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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหและอภิปรายการ
ทํางานพัฒนาสังคมของปญญาชนคาทอลิกของสภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา โดยอาศัยกรอบแนวคิดปญญาชนคาทอลิก
ที่ไดจากการผสมผสานแนวคิดวาดวยปญญาชนของอันโตนิโอ กรัมชี่ 
และแนวคิดวาดวยประกาศกของพระศาสนจักรคาทอลิก บทความนี้ใช
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพไดแก การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณเปน
หลัก 

ขอคนพบหลักที่ไดจากการศึกษาก็คือ แนวคิดการพัฒนา
ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เปนผลสืบเนื่องจากการทํางานของสภา
คาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาการทํางานดังกลาวเปนการ
ขับเคลื่อนของปญญาชนคาทอลิกที่ไดประยุกตแนวคิดสําคัญในการ
ดํ า เ นิ นกิ จกร รมการพัฒนาร วมกั บปร ะชา ชน ในบ ริบท ขอ ง
ทองถิ่น กระบวนการดังกลาวน้ีสะทอนหลักการของสภาสังคายนาสากล
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Catholic Intellectuals and Thai Social Development 

Jirapa Prukpadee, Vira Somboon 

Abstract 

This article aims to analyze and discuss Catholic 
Intellectuals’ development work of the Catholic Council of 
Thailand for Development. The analysis relied on a 
conceptual framework of the Catholic Intellectual which 
combined Antonio Gramsci’s concept of the intellectual 
and the Catholic Church’s concept of the prophet. It 
employed a qualitative research method comprising both 
documentary research and interview. 

The main findings of this study is the development 
idea of Religions and Community Cultures Approach deriving 
from the works of the Catholic Council of Thailand for 
Development.  These works were advanced by Catholic 
Intellectuals who applied key development ideas to actual 
practices in cooperation with the people in local contexts. 
This process reflected the principles of the Second Vatican 
Ecumenical Council and Integral Human Development 
which aimed at making development activities truly well-
rounded in terms of both the body and the soul. 

Keywords: Catholic Intellectual, The Second Vatican 
Ecumenical Council, Integral Human 
Development 
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1.  บทนํา 

เมื่อกลาวถึงการศึกษาเรื่องการพัฒนาสังคมในประเทศไทย
มักจะตองคิดถึงหรือไดรับการเอยถึงวาเปนบทบาทของรัฐที่มีเปาหมาย
เพื่อมุงพัฒนาคนใหกินดีอยูดี พัฒนาสังคมใหเจริญ บทบาทของรัฐที่วา
นั้นก็มีการศึกษากันอยูหลายประเด็น ประเด็นหน่ึงที่คอนขางเปนที่สนใจ
คือ “การบริหารการพัฒนา” ที่มุงเนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองใหเปนสมัยใหมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 
ซึ่งจะมีการศึกษาอยูหลายรูปแบบ เชน ที่มาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
การนําแผนไปปฏิบัติของหนวยงานตางๆ การติดตามการประเมินผล
ของแผนฯ รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาในประเด็นเหลาน้ีมุงเนนไปที่การดําเนินงานหรือบทบาทของ
รัฐเปนหลัก โดยที่ยังมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาจากฝายอื่นที่อยูนอก
ภาครัฐคอนขางนอย 

นอกจากการศึกษาการพัฒนาในประเด็นการบริหารการพัฒนา
แลว ยังมีการศึกษาการพัฒนาอีกหลายประเด็นที่นาสนใจ ไดแก 
การศึกษาการเคลื่อนไหวหรือขบวนการประชาชนผูเสียประโยชนจาก
การพัฒนาของรัฐ การศึกษาเรื่องความขัดแยงในการใชทรัพยากร
ระหว างรั ฐกับชุ มชน และการศึกษาถึ งความ เสื่ อมโทรมของ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ประเด็นสําคัญที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ 
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการพัฒนา โดยสวนมากจะเปนการแปลและเรียบ
เรียงแนวคิดทั้งทฤษฎีกระแสหลักและแนวคิดวิพากษทฤษฎีการพัฒนา
กระแสหลักเพื่อใหผูสนใจหรือผูที่ตองการศึกษาไดเรียนรูทําความเขาใจ 

อยางไรก็ตามในทามกลางประเด็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาที่
กลาวมาทั้ งหมดนี้ยั งขาดแงมุมที่มีอยูจริง ในกระบวนการพัฒนา
สังคมไทยอยู นั่นคือ บทบาทของกลุมคนหรือองคกรที่อยูภายนอกรัฐ 
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และไมใชผูที่เสียประโยชนจากการพัฒนา กลาวคือ องคกรศาสนาตางๆ
ที่กระจายตัวอยูทั่วทุกมุมโลก ซึ่งไดมีบทบาทในการชวยเหลือเพื่อน
มนุษยมาอยางยาวนาน โดยมีบทบาทสําคัญ 5 ประการไดแก 1) การ
ตอสูกับความยากจน 2) การจัดหาบริการสาธารณประโยชน 3) การเปน
ศูนยรวมของความไววางใจของประชาชน 4) การดํารงอยูทามกลาง
ชุมชน และ 5) การวางหลักการทางศีลธรรมและจริยธรรมใหกับสังคมที่
ตองเผชิญปญหาตางๆ (Haynes, 2007: 16-18) 

ไมเพียงบทบาทขององคกรศาสนาเทานั้น จําเปนตองมี
การศึกษาบุคลากร ซึ่งเปนผูทํางานพัฒนาหลักโดยเฉพาะบุคลากรของ
สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา (Catholic Council of 
Thailand for Development) ซึ่งเปนองคกรภายใตสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย (Catholic Bishops’ Conference of 
Thailand)1 โดยไดจัดตั้งขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2516 มีหนาที่รับผิดชอบงาน
ดานพัฒนาสังคมอยางเปนทางการของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย (The Catholic Church in Thailand) โดยทําการศึกษา
สภาพความจริงในสังคมไทยเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
และสอดคลองกับสังคมไทยตามเจตนารมณแหงสภาสังคายนาสากล
วาติกัน ครั้งที่ 2 (ค.ศ.1962-1965 หรือ พ.ศ.2505-2508) 

การศึกษาสภาพความเปนจริงในสังคมไทยตามแนวทางของ
สภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 สงผลใหเกิดแนวคิดการพัฒนาที่
สําคัญ คือ แนวคิดศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งผูมีบทบาทหลักใน
การดําเนินการคือ บุคลากรในระดับผูบริหารที่ เปนผูนําของสภา
คาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยังเปนประเด็นที่ไมคอยมี
                                                             
1สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนฝายบริหารสูงสุดของพระ 
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
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การศึกษา ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของ
บุคลากรดังกลาว ซึ่งเปนผูท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานพัฒนา
สังคมจนกอรูปความคิดเปนแนวทางการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม
ชุมชนขึ้น โดยมีที่มาและปจจัยการเกิดแนวทางดังกลาวจากแนวคิดการ
พัฒนาของศาสนาที่มาจากภายนอกสังคมไทย และไดมีการปรับ
ประยุกตแนวคิดใหเขากับสังคมไทย ซึ่งเปนวิธีการที่แตกตางจากภาครัฐ
ที่นําแนวคิดและหลักการพัฒนาจากตางประเทศมาใชดําเนินการโดยไม
มีการปรับเปลี่ยน ดังจะเห็นไดจากเนื้อหาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ฉบับที่ 1 เปนตนมา 

หลักคิดภายนอกของคาทอลิกที่กลาวนี้คือ หลักการพัฒนา
มนุษยและสังคมของสภาสังคายนาสากลวาติกันครั้งที่ 2 (The Second 
Vatican Ecumenical Council) ซึ่งจัดขึ้นในระหวางปค.ศ. 1962-
1965 หรือ พ .ศ . 2505-2508 โดยเฉพาะจากเอกสารสําคัญคือ 
ธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ (The Constitution on 
the Modern World, Gaudium et Spes) ที่ไดกลาวถึงหนาที่ของ
คริสตชนในแงมุมใหมคือ การรับผิดชอบตอโลกหรือการรับใชเพื่อน
มนุษย โดยการทําตนเปนเพื่อนมนุษย ตามคําสอนของพระเยซูเจาที่วา 
"ทุกครั้งที่ทานทําใหแกพี่นองที่ต่ําตอยที่สดุของเราคนใดคนหน่ึงก็เทากับ
ทําใหแกเราเอง" (Bamrungtrakul and Duhart, 1968: 49-50) หรือ
อาจกลาวไดวา หนาที่ของคริสตชนคือ การมีชีวิตรวมทุกขรวมสุขกับ
มนุษย หรือการมีบทบาทดานสังคมของพระศาสนจักร 

การมีบทบาทดานสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกนั้นตอง
อาศัยหลักการสําคัญ ซึ่งผูเขียนสรุปจากเอกสารของสภาสังคายนาสากล
วาติกัน ครั้งที่ 2 ได 6 ประการไดแก 
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1) การใหความสําคัญกับประวัติศาสตร หลักการนี้ไดแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธชัดเจนระหวางพระศาสนจักรกับโลกในมุมมองทาง
ประวัติศาสตร เนื่องจากตามหลักความเชื่อของคาทอลิก พระเจาไดทรง
เปดเผยหลักความเชื่อแกมนุษยในประวัติศาสตรของโลก รวมถึงยัง
แสดงใหเห็นถึงความยินดี และกระตือรือรนที่จะสงเสริมวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและความกาวหนาของพระศาสนจักรและการยอมรับ
ประวัติศาสตรยังไดกอใหเกิดความรวมมือระหวางโลกกับพระศาสนจักร 
กลาวคือ โลกไดใหแนวทางตางๆกับพระศาสนจักร และพระศาสนจักร
สามารถชวยโลกได (Wostyn,1990: 56) 

2) ความหมายใหมของพระศาสนจักร เปนการขยายขอบเขต
ของความหมายเดิมที่ไปไกลกวาโครงสรางที่มีการบังคับบัญชา กลาวคือ 
เปนเรื่องความสัมพันธภายในพระศาสนจักร พระศาสนจักรเปนชุมนุม
ของการมีสวนรวม โดยผูเปนสมาชิกดําเนินชีวิตดวยการติดตามความรัก
และความจริง สมาชิกเหลานั้นก็คือ ประชากรของพระเจา และ
ประชากรของพระเจาน่ีเองที่เปนความหมายใหมของพระศาสนจักร ซึ่ง
ไดรวมมนุษยทุกคนเขาสูการเปนประชากรของพระเจา ดังนั้นทุกคนจึงมี
ความเทาเทียมกัน (Wostyn,1990: 46-47) 

3) การทํางานรวมกันระหวางนักบวชและฆราวาสในพระ 
ศาสนจักรเปนหลักการเพิ่มบทบาทสําคัญของฆราวาส โดยใหฆราวาสมี
สวนรวมในการเผยแพรศาสนา และการนําหลักความเชื่อไปใชใน
ชีวิตประจําวันท้ังชีวิตสวนตัวและการทํางาน รวมทั้งสงเสริมใหฆราวาส
ริเริ่มทํากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ (เสรี, 2545: 105) 

4) การอานหรือการวินิจฉัยสัญญาณแหงกาลเวลาเปนสิ่งสาํคญั
ที่แสดงใหเห็นถึงการสื่อสารระหวางพระเจากับมนุษย เพราะมนุษยจะ
รับรูถึงการเปดเผยของพระเจาผานเหตุการณตางๆในการเปลี่ยนแปลง
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ดานตางๆของโลก ดังนั้นพระศาสนจักรจึงจําเปนตองวิเคราะหและ
ตีความสิ่งตางๆ รอบตัวเพื่อที่จะจัดการและตอบสนองความตองการของ
มนุษย (Wostyn, 1990: 55-56) 

5) การปรับตัวสูวัฒนธรรมทองถิ่นมีที่มาจากการศึกษาและ
เผยแพรหลักความเชื่อและคําสอนสมัยแรกๆที่เนนถึงความเหมาะสมตอ
ชุมชนตอบสนองตอวัฒนธรรมและสิ่ งแวดลอมของยุคสมัย การ
ตอบสนองตอวัฒนธรรมนี้ยังเปนการดําเนินชีวิตตามแบบพระเยซูที่ใช
ชีวิตผูกพันกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมชองมนุษยดวยความเคารพ 
เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้น ซึ่งตรงกับหลักความเชื่อเรื่อง
การบังเกิดมาเปนมนุษยของพระเยซู (Incarnation) โดยมีสาระสําคัญ
คือ การมีชีวิตอยูในวัฒนธรรมของชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ (เสรี, 2527: 
232) 

6)  กา รเ สวนา เป นรู ปแบบที่ เ หมาะสมในการดํ า เ นิ น
ความสัมพันธระหวางโลกกับพระศาสนจักร ซึ่งเปนการพูดคุยกันดวย
ความเคารพตอศักดิ์ศรีและเสรีภาพของมนุษย (ไกร, 1999: 49-51) โดย
มีจุดประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจและการยอมรับ รวมถึงการสงเสริม
ความรัก ความเมตตาและความไววางใจระหวางกัน (ไกร, 1999: 56-
57) 

นอกจากนี้การเสวนายังชวยใหพบความจริงตางๆ และความ
คิดเห็นของผูอื่นที่จะชวยใหพระศาสนจักรมีความรูมากขึ้น รูจักปรับตัว
ใหเขากับสภาพการณของทองถิ่น (ไกร, 1999:58-59) รวมถึงยังเปน
วิธีการที่มีประโยชนในดานการทํางานพัฒนาสังคมของพระศาสนจักร 
กลาวคือ ทําใหพระศาสนจักรไดเรียนรูแบบแผนมนุษยทั้งที่เปนคาทอลิก
และไมไดเปน เพื่อที่จะไดนําคําสอนมาวินิจฉัยและตอบคําถามแกมนุษย
ใหเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงทําใหความเชื่อทางศาสนาสามารถอยู
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รวมกับองคความรูวิชาการที่กาวหนาได (Bamrungtrakul and 
Duhart, 1968: 87,126) 

หลักการทั้งหกประการนี้ นอกจากจะเปนผลของประเด็นที่
อภิปรายในสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 และยังไดกลายมาเปน
หลักการสําคัญในการพัฒนามนุษยและสังคม เนื่องจากหลักการทั้งหมด
นี้ ไดชี้ใหเห็นความสําคัญรวมกันประการหนึ่งคือ พระศาสนจักรใหความ
สนใจมนุษยและโลก รวมทั้งยุติการยึดตนเองเปนศูนยกลางและ
เปาหมายเหมือนที่เคยเปนในอดีต ดวยเหตุนี้แนวทางสําคัญที่กลาวมานี้
จึงเปนเสมือนการชี้แนะการปฏิบัติใหแกบุคลากรของสภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา เพื่อใชเปนแนวทางในการทํางานพัฒนา 
โดยนํามาปรับใชเพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพความ
เปนจริงในสังคมไทยนอกจากนี้แนวคิดเรื่องการมีบทบาทดานสังคม 
โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนามนุษยของสภาสังคายนาสากลวาติกันครั้งที่ 2 
ยังมีอิทธิพลตอเอกสารอื่นๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในระยะเวลา
ตอมาดวย นั่นคือ สมณสาสนการพัฒนาประชาชาติ (On the 
Development of Peoples, Populorum Progressio) ซึ่งมีเนื้อหา
สาระสําคัญ ดังนี้ 

"การพัฒนาที่แทจริงคือ การทําใหมนุษยเปน
มนุษยที่ครบถวนสมบูรณโดยการสงเสริมความดีงาม
ใหแกมนุษยทุกคน และไมแบงแยกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ออกจากตัวมนุษยไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรม การพัฒนามนุษยดังกลาวนี้เปนการ
พัฒนามนุษย แตละคนและมนุษยชาติ ไวด วยกัน 
เนื่องจากพระศาสนจักรเชื่อวา เปนพระประสงคของ
พระเจาที่ทําใหมนุษยพัฒนาตนเองโดยสมบูรณ ซึ่งมิใช
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การที่มนุษยเลือกทําตามใจตนเอง แตเปนการทําตาม
พระประสงคของพระเจาที่ไดมอบหมายตอเพื่อนมนุษย
เพื่อนําไปสูความสัมพันธอันดีระหวางมนุษยกับพระ
เจา" (เสรี, รุงโรจน และคมสัน, 2528: 71) 

อาจกลาวไดวาบทบาทดานสังคมของพระศาสนจักรที่ไดรับ
อิทธิพลจากสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 คือ การพัฒนามนุษย
ทั้งครบ ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญคือ "หลักการพัฒนา 2 ขอ คือ 1.ตองมี
ลักษณะครบคือ Complete, Integral ทั้งหมดครบสมบูรณ แตละคน
พัฒนาครบทุกมิติ การพัฒนาบุคคล กาย ปญญา สังคม จิตใจ การ
พัฒนาของมนุษยชาตทิั้งหมด และ 2. การพัฒนาเพื่อสันติภาพ โดยสรุป 
แตละคนไดรับการพัฒนาครบทุกมิติ และครบทุกคน" (สภาคาทอลิก
แหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ม.ป.ป.: 28) ซึ่งการพัฒนามนุษยตาม
แนวทางดังกลาวนี้เปนจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เนื่องจากการทํางาน
พัฒนาหรืองานดานสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยกอนสภา
สังคายนาสากลวาติกันครั้งที่ 2 มีลักษณะที่เปนการทํางานภายใน
สถาบันตางๆ ไดแก โรงเรียน โรงพยาบาล และเปนการชวยเหลือใน
ลักษณะของการสงเคราะห หรือการบริจาคใหเปลาโดยแตละงานมี
เนื้อหาและสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) งานดานการศึกษา เปนการทํางานดานสังคมในรูปแบบการ
ดําเนินงานโดยสถาบัน คือ โรงเรียน ซึ่งเปนงานที่พระศาสนจักร
คาทอลิกมีสวนรวมในการสรางความทันสมัยใหกับประเทศไทยโดยมี
หนาที่จัดหาและเอาใจใสทางดานการศึกษาทั้งเด็กชายและเด็กหญิง 
(หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, สืบคนออนไลน: เมษายน 
2552) 
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2) งานมุงเนนปรับปรุงสภาพความเปนอยูของแตละทองถิ่น 
เชน การจัดซื้อเครื่องทําไฟขนาดใหญ การทํานํ้าดิบใหเปนน้ําประปาใน
หมูบานทาแรฯ จ.สกลนคร และจัดหาที่ดินทํากินสําหรับผูยากไร
(บาทหลวงอันดูรวสําราญ, 2543: 59-60) เปนตน 

