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อุบุนตู: คุณค+าแห+งปรัชญาของชาวแอฟริกาท่ีถูกนำมาใชAในงานสังคมสงเคราะหE1 

รองศาสตราจารย, ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน2 

 

วันสังคมสงเคราะห,โลก (World Social Work Day) ถูกกำหนดและริเริ่มโดยสหพันธ,นักสังคมสงเคราะห,

นานาชาติ (International Federation of Social Workers [IFSW])  ตั ้งแต] ค.ศ. 1983  (Suburu, 2019) ใน

เดือนมีนาคมของทุกปl  โดยในแต]ละปl ประเทศต]างๆ มีการใหnความสำคัญกับประเด็นร]วมหรือวาระสากลที่สำคัญ

และเปrนความทnาทายต]อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห,และการพัฒนาสังคม เช]นวันสังคมสงเคราะห,โลกในช]วงปl 

พ.ศ. 2560-2561 ใหnความสำคัญกับประเด็น Promoting Community and Environmental Sustainability 

ส]วนปl พ.ศ. 2562-2563 เปrนการส]งเสริมความสำคัญของสัมพันธภาพของมนุษย, (Promoting the Importance 

of Human Relationships) ส]วนในปlน้ี พ.ศ. 2564 วันสังคมสงเคราะห,โลกตรงกับวันที่ 16 มีนาคม มีการนำ

ปรัชญาที่เคารพความเปrนมนุษย, “Ubuntu: I Am Because We Are” มาเปrนประเด็นหลัก (Highlights) หรือ

เปrนวาระสำคัญที่ถูกนำเสนอเพื ่อใหnเกิดการปฏิบัติภายใตnวิชาชีพที ่ใหnความสำคัญกับคนและสังคม ดังการ

ประชาสัมพันธ,ของ IFSW ตามแผนภาพท่ี 1 

 

แผนภาพท่ี 1 

Ubuntu: I Am Because We Are  

 
Source: https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-work-day/world-social-work-day-2021/ 

 
1 แนวคิดที่ถูกนำมาใชNในวันสังคมสงเคราะหVโลก ปZ พ.ศ. 2564   
2 อาจารยVประจำคณะสังคมสงเคราะหVศาสตรV มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรV  
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บทความสั้นน้ีเขียนขึ้นเนื่องในวันสังคมสงเคราะห,โลกปl พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค,เพื่ออธิบายถึง

ความหมาย และองค,ความรูnต]างๆที่เกี่ยวขnองกับปรัชญา Ubuntu3 รวมถึงความสำคัญของคำนี้ต]อการนำไปใชnใน

งานสังคมสงเคราะห,และการพัฒนาสังคม  ดังรายละเอียดต]อไปน้ี 

 

อุบุนตู: คำเรียก ความหมาย ท่ีมา และคำศัพทEท่ีเก่ียวขAอง  

Gade (2011, p.303) ไดnอธิบายถึงความเปrนมาของอุบุนตูว]าในงานเขียนท่ีมีการตีพิมพ,ก]อนปl ค.ศ. 1950 

ใหnความหมายท่ีเนnนไปท่ีคุณภาพของมนุษย, “Ubuntu is always defined as a human quality” หลังจากน้ันก็

มีการใหnความหมายที่กวnางมากขึ้น ไม]ว]าจะเปrนอุบุนตูในฐานะที่เปrนปรัชญา หรือจริยธรรม อย]างไรก็ตาม ต]อมา

ในช]วงปl ค.ศ. 1993-1995 นักวิชาการจำนวนไม]นnอยมีการใหnความหมายคำน้ีว]า “As a person is a person 

through other persons” ซ่ึงนับเปrนคร้ังแรกท่ีมีการอธิบายว]าอุบุนตูคืออะไร  

ในขณะที่ Wikipedia ใหnความหมายที่ไม]แตกต]างกันว]า “Humanity to others” ที่หมายถึง “ความ

กรุณาต]อผูnอื่น” หรือ “I am what I am because of who we all are” หมายถึง “ฉันเปrนฉันไดn เพราะพวกเรา

เปrนอย]างนั้น” นอกจากน้ี  วุฒิพงศ, พงศ,สุวรรณ (2560) Marukpitak (2560) และ Smith (2560) ใหnความหมาย

ว]า “ฉันจะสุขไดnอย]างไรถnาคนอื่นเศรnา” และ “ความเปrนมนุษย,ในคน” เช]นเดียวกับที่ Odiaka และ Oriogu 

(2017) ไดnอธิบายความหมายที่ไม]แตกต]างกันกับ Gade  คือ “คนคือคนผ]านคนอื่น” และยังไดnขยายความที่มาของ

