุนทร แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคคลส าคัญผู้ผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบการลงรายการสัญชาติอย่างเป็นรูปธรรม อันส่งผลให้พ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึง
บุคคลไร้สัญชาติอ่ืน ๆ สามารถด าเนินการลงรายการสัญชาติได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

ค าอธิบายส าหรับความร่วมมือระหว่าง คชพ. กับ พันธมิตรดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดที่นักมานุษยวิทยาน ามาใช้อธิบายการรวมตัวของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรต่าง ๆ ในโลก
ปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีตที่เป็นการรวมตัวแบบเชิงเดี่ยว บนพ้ืนฐานความเชื่อหรือเชื้อชาติ แต่
การรวมตัวในรูปแบบใหม่ในลักษณะที่เรียกว่า “การเชื่อมต่อ” (assemblage) เป็นการรวมตัวกันของ
กลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ตนเองก าลังต้องเผชิญและร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนใหม่ 
(new communities) ขึ้นมา การรวมตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ทางกายภาพเหมือนเคย1 การที่ 
คชพ. ในฐานะเอฟบีโอคาทอลิกเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อนี้ได้นั้น เป็นผลส าคัญจากการปรับตัว
ตามแนวทางการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ประกอบกับโลกที่ก าลังตระหนักถึงพลังในการพัฒนาของ
ศาสนาและกระแสที่หันกลับมาให้ความส าคัญกับองค์กรในลักษณะเอฟบีโอเพ่ิมมากข้ึน  

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์การปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกในบริบทโลก
สมัยใหม่โดยใช้กรณีศึกษาคือ คชพ. เป็นตัวอย่าง แต่ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์องค์กรของ คชพ. 
จ าเป็นต้องพิจารณาในฐานะการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movemernt) จะพบว่าแนวคิดและ
จุดเริ่มต้นเป็นการเคลื่อนไหวทางความคิดในรูปแบบชุมชนดั้งเดิม (classical communities) 
เนื่องจากเป็นนวัตกรรมของศาสนาที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่มีอัตลักษณ์หลักร่วมกัน (core 
identity)2 นั่นคือ ความเชื่อพ้ืนฐานของคาทอลิก แต่เมื่อพิจารณากลยุทธ์การท างานและการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรของ คชพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการท างานเชิงรุกเป็นต้นมาจะเห็นการปรับตัว
ขององค์กรคาทอลิกให้เข้ากับการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ได้อย่างชัดเจน 

เนื่องจากงานของ คพช. จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลัก ๆ 2 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์และเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ ปฏิกิริยาของคนทั้งสองกลุ่มนี้จึงเป็นการสะท้อน

                                           
1 Shigeharu Tanabe, Introduction: Communities of Potential, in 

Communities of Potential: Social Assemblages in Thailand and Beyond (Bangkok: 
Silkworm Books, 2016), 1. 

2 Ibid., 1–20. 
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ภาพรวมงานของ คชพ. ได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือไปจากความส าเร็จที่สามารถท าให้กลุ่มชาติพันธุ์
สามารถลงรายการสัญชาติได้จ านวนมากขึ้นในระยะเวลาที่น้อยลง ปฏิกิริยาของคนทั้งสองกลุ่มมีทั้งท่ี
แสดงออกในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปฏิกิริยาเชิงบวกก็ช่วยท าให้งานของ คชพ. ด าเนินได้โดยสะดวก
มากยิ่งขึ้น เช่น การให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีของเจ้าหน้าที่รัฐแก่บุคลากร
ของ คชพ. ส่วนกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือ การช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ตนเองมีอยู่แก่พ่ี
น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชน ในส่วนปฏิกิริยาเชิงลบของทั้งสองกลุ่มก็สร้างความยากล าบากต่องานของ 
คชพ. อยู่มากพอควร เนื่องจากปฏิกิริยาเชิงลบของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมักจะกระตุ้นปฏิกิริยาเชิงลบให้
เกิดความหวาดระแวงต่องานของ คชพ. อยู่เสมอ เช่น การที่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งได้สัญชาติจากความ
ช่วยเหลือของ คชพ. หลบหนีไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐหวาดระแวง
ว่างานของ คชพ. จะท าให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก ในทางกลับกันปฏิกิริยาเชิงลบของเจ้าหน้าที่รัฐใน
การสวมตัวกลุ่มชาติพันธุ์ที่ คชพ. ด าเนินเรื่องลงรายการสัญชาติก็ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่พอใจการ
ท างานของ คชพ. ด้วยเช่นกัน 

แม้ว่างานของ คชพ. จะส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบแก่สังคม แต่นั่นอยู่
นอกเหนือความควบคุมของ คชพ. และหากพิจารณาปฏิกิริยาเชิงลบของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะพบว่าเกิด
จากการถูกบีบคั้นจากบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ การต่อสู้ของ คชพ. ร่วมไปกับพันธมิตรและกลุ่ม
ชาติพันธุ์สามารถแก้ปัญหาที่จับต้องได้ ทว่าทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงไม่แตกต่าง
จากเดิม กระทั่งในสายตาของฝ่ายราชการเอง นั่นยังคงเป็นปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญ เพียง
ความร่วมมือที่ผ่านมายังไม่สามารถที่จะขจัดความอคตินี้ให้หมดสิ้นไปได้ แต่ว่างานพัฒนากลุ่มชาติ
พันธุ์ของศาสนจักรคาทอลิกทั้งงานของบาทหลวงเจ้าวัดในแต่ละพ้ืนที่และเอฟบีโอก็ยังคงด าเนินต่อไป
อย่างไม่หมดสิ้นความหวัง ด้วยพลังแห่งศรัทธา และประวัติศาสตร์งานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ผ่าน
การศึกษาตัวอย่างของ คชพ. ได้แสดงให้เห็นถึงความหวังของสังคมไทย ความร่วมมือของคนต่าง
ศาสนาด้วยความเข้าใจและมุ่งหวังให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นในสังคม และเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความจริงสูงสุดของ
ความเป็นมนุษย์นั่นคือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 

โดยสรุปแล้วภาพรวมงานพัฒนาของศาสนจักรคาทอลิกไทยจากการศึกษาของผู้วิจัยจะ
เห็นความสามารถในการปรับตัวที่ทันต่อสถานการณ์ เริ่มต้นจากงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของ
บาทหลวงมิชชันนารีที่ถูกขับออกจากประเทศจีนภายหลังการปฏิวัติ จึงเข้ามาท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทยแทนโดยใช้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เคยท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน 
ในเวลานั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญคือ เรื่องปาก
ท้อง ในเวลาต่อมาบาทหลวงท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมตามแนวทางการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เข้าใจ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นจึงเริ่มแนวทางการพัฒนาทางเลือกอย่างแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมาปรับใช้



215 
 

 

กับการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ จนกระท่ังบริบทแวดล้อมในประเทศไทยเปิดกว้าง บุคลากรกลุ่มชาติพันธุ์
มีความพร้อมมากขึ้น ท าให้ศาสนจักรคาทอลิกมีการปรับตัวอีกครั้งในงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ด้วยการ
ก่อตั้งเอฟบีโอคาทอลิกอย่าง คชพ. ขึ้น และแม้กระทั่ง คชพ. เอง จากการศึกษาจะพบว่าองค์กรนี้มี
การปรับตัวไปตามบริบทแวดล้อมและจุดยืนผู้น าองค์กรในแต่ละช่วงเวลา อย่างเช่น คชพ. ในยุคการ
ท างานเชิงรุก จะเห็นได้ว่าเป็นการท างานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือ งอย่างมาก และมุ่ง
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายเช่นเดียวกับที่บรรดาเอ็นจีโออ่ืน ๆ ในช่วงเวลานั้นกระท า เพราะ
แนวทางการพัฒนาเฉพาะแต่ในชุมชนไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนัก ดังนั้น วิทยานิพนธ์นี้จึงเป็นการ
เปิดเผยให้เห็นการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกในโลกสมัยใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ผ่านกรณีศึกษา
เอฟบีโอคาทอลิกอันเกิดจากการปรับตัวของการท างานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ของศาสนจักรไทยมาเป็น
เวลากว่าครึ่งศตวรรษ 