3) งานดานอ่ืนๆ เชน การเยี่ยมเยียนประชาชนตามบาน การ
รักษาโรค การสงเสริมอาชีพการสรางสถานสงเคราะหเพื่อชวยคนยากไร 
คนพิการ และคนดอยโอกาส (ปรีชา, 2531: 131 และ 144-145) 

การทํางานดานสังคมหรือพัฒนาในชวงกอนสภาสังคายนา
สากลวาติกัน ครั้งที่ 2 จึงเปนการทํางานที่มุงชวยเหลือคนในระยะสั้น 
ตอบสนองความจําเปนตามสภาวการณ โดยไมไดคํานึงถึงความยั่งยืน 
หรือผลในระยะยาวที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังไมไดคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางผูใหและผูรับอีกดวย กลาวคือ ความสัมพันธก็เปนไปในลักษณะ
ไมเทาเทียมกัน เพราะฝายหนึ่งเปนผูให ซึ่งอยูในลักษณะที่เหนือกวาอีก
ฝายที่เปนผูรับเสมอ 

ดังนั้น การศึกษาเรื่องการพัฒนามนุษยและสังคมของคาทอลิก
นี้มีเปาหมายเพื่อชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทํางานดาน
สังคม กลาวคือ จากการทํางานในลักษณะสงเคราะหและบริจาคในชวง
กอนสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 มาสูการพัฒนามนุษยและ
สังคมในชวงหลังสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 และยังเปนการ
ชี้ให เห็นวา แมศาสนาคาทอลิกจะเปนศาสนาที่มาจากภายนอก
สังคมไทยและยังเปนที่นับถือของประชาชนไทยสวนนอย แตก็ได
ตระหนักถึงหนาที่ของตนทั้งในแงของศาสนิกชนและพลเมืองที่มีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศโดยการประยุกตหลักธรรมทางศาสนาเพื่อรับ
ใชเพื่อนมนุษยในสังคม การศึกษาการพัฒนามนุษยและสังคมของ
คาทอลิกจะศึกษาผานบทบาทการทํางานของบุคลากรในสภาคาทอลิก
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แหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา โดยจะศึกษาในฐานะท่ีบุคลากรนั้นเปน
ปญญาชน โดยอาศัยกรอบแนวคิดปญญาชนคาทอลิก ซึ่งมาจากการ
ผสมผสานแนวคิดปญญาชนอินทรีย (Organic Intellectual) ของ 
Antonio Gramsci และแนวคิดประกาศก (Prophet) โดยแตละ
แนวคิดมีสาระสําคัญดังนี้ 

 ปญญาชนอินทรีย หรือปญญาชนกาวหนา เปนแนวคิดสําคัญ
ในทฤษฎีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมของกรัมชี่ สําหรับกรัมชี่แลว
ปญญาชนอินทรียมีลักษณะ ไดแก  

 1) ปญญาชนอินทรียไมไดมีลักษณะพิเศษหรืออิสระจากกลุม
คนตางๆเนื่องจากบอเกิดความคิดและการทําหนาที่ของปญญาชนนั้น
ลวนมาจากความสัมพันธในสังคมจะมีความแตกตางบางก็เพียงเล็กนอย
ตามความถนัดเฉพาะ 
 2) คนทุกคนสามารถเปนปญญาชนได แตจะมีเพยีงบางคนท่ี
ทําหนาที่เปนปญญาชนเนื่องจากการดําเนินชีวิตประจําวันน้ันลวน
เกี่ยวของกับความคดิทั้งสิ้น (Hoare and Geoffrey and Smith, 
2008: 3) 

 3) ตองมีชีวิตที่มีความสัมพันธใกลชิดกับมวลชน กอใหเกิด
ความรูสึกรวมเกี่ยวพันกับมวลชนที่ทํางานดวย (สมบัติ, 2525: 68) 

หนาที่สําคัญของปญญาชนอินทรีย มีหลายประการไดแก 

1) การใหการศึกษาแกผูนํา มุงเนนการสรางการเติบโตของ
จิตสํานึกในหมูชนในฐานะที่พวกเขาเปนผูสรางประวัติศาสตร(สมบัติ, 
2525: 38) 
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2) คอยชวยเหลือใหชนชั้นกรรมาชีพเกิดจิตสํานึกในตัวเองใน
ลักษณะวิพากษวิจารณ (สมบัติ, 2525: 59) ขจัดปญหาจิตสํานึกที่
ขัดแยง (สมบัติ, 2525: 59 และ 108) 
 3) ทําใหชนชั้นกรรมาชีพตระหนักวาหนาที่และผลประโยชน
ของตนไมไดมีเพียงแคเศรษฐกิจแตมีในดานการเมืองและสังคมดวย 
 4) ตองทําใหผลประโยชนของชนชั้นกรรมาชีพเปนผล 
ประโยชนของสวนรวมดวย 
 5) จัดตั้งคนและวัตถุเพื่อชวยใหระบบการผลิตในยุคของตน
ดํารงสืบตอไปได (สมบัติ, 2525: 59) 
 6) ชวยทําใหกลุมคนที่กระจัดกระจายในสังคมใหรวมตัวเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน เปนกลุมสังคมและวัฒนธรรม (สมบัติ, 2525: 62 
และ 108) 
 7) ฟนฟูสงเสริมชีวิตทางจริยธรรมและสติปญญา รวมถึงการ
สรางทฤษฎีที่สอดคลองกับการปฏิบัติ (สมบัติ, 2525: 66) หรือการปรับ
วัฒนธรรมใหสอดคลองกับชีวิตทางปฏิบัติ (สมบัติ, 2525:108) 
 8) เปนสื่อกลาง คอยผลักดันใหกลุมนํามวลชนผสานเขา
ดวยกันภายในองคกรรวม และมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง (สมบัติ, 
2525: 67) 

9) ตองดําเนินการตอสูทางวัฒนธรรม เพื่อนํามวลชนเขาไป
ผสานวัฒนธรรมปฏิวัติของประชาชน (สมบัติ, 2525: 69) 
 10) เปนผูนําหลักการและปญหาที่มวลชนหยิบยกขึ้นมาจาก
กิจกรรมทางปฏิบัติมาสรางขึ้นเปนระบบ และคอยใหความหมายแก
กิจกรรมที่มวลชนทําอยู (สมบัติ, 2525: 108) หรือกลาวใหงายคือ 
ปญญาชนเปนผูทําใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันของทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ ซึ่งเปนหัวใจของการเปลี่ยนแปลง (สมบัติ, 2525: 109) 
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 11) สงเสริมใหเกิดปญญาชนที่เปนตัวแทนโดยสายเลือดของ
ชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งมีความผูกพันอยูกับการตอสูและความใฝฝนของ
พวกเขา(สมบัติ, 2525: 69) เนื่องจากชนชั้นกรรมาชีพไมมีฐานเศรษฐกิจ
ที่แข็งแกรงพอท่ีจะสรางปญญาชนของตนไดเหมือนอยางชนชั้นนายทุน 
ดังนั้นจึงตองทําการยึดอํานาจรัฐเพื่อจะสรางฐานเศรษฐกิจที่จะ
กอใหเกิดปญญาชนของชนชั้นกรรมาชีพเองได (สมบัติ, 2525: 77-78) 
การสรางปญญาชนของชนชั้นกรรมาชีพเปนการสรางปญญาชนใหมที่มี
ความหมายและลักษณะที่สําคัญคือ การผสานแรงงานกายเขากับ
แรงงานสมอง และเปนผูท่ีมีความรูความสามารถทางวัฒนธรรม (สมบัติ, 
2525:114-115) ดวยเหตุนี้เพื่อจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม
จําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางมวลชนกับปญญาชนที่ไมไดมา
จากชนชั้นกรรมาชีพ 

อยางไรก็ตามในการศึกษาทําความเขาใจแนวคิดปญญาชน
อินทรียจะตองศึกษาควบคูกันไปกับแนวคิดสังคมพลเรือน หรือประชา
สังคม (civil society) เนื่องจากสําหรับกรัมชี่แลวไมมีปญญาชนที่เปน
อิสระหรือเอกเทศ ดังนั้นในการศึกษาแนวคิดก็เชนกัน จําเปนตองศึกษา
ถึงความสัมพันธระหวางปญญาชนอินทรียและสังคมพลเรือน รวมถึง
แนวคิดเรื่องสงครามเพื่อแสวงหาฐานที่มั่น (war of position) และ
แนวคิดการครองความเปนใหญ (hegemony) ดวย แนวคิดตางๆ
เหลานี้มีความสัมพันธกันดังนี้ 

กรัมชี่ไดใหความหมายและความสําคัญของสังคมพลเรือนวา 
ปริมณฑลของทุกสิ่งทุกอยางที่รัฐไมมีอํานาจผูกขาด หรืออาจจะเรียกได
งายคือ ภาคเอกชนของรัฐนั่นเอง สังคมพลเรือนนี้เปนสวนหนึ่งของ
โครงสรางสวนบนที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลง (สุรพงษ ใน 
สมบัติ, 2525: 166) และเปนแหลงรวมความสัมพันธระหวางอุดมการณ
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และวัฒนธรรม เปนที่มาของกิจกรรมทางศีลธรรม ปญญา จิตสํานึก 
อุดมการณ และปญญาชนรวมทั้งยังเปนเวทีในการตอสูระดับอุดมการณ
ระหวางชนชั้นหลัก (fundamental class) และชนชั้นที่มุงครองความ
เปนใหญในสังคม กรัมชี่ไดยกตัวอยางสังคมพลเรือน เชน วงการ
สื่อสารมวลชน การศึกษา ศาสนาตางๆ ฯลฯ รวมทั้งสังคมพลเรือนยัง
เปนปจจัยชี้ขาดในการครองความเปนใหญ และในสังคมพลเรือนให
ความสําคัญกับความยินยอม หรือการยอมรับ (consent) (สุรพงษ ใน 
สมบัติ, 2525: 164-165) 

จากนิยามและความสําคัญของสังคมพลเรือนสะทอนใหเห็นวา 
หากปญญาชนและมวลชนตองการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจะตองเขา
ไปตอสูในดานความคิดหรืออุดมการณในสังคมพลเรือน โดยการเขาไป
ในสังคมพลเรือนดังกลาวนั่นก็คือ การทําสงครามเพื่อแสวงหาฐานที่มั่น
ในระยะยาวเพื่อสรางใหเกิดความยินยอม (สมบัติ, 2525: 49) จน
นําไปสูการครองความเปนใหญ ดังนั้นหากตองการครองความเปนใหญ
จะตองอาศัยการตอสูทางความคดิ ความเชื่อ หรือวัฒนธรรมในสังคมพล
เรือน เนื่องจากสังคมพลเรือนเปนเหมือนปอมปราการที่ปกปองการ
โจมตีทั้งหลาย (สมบัติ, 2525: 90) ตอรัฐหรือชนชั้นหลักที่ยึดครองความ
เปนใหญ ดังนั้นหากตองการทําลายการครองความเปนใหญและเสนอ
อุดมการณของชนชั้นหลักใหมขึ้นจะตองกระทําการในพื้นที่ของสังคม
พลเรือน เนื่องจากสังคมพลเรือนเปรียบเสมือนโครงสรางอันแข็งแกรง
ภายในรัฐ ขณะที่รัฐเปนเสมือนคูที่ลอมรอบสังคมพลเรือนไว (สมบัติ, 
2525: 95)และในการครองความเปนใหญมีขั้นตอนที่สําคัญคือ “...การ
คืบหนาจากการที่เนนผลประโยชนทางเศรษฐกิจไปสูขั้นที่เนนจริยธรรม
และการเมือง...ทําใหพวกเขายืนยันไดวา ผลประโยชนของตนคือ 
ผลประโยชนของทุกคน” (สมบัติ, 2525: 83) 
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 โดยสรุปแลว แนวคิดปญญาชนอินทรีย  แนวคิดสงคราม
แสวงหาฐานที่มั่น แนวคิดสังคมพลเรือน แนวคิดการครองความเปน
ใหญและความยินยอม เปนแนวคิดที่สัมพันธกัน กลาวคือ ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมจําเปนตองสรางความยินยอมในการครองความเปน
ใหญ ซึ่งเปนหนาที่ของปญญาชนอินทรีย หรือปญญาชนกาวหนา ซึ่งจะ
ทําหนาที่ในการเสนออุดมการณใหมอันเปรียบไดกับการทําสงคราม
แสวงหาฐานที่มั่นในพื้นที่สังคมพลเรือน เมื่ออุดมการณใหมไดรับการ
ยอมรับจึงจะสามารถครองความเปนใหญในรัฐได 

 ลําดับตอมาเปนแนวคิดประกาศก เปนแนวคิดของศาสนา
คาทอลิกท่ีมีบทบาทและหนาที่คลายคลึงกับแนวคิดปญญาชนอินทรีย
ของกรัมชี่ กลาวคือ เปนผูที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพระเจา โดยมี
หนาที่สําคัญตามที่พระเจาไดมอบหมายให ไดแก การอบรม สั่งสอน 
ตักเตือน อธิบายเกี่ยวกับเรื่องศาสนา สังคมหรือการเมืองทั้งในเรื่อง
สวนตัวและสวนรวมใหประชาชนไดรับรู รวมถึงการกระทําอื่นๆ อยูบน
ฐานความเชื่อเรื่องพระเจา คําพูดหรือการกระทําจะเกี่ยวของกับอดีต 
ปจจุบัน และอนาคต โดยเฉพาะสถานการณในยุคของตนเอง เพื่อให
ประชาชนเปลี่ยนแปลงตนเองใหสามารถคืนดีกับพระเปนเจาดวยการ
สํานึกผิดและปฏิบัติตามบทบัญญัติพระเจา (เสรี, 2531: 7-8) 

ปญญาชนคาทอลิก 

แนวคิดปญญาชนอินทรียและประกาศกขางตนนี้เมื่อนํามา
ผสมผสานกันจะไดจุดรวมที่สําคัญมากนั่นคือ การมุงเปลี่ยนแปลงคน
และสังคมโดยใหความสําคัญกับการศึกษาเพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
สภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นโดยเขาไปรวมงานหรือดําเนินชีวิตกับ
ประชาชน ซึ่งใหความสําคัญกับวัฒนธรรมทั้งในทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ รวมถึงชี้ใหเห็นผลประโยชนของประชาชนที่มีอยูทั้งในดาน
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เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการยกระดับจาก
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมาสูการใหความสําคัญทางดานจิตใจหรือ
จริยธรรม ซึ่งมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแกไขสภาพ
ความเปนอยูในชีวิตประจําวันใหดีขึ้นกลาวคือเปนการทําใหมนุษย
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเปน
มนุษยสําหรับปญญาชนคาทอลิกคือ สิ่งที่ไดรับมาจากพระเจา 

สวนที่แตกตางระหวางแนวคิดปญญาชนอินทรียและประกาศก
ก็คือ แนวคิดพื้นฐานหรือทฤษฎี กลาวคือ ปญญาชนอินทรียมีแนวคิด
พื้นฐานที่สนใจศึกษาและสังเคราะหความคิดและความรูจากกิจกรรมที่
ประชาชนปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ขณะที่ปญญาชนคาทอลิกมีแนวคิด
พื้นฐานอยูที่หลักความเชื่อในพระคัมภีรและขอคําสอนของพระศาสน
จักร และความแตกตางระหวางปญญาชนอินทรียและปญญาชน
คาทอลิกคือ เปาหมาย กลาวคือ ปญญาชนอินทรียเขามาทําหนาที่
ปญญาชนเพื่อการปฏิวัติยึดอํานาจรัฐและครองความเปนใหญ ขณะที่
ปญญาชนคาทอลิกมุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจคน ปรับความสัมพันธ
ในสังคมจากการแขงขันมาเปนการรวมมือกัน จากคนแปลกหนามาเปน
พี่เปนนองกันรวมกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในฐานะลูกของพระเจา
เหมือนกัน ความแตกตางระหวางปญญาชนอินทรียกับปญญาชน 
คาทอลิกน่ีเองที่ทําใหตองอาศัยแนวคิดประกาศกเขามาผสมผสานดวย 

ดังนั้น บทบาทหนาที่สําคัญของปญญาชนคาทอลิกถือเปนสวน
สําคัญในการทํางานของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา 
กลาวคือ การทํางานของปญญาชนคาทอลิกมีสวนที่สอดคลองกับการทํา
หนาที่ปญญาชนอินทรียแบบกรัมชี่คือ มีหนาที่ในการใหการศึกษาอบรม
เพื่ อกระตุ นใหต ระหนั กถึ งจิ ตสํ านึกว าประชาชนเปนผู ส ร า ง
ประวัติศาสตรชุมชนของตนเองและปญญชนคาทอลิกยังดูแลในเรื่อง



142 จิรภา พฤกษพาดี,  วีระ สมบูรณ 

ชีวิตความเปนอยู โดยชี้ใหเห็นวายังมีผลประโยชนดานสังคมและ
การเมืองดวย ไมใชแคผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเดียวโดยเฉพาะ
ในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของประชาชน เรื่องจิตใจหรือจริยธรรม
รวมถึงการประสานความรูดานวัฒนธรรมเขากับการปฏิบตัิ จึงทําใหตอง
เขาไปทํางานรวมกับประชาชนที่รวมกลุมกัน การทํางานกับประชาชน
สงผลใหเกิดความสัมพันธกับกลุมคนและมีความรูสึกเกี่ยวพันกัน และ
ความสัมพันธระหวางคนที่เกิดจากการทํางานน้ียังเปนบอเกิดของความรู
และวัฒนธรรมใหมใหกับทั้งสองฝาย รวมถึงการที่ปญญาชนคาทอลิกได
วางรากฐานและองคประกอบตางๆ เพื่อความยั่งยืนใหกับประชาชนดวย 