คำน้ีเพิ่มว]า อุบุนตูเปrนปรัชญาของชาวแอฟริกันซึ่งไดnรับการประกาศในแอฟริกาใตn เปrนแนวคิดที่ตรงกันขnามและ

ถูกนำมาใชnเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของชนชั้นและความเกลียดชังชาวต]างชาติ รวมทั้งประสบการณ,ของผูnอพยพในเขต

เมืองของแอฟริกาใตn เม่ือตnองเผชิญกับหลักนิติธรรม (ท่ีอาจไม]ใหnความสำคัญกับคุณค]าความเปrนมนุษย,) มากไปกว]า

น้ัน Mathabane (2018) ไดnช้ีใหnเห็นถึงความหมายท่ีลึกซ้ึงว]าอุบุนตู คือ แก]นแทnของความเปrนมนุษย, (ท่ีพึงมี) 

ต]อมา Mugumbate และ Chereni (2019) ไดnเขียนบทความเผยแพร]ในวารสารสังคมสงเคราะห,ของชาว

แอฟริกัน ว]า อุบุนตู หรือ อุบันตู เปrนปรัชญาซึ่งริเริ่มมาจากชาวแอฟริกาทางตอนใตnของทะเลทรายซาฮาร]า (Sub-

Saharan Africa) ซึ่งเปrนพื้นที่ที่อยู]อาศัยของชาวอุบุนตู โดยคำว]า ‘Buntu’ หรือ ‘Bantu’ หมายถึง ความเปrน

มนุษย, ขณะท่ี ‘Ubuntu’ มีความหมายถึง มุมมอง กระบวนการ เน้ือหา และคุณภาพของการเปrนมนุษย, โดยความ

เปrนเลิศของความเปrนมนุษย,อธิบายดnวยคุณภาพของการเปrนมนุษย, ในขณะที่คำว]า ‘Umhuka’ เปrนคำที่มี

ความหมายตรงขnามกับอุบุนตู กล]าวคือเปrนการแสดงออกเช]นสัตว, ซึ่งไม]ไดnอยู]ในวิถีที่เคารพความเปrนมนุษย,  

อย]างไรก็ตาม ประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกา มีการเรียก Ubuntu ดnวยคำอื่นๆ แต]มีความหมายเดียวกัน เช]น 

ประเทศบอตสวานา เรียกว]า Muthu - ประเทศแคเมอรูน เรียกว]า Bato – ประเทศยูกันดา เรียกว]า Obuntu – 

 
3 Ubuntu อhานวhา อุบุนตู หรือ อุบันตู หรืออื่นๆ  โดยบทความสั้นนี้ จะใชNคำภาษาไทยวhา “อุบุนตู” 
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ประเทศรวันดา เรียกว]า Bantu อย]างไรก็ตาม คำว]า Ubuntu และ Maaya เปrนคำที่นิยมใชnมากที่สุด นอกจากน้ี 

Mugumbate และ Chereni ยังไดnกล]าวถึง ปรัชญาอุบุนตูท่ีมักแสดงโดยความสัมพันธ,ของชุมชน อุดมคติของ

ชุมชนและความเปrนเลิศของมนุษย,   เปrนส]วนหนึ่งของความรูnและภูมิป�ญญาในการที่ชุมชนและครอบครัวชาวแอฟ

ริกันใชnเลี้ยงดูเด็กๆ  มากไปกว]านั้น อุบุนตูแสดงใหnเห็นถึงโลกทัศน,ของประชากรผิวดำพื้นเมืองในเขตแอฟริกาท่ี

ถ]ายทอดจากรุ]นสู]รุ]นผ]านการสังเกต ประสบการณ, ภาษา และศิลปะ คำพูดที่ไดnรับการยอมรับอย]างกวnางขวางว]า 

“ฉันเปrนเพราะเรา” และ “บุคคลเปrนบุคคลโดยผ]านบุคคลอื่น” บ]งชี้ว]าความสัมพันธ,เปrนส]วนประกอบท่ีสำคัญ

สำหรับความเปrนเลิศของมนุษย, สิ่งน้ีสะทnอนใหnเห็นว]า สมาชิกทุกคนในครอบครัว รวมทั้งเด็ก พัฒนาความเปrนตัว

ของตัวเองผ]านบุคคลอื ่นที ่อยู ]รอบขnาง เช]นเดียวกับท่ี  Mugumbate และ Nyanguru (2013)  ย้ำใหnเห็นว]า 