ผู้วิจัยได้ตอบค าถามหลักของการวิจัยนั่นคือ การเกิดขึ้นของเอฟบีโอคาทอลิกที่ท างาน
กับกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่าง คชพ. ซึ่งในเวลานั้นฝ่ายคาทอลิกเองก็มีองค์กรที่ท างานพัฒนากลุ่ม
ชาติพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องคือ ศูนย์สังคมพัฒนา แล้วเหตุใด คชพ. จึงถือก าเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2532 จาก
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้เพ่ือตอบค าถามวิจัยและจากการวิจัยพบว่า ในส่วนแรก 
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์พัฒนาเอกชนที่มีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา องค์กรที่ท างานพัฒนา
ของคาทอลิกนั้นด าเนินการมาเป็นเวลานานและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ท างานอยู่ตลอดเวลา ทว่าการศึกษาและจัดประเภทองค์กรเหล่านี้ในประเทศไทยยังไม่ชัดเจนนักและ
ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร งานศึกษาเก่ียวกับองค์กรในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการศึกษาของ
ฝ่ายคาทอลิกเองและไม่แพร่หลายมากนัก ดังนั้น ความพยายามของผู้วิจัยที่จะแยกแยะ คชพ. ซึ่งเป็น
เพียงกรณีตัวอย่างหนึ่งของเอฟบีโอคาทอลิก เพ่ือให้เห็นคุณลักษณะที่แตกต่างจากทั้งเอ็นจีโอและ
แตกต่างจากองค์กรศาสนา ซึ่งสะท้อนการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกไทยในการท างานพัฒนา 
อาจกล่าวได้ว่า งานวิจัยนี้เป็นความพยายามแรกในการน ากรอบการวิเคราะห์รูปแบบองค์กรจาก
ต่างประเทศเข้ามาปรับใช้ เพ่ือช่วยยืนยันถึงแนวคิดและความเชื่อของฝ่ายคาทอลิกที่บ่อยครั้งการ
ท างานในรูปองค์กรที่แยกออกมาจากศาสนจักรมักถูกมองเหมารวมว่าเป็น “เอ็นจีโอ” ทว่า
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชื่อท้ังหลายต่างก็ยืนยันว่าพวกเขาแตกต่างออกไป 

ส่วนต่อมา เป็นความพยายามในการตอบค าถามวิจัยโดยการวิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้ คชพ. ถือก าเนิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งบริบทที่ผู้วิจัยน าเสนอนั้นไม่เพียงแต่สะท้อนให้
เห็นความพยายามปรับตัวของพระศาสนจักรคาทอลิกเพ่ือตอบรับกับสิ่งที่ต้องเผชิญในแต่ละช่วงเวลา 
ทว่ายังเปิดเผยให้เห็นสองด้านของเหรียญในการพัฒนากระแสหลักท่ีเป็นทั้งปัญหาและตัวต่อส าคัญใน
การแก้ปัญหาของพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้ ยังเปิดเผยให้เห็นว่าภายใต้แนวคิดและความเชื่ออัน
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เป็นหนึ่งเดียวของศาสนจักรก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไปได้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการเมือง
ภายในประเทศและความหวาดระแวงของสังคมพุทธที่มีต่อการปรับตัวของฝ่าคาทอลิก  ส าหรับ
ประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ามีผลต่อแนวทางและการปฏิบัติงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนบทของฝ่าย
คาทอลิกอยู่ไม่น้อย ดังนั้น หากมีการศึกษาต่อเนื่องในเชิงลึกน่าจะสามารถช่วยให้ความกระจ่างกับ
ความแตกต่างทางความคิดภายในศาสนจักรได้ ซึ่งการจะศึกษาเช่นนั้นได้จ าเป็นจะต้องรอช่วงเวลาที่
เหมาะสมและผู้ศึกษาที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายในได้ ที่ส าคัญคือ การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการ
สร้างความรู้ความเข้าใจมิใช่เพื่อเพ่ิมความแตกต่างมากยิ่งขึ้นไปอีก  

อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยตระหนักถึงทว่าไม่มีศักยภาพมากพอในการศึกษาให้ลึกซึ้งและ
เข้าถึงข้อมูลได้คือ ผู้น าองค์กรกับกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของ คชพ. ที่แม้ผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงในบทที่ 6 แต่ก็เป็นเพียงผิวเผินตามข้อมูลที่มีจะเอ้ืออ านวย จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ
หากในภายภาคหน้าจะมีผู้ท าวิจัยถึงบทบาทผู้น าองค์กรคาทอลิกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ในการ
ท างานและการตีความเทวศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางขององค์กร ไม่เฉพาะแต่องค์กรระดับย่อย แต่หมาย
รวมถึงภาพรวมของศาสนจักรคาทอลิกที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งที่น่าจับตามองเมื่อไม่นาน
มานี้ นั่นคือ การมีสันตะปาปาองค์ใหม่ที่เป็นเยสุอิต 

ส่วนสุดท้าย ส าหรับผลสัมฤทธิ์ในการท างานของ คชพ. ผู้วิจัยเน้นหลักฐานเอกสารชั้น
รองและค าบอกเล่าจากคณะท างานของ คชพ. เป็นหลัก เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องเอกสารขององค์กร 
กระนั้นก็ตาม จากข้อมูลที่มีได้เผยให้เห็นทั้งในส่วนที่เป็นผลส าเร็จและปัญหาที่ต้องแก้ไขของ คพช. 
แต่การวิเคราะห์นี้ก็มีข้อจ ากัดจากการที่ไม่ได้สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่มีปฏิกิริยา
เชิงบวกและเชิงลบต่องานของ คชพ. เนื่องด้วยข้อจ ากัดเชิงเวลาในการท าวิจัย ประกอบกับบุคคล
เหล่านี้ปัจจุบันผลัดเปลี่ยนไปด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และเอกสารจากฝ่าย คชพ. และพันธมิตร ซึ่งผู้วิจัยเองก็ตระหนักถึงข้อจ ากัดดังกล่าวดี และ
หวังว่าในอนาคตผู้วิจัยหรือผู้ทีส่นใจศึกษาจะได้มีโอกาสเติมเต็มในส่วนนี้ โดยการศึกษางานของ คชพ. 
จากแง่มุมของกลุ่มชาติพันธุ์หรือเจ้าหน้าที่รัฐ  

ท้ายที่สุด แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ศึกษาการปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกไทยจ านวนไม่
น้อยในระยะเวลา 10 ปี มานี้ ทั้งในส่วนการปรับตัวภายหลังการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 รวมถึงงาน
พัฒนาของ สคทพ. โดยเป็นการศึกษาทั้งมิติทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีทางการพัฒนา ส าหรับ
วิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยพยายามเติมเต็มภาพเฉพาะส่วนขององค์กรภายใต้สภาพระสังฆราชฯ ที่ท างาน
เฉพาะด้านและมีผลเชิงประจักษ์ในแง่การปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาในสังคมของศาสนจักรคาทอลิก 
แต่นี่เป็นเพียงกรณีเดียวเท่านั้น งานที่อยู่ในความดูแลของบุคลากรในศาสนจักรมีเป็นจ านวนมากทั้งท่ี
จัดว่าเป็นเอฟบีโอและที่ยากต่อการจัดจ าแนก ซึ่งสังคมแทบจะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ขององค์กรเหล่านี้ 
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หรืออาจกล่าวไปไกลกว่านั้นได้ว่า สังคมไทยส่วนใหญ่แทบไม่รับรู้กับปัญหาที่คนกลุ่มน้อยในสังคมต้อง
เผชิญ เหมือนกับที่ศาสนจักรตระหนัก นั่นท าให้งานของฝ่ายคาทอลิกจะรับรู้ในวงกว้างเฉพาะงานด้าน
การศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น พ้ืนที่การศึกษางานพัฒนาและงานอภิบาลของศาสนจักรและเอฟบีโอ
คาทอลิกยังคงเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจ เช่น งานด้านสิทธิสตรี ที่ปัจจุบันมีเอฟบีโอคาทอลิกที่
รับผิดชอบโดยตรงคือ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกสตรี เป็นต้น 



218 
 

 

 

รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
กรมการศาสนา. รายงานการศาสนา ประจ าปี 2543. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 2543. 