ปญญาชนคาทอลิกสอดคลองกับแนวคิดประกาศกในเรื่องฐาน
ความคิดทั้งการพูดและการกระทํามาจากความเชื่อในพระเจา โดยผาน
การสั่งสอน อบรม ตักเตือน ใหแนวทางในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
พระเจารวมทั้งใหคําอธิบายกับสถานการณสําคญัในยุคสมัย มีมุมมองทั้ง
อดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งคําสอนในเหตุการณที่
สําคัญที่มีผลตอความเชื่อในพระเจาดวยกระบวนทัศนใหม นั่นคือ สภา
สังคายนาวาติกันสากล ครั้งที่ 2 ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัว
ผูนําศาสนา เนื่องจากพระศาสนจักรคาทอลิกไดพิจารณาทบทวนตนเอง
และสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในโลกโดยเฉพาะผลของสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และยุคของการพัฒนา ทําใหพระศาสนจักรตระหนักถึงหนาที่
ตอมนุษยในสังคมโลกใหสอดคลองกับความเปนจริง (สภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2543: 50) กลาวคือ พระศาสนจักรตอง
รวมทุกขรวมสุขกับมนุษยในโลกนี้ มิไดมุงที่จะละทิ้งโลกนี้เพื่อไปสูชีวิต
ในโลกหนา (โลกหลังความตาย) และตองใหความเคารพตอคุณคาและ
รวมในประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรมอ่ืนๆของประชาชน (นิพจน
, 2548: 93) ที่แตกตางจากศาสนาคาทอลิกดวย รวมถึงพระศาสนจักร
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คาทอลิกใหอิสระกับบุคลากรของพระศาสนจักรทองถิ่นในการทําหนาที่
รับใชเพื่อนมนุษยและสังคม 

จากกระบวนทัศนใหมของพระศาสนจักรคาทอลิกในสภา
สังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 สงผลใหบรรดาผูนําศาสนาในฐานะที่
เปนสวนสําคัญของพระศาสนจักร ไดแก พระสังฆราช บาทหลวง 
นักบวชชายและหญิงที่ไดรับมอบหมายใหทํางานพัฒนา จึงตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากที่เคยผูกมัดตนเองกับภารกิจการ
เผยแพรศาสนา การทําพิธีกรรม เปลี่ยนมาเปนเรื่องการศึกษาใหความ
สนใจกับชีวิตความเปนอยูจริงของประชาชน โดยการดําเนินชีวิตรวมไป
กับประชาชน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา รับบทบาท“เปนผูนําใน
การพัฒา” (สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2543: 31)
รวมทั้งเปนท้ังผูใหการศึกษาและเปนผูรับการศึกษาจากประชาชนดวย 

การเปลี่ยนแปลงในตัวผูนําที่ไดรับอิทธิพลจากสภาสังคายนา
สากลวาติกัน ครั้งที่ 2 มองเห็นไดอยางชัดเจนจากบุคลากรระดับผูนํา
สามทานของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ไดแก 
พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย ประธานสภาคาทอลิกแหงประเทศ
ไทยเพื่อการพัฒนา (พ.ศ.2519-2549) บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร 
ผูอํานวยการศูนยสังคมพัฒนา2 สังฆมณฑลเชียงใหม (พ.ศ.2518-2540) 
และบาทหลวงวัชรินทร สมานจิต เลขาธิการสภาคาทอลิกแหงประเทศ
ไทยเพื่อการพัฒนา (พ.ศ.2527-2532) 

                                                             
2ศูนยสังคมพัฒนาคือ หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานสังคมของทุกสังฆ
มณฑล เพื่อปฏิบัติงานพัฒนามนุษยและสังคมในแตละพื้นที่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อป
พ.ศ.2518 และเปนสวนหนึ่งของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการ
พัฒนา 
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ผูนําทั้งสามทานนี้จัดอยูในฐานะปญญาชนคาทอลิก เนื่องจาก
เหตุผลหลายประการ คือ ประการที่หนึ่ง เปนผูศึกษาคนควาแนวคิด
หลักการเพื่อใชในการทํางาน ประการที่สอง เปนผูปฏิบัติงานพัฒนาใน
พื้นที่ตางๆประการที่สาม เปนผูเสนอแนวคิดและวิธีการทํางานพัฒนา 
และประการที่สี่ เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการขับเคลื่อนแนวคิดการ
พัฒนามนุษยและสังคมไทยบนพื้นฐานของหลักความเชื่อของคาทอลิก 

ความสําคัญในการศึกษาผูนําทั้งสามทานนี้ในฐานะที่เปน
ปญญาชนคาทอลิกคือ ผูปฏิบัติงานพัฒนาที่สําคัญที่กอใหเกิดแนวคิด
และกิจกรรมตางๆของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาโดย
ผู เขียนจะศึกษาปญญาชนคาทอลิกทั้ งสามใน 3ประเด็น ไดแก 
ประสบการณชีวิตและการทํางานการเสนอความคิด และกิจกรรมการ
พัฒนา ประเด็นทั้งสามมีความสําคัญ กลาวคือ ประสบการณชีวิต
เปรียบเสมือนท่ีมา หรือแรงผลักดันที่สําคัญของปญญาชนแตละทานใน
การทํางานพัฒนา  

การเสนอแนวคิดเกิดขึ้นไดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาคนควาในเรื่องหลักความเชื่อ ความรูตางๆ และประสบการณ
การทํางานพัฒนา ความคิดที่ไดจากการทํางานนี้เปนแนวทางสําคัญที่
กอใหเกิดกิจกรรมการพัฒนา และในสวนกิจกรรมการพัฒนา เปน
เสมือนการนําแนวคิดที่เปนนามธรรมมาปฏิบัติใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรม และยังสะทอนใหเห็นความสําคัญของปญญาชนคาทอลิกที่มี
ตอการพัฒนามนุษยและสังคม 
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ประสบการณชีวิตของปญญาชนคาทอลิก 

ประสบการณชีวิตในที่น้ี หมายถึง ภูมิหลังทางการศึกษา การ
เขารวมในการฝกอบรม การประชุมและการสัมมนาตางๆ การดําเนิน
ชีวิต ที่เปนสวนหนึ่งของการทํางานในหนาที่ของผูนําศาสนา โดย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 ซึ่งกอใหเกิด
แรงบันดาลใจและแนวคิดในการทํางานพัฒนาของปญญาชนคาทอลิก 
โดยมีเนื้อหาและรายละเอียด ดังนี ้

 1) พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย 

จากหนาที่ผูนําทางศาสนาทําใหพระสังฆราชบุญเลื่อนตอง
เดินทางไปเขารวมการประชุม สัมมนา และฝกอบรมตางๆอยูเสมอ แตมี
การประชุมครั้งหนึ่งที่ถือวาเปนการจุดประกายที่สําคัญในการเขามา
ทํางานดานสังคมและการพัฒนานั่นคือ การสัมมนาอบรมบรรดา
พระสังฆราช พระสงฆ นักบวชที่ฮองกงในชื่อวา PISA ยอมาจาก Priest 
Institute for Social Action ซึ่งจัดโดยคณะสงฆเยสุอิต ในป พ.ศ.
1965เพื่อเตรียมทําความเขาใจเอกสารสําคัญจากสังคายนาวาตกิันครั้งที่ 
2 นั่นคือ Gaudium et Spes (พระธรรมนูญพระศาสนจักรในโลกสมัย
นี้)  ซึ่ งเปนเรื่องที่คอนขางใหม คือ พระศาสนจักรตองสนใจ ให
ความสําคัญกับความเปนจริงของสังคม โดยไปอยูเคียงขางผูยากจน ผูที่
ถูกเบียดเบียน ผูที่ถูกผลักใหออกไปอยูชายขอบของสังคม ซึ่งวิธีการหนึ่ง
ที่จะชวยใหประชาชนเหลานั้นมาสนใจ รวมตัวเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน จึงมีการพูดถึงเรื่องสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เนื่องจากจิตตารมณของ
สหกรณสอดคลองกับพระวรสาร กลาวคือ การสนใจ หวงใย แบงปน 
ซื่อสัตยตอกันและกัน เมื่อเรียนรูมาแลวเราก็เริ่มนําไปปฏิบัติในชวงป 
1965-1970” (พระสังฆราชบุญเลื่อน, 2545: 1-15) 
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2) บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร 

เนื่องดวยไดรับการอบรมและฝกฝนประสบการณชีวิตจาก
บรรดาธรรมทูตคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงเบธารามสงผลให
บาทหลวงนิพจนมีความรูสึกผูกพันกับชาวบาน แมจะไมไดเปนลูกหลาน
ของชาวบานโดยตรง ดังนี้ 

“สิ่งที่คุณพอเบธารามทํามากกวาการแพร
ธรรม แตมันเปนเรื่องของชีวิต...เวลาที่พอมาบวชพอก็
ถูกฝกอบรมมาจากคุณพอคณะเบธารามใหอยูกับ
ชาวบาน  เดินไปเยี่ยมและอยูกับชาวบานตามหมูบาน
ตางๆ  จิตตารมณนี้บวกกับจิตตารมณเอกสารวาติกัน
ครั้งที่ 2...พอไดเห็นชีวิตของพวกทาน เห็นพวกทานอยู
กับชาวบาน  สนิทสนมกับชาวบาน รูจักวิถีชีวิตของ
ชาวบานอยางลึกซึ้ง รวมทุกขรวมสุขกับชาวบาน” 
(ศูนยคําสอนสังฆมณฑลเชียงใหม,ม.ป.ป.: 6-8) 

ประกอบกับไดรับการศึกษาที่ไดรับอิทธิพลจากสภาสังคายนา
สากลวาติกัน ครั้งที่ 2 โดยตรง และความรูทางวิชาการอื่นๆ ไดแก เทว
วิทยาในแนวทางที่มองพระเยซูเจา เปนมนุษยที่แท  มีชีวิตอยู ใน
ประวัติศาสตรที่วิกฤติของชนชาติยิว งานวิชาการจากนักเทววิทยาหลัง
สังคายนาสากลวาติกันครั้งที่2 เชน Karl Rahner รวมทั้งแนวคิดNeo-
Marxism เชน Antonio Gramsci ที่ใหความสําคัญกับเรื่องของการ
สร างปญญาชนอินทรีย  หรือนักคิดของชาวบ านเอง  (Organic 
Intellectual) เพื่อใชในการตอสู   และเปาโล แฟร นักวิชาการดาน
การศึกษา ซึ่งใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูสําหรับผูที่ไมรู
หนังสือ และผูใหญ เปนตน (บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร, สัมภาษณ, 
10 มกราคม 2552) 
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เมื่อไดรับตําแหนงเปนผูอํานวยการศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑล
เชียงใหมในหวงเวลาแหงความขัดแยงทางดานอุดมการณสังคมการเมือง
ระหวางคอมมิวนิสมและเสรีนิยม ฝายคอมมิวนิสตชูเรื่องควาเสมอภาค
เทาเทียม แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ การยึดขาวของตางๆของชาวบาน สวน
อุดมการณเสรีนิยมที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ สิ่งที่
เกิดขึ้นคือ ผูหญิงทางภาคเหนือถูกสงเปนสินคาเพื่อใหบริการแกคาย
ทหารอเมริกันที่สนับสนุนเสรีนิยม (บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร, 
สัมภาษณ, 10 มกราคม 2552) ภายใตสถานการณเหลานี้ สงผลให
บาทหลวงนิพจนเกิดแรงผลักดันในการหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาคนในทองถิ่นตอไป 

3) บาทหลวงวัชรินทร สมานจิต 

จากการไดรับการศึกษาอบรมตามจิตตารมณสภาสังคายนา
สากลวาติกันครั้งที่ 2 ประกอบกับการไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการ
ศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี และเลขาธิการ สภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนาจึงสงผลใหมีโอกาสไดศึกษาและอบรม
เพิ่มเติมในงานพัฒนามนุษยและสังคมเพื่อใหเกิดประโยชนแกการ
ทํางานมากที่สุดและขณะที่ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องหลักคําสอนดานสังคม 
ก็ไดพบสภาพความเปนจริงของพระศาสนจักรที่สงผลใหมีความสนใจใน
เรื่องคําสอนดานสังคมนอย กลาวคือ   “พระศาสนจักรสอนอะไร ...เรา
คิดหรือวาพระสงฆทั่วไปจะมีโอกาสไดอาน ยกเวนในกรณีผูท่ีสนใจจริงๆ
เทานั้น เพราะแตละทานก็มีหนาที่ตองกระทําอยูแลว”(วารสารสังคม
พัฒนา ปที่ 9 ฉบับที่ 4: 22) ซึ่งนาจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพภายนอก
ของพระศาสนจักรในเบื้องตนไดวาคงจะมีการรับรูถึงงานพัฒนามนุษย
และสังคมของคาทอลิกคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับงานเผยแพร
ศาสนาซึ่งเปนภารกิจหลักของพระศาสนจักรคาทอลิก 
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จากประสบการณชีวิตของปญญาชนคาทอลิกทั้งสามทานน้ี จะ
เห็นจุดรวมกันคือ การไดรับแรงบันดาลใจ หรืออิทธิพลจากสภา
สังคายนาสากลวาติกันครั้งที่ 2 ซึ่งใหความสนใจชีวิตความเปนอยูของ
มนุษยในโลกน้ี โดยมุงปรับเปลี่ยนใหคนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นใหสมศักดิ์
ศรีความเปนมนุษย สงผลใหการพัฒนาที่เกิดขึ้นน้ันเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ไปจากการสงเคราะหใหเปลา เปนการพัฒนาที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

อยางไรก็ตาม แมปญญาชนคาทอลิกทั้งสามทานจะมีจุดรวมที่
ไดรับอิทธิพลจากสภาสังคายนาฯ แตก็มีที่มาของประสบการณชีวิตที่
แตกตางกัน กลาวคือ พระสังฆราชบุญเลื่อนไดรับอิทธิพลจากสภา
สังคายนาสากลวาติกันครั้งที่ 2 ผานทางการเขาประชุม และการไดรับ
การแตงตั้งเปนประธานสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา 
ขณะที่บาทหลวงนิพจนไดรับจากประสบการณชีวิตจากบรรดาธรรมทูต
ที่ทํางานใกลชิดกับชาวบาน การไดรับการอบรมศึกษาตามเจตนารมณ
ของสภาสังคายนาฯ และการไดรับมอบหมายใหทํางานพัฒนาตอจาก
ธรรมทูต สวนบาทหลวงวัชรินทรไดรับจากการศึกษาอบรมตาม
เจตนารมณของสภาฯ และการไดรับมอบหมายใหเปนผูนํางานดาน
พัฒนาที่ไดศึกษาและเขารวมอบรมตางๆ 

การเสนอความคิดที่เกี่ยวของกับงานพัฒนามนุษยและสังคมของ
ปญญาชนคาทอลิก 

 การนําเสนอความคิดในท่ีนี้อยูในฐานะที่เปนผลของการทํางาน
พัฒนาถือวาเปนบทบาทที่สําคัญของปญญาชนคาทอลิก เพื่อมุงหวังให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคม อยางไรก็ตาม
เนื่องจากการทํางานพัฒนาสังคมเปนความคิดที่เกิดจากกระบวนทัศน
ใหมในสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 จึงมีความจําเปนท่ีปญญาชน
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คาทอลิกทั้งสามทานไดพยายามที่จะอธิบายใหความหมายและ
ความสําคัญกับสภาสังคายนาฯ นี้ในฐานะที่เปนบอเกิดสําคัญของงาน
พัฒนา แมวาทั้งสามทานจะเห็นความสําคัญของเหตุการณน้ีรวมกันแตก็
ยังมีความคิดที่แตกตางกัน ดังนี้ 

 1) พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย 

ในฐานะผูนําศาสนาที่ตองอบรม สั่งสอนในเรื่องหลักคําสอน
และขอความเชื่อทางศาสนาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแก
ประชาชน จึงทําใหตองอธิบายความเชื่อที่เปนรากฐานการทํางานพัฒนา
ใหเขาใจไดงาย ดังนี้ 

"วาติกันครั้งที่สองไดใหนิยามวา ศาสนจักรคือ 
ชุมชนที่มีความเชื่อในพระเยซูเจา และมีการจัดระเบียบ
ตามคุณคาที่พระองคทรงสอนไว คือ คุณคาแหงพระวรสาร 
การดูแลปกครองมีความหมายถึง การรับใช ผูคนท่ีเราดูแล
อยู และพระศาสนจักรตองอยูในโลก ตองเผชิญกับความ
เปนจริงของโลก ความเปนจริงที่เห็นชัดคือ คุณคา ความดี
งามในศาสนาตางๆ พระศาสนจักรตองรวมในความยินดี 
ความหวัง และความทุกขกับโลก และหาทางทําใหโลกมี
สภาพที่ดีกวาเดิม วาติกันที่สองแกความเขาใจผิดของ 
ศาสนจักรดวยการรื้อฟนคุณคาแหงพระวรสาร เพื่อคนหา
วา พระเยซูทรงสอนอะไรในเรื่องสังคม พบวาในหนังสือ
กิจการอัครสาวก บทที่ 4 ไดกลาวถึง การชวยเหลือเกื้อกูล
กัน พูดถึงความรักกัน ซึ่งเปนหลักฐานและรองรอยของการ
เริ่มตนการพัฒนา" (พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย, 
สัมภาษณ, 7 กันยายน 2552) 

 



150 จิรภา พฤกษพาดี,  วีระ สมบูรณ 

 2) บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร  

บาทหลวงนิพจนไดเสนอความคิดและอธิบายเกี่ยวกับสภา
สังคายนาสากลวาติกันที่ 2 ที่มีตอการพัฒนามนุษย ดังนี้ 

