บทบาทมูลนิธิในการสงเสริม
สังคมสวัสดิการ
สุดจิต นิมิตกุล
มูลนิธิ เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยเปนองคกรเอกชนที่
มีวัตถุประสงค ไมแสวงหากําไร เพื่อสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลในประเทศที่เจริญทั้งในยุโรป
และอเมริกา เพราะมีภาคเอกชนที่เขมแข็ง เมื่อภาคเอกชนที่เขมแข็งก็จะสงผลใหรัฐเขมแข็งและบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตั้งไว มูลนิธิเ ปนองคกรภาคเอกชนที่จะแบงเบาภารกิจภาครัฐและสามารถชวย
สงเสริมใหสังคมเปนสังคมสวัสดิการไดในภารกิจตาง ๆ สําหรับสังคมสวัสดิการเปนสังคมที่ฝายต าง ๆ มี
สวนรวมในการดําเนินงานของรัฐ ไดแก รัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาคม สวนมูลนิธินั้น จึงถือวา
เปนภาคประชาคมที่สําคัญ
รัฐสวัสดิการเปนรัฐที่ทุกคนปรารถนา แตจากขอเท็จจริงปรากฏวา จะเปนรัฐสวัสดิการไดนั้น
ประเทศดังกลาวจะตองมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้ งดานรัฐและประชาชน รัฐจะตองทําหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและประชาชนก็จะตองพรอมที่จะเสียภาษีอยางเต็มที่ จากประสบการณดังกลาวมีไมกี่
ประเทศที่จะดําเนินนโยบายดังกลาวได โดยเฉพาะประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งกลาวไดวาเปนรัฐ
สวัสดิการอยางแทจริง ซึ่งประชาชนพรอมและเต็มใจที่จะเสียภาษีเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจกลาวไดวา
ประชาชนเสียภาษีกวา 50% ของรายได รัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาทุกรัฐบาล
พยายามที่จะพัฒนาประเทศของตัวเองไปสูรัฐสวัสดิการ แตประเทศเหลานั้นก็ไมสามารถกระทําได เปน
แตเพียงพยายามที่จะบริก ารประชาชนในลักษณะประชานิยมเทานั้น ซึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัดไดแก
ประเทศอาเย็นตินา ไดชื่อวาเปนประเทศตัวอยางของรัฐประชานิยม โดยรัฐพยายามใหสวัสดิการแก
ประชาชนของตนเอง และจากตัวอยางนี้ประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ ในโลกก็พยายามเปนรัฐประชานิยม
แตมิใชรัฐสวัสดิการ ประเทศไทยก็เชนกันพยายามเปนรัฐสวัสดิการแตไมสามารถกระทําได จึงไดเพียง
เปนรัฐประชานิยมที่พยายามลดแลกแจกแถมอยางมากมาย ไมวาจะแจกเช็คชวยชาติเปนจํานวนเงินคน
ละ 2,000 บาท คาน้ํา คาไฟฟรี ขึ้นรถเมลฟรี รถไฟฟรี เปนตน

เมื่อประเทศไทยไมสามารถที่จะพั ฒนาเปนรัฐสวัสดิการไดและจะดําเนินนโยบายประชานิยม
ตอไป โดยไมอาจดําเนินการไดอยางยั่งยืน ทางออกมีวิธีเดียวคือ เปนสังคมสวัสดิการคือภาคตาง ๆ ตอง
รวมมือกันอยางใกลชิด ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาคม
มูลนิธิในฐานะภาคประชาคม หากมูลนิธิมีความเขมแข็ งมากนอยเพียงไรก็จะสงผลแกความ
เขมแข็งของประเทศไดเชนกัน เรามีความคุนเคยกับมูลนิธิพอสมควร ทั้งนี้เพราะมูลนิธิไดมีบทบาทใน
การชวยเหลือรัฐ ทั้งในแงสาธารณะและการกุศล เชน มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ซึ่งมีอายุกวา 100 ปมาแลว ที่
กอตั้งโดยกลุมคนที่มีเชื้อสายจีน ไดมีบทบาทชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ มาเปนลําดับ สวนในภูมิภาคก็
มีมูลนิธิจํานวนมากไดมีบทบาทในการดูแลและใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ไดรับภัยพิบัติตาง ๆ อยู
เสมอ มูล นิธิเปนองคกรภาคประชาคมที่มีบทบาทในการชวยเหลือรัฐบาลของประเทศตางๆ มาเปน
ลําดับ เราคงคุนเคยกับมูลนิธิเอเชีย มูลนิธิฟอรด และมูลนิธิฟุลไบรท ซึ่งใหทุนการศึกษาแกคนไทย ใน
การพัฒนาประเทศเปนจํานวนมาก เราปฏิเ สธไมไดวา ทรัพยากรมนุษยที่มูล นิธิเหลานี้ไดใหความ
ชวยเหลือแกประเทศไทยมาเปนเวลา 40-50 ปแลว โดยสงคนไปศึกษาในระดับสูงในตางประเทศ และ
กลับมาเปนกําลังสําคัญ แกการพัฒนาประเทศทั้งในอดีตและปจจุบัน
ปจจุบันบทบาทของมูลนิธิไดขยายขอบเขตออกออกไปอยางกวางขวาง ซึ่งแตเดิมมักทําหนาที่ใน
การใหทุนการศึกษา ใหความชวยเหลือขางตนแกผูประสบภัยพิบัติ แตเดี๋ยวนี้ไดมีบทบาทในการทํา
กิจกรรมตอบแทนสังคมที่ เรียกวา ความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) ทุกทานคงทราบแลววา ตัวอยางของโลกที่คนรวยไดหันมาทํากิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมคือ Bill