Ubuntu ใหnความสำคัญกับ “การเปrนตัวของตัวเองผ]านผูnอื่น” (Being self through others) ซึ่งเปrนรูปแบบหน่ึง

ของมนุษย,นิยมท่ีสามารถแสดงออกไดnในวลี  “ฉันเปrน เพราะเราทุกคนเปrน” (I Am Because We Are) ซึ่งวลีน้ี

เองท่ีถูกนำมาเปrนวาระสำคัญในงานสังคมสงเคราะห,โลกในปl พ.ศ. 2564 ตามแผนภาพท่ี 1 ขnางตnน 

กล]าวโดยสรุป จะพบว]า การใหnความหมายของ อุบุนตู จากนักวิชาการคนในจากประเทศแอฟริกา และ

มุมมองความเขnาใจของนักวิชาการอ่ืนๆ มีความหมายท่ีไม]แตกต]างกัน ซ่ึงผูnเขียนเขnาใจว]า อุบุนตู มีความหมายท่ีเกิด

จากการไดnรับการหล]อหลอมทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ นั่นคือ ความเปrนมนุษย,ของบุคคล เกิดขึ้นไดnจากการ

ถ]ายทอดจากรุ]นสู]รุ]น และจากบุคคลแวดลnอม โดยความสัมพันธ,เปrนตัวเช่ือมโยงใหnเกิดความเคารพระหว]างกัน 

ทฤษฎีอุบุนตู 

Mugumbate และ Chereni (2019) พิจารณาความเปrนอุบุนตูไดnจาก 5 กรอบที่แตกต]างกัน4 กล]าวคือ 

(1) กรอบคำพูดที่มีชีวิตต+อการแสดงออก (Orature) กล]าวว]า Ubuntu ส]วนใหญ]ไม]ไดnถูกเขียนขึ้น แต]เปrน "โดย

ปริยาย ศักดิ์สิทธิ์และฝ�งอยู]ในแนวปฏิบัติ ความสัมพันธ,และพิธีกรรม" (Muwanga-Zake, 2009, p.414) ขณะท่ี 

Gikandi (2003) แยnงว]า Orature ถูกถ]ายทอดผ]านคำพูดและเจริญเติบโตในชุมชนเมื่อมีการฝ¢กฝน ทั้งนี้ อุบุนตูมี

อยู]ในวรรณคดีแอฟริกัน (วรรณกรรมปากเปล]า) มาตั้งแต]อดีตกาล  โดยคำว]า Orature ไดnรับการบัญญัติโดยนัก

ทฤษฎีชาวยูกันดาที่ชื่อ Pio Zirimu  ในขณะท่ีในประเทศซิมบับเว อูบุนตูมีอยู]ในนิทานพื้นบnาน  เพลง เรื่องราว 

บทกวี การละเล]น  มหากาพย, เรื ่องตลกหรืออารมณ,ขัน การประชด และสุภาษิต เปrนประเพณีการพูดท่ี

หลากหลายและประสบการณ,การใชnชีวิตซึ่งเปrนส]วนหนึ่งของวัฒนธรรมแอฟริกัน (2) กรอบทางวิชาการเกิดข้ึน

จากผลงานของนักเขียนและนักวิชาการดnาน Ubuntu ที่แตกต]างกัน ซึ่งสามารถแบ]งออกเปrนนักเขียนรุ]นแรก ๆ 

 
4 ทฤษฎีอุบุนตูที่จำแนกเปuน 5 กรอบแนวคิดนี้ เนื้อหาที่นำเสนอและการอNางอิงภายใน เปuนการอธิบายโดย Jacob Mugumbate 

และ Admire Chereni ในบทความวิชาการที ่ม ีช ื ่อเรื ่องวhา การใชNทฤษฎีอุบุนตูของชาวแอฟริกันในงานสังคมสงเคราะหV

กลุhมเป}าหมายเด็กในประเทศซิมบับเว ซึ่งตีพิมพVในปZ ค.ศ. 2019 
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เช]น Mbiti (1969) และ Samkange (1980) ถือไดnว]าเปrนบรรพบุรุษของ Ubuntu ที่เขียนขึ้น แต]ไม]จำเปrนว]าเขา

เหล]านี้จะตnองเปrนบรรพบุรุษของ Ubuntu เนื่องจาก Ubuntu (อาจ)มีอยู]ก]อนหนnาน้ัน เพียงแต]ไม]ไดnอยู]ในรูปแบบ

ลายลักษณ,อักษรที่ง]ายต]อการเผยแพร]หรือบันทึกไดnชัด  โดยมุมมองของ Mbiti เห็นว]า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลน้ัน