“เปนการหยุดบทบาทเดิมของพระศาสนจักรที่
เคยมองโลกเปนสิ่งชั่วคราว เปลี่ยนมาเปนบทบาทที่ตองอยู
รวมกับมนุษย เพราะพระเปนเจารักโลก จึงสงพระบุตร
มายังโลก เพื่อสรางโลกใหเปนอาณาจักรพระเจา โดยการ
นําคุณคาและความหมายของพระวรสารกลับสูโลก” 
(บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร, สัมภาษณ, 19 กันยายน 
2555) 

และสภาสังคายนาฯนี้ ยังมีเจตนารมณที่สําคัญคือ “การพูดถึง
ประชาชน ที่เปนชุมชนของความเชื่อ ทุกคนตองนําจิตตารมณของ
พระวรสารไปใชในชีวิตประจําวัน เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต”
(บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร, สัมภาษณ, 13 มกราคม 2555) 

 3) บาทหลวงวัชรินทร สมานจิต 

 บาทหลวงวัชรินทร ไดอธิบายเรื่องสภาสังคายนาสากลวาติกัน
ครั้งที่ 2 ที่เชื่อมโยงกับหลักความเชื่อในพระคัมภีร ดังนี้ 

“วงจร 3 มิติคือ Creation, Incarnation and 
Redemption การไถกูและกระบวนการเกิดใหมเปนเรื่อง
เดียวกันภาพลักษณของมนุษยในปฐมกาล มีธรรมชาติที่
เปนเสรี ทั้งหมดนี้เปนพื้นฐานในการทํางานท้ังหมด ทําให
มีมุมมองประชาชนเปลี่ยนไป วาติกันท่ีสองเปรียบเหมือน
ธรรมนูญ แผนงานหลักโดยมีกระบวนการมาสูพระศาสน
จักรทองถิ่น ในป 1968-1969 มีการปรับหลักสูตรที่บาน



ปญญาชนคาทอลิกกับการพัฒนาสังคมไทย 151 

เณรใหญ ปนัง ตามแนวทางวาติกันที่ 2 มีการพัฒนาเทว
วิทยา รวมถึงมีอิทธิพลตอคณะนักบวชดวย” (บาทหลวง
วัชรินทร สมานจิต, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2555) 

 ความหมายและความสําคัญของสภาสังคายนาสากลวาติกัน
ครั้งที่ 2 จากปญญาชนคาทอลิกทั้งสามทานสามารถสรุปไดวา พระศา
สนจักรรับรูและเขาใจบทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของตน นั่นคือ 
การพัฒนามนุษยและสังคมโลกใหดีขึ้นนอกเหนือไปจากหนาที่ประกาศ
ศาสนา เนื่องจากการพัฒนามนุษยและสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําให
พระศาสนจักรไดรับใชมนุษยตามหลักศาสนา รวมถึงการเปดกวาง
ยอมรับคุณคาที่ดีงามในความเชื่อและศาสนาอ่ืนๆ 

โดยภาพรวมแลวสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 ได
กําหนดใหพระศาสนจักรมีหนาที่พัฒนาคนใหใกลชิดกับความเปนมนุษย
ที่พระเจาประทานมาใหมากขึ้น โดยการทํางานรวมกับมนุษยเพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการปฏบิัตติางๆใหเปนไปตามคําสอนของพระศา
สนจักร หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งคือ การนําคําสอนของพระศาสนจักร
โดยเฉพาะที่ เกี่ยวของกับความสัมพันธของมนุษยในสังคมมาเปน
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 จากการอธิบายถึงความหมายและความสําคัญของสภา
สังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 ที่มีตอการพัฒนามนุษยและสังคมแลว 
ปญญาชนคาทอลิกทั้งสามทานยังเสนอแนวคิดอื่นๆอีกที่เปนหลักความ
เชื่ออันเปนรากฐานและแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาที่สําคัญใน
สังคมไทยผานทางวารสารสังคมพัฒนาที่เปนชองทางสําคัญในการ
เผยแพรแนวคิดการพัฒนาสูสาธารณะ และหนังสืออื่นๆที่สภาคาทอลิก
แหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาจัดพิมพ แนวคิดอื่นๆที่ปญญาชน
คาทอลิกนําเสนอไดแก 
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1) ความหมาย แนวคิด และเปาหมายงานพัฒนา 
2) ความสําคัญของการปลุกจิตสํานึก 
3) การวิเคราะหสังคมและกระบวนการทํางานพัฒนาแบบองค

รวม 
4) ความเชื่อมโยงระหวางศาสนา การพัฒนาและการเมือง 
5) การไตรตรองเทววิทยา เทววิทยาที่เกี่ยวของกับงานพัฒนา 

และการสรางเทววิทยาทองถิ่น 

ในแตละแนวคิดมีเนื้อหาสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1) ความหมาย แนวคิด และเปาหมายงานพัฒนา 

 ปญญาชนคาทอลิกเสนอความหมาย แนวคิดการพัฒนาที่มา
จากหลักความเชื่อที่สัมพันธกับพระเจา หรือที่เรียกวา เทววิทยา รวมทั้ง
เปาหมายในการทํางานพัฒนามนุษยและสังคมของสภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

 1.1 ความหมายของการพัฒนา ซึ่งพระสังฆราชบุญเลื่อนได
กลาวไว ดังนี้ 

“การพัฒนาที่ แทคื อ  กา รทํ า ใหคนรู จั ก ใช
ความสามารถทุกอยางที่ตนมี ปรับปรุงตนใหดีขึ้นและยัง
ตองใหคนรวมมือกับเพื่อนในชุมชนของตนเพื่อทําใหชุมชน
ของตนดีขึ้น มนุษยจะครบครันไดก็อยูในสังคม ในการนี้
ตองทําแบบมนุษย โดยรักษาเกียรติมนุษย คือ ทําโดยรู
เรื่อง อาศัยการอบรม ศึกษา และโดยอิสระเต็มใจ ไมใช
บังคับลงมาจากเบื้องบนถาเรายอมรับวา ศาสนาเปนพลังที่
ชวยใหมนุษยลุถึงความดีบริบูรณ และถาเรายอมรับอีกวา 
การพัฒนาก็คือ การชวยมนุษย (รวมทั้งตัวเราเองดวย) ให
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ลุถึงความดีบริบูรณ  เชนนี้แลว ก็ไมเปนการยากที่จะ
สรุปวา ศาสนาควรจะเปนพลังในการพัฒนามนุษย  
ศาสนากับการพัฒนา (ที่ถูกตองแทจริง)  ตองไปดวยกัน" 
(สํานักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการ
พัฒนา, 2529: 68-69) 

 1.2 เทววิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา เปนการใหแนวทางแก
ผูปฏิบัติงานพัฒนามนุษยและสังคม ไดแกเทววิทยาเรื่องรหัสธรรมปสกา 
(Paschal Mystery) หรือการไถกู (Redemption) โดยพระสังฆราชบุญ
เลื่อนไดอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อใหเขาใจงายขึ้น ดังนี ้

“ขั้นแรก จะตองมีการ "สละตัวเอง" ซึ่งเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา และชวยใหรอด
พน มันหมายความวา จะตองปลดเปลื้องทุกสิ่งที่ไมเปนที่
ตองการหรือสิ่งกีดขวางตอการเขาถึงประชาชนอยาง
แทจริง ตองมีการ "จุติ" ซึ่งหมายความถึงวา พระศาสนจักร
ตองเปนสวนหนึ่งของประชาชนที่พระศาสนจักรรับใชอยู 
ตองเปนหนึ่งเดียวกับประชาชน ถือตามวัฒนธรรมของ
ประชาชน และมีชีวิตรวมทุกขรวมสุขกับประชาชนดวย 
และทายที่สุดจะตองมีการคืนชีพ ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยน
จิตเปลี่ยนใจ มีชีวิตใหม เปนชีวิตที่อยูกับคนอื่น และเพื่อ
ผูอื่นสิ่งนี้จะทําใหพระศาสนจักรมีทัศนคติที่ถูกตองตอ
ความยุติธรรม มีภาพพจนที่กวางตอมนุษยชาติ และที่
สําคัญที่สุดคือ มีความกลาหาญที่จะเปนพยาน ยืนยันถึง
พระคริสต  ผูซึ่ งทรง เปนแกนของการเปนคริสตชน  
ขาพเจามั่นใจอยางแนนอนวา สิ่งนี้เปนสิ่งที่โลกกําลัง
ตองการจากเรา การพัฒนาจากภายใน ซึ่งหมายถึงการ
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เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและวิถีการดําเนินชีวิตของเราให
เหมือนกับพระคริสต” (สํานักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2529: 58-60) 

 เทววิทยาหรือหลักความเชื่อขางตนนี้เปนสวนที่ใหความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับงานพัฒนาและยังเปนเสมือนการใหแนวทางสําหรับ
การเตรียมตัวของผูที่สนใจงานพัฒนา รวมทั้งยังเปนสวนแสดงใหเห็น
ความเชื่อมโยง ความสัมพันธระหวางการพัฒนากับหลักความเชื่อของ
คาทอลิกอยางชัดเจน 

1.3 เทววิทยาเรื่องผูสืบทอดเจตนารมณ โดยบาทหลวงนิพจน
ไดอธิบายไว ดังนี้ 

“ เ รื่ อ ง ก า ร ม า บั ง เ กิ ด ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู เ จ า 
(Incarnation) หรือ รหัสธรรมแหงการที่พระธรรมลงมา
รับเอาเน้ือหนังเปนมนุษยที่ดินแดนนาซาเร็ธเปนจุดตั้งตน 
เราสามารถสรุปไดวา เยซูเปนคนในประวัติศาสตร ซึ่งเกิด
มาจากตระกูลหนึ่ง...เรียกวากลุมอนาวิม ซึ่งเปนกลุมที่
ซื่อสัตยตอจิตตารมณของมนุษยที่ควรจะเปนมนุษยที่เปน
ลูกของพระเจาตลอดเวลา (The Servant of Yahweh) 
พวกนี้ไดพยายามสืบทอดเจตนารมณ มาสูรุนลูกรุนหลาน
ตอๆกันมา เปนการสืบทอดเจตนารมณของพระเปนเจาใน
ประวัติศาสตรการไถกูของมนุษย...เยซูอยูที่นี่ 30 ป และ
ไดรับการสืบทอดจากชุมชนนี้  เปนการสืบทอดตาม
ประวัติ ศ าสตร ในพระธรรมเก าของกลุ มอนาวิม” 
(บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร, 2533: 32-33) 

 1.4 เปาหมายของการพัฒนา พระสังฆราชบุญเลื่อนไดอธิบาย
วา การพัฒนาของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนามีจุด
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ศูนยกลางหรือเปาหมายที่ตัวมนุษย กลาวคือ มนุษยเปนผูกระทําการ
พัฒนาและรับผลการพัฒนานั้นดวยตนเอง ดังนี้ 

" มนุษย - ประชาชนน้ันแหละเปนจุดสําคัญ เปน
ศูนยของงานพัฒนา มิใชวัตถุ เงินทองใดๆ ทั้งสิ้น เพราะ
วัตถุเงินทองนั้นทําใหเราหลงไดงาย ทําใหเราเสื่อมไดงาย  

มนุษย - ประชาชน ตองเปนผูพัฒนาเอง มิใชเรา
ไปพัฒนาใหเขา 

มนุษย - ประชาชน ตองเปนผูรูสึกภูมิใจศักดิ์ศรี
ของตนเอง 

มนุษย - ประชาชนนั้นเองตองเปนผูลุกขึ้นและ
บุกบั่นฟนฝาไปสูความดีบริบูรณ   ฝายเราที่เรียกวาเปน
นักพัฒนา ที่เปนผูนําทางศาสนา  เราเปนเพียงเพื่อนที่อยู
เคียงขางประชาชนเหลานี้ เพื่อที่จะไดลุถึงความดี บริบูรณ
ดวยกัน เพราะเราก็ตองการพัฒนาดวยเชนกัน”(สํานัก
เลขาธิการ สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 
2529:75-76) 

 นอกจากนี้บาทหลวงวัชรินทรยังไดย้ําถึงจุดยืนของการทํางาน
พัฒนามนุษยและสังคมของคาทอลิก ดังนี ้

“งานพัฒนาจึงเปนงานของพระที่ทรงมอบหมาย
ใหแกเรา สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา 
(สคทพ.) จึงเปนองคกรศาสนาที่ทํางานพัฒนามนุษย ไมมี
ผลประโยชนทางการเมือง แตทํางานกับคนยากจน ชวยให
เขาหลุดพน  โดยมีพระธรรมคําสอน (พระคัมภีร) เปนแรง
บันดาลใจ และมีคําสอนพระศาสนจักรดานสังคม หรือพระ
สมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาเปนหลักยึดและ
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แนวทางปฏิบัติ ดังนั้นแนวทางการทํางานพัฒนาคนของเรา 
มิใชเปนการทํางานตามความอยากตามความตองการหรือ
ตามใจชอบ แตเราควรจะตระหนักอยูเสมอวาเรากําลังสืบ
ทอดพระภารกิจแหงการปลดปลอยมนุษยใหเปนอิสระ 
เหมือนกับองคพระเยซู...” (บาทหลวงวัชรินทร สมานจิต, 
เอกสารไมตีพิมพเผยแพร:2) 

 
 2) ความหมายและความสําคัญของการปลุกจิตสํานึก 
 การปลุกจิตสํานึกเปนแนวคิดที่สําคัญมาก ดังจะเห็นไดจาก
การนําแนวคิดเรื่องนี้มาเปนนโยบายการทํางานหลักในชวงแรกของสภา
คาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ดังนั้นจึงตองศึกษาในเรื่อง
ที่มาและความหมายของแนวคิด ดังนี้ 
 2.1 ที่มาของแนวคิดปลุกจิตสํานึกมาจากการที่ปญญาชน
คาทอลิกไดเขารวมประชุมอบรม ดังนี้ 
 บาทหลวงนิพจนไปฝกอบรมในสถาบันที่เนนการพัฒนาจาก
รากฐานทางความเชื่อทางศาสนา ทําใหเห็นความสําคัญของการปลุก
จิตสํานึก ดังนี้ 

“แนวคิดที่ไดรับการอบรมจากสถาบัน INODEP 
เปนของเปาโล แฟรร (Paulo Freire) ที่มีมุมมองวา 
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักที่
ดําเนินการอยูในปจจุบันนี้ เปนระบบที่สังเวยระบบคุณคา
ของมนุษย นั่นคือ วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา ให
เปนเหยื่อของการพัฒนาที่เอาวัตถุเปนหลัก ดังนั้นชุมชน
รากหญาและนักพัฒนาตองมีกระบวนการสรางองคความรู
วาดวยแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเอง และตองเปนความรูที่
ไมยัดเยียดโดยระบบการศึกษา กระบวนการศึกษาของ
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แฟรมีชื่อเรียกวา “กระบวนการเรียนรูที่มาจากผูที่ถูกเอา
เปรียบโดยตรง (Pedagogy of the Oppressed) โดยใช
กระบวนการทางจิตสํานึก (con-scientisation) เปน
กระบวนการที่ไมไดมีในมหาวิทยาลัย แตจะเปนการเรียนรู
ในแบบที่ทุกคนจะตองมีประสบการณในการทํางานมา
กอน  และหลังจากที่ไดเรียนรูแลว ทุกคนตองกลับไป
ทํางานกับชาวบาน 2-3 ป แลวก็กลับมาเรียนรูดวยกันหนึ่ง
ป จากนั้นก็กลับลงไปทํางานอีก เปนอยางนี้สี่ครั้ง...ทุกคน
ตองเขาไปเปนหน่ึงเดียวกับประวัติศาสตรของชุมชน  และ
ตองอยู ในกระบวนการดิ้นรนตอสู  (struggle) รวมกับ
ชาวบาน  เพื่อที่จะรวมกันตอบคําถามในสังคมและชุมชน
นั้ น ๆ  อั น นี้ เ ป น ร า ก ฐ า น ค ว า ม คิ ด เ บื้ อ ง ห ลั ง 
(background)ของการศึกษา”  ( ภาสกร อิ นทุ มา ร
(บรรณาธิการ), 2547: 21-22) 

และบาทหลวงวัชรินทรไดเสนอแนวคิดปลุกจิตสํานึกในการ
ทํางานพัฒนา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

"การพัฒนาคนไมใชวัตถุที่จะสรางตามรูปแบบ
แปลน แตเปนการปลุกจิตสํานึกของประชาชนหรือการ
เปลี่ยนแปลงประชาชนซึ่งตองอาศัยเวลา บางครั้งก็ผิดหวัง 
บางครั้งก็ผิดพลาด บางครั้งก็สําเร็จ แตความสําเร็จน้ันตอง
อาศัยเวลา...กอนที่ เราจะเริ่มโครงการ เราจะตองให
ประชาชนมีจิตสํานึกในการเปนเจาของกลุม..." (สัมภาษณ
บาทหลวงวัชรินทร, 2524: 16-18) 
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 3) การวิเคราะหสังคม และกระบวนการทํางานพัฒนาแบบ
องครวม บาทหลวงนิพจนไดเสนอแนวคิดเรื่องที่มาของการวิเคราะห
สังคมและกระบวนการพัฒนาแบบองครวม ดังนี้  

 “การวิเคราะหสังคมของมารกซิสม ไดรับผลมา
จากความคิดของพระศาสนจักรที่วาเปนคริสตชนรุนแรก
นั่นเองมารกซในสมัยเด็กๆ ไดรับอิทธิพลมาจากพระศาสน
จักรโดยเฉพาะจากกิจการอัครสาวก3ในการขายทรัพย
สมบัติทั้งหมด นําเงินมารวมกันเปนหนึ่งเดียวจากความเชื่อ 
นั่นคือรากฐานความเชื่อของมารกซ ฉะนั้น เมื่อวิเคราะห
มาดวยกันจึงคลายกับเปนพี่นองและมาทางสายเอเชีย
ดวยกัน แตมีความแตกตางกันอยูสองเรื่อง คือ วิธีการใน
การแกปญหาซึ่งพระคุณเจา (พระสังฆราชบุญเลื่อน) ไดพูด
ถึงแนวทางสันติวิธี แตสังคมนิยมพูดถึงการเปลี่ยนแปลง
แบบถอนรากถอนโคนปฏิวัต ิ”(บาทหลวงนิพจน เทียน
วิหาร, 2534: 64) 