กฤตยา อาชวนิจกุล. “การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย.” ใน ประชากรและสังคม 2554 : 
จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย, 103–26. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. 

กาญจนา แก้วเทพ. มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา: พลังสร้างสรรค์ในชุมชนชนบท. กรุงเทพฯ: สภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2530. 

กุศล สุนทรธาดา. พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทยบนพ้ืนที่สูง: รายงานวิจัยหมายเลข3. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. 

ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. “ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาการเมืองใน
ภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย หน่วยที่ 8-15. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. 

ขวัญชีวัน บัวแดง. การเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง: กรณีศึกษาหมู่บ้านในอ าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่: รายงานการวิจัย. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. 

ข่ายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ และ โครงการจัดการทรัพยากรและการพัฒนา 
คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาชาวเขา, 2532. 

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม 12. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์คุรุสภา, 2516. 

จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. “พลวัตองค์กรพัฒนาเอกชนไทย.” ใน เอ็นจีโอ 2000, บรรณาธิการโดย 
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 61–86. เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพ่ือชุมชน) ฉบับที่ 11. กรุงเทพฯ: 
ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2542. 

จอนิ โอ่โดเชา. ก าพร้าขนนก. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา, 2547. 



219 
 

 

จามะรี เชียงทอง. “ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร: ศักยภาพและการต่อสู้ของท้องถิ่น.” ใน พลวัต
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: สถานการณ์ในประเทศไทย, 1–51. กรุงเทพฯ: ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. 

เจริญ อาทิตยา, อานันท์ กาญจนพันธุ์, ชูสิทธิ์ ชชูาติ, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ นงเยาว์ เนาวรัตน์. 
ประสบการณ์การพัฒนาแนวทางศาสนาและวัฒนธรรม: งานวิจัยประเมินผล ศูนย์สังคม
พัฒนาสังฆณฑลเชียงใหม่. เชียงใหม่: ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่, 2540. 

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 2528. 
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, และ วันวร จะนู, บรรณาธิการ. แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: 

สร้างสรรค,์ 2555. 
ชมรมศึกษาและวิจัยชาวเขา, บรรณาธิการ. วิจัยชาวเขา: 2512-2515. พระนคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2517. 
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, บ.ก. บันทึกลับ NGOs: ก าเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ. 

เชียงใหม่: คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ) 
สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543. 

ชูพินิจ เกษมณี. รายงานการศึกษานโยบายการอพยพชาวเขา: ทางออกในเขาวงกต กรณีศึกษา 
จังหวัดก าแพงเพชร. พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพ่ิมเติม]. เอกสารวิชาการ, ล าดับที่ สวข. 00-
39-08. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคม, 2530. 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. การเมืองของความปรารถนา. กรุงเทพฯ: บ้านพิทักษ์อักษร, 2555. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา: อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็น

อ่ืน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2554. 
เตือนใจ ดีเทศน์. แม่จัน สายน้ าที่ผันเปลี่ยน. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2543. 
ทวิช จตุวรพฤกษ์. เสียงจากคนชายขอบ ศักดิ์ศรีความเป็นคนของชาวลีซอ. เชียงใหม่: เครือข่ายชาติ

พันธุ์ศึกษา ศูนย์ภูมิภาคเพ่ือการศึกษาสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. 

ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา. การระดมทุน: กรณีศึกษาองค์การคริสต์ศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม, 2544. 

นาถฤดี นาครวาจา. โครงการวิจัยเรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนา: 

กรณีศึกษาสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา (ศูนย์พัฒนาสังคม) : รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 



220 
 

 

นิพจน์ เทียนวิหาร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ ไพบูลย์ วัฒนศิริรธรรม. ความรู้ท้องถิ่น: การจัดการความรู้สู่
การจัดการทางสังคม. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 2547. 

บงกช นภาอัมพร, บรรณาธิการ. คนไร้รัฐไร้สัญชาติใน...แม่อาย. เชียงใหม่: โครงการต่อยอดคลินิก
กฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิของบุคคล), 2552. 

บ ารุง บุญปัญญา. 3 ทศวรรษ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน. สุรนิทร์: โครงการหนังสือดอกติ้วป่า, 2549. 
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. 30 ชาติในเชียงราย. พระนคร: รวมสาส์น, 2496. 
บุญเทียน ทองประสาน. แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในงานพัฒนา. กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิกแห่งประเทศ

ไทยเพ่ือการพัฒนา, 2531. 
บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์. ศาสนาพลังพัฒนามนุษย์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์น, 2529. 
บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์. อยู่กับปวงประชา. กรุงเทพฯ: แผนกยุติธรรมและสันติ คณะกรรมการคาทอลิก

เพ่ือการพัฒนาสังคม, 2553. 
ประเวศ วะสี. พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 2530. 
ประเวศ วะสี. พุทธธรรมกับสังคม. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 2526. 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์. ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ. ธนบุรี: โรงพิมพ์ไทยเทอดธรรม, 2512. 
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, และ พรพนา ก๊วยเจริญ. ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง: ศึกษากรณีชุมชน

กะเหรี่ยงในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร. กรุงเทพฯ: โครงการฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2539. 
ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ. 5 คูณ 6 จากแม่อาย...สู่อันดามัน: เส้นทางสู่การมีสถานะบุคคล บน

ผืนแผ่นดินไทย. กรุงเทพฯ: โครงการขยายองค์ความรู้จากแม่อายสู่อันดามัน, 2552. 
ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, บรรณาธิการ. คนไร้รัฐไร้สัญชาติในรัฐไทย: เรื่องเล่าของเส้นทางสู่การมี “ตัวตน” 

บนแผ่นดินนี้. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550. 
พรพิมล ตรีโชติ. ไร้แผ่นดิน: เส้นทางจากพม่าสู่ไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2548. 
พระโสภณคณาภรณ์. แผนท าลายพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศิวพร, 2526. 
พ้อเลป่า. คนปกากะญอ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ปัจจุบัน, 2536. 
พันธ์สูรย์ ลดาวัลย์, ม.ล. “ชาวเขาในประเทศไทย.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาการเมืองใน

ภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย หน่วยที่ 8-15, 175–246. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. 

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคล
ธรรมดา: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพ่ิมเติม]. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2546. 



221 
 

 

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. สถานภาพของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
คณะวิจัยโครงการวิจัยชุดประเมินสถานภาพองค์ความรู้, 2541. 

มาลี สิทธิเกรียงไกร, บรรณาธิการ. แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 

ยศ สันตสมบัติ. “นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน.” ใน นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ 
ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน, บรรณาธิการโดย ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 1–36. 
เชียงใหม่: วิทอินดีไซน์, 2547. 

ยศ สันตสมบัติ. อ านาจ พ้ืนที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย. 
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551. 

ยุกติ มุกดาวิจิตร. อ่าน “วัฒนธรรมชุมชน” วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรม
ชุมชน. กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2548. 

รัตนาพร เศรษฐกุล, พิริยะ สีหะกุลัง และ อุทิศ ช านิบรรณการ. โครงการสิทธิชุมชนชาวเขาใน
ภาคเหนือของประเทศไทย: อดีตและปัจจุบัน: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. ชุดโครงการสิทธิ

ชุมชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน : การศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทาง
นโยบายสิทธิชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2544. 

ราชบัณฑิตยสถาน, บรรณาธิการ. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2548. 

ราชบัณฑิตยสถาน, บรรณาธิการ. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 

ราชบัณฑิตยสถาน, บรรณาธิการ. พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2549. 

ราชบัณฑิตยสถาน, และ ชาคริต ชุ่มวัฒนะ, บรรณาธิการ. ราชวงศ์แห่งมหาอ านาจยุโรปใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19: กษัตริย์และสมเด็จพระราชินีนาถ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2555. 

ลาเคละ จะทอ. เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า. เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. 

วศิน อิงคพัฒนากุล. “แนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในมิติสิ่งแวดล้อม.” ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้, 11/1-11/31. นนทบุรี: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. 