เกิดข้ึนกับคนท้ังกลุ]มและส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับท้ังกลุ]มจะเกิดข้ึนกับแต]ละคน แต]ละคนสามารถพูดไดnว]า "ฉันเปrนเพราะเรา 

และเนื่องจากเราเปrน ดังนั้น ฉันจึงเปrน" (Mbiti, 1969, p. 106) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนมุมมองนี้ Samkange (1980) 

ไดnใหnคำจำกัดความของ Ubuntuism (หรือ Hunhuism) ว]าเปrนกลุ]มมนุษย,นิยมของชาวแอฟริกัน โดยจำแนก

ออกเปrน 3 ดnาน ไดnแก] (1) การใหnความสำคัญกับความเปrนอยู]ที่ดีของมนุษย, (2) ความสัมพันธ,ที่เคารพกัน และ (3) 

ความเปrนผู nนำที ่ม ีคนเปrนศูนย,กลาง ทั ้งน ี ้  S. J. W. T. Samkange และ S. Samkange (1980 อnางถ ึงใน 

Mugumbate & Nyanguru, 2013) ไดnอธิบายแนวคิดอุบุนตูที ่จำแนกตามขnางตnน ดnวยรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี

น]าสนใจ กล]าวคือ (1) การเปrนมนุษย,คือการยืนยันความเปrนมนุษย,ของตนเอง โดยการตระหนักถึงความเปrนมนุษย,

ของผูnอื่น และบนพื้นฐานดังกล]าวตnองสรnางมนุษยสัมพันธ,ท่ีเคารพกัน (2) หากและเมื่อใดท่ีตัวเราเองตnองเผชิญกับ

ทางเลือกที่เด็ดขาด ระหว]างความมั่งคั่งและการรักษาชีวิตของมนุษย,อีกคนหนึ่ง เราควรเลือกที่จะรักษาชีวิตไวn  

และ (3) หลักการที่ฝ�งรากลึกอยู]ในปรัชญาการเมืองแบบแอฟริกัน กล]าวว]า กษัตริย,เปrนหน้ีในสถานะที่ครอบครอง

อยู] รวมถึงอำนาจท้ังหมดท่ีเก่ียวขnอง จึงตnองตระหนักในเจตจำนงของประชาชนภายใตnพระองค,  

ในขณะท่ี Maphalala (2017) เห็นว]า Ubuntu มีเสาหลักของความคำนึงใน 3 ประการ แต]ในมิติที่ต]าง

ออกไปจาก Samkange  ไดnแก] (1) ค]านิยมระหว]างบุคคล (คำนึงถึงผูnอื่น) (2) คุณค]าภายในจิตใจ (คำนึงถึงตนเอง) 

และ (3) คุณค]าดnานส่ิงแวดลnอม (คำนึงถึงส่ิงแวดลnอม)  

ส]วนการวิเคราะห, Ubuntu นั้น Mugumbate และ Nyanguru (2013) ตั้งขnอสังเกตว]าปรัชญาน้ีสามารถ

ปรับปรุงการศึกษางานสังคมสงเคราะห, การปฏิบัติและการวิจัยที่สอดคลnองกับกรอบของ Ramose (1999) และ 

Chilisa (2012) ที่มองว]า Ubuntu เปrนภววิทยา ส]วนนักวิชาการอื่น ๆ ไดnโตnแยnงว]าอุบุนตูเปrนเรื่องของจิตวิญญาณ

และศาสนศาสตร, (3) กรอบการปลดปล+อยของอุบุนตู มีความกnาวหนnาในระหว]างการต]อสูnและการเปลี่ยนจากการ

ปกครองแบบอาณานิคม ปรัชญาของ Ubuntu ถูกนำมาใชnและเปrนที่นิยมในฐานะอุดมการณ,ทางสังคมและ

การเมืองโดยชาวแอฟริกัน (Dolamo, 2014)  ซึ่งเปrนนักสูnและผูnสนับสนุนสงครามปลดปล]อย จะบอกชุมชนเสมอ

ว]าพวกเขากำลังต]อสูnเพ่ือใหnชาวแอฟริกัน ‘กลับมาเปrนมนุษย,ไดnอีกครั้ง’ คือการนำ Ubuntu ที่หายไปกลับคืนมา 

โดยรัฐบุรุษและผูnปลดปล]อย อย]างเช]น Kwameh Nkrumah แห]งสาธารณรัฐกานา, Julius Nyerere แห]งสห

สาธารณรัฐแทนซาเนีย, Kenneth Kaunda แห]งสาธารณรัฐแซมเบีย, Robert Mugabe จากสาธารณรัฐซิมบับเว 