“เรื่องความสัมพันธแบบ Holistic คือ การพัฒนา
แบบองครวมระหวางคน สิ่งสูงสุด ธรรมชาติ ในทุกดานทั้ง
ภายนอกและภายใน ขณะเดียวกันก็มองเห็นเรื่องชีวิต
ภายในทั้งของมนุษยและธรรมชาติเกิดเทวศาสตรของ
ควายที่มีขวัญ น้ําที่มีจิต ฯลฯ ซึ่งจากสิ่งเหลานี้ยอนกลับ
มาถึง Spirituality ของมนุษยที่จะนมัสการพระเจาในงาน

                                                             
3กิจการอัครสาวก เปนจดหมายที่สานุศิษยของพระเยซูเจาไดเขียนขึ้นเพื่อ
เตือนใจแกกลุมคริสตชนในชวงศตวรรษแรกของการประกาศพระวรสาร 
กิจการอัครสาวกเปนสวนหนึ่งของภาคพันธสัญญาใหม (New Testament) 
ในพระคัมภีร (BIBLE) 
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พัฒนา เปนทฤษฎีที่มาจากประสบการณในการทํางาน” 
(บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร, 2534: 65) 

และบาทหลวงวัชรินทรไดใหความหมายของกระบวนการ
ทํางานแบบองครวม ดังนี้ 

"...ธรรมชาติของงานพัฒนาจึงเปนงานฟนฟู
และเสริมสรางสัมพันธภาพอันใหมใหเกิดความสมดลุใน
ทุ ก ด า น  แ ล ะทํ า ง า น ร ว ม กั น แ บ บ บู รณ า ก า ร 
(Holistic)เปนงานที่กอใหเกิดการประสานรอยราวใน
จิตใจและประสานพลังสรางสรรคของชุมชน ซึ่งแฝงเรน
ดวยศักยภาพ ความสามารถ คุณคาที่ดีงามทางศาสนา
และวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งรวมถึงภูมิปญญาชาวบาน ที่
ตกผลึกมาจากประสบการณที่ไดรับการสั่งสมมาเปน
เวลานาน...” (วัชรินทร, เอกสารไมตีพิมพเผยแพร:3) 

 4) การเชื่อมโยงความคิดระหวางหลักความเชื่อของ
คาทอลิกเขากับการพัฒนาและการเมือง ที่สําคัญทําใหการพัฒนามี
ความหมายมากกวาเรื่องเศรษฐกิจ ดังที่พระสังฆราชบุญเลื่อน และ
บาทหลวงวัชรินทร สมานจิต ไดเสนอไวตามลําดับ ดังนี้ 

“พระศาสนจักรสนับสนุนใหเชื่อในธรรมชาติ
แทจริงของชีวิตการเมือง คือ การเมืองมีไวเพื่อความดี
สวนรวม เพื่อระเบียบ และความสงบสุขของบานเมือง 
คาอทอลิกยอมวาศาสนาและการเมืองตางก็มีบทบาท
ตางกัน แตตางทํางานเพื่อความดีและความสมบูรณของ
มนุษยการเมืองมีบทบาททําใหมนุษยอยูในสังคมไดอยางมี
สุขมีศักดิ์ศรี ศาสนาก็มีบทบาทหนาที่จะฝกฝนอบรมให
มนุษยแตละคนมีมโนธรรมที่เที่ยงตรงแบบมนุษย ฉะน้ันคริ
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สตชนจึงตองตื่นตัวในดานการเมืองเพื่อใหคุณคาที่ดีที่เรา
เรียกวา คุณคาแหงพระวรสารเขาไปอยูในระบบการเมือง
ของเราดวย”(มิสซังโรมันคาทอลิกอุบลราชธานี, 2544: 
41-46 และ 54) 

 “คาทอลิกมีหนาที่ทางการเมือง ในรูปแบบ 
Incarnation คือ การรวมทุกขรวมสุขกับเพื่อนมนุษย การ
ตอสูกับความไมเปนธรรม ศาสนากับการเมืองตองรวม
เ ดิ น ท า ง ไ ป ด ว ย กั น  ใ ห เ ห มื อ น กั บ คู แ ต ง ง า น 
(complementary) คอยเติมเต็มและชวยเหลือกันบน
ความแตกตางของทั้งสอง พระศาสนจักรมีหนาที่ใหหลัก
ศีลธรรม เพื่อเปนสํานึก และมโนธรรมใหแกมนุษยและ
การเมือง..." (บาทหลวงวัชรินทร สมานจิต, เอกสารไม
ตีพิมพเผยแพร:62) 

 5) การไตรตรองทางเทววิทยาและการสรางเทววิทยา
ทองถิ่น การไตรตรองทางเทววิทยาเปนเสมือนหัวใจในการทําหนาที่ของ
ปญญาชนคาทอลิกซึ่งพระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย และบาทหลวง
นิพจน เทียนวิหารไดอธิบายไวตามลําดับ ดังนี้ 

“การไตรตรองทางเทววิทยา (Theological 
Reflection) คือ การไตรตรองความเปนไปตางๆในชีวิต
ของเรา จากมิติศาสนา มิติแหงความเชื่อของเราวา
เหตุการณความเปนไปในชีวิตของเราในโลกนี้ มันเปน
สัญญาณแหงกาลเวลาที่พระเจาไดสงมาใหแกเรา เพื่อสอน
เรา หรือเพื่อเตือนสติเราในเรื่องอะไรบาง ซึ่งสําหรับพวก
เราๆ ที่ทํางานพัฒนาสังคมก็หมายถึง มนุษย สังคมและสิ่ง
ตางๆ ทั้งหลาย เราควรจะตองมีหลักยึดประการใดบาง ซึ่ง
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หลักยึดนี้ มิใชเนื่องมาจากผลประโยชน แตวาเนื่องมาจาก
ความรัก” (มิสซังโรมันคาทอลิกอุบลราชธานี, 2544: 47-
48) 

“ในความหมายของเรานี้ การพิจารณาไตรตรอง 
(Reflection) ตองการปญญา สมาธิ (Contemplation) 
เพื่อชวยเราใหสามารถมีใจสงบถึงขั้นรําพึงภาวนาได 
(Contemplation = Deep Reflection)...ในการทํางาน
พัฒนานี้จะตองใหมีความสมดุล (Harmony) คือในสวน
ข อ ง กิ จ ก ร รม  ( Action)  ก า รพิ จ า ร ณา ไ ต ร ต ร อ ง 
(Reflection) และการภาวนา (Prayer) ตัวอยางเชน...ใน
งานพระศาสนจักร งานสงเสริม ปกปอง ความยุติธรรม ก็
เปนสวนหนึ่งของงานพัฒนา ซึ่งเปนการเสริมกันและกันให
สมบูรณยิ่งขึ้น” (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
สังคม แผนกยุติธรรมและสันติและแผนกพัฒนาสังคม, 
2553:47-48) 

 การเสนอความคิดเรื่องการสรางเทววิทยาทองถิ่นดวย โดย
บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร และบาทหลวงวัชรินทร สมานจิตดังนี้ 

บาทหลวงนิพจนไดอธิบายการสรา ง เทววิทยาทองถิ่ น  
(Constructed Local theology) คือบทบาทหนึ่งของการแพรธรรม
ตามแนวทางสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียที่จะรวมกับพี่นองตาง
ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อชวยกันสรางอาณาจักรแหงความรัก ความ
ยุติธรรม ความเปนพี่นอง และศักดิ์ศรีของสิ่งสรางดวย ดังนั้นในการ
สรางตองอาศัยคนรุนใหมใหสืบทอดคุณคาศาสนาเดิม ประกอบเขากับ
สถานการณใหมเพื่อมาสรางความรูและอัตลักษณของตนเองเพื่อให
เยาวชนรุนใหมสามารถกลับไปรวมชีวิตศาสนาและวัฒนธรรม สืบทอด
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ชีวิตและตอสูกับปญหาที่เกิดในยุคของเขา (ศูนยคําสอนสังฆมณฑล
เชียงใหม, 2554: 8) 

 บาทหลวงวัชรินทรกลาววา การสรางเทววิทยาของทองถิ่น 
(Doing theology) เปนการกลับไปยังแหลงกําเนิดคริสตชน นั่นคือ 
พระคัมภีร ชีวิตตามแบบประเพณีของพระศาสนจักร ปรีชาญาณชีวิตจิต
ของบรรพบุรุษของเราชาวเอเชีย ประสบการณตรง โดยอาศัยการ
ไตรตรองภูมิปญญาทองถิ่น ความเชื่อศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น เนน
ชีวิตจิตธรรมดาแบบพระเยซูหรือเทววิทยาเดินดิน(บาทหลวงวัชรินทร 
สมานจิต, 2543: 58-59) และการสรางเทววิทยานี้แตละคนสามารถ
สรางไดในทุกหนาที่ เปนการเอาคําสอนมาปฏิสัมพันธมาอยูในชีวิตจริง 
และเทววิทยาของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาคือ  
เทววิทยาแหงเอเชีย (Asian Theology) เนนมิติทางศาสนาและ
วัฒนธรรม มีพันธกิจ ตองเสวนา 3 ดานคือ 1.ความยากจน ความยากไร 
2. ศาสนาและวัฒนธรรม 3. ศาสนสัมพันธ” (บาทหลวงวัชรินทร สมาน
จิต, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2555) 

 การไตรตรองทางเทววิทยามีความสาํคัญตอปญญาชนคาทอลกิ 
เนื่องจากเปรียบเสมือนกระบวนการประเมินผลการทํางานพัฒนา แตมี
ลักษณะที่พิเศษกวา คือ เปนการประเมินผลโดยอาศัยแนวคิดทาง
ศาสนา รวมถึงการสรางเทววิทยาทองถิ่นก็เปนหลักการหรือเงื่อนไข
สําคัญที่ทําใหปญญาชนคาทอลิกตองสรุปบทเรียนจากการทํางานจน
กอใหเกิดแนวคิดศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน โดยภาพรวมแลว แนวคิด
ทั้งหาเรื่องที่ปญญาชนคาทอลิกเสนอนี้เปนการปูพื้นฐานเพื่อนําไปสู
กิจกรรมการพัฒนามนุษยและสังคมอยางเปนรูปธรรมของสภาคาทอลิก
แหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา 
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กิจกรรมการพัฒนาของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา 

จากการนําเสนอประสบการณชีวิต และแนวคิดเรื่องพัฒนา
มนุษยและสังคมโดยมีศาสนาเปนแนวทางหลักของปญญาชนคาทอลิก
ทั้งสามทาน เพื่อที่จะชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันระหวาง
แนวคิดและการปฎิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมที่สําคัญคือ กิจกรรมพัฒนา
ตางๆที่เกิดขึ้นในนามของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา 
ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ชวงที่สําคัญ ไดแก ชวงที่หนึ่งภายใตแนวคิด
การปลุกจิตสํานึก ใชวิธีวิเคราะหสังคมเปนหลัก และชวงที่สองภายใต
แนวคิดศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ใชวิธีวิเคราะหชุมชนและการศึกษา
ประวัติศาสตรของชุมชนเปนหลัก โดยแตละชวงเวลามีสาระสําคัญ ดังนี้ 

ชวงที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาภายใตแนวคิดปลุกจิตสํานึก  

การปลุกจิตสํานึก เปนแนวคิดที่ปญญาชนคาทอลิกทั้งสามทาน
ไดมีโอกาสเขารับการอบรมซึ่งไดกลาวไวในสวนของการเสนอความคิดฯ
ขางตนแลว แมจะไมใชการอบรมครั้งเดียวกันก็ตาม ภายใตนโยบายนี้
กอใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาหลายประการซึ่งกิจกรรมการพัฒนาที่
เกิดขึ้นนี้ดํ าเนินไปตามหลักการสําคัญคือ การพัฒนาคนทั้งครบ 
(Integral human development) หรือการพัฒนาคนในทุกๆดาน ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ วัฒนธรรมและศาสนา (โครงการ
อาสาสมัครเพื่อสังคม, 2527: 226) ซึ่งเปนการพัฒนาคนแตละคนและ
เปนการพัฒนาแกมนุษยทุกคนตามคําสอนในพระสมณสาสนการพัฒนา
ประชาชาติ (Populorum Progressio หรือOn the Development 
of Peoples) หลักการการพัฒนาคนท้ังครบน้ีเปนการขยายหลักคําสอน
ของสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 การปลุกจิตสํานึกของสภา
คาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเปนแนวคิดที่มีหลาย
ความหมาย ไดแก 
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1) การปลุกพลังจิตใหตื่น หรือการเสริมพลังจิตสํานึกที่ทําใหคน
รับรูถึงภาวะความขัดแยงทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม เพื่อให
สามารถกระทําการตอบโตสถานการณตางๆที่บีบคั้นอยู (สารจากศูนย
สังคมพัฒนา, 1974: 3) หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา เปนการทําใหเขาใจ
ถึงสาเหตุของปญหาตางๆที่ประชาชนกําลังเผชิญอยู เชน ความยากจน 
การเปนหน้ี เปนตน  

 2) การกระตุนและสนับสนุนใหสังฆมณฑล (เขตปกครองของ
คาทอลิก) และผูนําชุมชนเปนผูเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง โดยใช
การวิเคราะหสังคมเปนเครื่องมือ ดังนั้นสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยจงึ
ไดจัดตั้งศูนยสังคมพัฒนาขึ้นในทุกสังฆมณฑล เพื่อเปนหนวยงานปฏิบัติ
ในแตละพ้ืนท่ี (รุงโรจน ตั้งสุรกิจ, สัมภาษณ, 24 มกราคม 2555) 

 กิจกรรมการพัฒนาภายใตแนวคิดปลุกจิตสํานึก ไดแก 

 1) การอบรมและรวมกลุมโดยอาศัยสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
ตามการอบรมของพระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย กลาวคือ เครดิตยู
เนี่ยนเปนกิจกรรมที่ทําใหคนมารวมตัวกันเพื่อปลุกจิตสํานึกในการรวม
แรงรวมใจกันออมเงินแกปญหาเพื่อหาทางชวยเหลือกันและกันในเรื่อง
ความสุข ความเจริญ ความครบครันของชีวิต ซึ่งตั้งอยูบนฐานความ
เชื่อถือ ความไววางใจ (Credit)  ความสามัคคี และความเปนหนึ่ง
เดียวกัน (Union) โดยมีวัตถุประสงคคือ การพัฒนาคนใหเกิดการเรียนรู 
การปฏิบัติ และการมีสวนรวมกันทั้งในทางโลกและทางธรรมมากขึ้น
ดังนั้นการปฏิบัติ เครดิตยู เนี่ยนจึง เทากับปฏิบัติศาสนธรรมดวย 
หลักธรรมท่ีเครดิตยูเนี่ยนยึดถืออยูไดแก จิตตารมณ 4 เครดิตยูเนี่ยน 5 
โดยจิตตารมณ 4 คือ ความรักความเมตตา ซึ่งสามารถปฏิบัติตอกันดวย
ความสนใจ ความหวงใย การแบงปนรับใชกัน และคุณธรรม 5 คือ 
ความดี ซึ่งเปนคําสอนพ้ืนฐานของทุกศาสนา ไดแก ความซื่อสัตย ความ
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เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความไววางใจกัน (ชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด, 2524: 38,46) 

 หลักการเครดิตยูเนี่ยนไดรับการเผยแพรในทุกสังฆมณฑล (เขต
พื้นที่การปกครองของคาทอลิก) ตอมางานเครดิตยูเนี่ยนไดแยกออกจาก
ความรับผิดชอบของพระศาสนจักรคาทอลิกในป พ.ศ.2522 โดยไดจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลในชื่อ “สหกรณออมทรัพยเครดิตยูเนี่ยน” และ
เปนศูนยกลางของเครดิตยูเนี่ยนทั้งหลายที่กระจายอยูทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย (วารสารสังคมพัฒนา ปที่ 8 ฉบับที่ 3: 58) 

 2) การฝกอบรมเพื่อปลุกจิตสํานึกโดยใชการวิเคราะหสังคม
เปนเครื่องมือ (รุงโรจน ตั้งสุรกิจ, 2530: 28)และมีวัตถุประสงคเพื่อให
มนุษยไดมีความคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของตน ระบบและโครงสรางทาง
สังคม และพยายามที่จะออกจากระบบที่ไมยุติธรรม (วารสารสังคม
พัฒนา ปที่ 9 ฉบับที่ 4: 32) สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการ
พัฒนาเริ่มตนทําการอบรมในหมูคริสตชนกอนโดยเริ่มจากกลุมผูนําทาง
ศาสนา กลุมผูนําชาวบานโดยอาศัยวิธีการตางๆ เชน การประชุมสัมมนา 
การเยี่ยมเยียนเปนการสวนตวั การรณรงค และการเผยแพรเอกสารและ
ขาวสาร (สารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 4: 2) และมีเนื้อหาการฝกอบรมที่
แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละกลุมที่เขารวม ดังนี้ 

 2.1) การฝกอบรมผูนําทางศาสนาเปนการศึกษาสภาพความ
เปนจริงในสังคม การศึกษาคําสอนของพระศาสนจักรโดยเฉพาะในเรื่อง
บทบาทดานงานพัฒนาคนภายใตสภาพความเปนจริงของสังคมรวมกัน 
(สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2521: 1) 