222 
 

 

วอลเดน เบลโล. โศกนาฏกรรมสยาม: การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่. แปลโดย 
สุรนุช ธงศิลา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542. 

สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, และ สุรพล มุละดา. จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า: อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ
องค์กรพัฒนาเอกชนไทย. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544. 

สมชาย ปรีชาศิลปกุล. ชายขอบนิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548. 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์. แผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร โดย คณะพระธรรมจาริก 

ระยะ 5 ปี (2536-2540). กรุงเทพฯ: นีลนาราการพิมพ์, 2535. 
สรินยา กิจประยูร, ชุติ งามอุรุเลิศ และ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, บรรณาธิการ. คู่มือ

ปฏิบัติการเพ่ือให้บุคคลมีสถานภาพทางกฎหมายที่ถูกต้อง. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, 2544. 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด, บรรณาธิการ. ผืนดิน สันติภาพ และชาติพันธุ์. เชียงใหม่: ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
เพ่ือแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง, 2549. 

สุลักษณ์ ศิวรักษ์. ศาสนากับการพัฒนา. ปาฐกถาซินแคลร์ ทอมป์สันอนุสรณ์ 9. กรุงเทพฯ: ประชาชน
, 2519. 

สุวรรณา สถาอานันท์. เทพยุทธแห่งยุคสมัย: เงินกับศาสนา. ปาฐกถาซินแคลร์ ทอมป์สัน. กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542. 

เสน่ห์ จามริก. สังคมไทยกับการพัฒนาที่ก่อปัญหา. กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2537. 
เสรี พงศ์พิศ, คมสัน หุตะแพทย์ และ รุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ, บรรณาธิการ. ค าสอนเพ่ือสังคม: สมณ

สารส าคัญของศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับการพัฒนาและสันติภาพ. กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิก
แห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2528. 

องค์การอมตธรรม, แปล. พระคริสตธรรมคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัยฉบับค้นคว้า.  พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554. 

องค์การอมตธรรม. พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย (ร่วมสมัย) ภาคพันธสัญญาใหม่. 
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550. 

อภิชาต ทองอยู่. ทัศนะว่าด้วยวัฒนธรรมกับชุมชน: ทางเลือกใหม่ของงานพัฒนา. กรุงเทพฯ: สายส่ง
ศึกษิต, 2527. 

อมรา พงศาพิชญ์, และ นิตยา กัทลีรดะพันธุ์, บรรณาธิการ. องค์กรให้ทุนเพ่ือประชาสังคมในประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. “ภาพรวมงานพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ.” ใน บันทึกลับ 
NGOs: ก าเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ, 24–62. เชียงใหม่: 



223 
 

 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ) สถาบันส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543. 

อัจฉรา สมแสงสรวง. ก้าวย่างแห่งงานพัฒนา : ชีวิตและงานของพระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เฟ่ืองฟ้า, 2544. 

อานันท์ กาญจนพันธุ์. ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม: การทะลุกรอบและกับดักของ
ความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548. 

อานันท์ กาญจนพันธุ์. “พหุวัฒนธรรมในบริบทของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม.” ใน รัฐ
ชาติและชาติพันธุ์, บรรณาธิการโดย ส านักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, 1–90. 
เชียงใหม่: ส านักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่, 2551. 

อานันท์ กาญจนพันธุ์. วัฒนธรรมกับการพัฒนา: มิติของพลังที่สร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538. 

อุทัย ดุลยเกษม. วัฒนธรรมส าหรับองค์กรพัฒนาเอกชนกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. 
กรุงเทพฯ: สถาบันสยามศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2533. 

เอนก นาคะบุตร. จุดเปลี่ยนการพัฒนาชนบทและองค์กรพัฒนาเอกชนไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา, 2533. 

 
บทความวารสาร 
 
กองบรรณาธิการ. “เรื่องจากปก: ชาวเขา....ชนเผ่า.” สังคมพัฒนา, ฉ. 3 (2536): 13–23. 
กองบรรณาธิการ. “สิทธิ เสริภาพ และสิ่งที่รออยู่เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสัญชาติ.” ชนเผ่าพ้ืนเมือง 

11, ฉ. 22 (2548). 
กาญจนา แก้วเทพ. “โครงการฝึกอบรมผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของชุมชน (ผสจ.) แม่ริม เชียงใหม่.” 

สังคมพัฒนา, ฉ. 3 (2533): 24–46. 
กาญจนา แก้วเทพ. “หนึ่งทศวรรษธนาคารข้าว.” สังคมพัฒนา, ฉ. 5–6 (2530): 21–33. 
กาญจนา แก้วเทพ, ศรชัย วิจิตรพร และ อริยา เศวตามร์. “การด ารงอยู่ของชุมชน: กระบวนการต่อสู้

และการพัฒนา.” สังคมพัฒนา, ฉ. 5 (2533): 32–43. 
ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์, และ โชติสา ขาวสนิท. “ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองของคาทอลิกในกระบวนการ

สร้างภาวะความทันสมัยของไทย.” วารสารธรรมศาสตร์ 28, ฉ. 1 (2552): 41–66. 
ชุติ งามอุรุเลิศ. “มหาอ านาจ...กรมการปกครอง.” ชนเผ่าพ้ืนเมือง 10, ฉบับที่ 20 (2547): 73–79. 



224 
 

 

ประสิทธิ์ ลีปรีชา. “พหุวัฒนธรรมนิยมจากรากหญ้า: ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชนพื้นเมือง
และชาติพันธุ์ในประเทศไทย.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25, ฉ. 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556): 59–106. 

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. “วาทกรรมว่าด้วยชาวเขา.” วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฉ. 
11 (2541): 92–135. 

รุจน์ หาเรือนทรง, และ พรภิรมณ์ เชียงกูล. “การปรับตัวของศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2508-2525.” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 36, ฉ. 2 (2553): 87–
101. 

สุชาดา เสโส. “จากป่าชุมชนถึงสัญชาติไทยก าแพงแห่งเสรีภาพของชนภูเขา.” ศิลปวัฒนธรรม 20, ฉ. 
12 (ตุลาคม 2542): 78–84. 

อภิชาต ทองอยู่. “การวิเคราะห์ชุมชนในงานพัฒนา.” สังคมพัฒนา, ฉ. 11 (2526): 9–29. 
 
บทความหนังสือพิมพ์ 
 
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ. “ชาวเขา: เหยื่อแห่งการพัฒนา.” เนชั่นสุดสัปดาห์, 13-19 สิงหาคม 2541, 31.  
ชูพินิจ เกษมณี. “ชาวเขากับข้อกล่าวหาเรื่องป่า.” เนชั่นสุดสัปดาห์, 21-27 มกราคม 2542, 23.  
“ไม่พอใจวิจารณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวเขา จ.ม.ลึกลับขู่ฆ่ายกครัว นิธิ เอียวศรีวงศ์.” มติชน, 31 

กรกฎาคม 2542, 1,19. 
 
วิทยานิพนธ์ 
 
จิรภา พฤกษ์พาดี. “ทฤษฎีการพัฒนาของคาทอลิกไทยหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง.” วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 
เจษฎา โชติกิจภิวาทย์. “การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการจัดการไร่หมุนเวียนของชาวปกา

เกอญอในจังหวัดเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. 

ตุลวัตร์ พานิชเจริญ. “การกล่อมเกลาทางสังคมในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวเขาเผ่า
กระเหรี่ยง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2536. 



225 
 

 

นงนภัส เพ่ิมมิตร. “การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัด
เชียงราย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546.  

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์. “การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ‘ชาวเขา’ ในสังคมไทยระหว่าง
ทศวรรษ 2420 ถึง ทศวรรษ 2520.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 

เพียงจิต เทียนย้อย. “การเปลี่ยนศาสนาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (สะกอ) ในหมู่บ้านภาคเหนือของ
ประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.  

ยุกติ มุกดาวิจิตร. “การก่อตัวของกระแส วัฒนธรรมชุมชน ในสังคมไทย, พ.ศ. 2520-2537.” 
วิทยานิพนธ์, สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. 