Gate เจาของ Microsoft ไดจัดตั้งมูลนิธิ Bill Gate ขึ้น เมื่อป 1994 เพื่อชวยเหลือประชาชนและ
โดยเฉพาะเด็ก ๆ ผูยากไรในประเทศตางๆ จากกรณีตัวอยางดังกลาว มีผลทําใหคนมีฐานะดีจํานวนมาก
หันมาสนใจ CSR และใชกรณีมูลนิธิของ Bill Gate เปนตัวอยาง เพราะขณะนี้ประชาชนหันมาใหความ
สนใจวาเอกชนไดทํา CSR มากนอยแคไหน ในประเทศไทย บริษัท หางรานตาง ๆ ไดดําเนินนโยบายไป
ในทิศทางนี้เปนจํานวนมาก เชน บริษัทในเครือซีเมนตไทย หรือ SCG เปนตัวอยาง
หากหันมาพิจารณาทบทวนบทบาทมูลนิธิในการสงเสริมสังคมสวัสดิการ นอกจากบทบาทหนาที่
หลักๆ ซึ่งแตเดิมเปนหนาที่ของรัฐจะตองจัดทํา แตก็มีหลายเรื่องที่องคกรเอกชนรับภาระนี้มาจัดทําแทนรัฐ
เชน การศึกษา การสาธารณสุข การใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส การใหความชวยเหลือผูประสบภัย
สืบเนื่องจากมูลนิธิจะตองรับภาระเหลานี้มากขึ้นแทนรัฐ ในฐานะที่ตนอยูใกลพื้นที่และใกลเหตุการณ หรือ
ที่เรียกวาการให ความชวยเหลือเบื้องตน (First Aid) แตหนาที่หรือบทบาทถัดไปของมูลนิธิคือ สนอง
นโยบายของรัฐหรือรัฐบาล โดยในเรื่องที่จําเปนและนโยบาย ใหม ๆ ที่จะพิจารณาและแกปญหาพื้นที่ได
บางจุดและยั่งยืน เมื่อมูลนิธิพิจารณาเห็นวา นโยบายใดของรัฐหรือรัฐบาลเปนนโยบายที่ดีและจะเกิดกับ

ประชาชนโดยสวนรวมก็ใหการสนับสนุนนโยบายนั้น ซึ่งในทายที่สุดประชาชนก็จะไดรับประโยชนอยาง
แทจริงจากนโยบายนั้น ๆ
นอกจากบทบาทของมูลนิธิในเรื่องการใหความชวยเหลือเบื้องตนในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยแลว บทบาทในการสนองนโยบายรัฐหรือรัฐบาลก็เปนบทบาทที่
มูลนิธิควรกระทําอยางกวางขวางและทั่วถึง ซึ่งในขณะนี้มีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นมากมายไมวาจะน้ํา
ทวม ดินถลม ชายฝงถูกน้ําทะเลกัดเซาะ และแผนดินไหวซึ่งเกิดจากภาวะโลกรอนทุกประเทศและ
ประชาชนจะตองพรอมที่จะรับมือกับวิกฤติดังกลาว
ผูเขียนเห็นวา บทบาทนี้มูลนิธิควรเขามามีบทบาทอยางมาก และชวยเหลือรัฐหรือรัฐบาลได
อยางทันทวงที จากสถานการณน้ําทวมใหญของไทยเมื่อเดือนตุลาคม ป 2553 ไดทําใหเราไดเรียนรู
หลายเรื่อง อยางนอยก็เ รื่องภัยที่ม าจากการเปลี่ยนแปลงของโลก การชวยเหลือตนเอง การหาทาง
ปองกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้องคกรที่เรียกวา มูลนิธิสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อเปนที่ประจักษแลววามูลนิธิสามารถเขามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ สังคม และดูแลรักษา
ประชาชนไดระดับหนึ่ง และถาพัฒนามูลนิธิใหมีประสิทธิภาพในการเขาไปมีบทบาทในการสงเสริม
สั ง คมสวั ส ดิ ก ารในรู ป แบบต า งๆ ฉะนั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งพั ฒ นามู ล นิ ธิ ใ ห เ ป น มี ก ลไก มี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนสังคมไปสูสังคมสวัส ดิการไดในที่สุด เห็นควรใหการสงเสริมมูลนิธิใน
ทิศทางดังนี้
1. สงเสริมใหมีการพัฒนามูลนิธิทั้งในแงจํานวนและคุณภาพใหมากยิ่ งขึ้นโดยสงเสริม เชิญชวน
ใหเอกชนหันมารูจักกับมูลนิธิมากขึ้นโดยปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียนใหมีลักษณะสะดวก รวดเร็ว
และลดขั้นตอนที่ยุงยาก คลายกรณีทําบัตรประชาชน การตอทะเบียนรถยนตของกรมขนสงทางบก ที่
กระทําไดรวดเร็วเพราะมีกําหนดการในการดําเนินงาน
2. ใหสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ส.ม.ท.) เปนองคกรกลาง
ในการประสานความรวมมือระหวางมูลนิธิโดยพิจารณาบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสังคมสวัสดิการ
อยางกวางขวาง
3. สงเสริมและเชิญชวนบรรดามูลนิธิใหพัฒนากิจกรรมอันจะเปนการสนองนโยบายรัฐบาลและ
นําไปสูสังคมสวัสดิการที่เกิดขึ้นไดจริง
หากพัฒนาและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ผูเขียนเชื่อมันวาในอนาคตมูลนิธิที่ดีซึ่งมีจํานวน
ทั้งสิ้น หนึ่ งหมื่ นกว ามูล นิธิเ หลานี้ จะผนึก กําลั งในการขั บเคลื่อนสังคมใหพึ่ งตนเองและเปน สังคม
สวัสดิการในอนาคต โดยมิหวังพึ่งแตเพียงรัฐเทานั้น