 2.2) การฝกอบรมพนักงานศูนยสังคมพัฒนา เปนหนวยงาน
ปฏิบัติที่สําคัญของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา เนื้อหา
ที่ฝกอบรมเกี่ยวกับโครงสรางทางดานศาสนาคําสอนดานสังคมของ
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พระศาสนจักร และเทคนิคการทํางาน เชน เทคนิคในการจัดประชุม 
การเขาหาชาวบาน การอยูในชุมชน การวิเคราะหโครงการและชุมชน 
(วารสารสังคมพัฒนา ปที่ 11 ฉบับที่ 2: 70) และการเชิญพระสงฆมา
เปนวิทยากรในการอบรมดวย เชน ทานมหาณรงค หลวงพอนาน
(รุงโรจน ตั้งสุรกิจ, สัมภาษณ, 24 มกราคม 2555) 

 2.3) การฝกอบรมผูนําชาวบาน เชนการทํางานเปนกลุม การ
อบรมชีวิตครอบครัวโดยเฉพาะการคุมกําเนิดที่ผิดหลักคําสอนทาง
ศาสนาและยังมุงฝกฝนอาชีพที่จําเปนตอชนบท มุงที่จะใหชุนชน
สามารถชวยเหลือตัวเองใหมากที่สดุ (สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อ
การพัฒนา, 2521: 2) 

3) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนกิจกรรมการพัฒนาที่ไดรับ
อิทธิพลจากแผนพัฒนาของภาครัฐ เพื่อใหคนกินดีอยูดี และการเขามา
ของ Catholic Relief Service (CRS) ซึ่งเปนองคกรทุนคาทอลิก
ระหวางประเทศไดเขามาสนับสนุนทุนใหกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยมีแบบฟอรมใหกรอกขอทุน โครงการที่มีจัดขึ้นไดแก การสงเสริมให
ชาวบานรวมกลุมเพื่อการพัฒนา การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน (วารสาร
สังคมพัฒนา ปที่ 4: 23-24) การขุดบอนํ้าบาดาล ธนาคารขาว ธนาคาร
ควาย และการสงเสริมอาชีพ เปนตน (สภาคาทอลิกแหงประเทศไทย
เพื่อการพัฒนา, 2521: 17, 30 และ 33) นอกจากนี้องคกรทุนยัง
มอบหมายใหสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเปนผู
พิจารณาวางเงื่อนไขการใหทุน (วารสารสังคมพัฒนา ปที่ 7 ฉบับที่ 2: 
54-55) 

 แมวาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจะมีความคลายคลึงกับ
โครงการของภาครัฐ แตก็มีความแตกตางที่เห็นไดชัดเจน กลาวคือ สภา
คาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนามองวา โครงการพัฒนา
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เศรษฐกิจเปนเครื่องมือชิ้นหนึ่งในการปลุกจิตสํานึกของประชาชน 
เพื่อใหประชาชนนําความรูทางดานการพัฒนาที่ไดรับการอบรมมา
ปฏิบัติอยางจริงจัง (รายงานประจําป 2521-1978, 2522: 4) 

 โดยภาพรวมแลว ภายใตนโยบายปลุกจิตสํานึก สภาคาทอลิก
แหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนามีจุดมุ ง เนนใหความสํ าคัญกับ
กระบวนการศึกษาอบรมอยางนอย2 ประการคือ 1) ตองการสรางความ
เขาใจใหแกบุคคลที่จะเขารวมงานพัฒนากับสภาคาทอลิกแหงประเทศ
ไทยเพื่อการพัฒนาทั้งบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป และ 2) 
ตองการวางพื้นฐานแนวคิดพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากหลักความเชื่อ และ
ขอคําสอนทางศาสนา ซึ่งเปนแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติที่คอนขาง
ใหม รวมถึงการวิเคราะหสังคม และการประเมินผลในการทํางาน
เพื่อที่จะไดรูถึงผลดี ผลเสีย ปญหาและขอจํากัดในการทํางานอันจะ
นําไปสูการแสวงหากระบวนการทํางานพัฒนาใหมที่เหมาะสมมากกวา
แบบเดิม 

ชวงที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาภายใตแนวคิดศาสนาและวัฒนธรรม
ชุมชน 

แนวคิดศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนของสภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนามีที่มาจากสาเหตุสําคัญ 2ประการ ไดแก  
1) การสิ้นสุดภารกิจในการสงเคราะหชวยเหลือผูลี้ภัยจากอินโดจีน  
2) การประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาภายใตแนวคิดการปลุกจิตสํานึก 
(จิรภา, 2557: 234) การสิ้นสุดภารกิจอินโดจีนสงผลใหสภาคาทอลิก
แหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาไดมีเวลาทําการประเมินผลและทบทวน
ประสบการณการทํางานพัฒนาที่ผานมา (พ.ศ.2516-2522) ทําใหไดขอ
คนพบที่สําคัญหลายประการ ไดแก 
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1) วัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางนักพัฒนากับชาวบานสงผล
ใหการวิเคราะหสังคมและการทํางาน โดยเฉพาะโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจที่มุงเนนการเพิ่มรายไดหรือผลประโยชนใหชาวบาน ซึ่งขัดแยง
กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบาน จนเกิดการตั้งคําถามวาเปนกิจกรรมที่
เหมาะกับการปลุกจิตสํานึกของชาวบานหรือไม เชน โครงการธนาคาร
ขาวที่ตองมีการลงหุน และเงื่อนไขการกูยืมเฉพาะสมาชิก(Surachet 
Vetchapitak, 1985: 15) 

2) การกลาวถึงวัฒนธรรมที่เรียบงายของชาวบาน และเรื่อง
การพึ่งตนเอง ควบคูไปกับการพิจารณาทบทวนความคิดและการทํางาน
ของนักพัฒนาเอง ตลอดจนการประเมินผลตนเองทําใหปญญาชน
คาทอลิกของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาไดพบมุมมอง
ที่สําคัญ ดังนี้ 

"ในหมูประชาชนที่เราทํางานดวยนั้นไมวางเปลา 
ซึ่งหมายถึง ประชาชนเหลานั้นมีความรู ความคิด และ
ความเชื่อของพวกเขาอยู ซึ่งอาจจะเปนความคิดที่แตกตาง
จากบรรทัดฐาน หรือความรับรูของสังคมปจจุบันที่เนน
ความรูที่ไดจากการศึกษาสมัยใหมที่ไดจากโรงเรียนที่
รัฐบาลรับรองซึ่งนักพัฒนาจํานวนมากก็ไดรับการศึกษามา
จากโรงเรียนเหลานี้ ทําใหมีมุมมอง ความคิดและการ
วิเคราะหปญหาที่แตกตางจากประชาชน  ความคิดและ
ความเชื่อของประชาชนในพื้นที่ที่ศูนยสังคมพัฒนา
เชียงใหมรับผิดชอบอยูโดยเฉพาะชุมชนปกาเกอะญอเปน
แบบองครวม กลาวคือ มองเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมเปนสวนเดียวกันในวิถีชีวิตของพวกเขา และได
ใหความสําคัญกับคุณคาและความหมายกับธรรมชาติ
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รอบตัวที่พวกเขาอาศัยดํารงชีวิตดวยรวมทั้งใหความสําคัญ
กับความเชื่อเรื่องสิ่งสูงสุดหรือสิ่งเหนือธรรมชาติดวย
(บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร. สัมภาษณ. 10 มกราคม 
2552) 

 มุมมองที่สําคัญขางตนนี้นอกจากไดมาจากประสบการณการ
ทํางานพัฒนาแลว ยังมีความสอดคลองกับหลักการพัฒนามนุษยและ
สังคมของสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะการให
ความสําคัญกับประวัติศาสตร การอานสัญญาณแหงกาลเวลา การ
ปรับตัวสูวัฒนธรรมทองถิ่น การเสวนา นอกจากนี้การประเมินผลยังทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางานจากแตเดิมที่ใชการวิเคราะห
สังคม เพื่อคนหาปญหาที่ชาวบานมีอยู และนําปญหานั้นเปนตัวตั้งตนใน
การทํางาน เปลี่ยนมาเปนการศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชน เพื่อ
คนหาวาเขามีองคความรูและศักยภาพอยางไรในการแกปญหาที่ผานๆ
มาในอดีต รวมทั้งการใหชาวบานมีสวนรวมในการแกไขปญหา ซึ่ง
เทากับเปนการเพิ่มการมีสวนรวมของชาวบานในงานพัฒนา และเปลี่ยน
จากการที่สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเปนใหการอบรม
ชาวบานมาเปนการยอมรับฟงประสบการณชีวิตของชาวบาน (จิรภา, 
2556: 239-240) 

 การประเมินผลที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการพัฒนาคือ การประเมินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของศูนยสังคม
พัฒนา สังฆมณฑลเชียงใหมผลที่ เกิดขึ้นคือ มีการโกงเกิดขึ้นโดย
สวนมากเปนกรรมการ ดังนั้นจึงมีความคิดที่จะนําเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชาวบานมาใช เพราะเปนการตรวจสอบควบคุมกันและกันดีกวาที่
นักพัฒนาทํา (บุญเทียน, 2531: 43-44) ขณะเดียวกันในการประเมินผล
งานพัฒนาที่ทําก็มีการสังเกตวาชุมชนมีอะไร และชาวบานอยากให
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ชุมชนเปนอยางไร จากการสังเกตนี้สงผลให เกิดความจําเปนใน
การศึกษาวัฒนธรรมอันเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ทัศนะการ
ปฏิบัติ ตลอดจนวิถีชีวิตทั้งหมดของชาวบาน (บุญเทียน, 2531:64-65) 

 ดวยเหตุนี้จึงทําใหสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการ
พัฒนาและศูนยสังคมพัฒนาตางๆ หันกลับมาใหความสนใจและ
ความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่ง
เปรียบไดดั่งสัญญาณแหงกาลเวลา เพื่อที่จะไดคนพบพลังที่สําคัญในการ
ดําเนินชีวิต การพัฒนา และการแกปญหาตางๆของชาวบาน โดยอาศัย
กระบวนการทํางานแบบใหมจากแตเดิมมุงเนนไปที่ปญหาหรือความ
ขาดแคลนของชาวบาน เปลี่ยนมาเปนการศึกษาประวัติศาสตรของ
ชาวบานและชุมชนวา พวกเขาอยูกันมาอยางไร และแกไขปญหาได
อยางไรในอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงพวกเขามีความคิดและความ
ตองการอยางไรในแตและทองถิ่น (สํานักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2533: 9-11) 

 จุดเริ่มตนที่สําคัญในการเผยแพรแนวคิดการทํางานพัฒนาบน
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
นั้นคือ การสัมมนาในหัวขอ “วัฒนธรรมไทยกับงานพัฒนาชนบท” ที่จัด
ขึ้น ณ สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการในป พ.ศ.2524 ซึ่งไดมีการ
นําเสนอความสําคัญของวัฒนธรรมตองานพัฒนา โดยบาทหลวงนิพจน 
เทียนวิหาร ผูอํานวยการศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงใหม ดังนี้ 

“.. .ชาวปกาเกอะญอ มีความกัง วลและให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมของตนมากและกลัววาความ
เปนปกาเกอะญอจะสูญหายไปและไมสามารถถายทอดให
ลูกหลานได ความกังวลนี้มีมากกวาปญหาการขาดแคลน
ขาวที่เกิดขึ้นทุกป ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
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วิธีการทํางานจากแตเดิมที่มองหาปญหาในหมูบานมาเปน
การศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อ
คนหาพลังและศักยภาพที่คนในชุมชนนั้นมี  ผลของ
การศึกษานี้พบวา วัฒนธรรมปกาเกอะญอนั้นมีความ
เปนอยู เรียบงาย มีการแบงปนกัน ระบบการตัดสินใจ 
นิทานสอนใจและการดําเนินชีวิต ภาษาและธรรมเนียม
เปนของตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้กําลังจะสูญหายไปจากการเขา
มาของวัฒนธรรมภายนอกชุมชนคือ วิถีการผลิตเพื่อขาย 
การคาขาย ความกังวลในเรื่องวัฒนธรรมที่จะสูญหายนี้ทํา
ใหชาวปกาเกอะญอเกิดจิตสํานึก และเปนจุดเริ่มตนของ
การศึกษาทางวัฒนธรรมโดยการศึกษาประวัติศาสตรของ
ชุมชนเพื่อคนหาวาสิ่งไหนดี เพื่อนํามาเปนแนวทางพัฒนา
คนทั้งครบตอไป (สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการ
พัฒนา, 2524: 1-3) 

การเสนอเรื่องวัฒนธรรมในงานพัฒนานี้ไดรับการยอมรับวา 
เปนการเผยแพรแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอยางเปนระบบครั้งแรก  
(ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2547: 172) และจัดไดวาเปนจุดกําเนิดของแนวคดิ
การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน (สมพงศ, 2545: 19) นอกจากนี้เน้ือหา
ในการสัมมนาที่เกิดขึ้นนี้ยังไดรับการเผยแพรไปสูสังคมภายนอกโดย
ผานทางวารสารสังคมพัฒนา ซึ่งเปนวารสารของสภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่เปนเสมือนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู 
และความคิดเห็นของนักพัฒนา และอาจารยในมหาวิทยาลัย ดังจะเห็น
ไดจากขอความดังกลาวน้ี 

"...ในชวงปพ.ศ.2524-2527 สังคมพัฒนาเปนที่
เกรียวกราวมาก เพราะมีการตอบโตทางความคิด เสนอ
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ทางเลือกใหม เปนสื่อกลาง...สังคมพัฒนาจึงกลายเปนคูมือ
ของการทํางานพัฒนา เสนองานทางความคิดและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม...เพื่อเปนเวทีโต เถียงในเรื่อง
ความคิดวัฒนธรรมชุมชน” (สนั่น ชูสกุล, สัมภาษณ 5 
กรกฏาคม 2553) 

"เคยเปนสมาชิกในยุคพ.ศ.2520 เปนตนไป 
โดยเฉพาะ 2527-2528เปนหนังสือที่ขาดไมได เปนเวที
หยิบยกประเด็นนําในการถกเถียงทิศทางการพัฒนา"  
(สุริชัย หวันแกว. สัมภาษณ 3 กรกฏาคม 2553) 

"เปนวารสารที่เสนอทางเลือกเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน...ในชวงที่นําเสนอเรื่องวัฒนธรรมชุมชน และงานที่
เสนอใหกลับไปสูรากเหงา มีคนอานมาก..." (ฉันทนา 
บรรพศิริโชติ. สัมภาษณ. 14 กรกฎาคม 2553) 

 หลังจากการคนพบและเผยแพรแนวคิดศาสนาและวัฒนธรรม
ชุมชน สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยไดทําการศึกษาวัฒนธรรมผาน
กิจกรรมการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก 1) การศึกษาประวัติศาสตรชุมชน 2) 
กระบวนการศึกษาความจริงและรวมชีวิต 3) การฝกอบรมผูสืบทอด
เจตนารมณ โดยแตละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การศึกษาประวัติศาสตรของชุมชน เปนการใหความสําคัญ
กับ 3 ประเด็นหลัก ไดแก การกินอยู การตัดสินใจ และวัฒนธรรมและ
ศาสนา โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบประเด็นท้ังสามดานที่กลาวมานี้
ในชวงเวลาอดีตกับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ผลที่ไดจาก
การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนนี้คือ การเรียนรูถึงสภาพความเปนอยู
ของชาวบานที่มีวัฒนธรรมเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินชีวิต 
และการวิเคราะหแยกแยะเนื้อหาความรูทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะ
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ชี้ใหเห็นวา วัฒนธรรมมีทั้งดานบวกและลบ วัฒนธรรมดานบวกมีเนื้อหา
ที่สําคัญ ไดแก ความสามัคคี การแบงปน ไมคิดดอกเบี้ย สวนวัฒนธรรม
ดานลบมีเนื้อหาที่สําคัญ ไดแก ความกลัว ไมกลาแสดงออก เปนตน  
(จิรภา, 2556: 244-245) 

 เมื่อทําการศึกษาและแยกแยะเนื้อหาวัฒนธรรมของชุมชนแลว 
กระบวนการตอไปที่สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาได
ดําเนินการตอ คือ การใหคํานิยามความหมายของวัฒนธรรมจากการ
สรุปการศึกษาโครงสรางชุมชนปกาเกอะญอและองคความรูทางวิชาการ 
กลาวคือ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สรางและสั่งสมมาจากประวัติศาสตร เปน
โครงสรางความคิดทั้งระบบที่มีผลตอการใชชีวิต อุดมการณ ความเชื่อ 
คานิยม การตัดสินใจของคนในสังคม  หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา 
วัฒนธรรมเปนขบวนการที่มีผลตอทั้งระบบของสังคม  เปนวิถีชีวิต
ทั้งหมด และสิ่งสําคัญที่สุดในวัฒนธรรมชุมชนคือ คน เพราะคนเปน
ศูนยกลางของทุกเรื่อง ดังนั้นในการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ตองให
ความสัมพันธกับเรื่องความสัมพันธของคนกับสิ่งตางๆ ซึ่งอาจแบงได
เปน 3 ดาน ไดแก 

 1.1) ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ เปนการให
ความสําคัญกับพืช สัตว และสิ่งแวดลอมรอบตัวดวยการใชคําวา "ผี" ซึ่ง
มีทั้งดานดีและดานรายที่มีความสัมพันธตอกันทั้งหมด ความสัมพันธใน
เรื่องนี้มักแสดงออกผานทางนิทาน พิธีกรรม โดยมีเปาหมายเพื่อใหคน
เห็นคุณคาของธรรมชาติ 
 1.2) ความสัมพันธระหวางคนกับคน หรือ "บระ" เปนคําเรียก
ของชาวปกาเกอะญอ หมายถึง การใหชีวิตใหม เชน การแตงงาน และ
การตัดสินใจที่ เกิดขึ้น โดยมีการแสดงออกในรูปแบบของนิทาน 
พิธีกรรมระหวางคนและครอบครัว 
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 1.3) ความสัมพันธกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือสิ่งสูงสุด หรือ 
"ตา" เปนคําเรียกของชาวปกาเกอะญอ หมายถึง สิ่งที่ควบคุมความ
ประพฤติของคนใหอยู ในความดีงาม ทําใหคนไมกลาทําเรื่องไมดี 
(วารสารสังคมพัฒนา ปที่ 11, 2526: 51 และ 158-159) 