รุจน์ หาเรือนทรง. “พัฒนาการศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. 

วินัย บุญลือ. “ทุนทางวัฒนธรรมและการช่วงชิงอ านาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนชาวปกาเกอะญอ.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. 

ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์. “กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์และการปรับเปลี่ยนบทบาทหญิงชายในชุมชนป
กาเกอะญอ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2543. 

สุริยา  สมบูรณ์. “กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขต
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย.” ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548. 

สุวรรณนี เข็มเจริญ. “สิทธิในการศึกษาของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. 

อภิชิต ลายสนิทเสรีกุล. “ปัญหาการเพ่ิมและจ าหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านตามระบบ
กฎหมายไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2550. 

อะซามะ ฉินหมี. “ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซู
คนหนึ่ง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. 



226 
 

 

อาทิตย์ วงศ์อทิติกุล. “ชาวดอยไร้สัญชาติกับอัตลักษณ์: ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านพญา
ไพรเล่ามา จังหวัดเชียงราย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549. 

เอกชัย ปิ่นแก้ว. “การเมืองเรื่อง ‘สัญชาติไทย’: ความคลุมเครือของพรมแดนแห่งรัฐและพรมแดนแห่ง
สิทธิมนุษยชน: กรณีปัญหาสัญชาติชาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
“เกี่ยวกับเสมสิกขาลัย.” เสมสิกขาลัย. http://semsikkha.org/tha/about-us/about-us (สืบค้น

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์. “ประวัติองค์กร.” คณะกรรมการ

คาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์. 
http://www.cegthai.org/web/index.php?name=aboutus (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2558). 

“คุณพ่อไมเกิ้ล วินัย บุญลือ.” สังฆมณฑลเชียงใหม.่ http://www.cmdiocese.org/web/data/170 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559). 

“คุณพ่ออีจีนุส บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา.” สังฆมณฑลเชียงใหม่. 
http://www.cmdiocese.org/web/data/190 (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559). 

“โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน) จังหวัดก าแพงเพชร.” ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.). 
http://www.rdpb.go.th/rdpb/visit3/20-50project/50project_18_1.html (สืบค้น
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559). 

“โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก จ.เชียงใหม่.” ส านักงาน กปร. 
http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?option=com_content&view=
article&id=171&Itemid=155 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559). 

“จากขุนเขา ยอดดอย คืนถิ่น คุณพ่อเจริญ นันทนาการ อธิการบ้าน (เตรียม) เณร.” คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือพระสงฆ์. 
http://thaipriest.cbct.net/interviewpriest2012/charoen_nuntakarn_2012/charoe
n_nuntakarn_2012.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559). 



227 
 

 

“จิตตาภิบาล.” LOUIS MARIE DE MONTFORT CHURC. 
https://louismariebangkae.wordpress.com/2012/10/05/จิตตาภิบาล (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

“ช่องทางสนับสนุน.” เสมสิกขาลัย. http://semsikkha.org/tha/support/howtosupport (สืบค้น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 

ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา. “50 ปีแห่งพระพรและชุมชนแห่งความเชื่อกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญเซซีลีอา 
ห้วยต้นนุ่น.” สังฆมณฑลเชียงใหม.่ http://www.cmdiocese.org/th/c-
news/dailynews/751-751 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559). 

“ปฏิทินกิจกรรม เป็นมิตรกับความตาย.” เสมสิกขาลัย. 
http://semsikkha.org/tha/schedules/schedule/general/icalrepeat.detail/2016/1
0/29/176/-/font-color-ff0000-font (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 

“ประวัติศาสตร์พระศาสนจักร.” อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 
http://www.catholic.or.th/archive/historyxa/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559). 

“ประสิทธิ์ ลีปรีชา.” ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
http://soc-dev.soc.cmu.ac.th/dr-prasit (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559). 

“เป็นมิตรกับความตาย.” เสมสิกขาลัย. http://semsikkha.org/tha/index.php/about-
us/course/general/577-befriend-death (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559). 

“พันธกิจ.” มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย. 
http://www.worldvision.or.th/about_ministry.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2559). 

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. “แลกเปลี่ยนกับคุณอภิชาต นักศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขา ชนบทศึกษาและการพัฒนา ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.” GotoKnow. 
https://www.gotoknow.org/posts/581744 (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559). 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. “โครงการวิจัยสร้างสานึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ 
จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน.” KUforest. 
https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1431070000&B
udgetYear=2014 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559). 

“รู้จักสันติวนา.” สันติวนา. http://www.santiwana.org/Knowus1.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2559). 



228 
 

 

วิชัย โภคทวี. “ประวัติคุณพ่อวิชัย โภคทวี ผู้บุกเบิกและก่อร่างสันติวนา.” สันติวนา. 
http://www.santiwana.org/fvichai.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559). 

เว็บมาสเตอร์สังฆมณฑลเชียงใหม่. “การแพร่ธรรมกับชาวปกาเกอะญอ.” สังฆมณฑลเชียงใหม่. 
http://www.cmdiocese.org/th/_/ethnic/karen/38-2011-12-11-16-30-15?start=1 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559) 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. “การสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการทาไร่หมุนเวียนของชุมชนเผ่า
กะเหรี่ยง.” ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย. 
http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/research_detail.php?id=378 (สืบค้น
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559). 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย. “แผนภูมิแสดงการบริหารองค์กรของสภา
พระสังฆราชฯ.” สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย. 
http://www.cbct.net/PDF_Files/ChartCBCT.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557). 

 
บทสัมภาษณ์ 
 
กิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม,่ 26 พฤษภาคม 2558.  
จอนิ โอ่โดเชา. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, หมู่บ้านหนองเต่า, 24 พฤษภาคม 2558.  
ชวัลวิทย์ รุ่งโรจน์พสุธา. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์พระจิตเจ้า แม่สรวย, 5 

พฤศจิกายน 2558.  
ชุติ งามอุรุเลิศ และ สรินยา กิจประยูร. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์คาทอลิกพระจิต

เจ้า แม่สรวย, 5 พฤศจิกายน 2558 
ปุหลุ บุญลือ. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านห้วยตอง, 23 พฤษภาคม 2558. 
นิพจน์ เทียนวิหาร. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนา และ

วัฒนธรรมชุมชน, 9 พฤศจิกายน 2558.  
บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 26 

พฤษภาคม 2558.  
ประสิทธิ์ รุจิรัตน์. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 

20 เมษายน 2559. 
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14 ตุลาคม 2558.  



229 
 

 

ไพรัช ศรีประเสริฐ. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
, 20 เมษายน 2559.  

วิชัย โภคทวี. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านเซเวียร์, 6 มกราคม 2559. 
วินัย บุญลือ. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน, 27 เมษายน 2558. 
ศรีมา ทุ่งเมืองทอง. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, บ้านห้วยอีค่าง, 23 พฤษภาคม 2558. 
สนั่น สันติมโนกุล. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, แม่สอด, 31 กรกฎาคม 2559. 
สุนทร วงศ์จอมพร. สัมภาษณ์โดย พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร, สังฆมณฑลเชียงใหม่, 27 พฤษภาคม 

2558. 
 

เอกสารต้นฉบับและเอกสารไม่ตีพิมพ์ 
 
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์. ประวัติศาสตร์คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์ 

(ฉบับร่าง). (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
นิพจน์ เทียนวิหาร. สรุปวิวัฒนาการในการท างานตามนโยบายช่วยเหลือเกื้อกูลจากประสบการณ์ของ 

สคทพ. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 
 
Books and Book Articles 
 
Amin, Samir. Theory Is History. Cham: Springer International Publishing, 2014. 
Bates, Robert H., ed. Toward a Political Economy of Development: A Rational Choice 

Perspective. Berkeley: University of California Press, 1988. 
Berry, Sara S. No Condition Is Permanent: The Social Dynamics of Agrarian Change in 

Sub-Saharan Africa. Madison, Wis: University of Wisconsin Press, 1993. 
Beyer, Peter. Religion and Globalization. Theory, Culture & Society. London: Sage 

Publications, 1994. 
Bradbury, Steve. “Mission, Missionaries and Development.” In Handbook of Research 

on Development and Religion, edited by Matthew Clarke, 413–29. 
Cheltenham, U.K: Edward Elgar, 2013. 

Buzan, Barry, and Richard Little. International Systems In World History: Remaking the 
Study of International Relations. New York: Oxford University Press, 2000. 



230 
 

 

Casanova, José. “Introduction.” In Public Religions in the Modern World, 1–10. 
Chicago: University of Chicago Press, 1994. 

Casanova, José. “Secularization, Enlightenment, and Modern Religion.” In Public 
Religions in the Modern World, 11–39. Chicago: University of Chicago Press, 
1994. 

Chantana Banpasirichote. “Civil Society Discourse and the Future of Radical 
Environmental Movements in Thailand.” In Civil Society in Southeast Asia, 
edited by Hock Guan Lee, 234–64. Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 2004 

Clarke, Gerard, Timothy M. Shaw, and Michael Jennings, eds. Development, Civil 
Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular. 
New York: Palgrave Macmillan, 2008.  

Davies, Thomas Richard. NGOs: A New History of Transnational Civil Society. London: 
Hurst & Company, 2013. 

Deneulin, Séverine, and Masooda Bano. Religion in Development: Rewriting the 
Secular Script. London: Zed Books, 2009. 

Elawat Chandraprasert. “The Impact of Development on the Hilltribes of Thailand.” 
In Development or Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast Asia, 
edited by Don McCaskill and Ken Kampe, 61–82. Chiang Mai, Thailand: 
Silkworm Books, 1997. 

Gawin Chutima. “Funding for NGOs in Thailand: The Politics of Money in the 
Nonprofit Sector.” In The NGO Way: Perspectives and Experiences Form 
Thailand, 61–98. Bangkok: Institute of Developing Economies, Japan External 
Trade Organization, 2004. 

Haynes, Jeffrey. Religion and Development: Conflict or Cooperation? Basingstoke, 
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007. 

Hjelm, Titus. “Religion and Social Problems Three Perspectives.” In Religion and 
Social Problems, 1–11. Routledge Advances in Sociology 56. New York: 
Routledge, 2011. 



231 
 

 

Hulme, David. “Reinventing the Third World State: Service Delivery and the Civic 
Realm.” In The Internationalization of Public Management, edited by Willy 
McCourt and Martin Minogue. Edward Elgar Publishing, 2001. 

James, Rick. “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs Define and 
Operationalise Their Faith.” Praxis Paper. Oxford: International NGO Training 
and Research Centre (INTRAC), February 2009. 

Jennings, Michael. “‘Do Not Turn Away a Poor Man’*: Faith-Based Organizations and 
Development.” In Handbook of Research on Development and Religion, 
edited by Matthew Clarke, 359–375. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 
2013. 

Keyes, Charles F. Who Are the Lue? Revisited: Ethnic Identity in Laos, Thailand and 
China. Massachusetts: Center for International Studies, Massachusetts Institute 
of Technology, 1992. 

Keyes, Charles F. “Why the Thai Are Not Christians: Buddhist and Christian Conversion 
in Thailand.” In Conversion to Christianity: Historical and Anthropological 
Perspectives on a Great Transformation, edited by Robert W. Hefner, 259–83. 
Berkeley: University of California Press, 1993. 

Kothari, Uma, ed. A Radical History of Development Studies: Individuals, Institutions 
and Ideologies. Cape Town: Zed Books Ltd, 2005. 

Koya, Nobuko. “The Folk Mediccine Revival Movement in Northern Thailand: The 
Exercise of Healer’s Capacities and Legitimization of Healing Practices.” In 
Communities of Potential: Social Assemblages in Thailand and Beyond, 63–
84. Bangkok: Silkworm Books, 2016. 

Laffey, Alice L. “Love the Stranger; Remember When You Were Stranger in Egypt.” In 
Ethnicity, Nationality and Religious Experience, edited by Peter C. Phan, 31–
45. Lanham, Md: University Press of America, 1995. 

Leach, Edmund Ronald. Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin 
Social Structure. London: Athlone Press, 1954. 



232 
 

 

Lewis, David. “Nongovernmental Organizations, Definition and History.” In 
International Encyclopedia of Civil Society, 1056–1062. New York: Springer US, 
2010. 

Lewis, David, and Nazneen Kanji, eds. Non-Governmental Organizations and 

Development. London ; New York: Routledge, 2009. 
Marshall, Katherine, and Lucy Keough, eds. Finding Global Balance: Common Ground 

Between the Worlds of Development and Faith. Washington, D.C: World Bank 
Publications, 2005. 

McCarthy, James. An Englishman’s Siamese Journals 1890-1893. Bangkok: Siam Media 
International, 1985. 

McCaskill, Don. “From Tribal Peoples to Ethnic Minorities: The Transformation of 
Indigenous Peoples: A Theoretical Discussion.” In Development or 
Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast Asia, edited by Don 
McCaskill and Ken Kampe, 26–60. Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1997. 

McCrudden, Christopher. “Faith-Based Non-Governmental Organizations in the Public 
Square.” In The Changing Nature of Religious Rights Under International Law, 
185–210. New York: Oxford University Press, 2015.  

Paeth, Scott R. Exodus Church and Civil Society. Burlington: Ashgate, 2008. 
Patya Saihoo. The Hill Tribes of Northern Thailand: A Study. Bangkok: SEATO Cultural 

Programme 1962-1963, 1970. 
Phan, Peter C. “Ethnicity, Experience and Theology: An Asian Liberation Perspective.” 

In Ethnicity, Nationality and Religious Experience, edited by Peter C. Phan, 
255–287. Lanham, Md: University Press of America, 1995. 

Prebisch, Raúl, Nations Unies, and Commission économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes. The Economic Development of Latin America, and Its 
Principal Problems [by Pr. Raul Prebisch, October 1949]. Lake Success: New 

York : United Nations, Department of economic affairs, 1950. 
Robert, G. Lamar, and Ronald D. Renard, eds. Data Requirements for Highland and 

Farming System Development. Chiang Mai: Payap Research Center, 1986. 



233 
 

 

Scott, James C. Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human 
Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1999. 

Shigetomi, Shinichi, Kasian Tejapira, Apichart Thongyou, and Japan External Trade 
Organization, eds. The NGO Way: Perspectives and Experiences from 
Thailand. ASEDP 69. Chiba, 2004. 

SJ, John W. O’Malley. The Jesuits: A History from Ignatius to the Present. Maryland: A 
Sheed & Ward Book, 2014. 

Sommart Sukonthaphathipak. “Recollections of the Hill Tribes.” In Development or 
Domestication?: Indigenous Peoples of Southeast Asia, edited by Don 
McCaskill and Ken Kampe, 61–82. Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books, 1997. 

Swart, Ignatius. The Churches and the Development Debate: Perspectives on a 
Fourth Generation Approach. AFRICAN SUN MeDIA, 2006. 

Tanabe, Shigeharu. “Introduction: Communities of Potential.” In Communities of 
Potential: Social Assemblages in Thailand and Beyond, 1–20. Bangkok: 
Silkworm Books, 2016. 

Tapp, Nicholas. Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of Northern Thailand. 
Singapore: Singapore University Press, 1989. 

Turner, Mark MacDonald, and David Hulme. Governance, Administration and 
Development: Making the State Work. Basingstoke: Macmillan Press, 1997. 

Watts, Michael. “Liberating Political Ecology.” In Liberation Ecologies: Environment, 
Development, Social Movements, edited by Michael Watts and Richard Peet, 
3–47. London: Routledge, 2004. 

Wijeyewardene, Gehan, ed. Ethnic Groups across National Boundaries in Mainland 
Southeast Asia. Social Issues in Southeast Asia. Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1990. 

Wilde, Melissa J. Vatican II: A Sociological Analysis of Religious Change. Princeton: 
Princeton University Press, 2007. 

Winzeler, Robert L. “Religion, Society, and the State.” In The Peoples of Southeast 
Asia Today: Ethnography, Ethnology, and Change in a Complex Region, 179–
202. Plymouth: AltaMira Press, 2011. 



234 
 

 

Winzeler, Robert L. “Religious Conversion on the Ethnic Margins.” In The Peoples of 
Southeast Asia Today: Ethnography, Ethnology, and Change in a Complex 
Region, 203–219. Plymouth: AltaMira Press, 2011. 