 2) กระบวนการศึกษาความจริงและรวมชีวิต เปนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเพื่อมุงหวังใหนักพัฒนาไดเรียนรูและรวมชีวิตกับประชาชนที่
ยากไร เพื่อใหไดพบคุณคาศาสนาและวัฒนธรรมของประชาชน และ
ความมุงหวังของประชาชนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตใหดีไปพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงสังคม นอกจากนี้ในกระบวนการศึกษาความจริง
และรวมชีวิตยังไดเชิญนักวิชาการมาใหความรูเกี่ยวกับสภาพความเปน
จริงในสังคมไทย รวมถึงการใหความรูเรื่องผลการพัฒนาที่เกิดจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ กระบวนการศึกษา
ความจริงและรวมชีวิตมีขั้นตอนในการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ไดแก 

 2.1) การเตรียมการเพื่อชี้แจงถึงความเปนมาและความสําคัญ
ของกิจกรรมน้ีหรือขั้นปฐมนิเทศ เพื่อปองกันมิใหผูเขารวมกระบวนการ
รับรูประสบการณชีวิตของชาวบานเหมือนนักทองเที่ยวทั่วไป (รายงาน 
"การสัมมนาติดตามผล บีซา 7", ม.ป.ป.: 11) 

 2.2) การเดินทางไปศึกษาความจริงและรวมชีวิตในพื้นที่ หรือ
ขั้นปฏิบัติ 

 2.3) การพิจารณาไตรตรองถึงประสบการณที่พบเจอในพื้นที่ 
โดยการวิเคราะหแยกแยะ และสังเคราะหประสบการณทั้งของตนเอง
และเพื่อนรวมกิจกรรม การพิจารณาไตรตรองนี้ทําบนพื้นฐานของพระ
คัมภีรและเอกสารคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักร (บาทหลวง
วัชรินทร, ม.ป.ป.) 
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 กระบวนการศึกษาความจริงและรวมชีวิตเปนกิจกรรมที่ไดรับ
อิทธิพลจากสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (The Federation of 
Asian Bishops’ Conference) โดยมุงหวังใหพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศตางๆ เขาใจความเปนจริงของประชาชนในทวีปเอเชีย เพื่อที่
พระศาสนจักรจะไดมีบทบาทในสังคมใหสมกับเปนพระศาสนจักร
ทองถิ่นอยางแทจริง และกระบวนการนี้ยังสอดคลองกับหลักการเสวนา
ของสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 

 3) การฝกอบรมผูสืบทอดเจตนารมณเปนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเพือ่
มุงหวังใหการพัฒนาคนทั้งครบตามแนวทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน
มีความเขมแข็งและยั่งยืนขึ้น กลาวคือ การคนหาปญญาชนในหมูบาน 
เพื่อสืบทอดวิธีคิดของวัฒนธรรมชุมชนและรวมมือกันสรางจิตสํานึกของ
ชุมชนใหชัดเจน รวมถึงความพรอมที่จะเผชิญสิ่งตางๆที่มาจากภายนอก
ชุมชน  ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองสรางเยาวชนรุนใหมใหไดเรียนรูและ
สืบทอดแนวทางดังกลาวนี้ ซึ่งเปนทั้งการรักษาคุณคาความหมายของ
ความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดมิ และยังทําใหสิ่งเหลาน้ันเปนพลังที่สาํคญั
ในการดําเนินชีวิตและตั้งรับกับสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นบนรากฐาน
ภูมิปญญาและประวัติศาสตรของชุมชนของตนเองกิจกรรมนี้เปนความ
รวมมือระหวางชาวบานปกาเกอะญอ นักวิชาการ และศูนยสังคมพัฒนา 
สังฆมณฑลเชียงใหม โดยมีแนวทางในการอบรม ไดแก 

 3.1) เปนการเรียนจากสภาพความเปนจริงที่อยูรอบตัวของ
เยาวชนกอน 
 3.2) เนนปญหาและการแกไขปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
แสวงหาความรู และวิธีการที่บรรพบุรุษของชุมชนใชในการแกไขปญหา 
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 3.3)  มีความคิดวิพากษวิจารณ หรือการคิดเปน (กาญจนา 
แกวเทพ, ม.ป.ป.: 38-40) เปนการเรียนที่อาศัยการเสวนาระหวาง
ผูเรียนและผูใหการอบรม 

 หากมองกิจกรรมน้ีตามหลักความเชื่อของคาทอลิกการพัฒนา
บนรากฐานความเชื่อวัฒนธรรมของตนเองนั้นก็เปรียบเหมือนการ
พึ่งตนเอง และยังเปนการสรางเทววิทยาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ในทองถิ่นของตนน่ันเองความสนใจในเร่ืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
ชุมชนนี้นอกจากเปนขอคนพบจากการทบทวนและประเมินผลงาน
พัฒนาแลว ยังเปนหลักการที่สําคัญในสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 
2 และสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียดวย เนื่องจากการให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมในฐานะที่เปนทั้งสภาพแวดลอมรอบตัวและวถิี
ชีวิตของคน ซึ่งเปนบอเกิดความรูและพลังสําคัญในการดําเนินชีวิต 
รวมถึงหลักคําสอนที่สําคัญคือ พระศาสนจักรตองรวมทุกขรวมสุขกับ
มนุษย 

2. บทวิเคราะหปญญาชนคาทอลิก 

โดยภาพรวมแลวปญญาชนคาทอลิกท้ังสามทานเปนปญญาชน
อินทรียและประกาศก เนื่องจากการทําหนาที่ตางๆ ดังนี้ 

 1) ใหการศึกษากับประชาชนผานการจัดกิจกรรมตางๆ เชน 
การฝกอบรม การประชุมชาวบาน การสัมมนาเปนการอธิบายความรู 
แนวคิดและหลักความเชื่อเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อใหประชาชนเขาใจได
มากขึ้นและนําไปปฏิบัติได เชน การเชื่อมโยงการพัฒนาเขากับความเชื่อ
ในเรื่องความรักและการรับใชเพื่อนมนุษย และการทํางานรวมทุกขรวม
สุขกับประชาชนสอดคลองกับคําสอนเรื่องการบังเกิดมาเปนมนุษยของ
พระเยซู (Incarnation) 
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 2) การทํางานรวมกับประชาชนอยางใกลชิด ซึ่งเปนที่มาของ
การคนพบแนวทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน เนื่องจากการเรียนรู
วัฒนธรรมของชาวบานมาจากการดําเนินชีวิตประจําวัน (การปฏิบัติ) 
พรอมกับการประยุกตใชหลักความเชื่อของคาทอลิก (แนวคิดหรือ
ทฤษฎี) ซึ่งเปนการประสานแนวคิดทฤษฎีเขากับการปฏิบัติรวมทั้งการ
เชื่อมโยงแนวคิดทางวิชาการ เชน การปลุกจิตสํานึกกับกิจกรรมการ
ฝกอบรมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึก
รูปแบบหนึ่ง  
 3) การใหความหมายกับสิ่งที่ชาวบานมีและไดทําอยู เชน การ
แสงออกถึงวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง รวมทั้งการนําเสนอความหมายเรื่องการพัฒนาอยางแทจริง 
ซึ่งมิใชการพัฒนาที่เนนแตความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจเพียงอยาง
เดียว แตหมายถึงการพัฒนาในดานอื่นๆ เชน ดานจิตใจ ดานสํานึกตอ
สาธารณะ ดานความสัมพันธในสังคมดวย อันเปนการพัฒนาที่ครบถวน
ทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งตองเปนการพัฒนาที่เกิดขึ้นในแตละคน
และไมละทิ้งผูใดผูหนึ่ง ดังนั้นจึงเปนการพัฒนาคนท้ังหมด หรือเรียกอีก
อยางวา เปนการพัฒนาคนทั้งครบ ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาที่สําคัญ
ของคาทอลิกที่ไดรับอิทธิพลจากสภาสังคายนาสากลวาติกัน ครั้งที่ 2 
 4) ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติที่มาจากแนวคิดทฤษฎี เชน 
การอุทิศตนของนักพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับหลักความเชื่อในเรื่องการ
บังเกิดมาเปนมนุษยของพระเยซูเจาที่ไดเสียสละตนเองเพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของเพื่อนมนุษยตามคํากลาวของพระสังฆราช
บุญเลื่อน หมั้นทรัพยที่ไดนําเสนอไวขางตน 
 5) ชี้ใหเห็นเปาหมายของงานพัฒนา ซึ่งเปรียบเสมือนการ
เปลี่ยนแปลงสังคมวาไมไดอยูที่การพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนอยางแนวคิด
การพัฒนาของรัฐ อันเปนแนวคิดที่ครอบงําและครองความเปนใหญอยู
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ในสังคมพลเรือน แตอยูที่ตัวมนุษย กลาวคือ มนุษยเปนเปาหมายในการ
พัฒนาและเปนผูกระทําเพื่อใหบรรลุถึงความดีงามสมศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย 
 6) กระตุนใหชาวบานเห็นความสําคัญของตนเองวาไมไดเปน
เพียงผูรับผลการพัฒนาแตยังเปนผูสรางแนวคิดการพัฒนาจากรากฐาน
ทางวัฒนธรรมของตนเองโดยอาศัยการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งเปรียบ
ไดกับการตอสูทางความคิด หรือการทําสงครามแสวงหาฐานที่มั่นใน
สังคมพลเรือน 
 7) การตอสูทางความคิด หรือการทําสงครามแสวงหาฐานที่ม่ัน
ของปญญาชนคาทอลิกกระทําผานการเผยแพรแนวคิดศาสนาและ
วัฒนธรรมชุมชนโดยอาศัยชองทางตางๆ เชน การประชุมสัมมนา 
วารสารสังคมพัฒนา และหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน
ของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา 
 8) การนําการปฏิบัติตางๆของชาวบานมาสรางเปนแนวคิด
อยางเปนระบบนั้น มีความสอดคลองกับหลักการไตรตรองทางเทววิทยา
และการสรางเทววิทยาของทองถิ่นของปญญาชนคาทอลิก นั่นก็คือ 
แนวคิดศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนที่มีรากฐานอยูบนความเปนจริงของ
สภาพสังคมไทย 
 9) สรางความยั่งยืนใหกับระบบความคิดโดยการสราง
ปญญาชนใหม ซึ่งมาจากชาวบาน เพื่อใหเปนปญญาชนของชาวบานที่มี
ความรูและจริยธรรมจากการปฏิบัติงานตางๆ และการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเปนการผสานแรงงานกายและแรงงานสมอง 
 10) การปฏิบัติหรือกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นของสภาคาทอลิก
แหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนารวมกันกับชาวบานลวนเปนผลมาจาก
การปฏิบัติ กลาวคือ การประยุกตใชหลักความเชื่อ ความรูทางวิชาการ
เขากับประสบการณการทํางานพัฒนาทั้งสิ้น 
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ปญญาชนทั้งสามทานน้ันไมไดมีที่มาจากชาวบานโดยตรง แตมี
ความเชื่อในหลักคําสอนเรื่องการรักและรับใชเพื่อนมนุษย การตระหนัก
ถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนจน หรือของประชาชนที่
เสียเปรียบ อยางไรก็ตามในบรรดาปญญาชนคาทอลิกท้ังสามทานนั้น ผู
ที่มีบทบาทใกลเคียงกับปญญาชนอินทรียมากท่ีสุดคือ บาทหลวงนิพจน 
เทียนวิหาร เนื่องจากทานไดทํางานคลุกคลีใกลชิดกับชาวบาน และยัง
เปนผูนําวัฒนธรรมของชาวบานมาสรางเปนแนวคิดอยางเปนระบบ
รวมกับอาจารยกาญจนา แกวเทพ รวมทั้งยังริเริ่มสรางปญญาชนใหม 
หรือปญญาชนของชนชั้นรองที่มีพลังตอรองนอย นั่นคือ โครงการผูสืบ
ทอดเจตนารมณของศูนยพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม โดยการทําหนาที่
ปญญชนคาทอลิกของบาทหลวงนิพจนนั้นเปนการปรับประยุกตแนวคิด
ปญญาชนอินทรียของกรัมชี่ในหลายประเด็น กลาวคือ จากท่ีมีเปาหมาย
เพื่อการปฏิวัติมาสูการตีความ หรือใหความหมายวา การปฏิวัติก็คือการ
เปลี่ยนแปลงสังคม โดยการเสนอแนวคิดหรืออุดมการณพัฒนาแบบใหม
ที่แตกตางจากอุดมการณพัฒนาของภาครัฐที่มีอิทธิพลครองความเปน
ใหญอยูนั่นก็คือ จากแนวคิดการพัฒนาที่เนนความเจริญเติบโตดาน
เศรษฐกิจมาสูแนวคิดการพัฒนาที่มีรากฐานจากศาสนาและวัฒนธรรม
ของชุมชนและยังประยุกตการจัดตั้งพรรคการเมืองมาเปนการรวมกลุม
ของชาวบาน รวมทั้งยังแสดงใหเหน็วาชาวบานมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และความภูมิใจในวัฒนธรรมของตนที่ไดแสดงออกมาในรูปแบบการ
ดําเนินชี วิตประจําวันในหมูบานที่ตองสัมพันธกับสิ่ งต างๆและ
สภาพแวดลอมภายนอกชุมชน ซึ่งความเชี่ยวชาญของชาวบานนี้อยูใน
ลักษณะที่แตกตางจากกรัมชี่กลาวคือ สําหรับกรัมชี่ความเชี่ยวชาญของ
มวลชนจะเปนความรูเรื่องวัฒนธรรม หรือความชํานาญงานในระบบ
สมัยใหม ขณะที่ชาวบานมีความเชี่ยวชาญในความรูและวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิม 
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การที่ปญญาชนคาทอลิกสามารถเสนอและเผยแพรความคิด
ใหมในการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนาในสังคมไทยไดนั้น 
เนื่องจากศาสนาคาทอลิกไมได เปนสถาบันในสังคมพลเรือนที่ถูก
ครอบครองโดยรัฐ และไมไดอยูในสถานะที่ไดรับการยอมรับหรือให
ความยินยอมของประชาชน จึงไมสามารถสรางความรูวัฒนธรรม หรือ
อิทธิพลเพื่อครองความเปนใหญได ดังนั้นศาสนาคาทอลิกจึงคอนขางที่
จะเปนอิสระและเอกเทศจากรัฐไทยและสังคมพลเรือน จึงทําให
ปญญาชนคาทอลิกสามารถคิดและใชแนวคิดที่แตกตางจากแนวคิดและ
วัฒนธรรมของชนชั้นหลักได 

แนวคิดที่แตกตางจากแนวคิดของชนชั้นหลักนั่นก็คือ แนวคิด
การพัฒนาคนทั้งครบ ซึ่งเปนสวนท่ีสําคัญในการยกระดับการพัฒนาให
เห็นถึงผลประโยชนท่ีไปไกลกวาเรื่องเศรษฐกิจ แตเปนผลประโยชนทาง
จิตใจ สังคม และการเมือง รวมทั้งเปนผลประโยชนท่ีทุกคนตองการและ
ทุกคนควรไดรับ นอกจากนี้ปญญาชนคาทอลิกยังทําใหทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเปนอันหนึ่งเดียวกันได และการเสนอแนวคิดการพัฒนาตาม
แนวทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนยังเปรียบไดกับการปฏิวัติ ซึ่งเกิด
จากการนําหลักการพัฒนามนุษยและสังคมในสภาสังคายนาสากล
วาติกันครั้งที่ 2 ที่ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมมาประยุกตใชรวมกันกับ
ความหวงใยตอวัฒนธรรมและอัตลักษณของชาวปกาเกอะญอ จึงเกิด
เปนกิจกรรมใหปฏิบัติ ไดแก การศึกษาประวัติศาสตรชุมชน การ
วิเคราะหชุมชน การรื้อฟนองคความรูเดิมคือศาสนาและวัฒนธรรม
ชุมชนใหเปนพลังและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงความเปนอยูของ
ชาวบานใหสามารถดํารงอยูไดในสังคมสมัยใหม 

ปญญาชนคาทอลิกมุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนาเพื่อปรับ 
หรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคม การเพิ่มศักดิ์ศรีความเปน
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มนุษยใหมากขึ้นกวาที่จะมุงยึดอํานาจหรือการครองความเปนใหญ จริง
อยูที่วาการนําเสนอแนวคิดการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน
ตองการการยอมรับแตไมตองการที่จะใหเปนความคิดที่จะทําลายหรือ
ครอบงําความคิดประชาชนทั้งหมด และในการสรางการยอมรับนี้ก็คือ 
การเสนอวาแนวคิดการพัฒนาคนทั้งครบตามแนวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมชุมชนมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของ
สังคมไทยนั่นเอง และเพื่อเปนการเพิ่มความหนักแนนในการสนับสนุน
ความคิดดังกลาวน้ีจึงตองมีการพัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นอยางเปนระบบและ
สรางชองทางในการเผยแพรคือ วารสารสังคมพัฒนา และหนังสือ
เกี่ยวกับแนวทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนของสภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา 

3. บทสรุป 

จากประสบการณชีวิตการทํางาน ทั้งการเสนอความคิดและ
ทํางานในกิจกรรมการพัฒนาของปญญาชนคาทอลิกทั้งสามทาน ได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดของ
ปญญาชนอินทรีย กลาวคือ ในการทํางานพัฒนานั้นสิ่งที่ขาดไมไดคือ
การใหการศึกษาอบรมเพื่อปลุกจิตสํานึกของคนใหรับรูถึงสภาพความ
เปนจริง โครงสรางและองคประกอบของสังคมที่ตนดํารงอยู รวมทั้งยัง
ไดเปดโอกาสและแสดงใหประชาชนเห็นวาพวกเขาเปนผูท่ีทําการพัฒนา
รวมกับปญญาชนคาทอลิก ประชาชนเปนทั้งผูทํางานพัฒนาเปนทั้ง
ผูสรางประวัติศาสตรดวยตนเองผานกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการศึกษา
ความจริงและรวมชีวิต รวมถึงโครงการผูสืบทอดเจตนารมณของชุมชน 