Winzeler, Robert L. The Peoples of Southeast Asia Today: Ethnography, Ethnology, 
and Change in a Complex Region. Lanham: AltaMira Press, 2011. 

Wolfe, Marshall. Elusive Development. London; Atlantic Highlands, N.J: Zed Books 
Ltd, 1995. 

 
Articles 
 
Berger, Julia. “Religious Nongovernmental Organizations: An Exploratory Analysis.” 

Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 14, 
no. 1 (March 2003): 15–39. 

Bielefeld, Wolfgang, and William Suhs Cleveland. “Defining Faith-Based Organizations 
and Understanding Them Through Research.” Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly 42, no. 3 (June 1, 2013): 442–467. 

Chia, Edmund. “ASIAN CHRISTIANITY: The Postcolonial Challenge of Identity and 
Theology.” Compass 46, no. 1 (March 2012): 9–13. 

Clarke, Matthew, and Vicki-Anne Ware. “Understanding Faith-Based Organizations: 
How FBOs Are Contrasted with NGOs in International Development 
Literature.” Progress in Development Studies 15, no. 1 (January 1, 2015): 37–
48. 

Deneulin, Séverine, and Carole Rakodi. “Revisiting Religion: Development Studies 
Thirty Years On.” World Development 39, no. 1 (January 2011): 45–54. 

Ferris, Elizabeth. “Faith-Based and Secular Humanitarian Organizations.” International 
Review of the Red Cross 87, no. 858 (June 2005): 311–325. 

Hackworth, Jason. “Compassionate Neo-Liberalism?: Evangelical Christianity, the 
Welfare State, and the Politics of the Right.” Studies in Political Economy, no. 
86 (2010): 83–108. 



235 
 

 

 Kajimbwa, Monsiapile. “NGOs and Their Role in the Global South.” International 
Journal of Not-for-Profit Law, no. 9 (2006): 58–64. 

Kiely, Ray. “The Last Refuge of the Noble Savage? A Critical Assessment of Post-
Development Theory.” European Journal of Development Research 11, no. 1 
(June 1999): 30–55. 

Najam, Adil. “Understanding the Third Sector: Revisiting the Prince, the Merchant, and 
the Citizen.” Nonprofit Management and Leadership 7, no. 2 (December 1, 
1996): 203–219. 

Rakodi, Carole. “Religion and Development: Subjecting Religious Perceptions and 
Organisations to Scrutiny.” Development in Practice 22, no. 5–6 (August 1, 
2012): 621–633. 

Strate, Shane. “An Uncivil State of Affairs: Fascism and Anti-Catholicism in Thailand, 
1940–1944.” Journal of Southeast Asian Studies 42, no. 1 (2011): 59–87. 

Tomalin, Emma. “Thinking about Faith-Based Organisations in Development: Where 
Have We Got to and What Next?” Development in Practice 22, no. 5–6 
(August 1, 2012): 689–703. 

Warner, Rick, and Wabash College. “In Search of Indigenous History on the Mission 
Frontier: A New Look at a Jesuit Perspective.” World History Bulletin, no. 30 
(October 2014): 22–25. 

 
Electronic Media 
 
Drexhage, John, and Deborah Murphy. “Sustainable Development: From Brundtland 

to Rio 2012.” United Nations. 
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-
6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf (Accessed August 4, 2016). 

“History.” Catholic Social Teaching. 
http://www.catholicsocialteaching.org.uk/principles/history/ (Accessed 
February 24, 2016). 



236 
 

 

Jesuit Conference of Asia Pacific. “Indigenous Ministry.” Jesuit Conference of Asia 
Pacific. http://sjapc.net/what-we-do/indigenous-ministry (Accessed July 7, 
2015). 

McCrudden, Christopher. “Faith-Based Non-Governmental Organizations in the Public 
Square.” Social Science Research Network. 
http://papers.ssrn.com/abstract=2474234 (Accessed October 25, 2015). 

“Obituary: Archbishop Helder Camara.” The Independent. 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-archbishop-
helder-camara-1115091.html (September 2, 1999). 

Orjala, Paul R. “Assimilating Ethnic and Other Minorities into the Local Church.” 
Church of the Nazarene. 
http://nazarene.org/files/docs/Assimilating%20Ethnic%20and%20Other%20Mi
norities%20into%20the%20Local%20Church.pdf (Accessed April 6, 2016). 

 
Theses 
 
Komart Chuengsatiansup. “Living on the Edge: Marginality and Contestation in the Kui 

Communities of Northeast Thailand.” Ph.D. diss, Harvard University, 1998. 
 
Newspapers 
 
“700 Hmong Now Official Thai Citizens.” The Nation (Thailand), August 8, 2004. 
“Thailand: First Group of Chiang Rai Ethnic Shans given Thai Nationality.” Thai Press 

Reports (Thailand), January 26, 2006. 
“Thailand: Stateless Minorities Struggle for Recognition, Services in Thailand.” Thai 

Press Reports (Thailand), January 7, 2011. 
 
 
 
 



237 
 

 

Etc. 
James, Rick. “What Is Distinctive About FBOs? How European FBOs Define and 

Operationalise Their Faith.” Praxis Paper. Oxford: International NGO Training 
and Research Centre (INTRAC), February 2009. 

Winzeler, Robert L. “Religious Conversion on the Ethnic Margins of Southeast Asia.” In 
Living on the Margins: Minorities and Borderlines in Cambodia and Southeast 
Asia. Siem Reap, 2008.



 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

ภาคผนวก 



238 
 

 

ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบสอบถามเพือ่ก าหนดสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง 

โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 แบบสอบถามทั้งหมดมาจาก สรินยา กิจประยูร, ชุติ งามอุรุเลิศ และ คณะกรรมการ

คาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, บรรณาธิการ, คู่มือปฏิบัติการเพ่ือให้บุคคลมีสถานภาพทางกฎหมายที่
ถูกต้อง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, 2544). 
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ภาคผนวก ข 
ประเภทของกลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ2 

 
 

ล ำดับ 
 

ข้อเท็จจริงของบุคคล 
 

รหัส 
สถำนะ
ตำม

กฎหมำย 

แนวทำงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ 

1 บุคคลที่มสีัญชาตไิทยโดยมีบตัรประจ าตัว
ประชาชน และทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) แล้ว 

ท มีสัญชาติ
ไทย 

ไม่จ าเป็นต้องให้ความ
ช่วยเหลือใด ๆ แต่ ให้ดูว่ามี
บุตรที่ยังไม่มีช่ือในทะเบียน
บ้านหรือไม ่

23 บุคคลที่เกิดในประเทศไทยและบดิาหรือมารดาคน
ใดคนหนึ่ง มีบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียน
บ้าน (ท.ร. 14) แล้ว 

พ  
 
 
 
 
 
 
 
 

มีสัญชาติ
ไทย 

 
แยกการช่วยเหลือเป็น 

 - บุตรมีสตูิบัตร  ยื่นค าร้องขอแก้ไขรายการใน
สูติบัตรและขอเพิ่มช่ือบุตรลง
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) 

 - บุตรไมม่ีสตูิบัตรและอายุไมเ่กิน 15 ปี  ขอแจ้งเกิดเกินก าหนดและ
ขอเพิ่มชื่อบุตรลงในทะเบียน
บ้าน (ท.ร. 14) ของบิดาหรือ
มารดา 

 - บุตรที่ไม่มสีูติบตัรและอายเุกิน 15 ปี โดยมี
เอกสารพสิูจน์ตน 

 ขอเพิ่มชื่อบุตรลงในทะเบียน
บ้าน (ท.ร. 14) ของบิดาหรือ
มารดา  

 - บุตรที่ไม่มสีูติบตัรและอายเุกิน 15 ปี โดยไมม่ี
เอกสารพสิูจน์ตน 

 ขอเพิ่มชื่อบุตรลงในทะเบียน
บ้าน (ท.ร. 14) ของบิดาหรือ
มารดา โดยอาจอ้างพยาน
บุคคลยืนยัน หรือตรวจ DNA 
เพื่อยืนยันความเป็นบดิา
มารดาและบตุร 

                                           
2 การจัดแบ่งประเภทนี้ผู้วิจัยหยิบยกมาจาก สรินยา กิจประยูร, ชุติ งามอุรุเลิศ และ 

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, บรรณาธิการ, คู่มือปฏิบัติการเพ่ือให้บุคคลมีสถานภาพทาง
กฎหมายที่ถูกต้อง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือกลุ่มชาติพันธุ์, 2544), 68-71. 

3 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบส านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 4 ว่าด้วยการควบคุมทะเบียน
ราษฎร ตอนที่ 1 การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเข้าใขทะเบียน ข้อ 94, ข้อ 97, ข้อ 103 และ
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2535 
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ล ำดับ 

 
ข้อเท็จจริงของบุคคล 

 
รหัส 

สถำนะ
ตำม

กฎหมำย 

แนวทำงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ 

34 บุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดยบิดาหรือมารดาเกดิ
ในประเทศไทย และยังไมไ่ด้รับการลงรายการ
สัญชาตไิทย 

 
 

 
 
 
ส 

 
 

 
 

มีสัญชาติ
ไทย 

ยื่นค าร้องขอลงรายการ
สัญชาติ ตามระเบียบส านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการลง
รายการสถานะบุคคลบน
พื้นที่สูง พ.ศ. 2543 

 - มีเอกสารพสิูจน์การเกิดของตนเองและของบิดา
หรือของมารดาชัดเจน 

ไม่ต้องน าสบืพยานบุคคล
เพื่อพิสูจน์สถานที่เกดิของ
บิดาหรือมารดา 

 - มีเอกสารพสิูจน์การเกิดของตนเองแต่ไม่มี
เอกสารพสิูจน์การเกิดของบิดาและมารดา 

น าสืบพยานบุคคลเพื่อพิสูจน์
สถานท่ีเกิดของบิดาหรือ
มารดา 

4 บุคคลที่เกิดประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2535 โดยบิดาและมารดาเกดิในไทย แต่ปู่ย่า
และตายายไม่ได้เกิดในประเทศไทย 

 
ม 

 
ต่างด้าว 

- ไม่ไดส้ัญชาติไทย5 
- ขอแปลงสัญชาติไทย 
- ขอสัญชาติไทยตามสาม ี

5 บุคคลที่เกิดในประเทศไทย โดยบดิาและมารดา
ไม่ได้เกิดในประเทศไทย 

ข   แยกการช่วยเหลือเป็น 

                                           
4 กรณีของกลุ่ม “ส” มีข้อยกเว้น คือ 
 1) หากบิดาเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาที่เสีย

สัญชาติไทยตาม ปว. 337 (กลุ่ม ข 2) และบุคคลนั้นได้เกิดในช่วง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 บุคคลนั้นจะกลายเป็นกลุ่ม “ข 2” อย่างไรก็ตาม กรณีบุคคลบนพ้ืนที่สูงหาได้
น้อยมากท่ีได้จดทะเบียนสมรสกัน 

 2) หากบิดาเป็นบุคคลที่เสียสัญชาติไทยตาม ปว. 337 (กลุ่ม “ข 2) และได้แต่งงาน
โดยไม่ได้จดทะเบียนกับมารดาที่เป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และบุคคลนั้นได้เกิดในช่วง 14 
ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 บุคคลนั้นกลายเป็นกลุ่ม “ข 2”  

5 ก าลังอยู่ในกระบวนการขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สัญชาติไทยแก่บุคคลกลุ่มนี้ (ในช่วง 
พ.ศ. 2544 – ผู้วิจัย) 
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 - เกิดก่อนวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515  
 
 
 
 

ข 1 

 
 

 
 
 

ต่างด้าว 

1) เสียสัญชาติไทย ใหยื่นค า
ร้องขอใบส าคัญประจ าตัวคน
ต่างด้าว6 แล้ว 
 - ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
หรือ 
 - ขอสัญชาติไทยตามสาม ี
2) เสียสัญชาติไทย7 
 
 
 
 
 

 
ล ำดับ 

 
ข้อเท็จจริงของบุคคล 

 
รหัส 

สถำนะ
ตำม

กฎหมำย 

แนวทำงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ 

 - เกิดตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จนถึง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25358   
  1) มีชื่อในแบบพิมพ์ประวัติบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 
  2) มีชื่อในแบบพิมพ์ทะเบียนประวัติผู้พลัดถิ่น
สัญชาติพม่าเข้ามาก่อนวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 
  3) มีชื่อในทะเบียนประวตัิเนปาลอพยพ 
  4) มีชื่อในทะเบียนประวตัิจีนฮ่ออิสระ ข 2 

 
 
 

ข2 

 
 
 

ต่างด้าว 

- ไม่ไดส้ัญชาติไทย แตม่ีมติ
คณะรัฐมนตรีให้สญัชาติตาม 
มาตรา 7 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. 
2535 ให้ยื่นค าร้องขอมี
สัญชาตไิทย9 
- ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
- ขอสัญชาติไทยตามสาม ี

6 บุคคลที่ไม่ได้เกิดในประเทศ แต่ปจัจุบันไดเ้ดิน
ทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

ต 
 

 
 

แยกการช่วยเหลือเป็น 

                                           
6 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 

พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 มาตรา 8 
7 ก าลังอยู่ในกระบวนการขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สัญชาติไทยแก่บุคคลกลุ่มนี้ (ในช่วง 

พ.ศ. 2544 – ผู้วิจัย) 
8 เกิดหลังวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 มีสถานะเป็นอย่างเดียวกัน แต่คณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีมติให้สัญชาติไทย (ในเวลานั้น พ.ศ. 2544 – ผู้วิจัย) 
9 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 

พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ทวิ และมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543 (ต้องเป็นกรณีท่ีบุตร
ของบุคคลที่สามารถได้รับใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวตามโครงการให้สถานะคนต่างด้าว คือ อพยพ
เข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528) 
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 - กรณีเดินทางเข้ามาก่อนวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 
252810 
  1) ถือบัตรประจ าตัวบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 
  2) ถือบัตรประจ าตัวผู้ผลัดถิ่นสญัชาติพม่า 
  3) ถือบัตรเนปาลอพยพ 
  4) ถือบัตรจีนฮ่ออิสระ 

 
 
 
 
ต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
ต่างด้าว 

ยื่นค าร้องขอสถานะคนเข้า
เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
และสิทธิอยู่ถาวรในประเทศ
ไทย ตามโครงการใหส้ถานะ
คนต่างด้าว 
- กรณีเดินทางเข้ามาหลัง
วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 
จนถึงวันท่ี 15 กันยายน 
พ.ศ. 2542 

   1) มีชื่อในทะเบียนประวตัิชุมชนบนพื้นที่สูงตาม
แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2  
 
 
  2) ไม่มีช่ือในทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูง
ตามแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี 2 เนื่องจากตกส ารวจ 

 
 
ต 2 

- มมีติคณะรัฐมนตรลีงวันท่ี 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยช่ัวคราว 
- ขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน
บ้าน (ท.ร. 13)11 

 - กรณีเดินทางเข้ามาหลังวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 
2542   

ต 3  ส่งกลับประเทศของตนเอง 
ตามหลักกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง ยกเว้นกรณีลีภ้ัย
ความตาย12 

 
ความหมายของอักษรย่อ 
 ท หมายถึง ไทย 
 พ หมายถึง เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
 ส หมายถึง ลงรายการสัญชาติไทย 
 ข หมายถึง ขอใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือขอสัญชาติไทย 
 ต หมายถึง ต่างด้าว 
 

                                           
10 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 17 และ

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 มาตรา 7 
11 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และระเบียบส านัก

ทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 4 ว่าด้วยการควบคุมทะเบียน
ราษฎร ตอนที่ 1 การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านข้อ 105 

12 ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ข้อ 14 (1) และอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ข้อ 22 ที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
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    ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาว พรรณ์ทิพย์ เพ็ชรวิจิตร 
วันเดือนปีเกิด 4 มีนาคม 2533 

ต าแหน่ง - 
ทุนการศึกษา (ถ้ามี) 2557: ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-

สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 11 
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