 กระบวนการศึกษาความจริงและรวมชีวิต และโครงการผูสืบ
ทอดเจตนารมณเปนโครงการท่ีชี้ใหเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมหรือ
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วิถีชีวิตของประชาชน และยังเปนโครงการที่ทําใหประชาชนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมใหมที่เขามาใน
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ นอกจากนี้ในกระบวนการทํางานพัฒนาไดทํา
ใหปญญาชนคาทอลิกและประชาชนมีความสัมพันธใกลชิดกัน และ
ความรูสึกที่ใกลชิดกันนี้ไดสงผลใหการทํางานพัฒนานั้นไมไดเปนเรื่อง
ของเศรษฐกิจแตเปนเรื่องของความผูกพันระหวางชีวิต รวมถึงยังเปน
เรื่องของการมีคุณธรรมตอกันอีกดวย 

 ในสวนของกรอบคิดประกาศก ปญญาชนคาทอลิกทั้งสามทาน
ไดแสดงใหเห็นชัดเจนถึงที่มา แรงบันดาลใจในการทํางานพัฒนาวามา
จากหลักความเชื่อทางศาสนา โดยทั้งสามไดอาศัยความเชื่อในการ
ทํางานพัฒนาผานวิธีการตางๆ เชน การอธิบายความหมายและ
ความสําคัญของเทววิทยาใหผูทํางานพัฒนาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ไดเขาใจ การชี้ใหเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม การปรับตัวของ
ผูปฏิบัติงานพัฒนาใหสามารถเขาสูวัฒนธรรมทองถิ่น โดยอาศัยการ
เสวนาซึ่งเปนหลักการที่สําคัญในสภาสังคายนาสากลวาติกันครั้งที่ 2 อัน
เปนที่มาหลักของแนวทางการพัฒนามนุษยและสังคมของปญญาชน
คาทอลิกโดยมีเปาหมายเพื่อใหมนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พระเจาไดประทานมาให 

 จากการทํางานพัฒนามนุษยและสังคมเปนเวลาหลายสิบปของ
ปญญาชนคาทอลิกไดกอใหเกิดการคนพบแนวทางการพัฒนาคนทั้งครบ
ตามแนวคิดศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนขึ้นซึ่งแนวทางการพัฒนานี้เกิด
จากการคิดวิเคราะห การปฏิบัติ การสรุปบทเรียนและไตรตรองจน
สามารถสรุปเปนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมไทย เนื่องจาก
เปนแนวทางการพัฒนาที่มีรากฐานมาจากความเปนจริงของชุมชนซึ่ง
คนพบไดจากกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ของสภาคาทอลิกแหงประเทศ
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ไทยเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตรของชุมชน และ
กระบวนการศึกษาความจริงและรวมชีวิตที่ไดกลาวไปแลวแมจะไมได
ศึกษาความจริงในทุกชุมชนทั้งหมดของประเทศก็ตาม 

 เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะชี้ใหเห็นวา แนวทางการ
พัฒนาคนทั้งครบตามแนวคิดศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนของสภา
คาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเปนแนวทางที่เหมาะสมกับ
สภาพความเปนจริงในประเทศไทย เนื่องจากวาในชวงเวลาเดียวกันที่
บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร ปญญาชนคาทอลิกทานหนึ่งไดคนพบ
ความสําคัญของวัฒนธรรมในงานพัฒนา ก็เปนชวงเวลาใกลเคียงกับที่
บํารุง บุญปญญา นักพัฒนาอีสานไดคนพบแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งมี
สาระสําคัญที่ฉัตรทิพย นาถสุภาไดสรุปไววา แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่
บํารุง บุญปญญาคนพบมี 3 ประการไดแก แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมสอง
กระแส แนวคิดเรื่องการพึ่งตนเอง และแนวคิดเรื่องบทบาทคนชั้นกลาง
โดยเฉพาะนักพัฒนาในองคกรพัฒนาเอกชน (สนั่น ชูสกุล, 2549: 8)
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนของบํารุง บุญปญญา เปนแนวคิดนําซึ่งมี
บทบาทอยางสูงตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรพัฒนา
เอกชนในระดับตางๆ โดยเฉพาะในภาคอีสาน 

 สภาคาทอลิกเพื่อการพัฒนายังไดเขาไปมีสวนรวมในการเสนอ
แนวคิดผานการรวมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูกับนักพัฒนา 
องคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ซึ่งนักพัฒนาเหลานี้ไดมีสวนในการเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อเตรียมประเด็นสูการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (อริยา เศวตามร, สัมภาษณ, 8 กุมภาพันธ 
2555) ซึ่งนําไปสูเนื้อหาของแผนฉบับดังกลาวที่มีความสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาคนทั้งครบของสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อ
การพัฒนา ดังนี้ 
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 “ในบทแรกของแผนฯ จะเนนการพัฒนาศักยภาพของคน 
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาดานจิตใจ ความคิด 
สติปญญา ความรูความสามารถ เพื่อใหสามารถดํารงอยูได
ในสภาพความเปนจริงของปจจุบนั และตองเปนการพัฒนา
คนทั้งหมดทุกคน มิใชเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง รวมถึงการ
พัฒนาที่ตองคํานึงถึงความสัมพันธและความเชื่อมโยงของ
ระบบตางๆ เชน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และการมี
สวนรวมของประชาชน เพื่อใหการพัฒนาเปนกระบวนการ
ที่ยั่งยืนและใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม”(เชษฐ , 
ม.ป.ป.: 8-9) 

นอกจากนี้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนยังไดรับการพัฒนาความคิด
ใหชัดเจนขึ้นจากนักวิชาการหลายทาน เชน อาจารยฉัตรทิพย นาถสุภา 
อาจารยกาญจนา แกวเทพ เปนตน จากที่แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเปน
ทางเลือกพัฒนา มาสูการเปนแนวคิดเศรษฐกิจและสังคม จนกระทั่ง
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอยูใน
ฐานะเปนอุดมการณทางสังคมหนึ่งที่ทาทายแนวทางการพัฒนาทุนนิยม
ของภาครัฐ (สนั่น ชูสกุล, 2549: 6-7) ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาที่
แตกตางจากแนวทางการพัฒนาของรัฐที่มุงเนนความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแตเพียงดานเดียว และยังเปนแนวความคิดและวิธีปฏิบัติจาก
ตางประเทศโดยที่ไมไดมีการพิจารณาวาเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม
อยางไร รวมทั้งการเสนอความคิดของศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ 
วะสี ที่กลาววิพากษการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีวา 

 “ถาเอาเศรษฐกิจเปนตัวตั้งจะเกิดความสัมพันธที่ไมเทา

เทียม เชนทุกจังหวัดเปนบริวารของกรุงเทพฯ...แตถาเอา
วัฒนธรรมเปนตัวตั้ง ไมมีใครเหนือใคร ทุกชุมชนทองถิ่น
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ประเทศตางมีวัฒนธรรมของตน ซึ่งแตกตางหลากหลายกัน
ไป ทุกแหงมีอัตลักษณและศักดิ์ศรีของตนเอง การพัฒนาโดย
เอาวัฒนธรรมเปนตัวตั้งจึงเปนการกระจายอํานาจและ
ศักดิ์ศรี เปดใหมีทางออกของชุมชนทองถิ่น...”(ประเวศ, 
2547:20) 

ดวยเหตุนี้แนวทางการพัฒนาคนทั้งครบบนพื้นฐานศาสนาและ
วัฒนธรรมชุมชนนอกจากจะเปนแนวทางเลือกที่สําคัญใหกับสังคมไทย
แลวยังไดสะทอนใหเห็นถึงความพยายามของปญญาชนคาทอลิกทั้งใน
ฐานะศาสนิกและพลเมืองที่สําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอีก
ดวย 
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ทอดเจตนารมณของชุมชน วันที่ 10-12 มกราคม 2533 ณ 
ศูนยคําสอน อ.แมริม จ. เชียงใหม. ( เอกสารไมตีพิมพ
เผยแพร). 

บาทหลวงนิพจน เทยีนวิหาร. สัมภาษณ. 10 มกราคม 2552,  
19 กันยายน 2555, 13 มกราคม 2555. 
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บาทหลวงนิพจน เทยีนวิหาร ใน สํานักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา. ไมปรากฎปทีต่ีพิมพ.  การ
ตอบสนองของ สคทพ. ตอสถานการณทางสังคมในปจจุบัน ใน 
รายงานการสัมมนาเรื่อง“การศกึษาและไตรตรองคําสอน
ดานสังคมของพระศาสนจักร” เน่ืองในโอกาสการประชุม
สภากรรมการสามัญ ประจําป 2534 ครั้งที่ 19. (เอกสารไม
ตีพิมพเผยแพร).  

บาทหลวงนิพจน เทยีนวิหาร. 2547.  อัตลักษณ พื้นที่ทางสังคม กับ
กระบวนการสราง องคความรู  ใน ภาสกร อินทุมาร. ความรู
ทองถิ่น: การจัดการความรูสูการจัดการทางสังคม. 
กรุงเทพมหานคร: วิทยาลยัการจัดการทางสังคม. 

บาทหลวงนิพจน เทียนวิหาร ใน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา.  
2548.“พระศาสนจักรคาทอลิกไทย: การไตรตรองบนพื้นฐาน 
Gaudium et Spes.”  ใน รายงานสัมมนาโอกาสประชุม
สมัชชาสภากรรมการสมัยสามัญประจําป 2548 (ครั้งที่ 33)
หัวขอ “พระศาสนจักรคาทอลิกกับสังคมไทย: 40 ป
ธรรมนูญดานการอภิบาลเรื่องพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ 
(Gaudium et Spes)” จัดขึ้น ณ ศูนยคณะพระมหาไถแหง
ประเทศไทย พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่  16-18 
สิงหาคม 2548. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร). 

บาทหลวงวัชรินทร สมานจิต. 2543. ใน สํานักเลขาธิการ สภาคาทอลิก
แหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา. 2543. “อภิปรายเสริมการ
สรุปแนวทางปฏิบัติในพันธกิจแหงความรักและการรับใช
ประจําป 2543. รายงานการสัมมนา“พันธกิจแหงความรัก
และการรับใช” เนื่องในโอกาสประชุมสภากรรมการประจําป 
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2543 (ครั้งที่ 28) จัดขึ้นเมื่อ 28-30 สิงหาคม 2543 ณ วัดแม
พระแหงเหรียญอัศจรรย จ.ฉะเชิงเทรา. (เอกสารไมตีพิมพ
เผยแพร). 

บาทหลวงวัชรินทร สมานจิต. 2542.  แนวทางของเรา. เนื่องในโอกาส
สัมมนา 4 DISAC อีสาน 26 ตุลาคม. (เอกสารไมตีพิมพ
เผยแพร). 

บาทหลวงวัชรินทร สมานจิต. ไมปรากฎปทีต่ีพิมพ. ใน การปฐมนิเทศ: 
การสัมผัสความจริงและรวมชวีิต (exposure 
immersion). เนื่องในโครงการ AMOR VIII (Asian 
Meeting of Religious Women) "Formation for 
Discipleship in Asia/Oceania ”ชมรมนักบวชหญิงแหง
ประเทศไทย.(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร). 

บาทหลวงวัชรินทร สมานจิต. สัมภาษณ. 28 กุมภาพันธ 2555. 
บาทหลวงอันดรูวสําราญ วงศเสงี่ยม. 2543. อัครสังฆมณฑลทาแร-

หนองแสง ประวัติขอมูลและการดําเนินงาน: พระสังฆราชมี
คาแอล เกี้ยน เสมอพทิักษ ค.ศ.1959-1980 (พ.ศ.2502-
2523). ไมปรากฎสถานทีต่ีพิมพ 

ปรีชา จินตเสรีวงศ. 2531. เอกสารการวิจัยเรื่อง แนวทางงานพัฒนา
สังคมของพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย. ไมปรากฎ
สถานที่ตีพิมพ 

พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย.  2545. “ประวตัิศาสตรการรณรงค
จิตตารมณมหาพรต ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา 
(คพน.). ใน ”คูมือ “การรณรงคจิตตารมณมหาพรต.”
กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากดั. 

พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย. สัมภาษณ. 7 กันยายน 2552 



190 จิรภา พฤกษพาดี,  วีระ สมบูรณ 

มิสซังโรมันคาทอลิกอุบลราชธานี.  2544.คําสอนทางสงัคม ตาม
ทรรศนะของพระสังฆราชมีคาแอลบุญเลื่อน หมั้นทรัพย. 
อุบลราชธาน:ี โรงพิมพศิริธรรม ออฟเซ็ท. 

รายงาน “การสัมมนาติดตามผล บีซา 7” (Report On BISA VII 
Follow up Workshop). (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร). 

รุงโรจน ตัง้สุรกิจ.  ไมปรากฎปที่ตีพิมพ.  สรุปภาพรวมประวัติศาสตร
และวิวัฒนาการ การทํางานของสคทพ. ในสภาคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา รายงานการสัมมนา หัวขอ
“ประวัติศาสตรการทํางานและทิศทางแนวทางสคทพ.”การ
ประชุมสภากรรมการสามญัประจําป 2530/1987 (ครั้งที ่15). 
(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร). 

รุงโรจน ตัง้สุรกิจ. สัมภาษณ. 24 มกราคม 2555. 
วิเคราะหสงัคมไทยโดยความคดิวัตถุนิยม. วารสารสังคมพัฒนา 8,3: 

58.   
ศาสตราจารยนายแพทย ประเวศ วะสี. 2547. การพัฒนาตองเอา

วัฒนธรรมเปนตัวตั้ง. กรุงเทพมหานคร: กองทุนสงเสริมงาน
วัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ
กระทรวงวัฒนธรรม. 

สนั่น ชูสกุล. สัมภาษณ. 5 กรกฎาคม 2553. 
สมพงศ วิทยศักดิพ์ันธุ และคณะ. 2545. แนวคิดวฒันธรรมและ

เศรษฐกิจชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย.
กรุงเทพมหานคร: บรษิัท สํานักพิมพสรางสรรค จาํกัด. 

สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา. ไมปรากฎปทีต่ีพมิพ.  
โครงการสัมมนา "บทบาทของสงฆ-นักบวชในงานพัฒนาคน.”
ใน รายงานประจําป 2521-1978. (เอกสารไมตพีิมพ
เผยแพร). 
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สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา. ไมปรากฎปทีต่ีพมิพ.  
รายงานกจิกรรมประจําป 2521-1978. (เอกสารไมตีพิมพ
เผยแพร). 

สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา. 1976. สารสังคมพัฒนา 
4 มีนาคม. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร). 

สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.  2528. บีซา 7: การทํา
ความเขาใจรวมกับคณะอนกุรรมการเตรียมการศึกษาสภาพ
ความเปนจริงในสังคม (Orientation). (เอกสารไมตีพิมพ
เผยแพร). 

สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.  2540. รายงานการ
สัมมนา หัวขอ “แนวทางการทํางานพัฒนาของพระศาสน
จักรกับการพฒันาคน ในแผนฯ 8”การประชุมสภากรรมการ
สามัญประจําป 2540/1997 (ครั้งที่ 25) วันที่ 19-21 สิงหาคม 
2540 ณ บานพักคณะเซนตปอลเดอ ชารต ฉะเชงิเทรา.
(เอกสารไมตีพิมพเผยแพร). 

สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา. 2543. แนวคิดของ
“คน”ที่สนใจ“คน”:รวบรวมผลงานเขียนงานบรรยาย งาน
สอน ของพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อนหมั้นทรัพย. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท บางประกอกการพิมพ จํากัด. 

สัมภาษณคุณพอบันลือ เกียรติธารตรี. 2524. ใน วารสารสังคมพัฒนา 
9,7 (กันยายน – ตุลาคม) : 30-33. 

สัมภาษณบาทหลวงนิพจน เทยีนวิหาร. 2526. วารสารสงัคมพัฒนา 
11 (มีนาคม-เมษายน): 34-35. 

สัมภาษณบาทหลวงวชัรินทร. 2524. วารสารสังคมพัฒนา 9, 4 
(เมษายน) : 14-24. 
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สัมภาษณรุงโรจน ตัง้สุรกิจ. 2526. วารสารสังคมพฒันา 11 (มีนาคม-
เมษายน): 69-79 

สัมภาษณคุณรุงโรจน ตั้งสุรกิจ. 2528. วารสารสังคมพัฒนา 4: 23-28. 
สาสนแสดงความยินด:ี คุณพอนิพจน เทยีนวิหาร ใน ศูนยคําสอนสังฆ

มณฑลเชยีงใหม. ไมปรากฎปที่ตีพิมพ. อนุสรณ 30 ป ศูนยคํา
สอน สังฆมณฑลเชียงใหม: ศิษยพระคริสตแหงการเปนเกลอื
ดองแผนดิน(มธ.5: 13) และผูสืบทอดเจตนารมณคุณคา
ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ค.ศ.1980-2010. ไมปรากฎ
สถานที่ตีพิมพ 

สุริชัย หวันแกว. สัมภาษณ. 3 กรกฎาคม 2553. 
สํานักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพฒันา. 2529.

ศาสนา: พลังพัฒนามนุษยพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลือ่น 
หมั้นทรัพย. กรุงเทพมหานคร: รุงเรืองสาสนการพิมพ. 

สํานักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อการพฒันา. 2539.
รายงานการสัมมนา เตรียมการรณรงคจิตตารมณมหาพรต
ในเทศกาล ป 2539: ประเด็น“แบงปนฉันนองพี่ เสริม
ศักด์ิศรี ครอบครวัใหญใหมั่นคง” จัดขึ้นเมื่อวันที ่22-24 
มกราคม 2539 จ. อุบลราชธานี. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร). 

เสรี พงศพศิ. 2527. คาทอลิกกับสังคมไทย สี่ศตวรรษแหงคุณคาและ
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