และ Nelson Mandela แห]งสาธารณรัฐแอฟริกาใตn ต]างเปrนผู n ท่ีนำแนวคิด Ubuntu มาใชnทำงานเพื ่อการ

ปลดปล]อย รวมถึงมีความพยายามที่จะสรnางความปรองดองใหnกับชาวแอฟริกันใตnผิวดำและผิวขาว ทั้งนี้ กรอบการ

ปลดปล]อยน้ีเนnนความเปrนเจnาของมรดก เช]น ที่ดินบรรพบุรุษ เสรีภาพ การตัดสินใจดnวยตนเอง การเคารพ การ



 

 5 

ยอมรับความยุติธรรม การทำงานร]วมกัน การใหnอภัย โดยกรอบนี้ไม]ไดnจบลงดnวยความเปrนอิสระทางการเมือง 

เพราะจากมุมมองของ Ubuntu เปrนที่ถกเถียงกันอยู]ว]าบุคคลไม]สามารถเปrนคนไดnถnาบุคคลนั้นถูกยึดครองมรดก 

ที่ดิน สิทธิหรือทรัพย,สิน  (4) อุบุนตูมีอยู+ในการปฏิบัติอย+างมืออาชีพ ตัวอย]างเช]น จรรยาบรรณของนักสังคม

สงเคราะห,ในสาธารณรัฐซิมบับเว โดย Council of Social Workers [CSW] (2012) อธิบายว]า Ubuntu คือความ

เปrนมนุษย, หลักจรรยาบรรณท่ีใหnความสำคัญกับคุณค]าของความเปrนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษย, นอกจากน้ี สมุด

ปกขาวดnานสวัสดิการสังคมของแอฟริกาใตnระบุว]าการพัฒนาสังคม (ตรงขnามกับสวัสดิการสังคมหรือบริการทาง

สังคมที่ใชnในประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา) ไดnรับการชี้นำโดยหลักการสำคัญ เช]น ประชาธิปไตย การเปrนหุnนส]วน

อุบุนตู ความเสมอภาคและความร]วมมือระหว]างภาคส]วนและอื่น ๆ  เอกสารนี้อธิบายว]าอุบุนตูเปrนหลักการในการ

ดูแลความเปrนอยู]ที่ดีของกันและกัน และส]งเสริมจิตวิญญาณแห]งการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และกรอบสุดทnาย คือ 

(5) กรอบการบูรณาการ ซึ่ง Ubuntu ดำรงอยู]ที่ 5 ระดับ ไดnแก] บุคคล ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดลnอมและจิต

วิญญาณ โดยที่ระดับบุคคลเปrนส]วนหนึ่งของระบบที่ใหญ]กว]า ขณะที่ระดับบุคคลและครอบครัวลnวนมีความสำคัญ 

ขณะเดียวกัน มีนักวิชาการที ่ชื ่อ Rankopo และ Osei-Hwedie (อnางถึงใน Mugumbate & Chereni, 2019, 

p.34) ไดnโตnแยnงว]า “ในการคnนหาความเกี่ยวขnองในงานสังคมสงเคราะห, จุดเริ่มตnนตnองเปrนชุมชน ซึ่งเปrนรากฐาน

ของวัฒนธรรม”  

การนำปรัชญาอุบุนตูมาใชAในงานสังคมสงเคราะหE 

Mugumbate และ Nyanguru (2013) ไดnกล]าวถึงจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห,ในสาธารณรัฐ

ซิมบับเว ซึ่งจัดทำขึ้นในปl 2012 โดย CSW อธิบายว]าอุบุนตูมีความเปrนมนุษย, การเอาใจใส]ศักดิ์ศรีความเปrนมนุษย, 

โดยถือว]าบุคคลเปrนบุคคลผ]านผูnอ่ืน จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห,ในสาธารณรัฐซิมบับเวกล]าวว]า ubuntu / 

unhu / humaneness หมายความรวมถึงขnอกำหนดของปรัชญา ท่ีครอบคลุมในประเด็นต]อไปน้ี: 

ใหnความสำคัญกับคุณค]าของความเปrนน้ำหน่ึงใจเดียวกันของมนุษย, ความเห็นอกเห็นใจ ศักด์ิศรีความเปrน 

มนุษย,และความเปrนมนุษย,ในทุก ๆ คนและถือไดnว]าบุคคลคือบุคคลผ]านผูnอ่ืน นอกจากน้ียังระบุว]าภารกิจ 

ของงานสังคมสงเคราะห,รวมถึงการส]งเสริมความยุติธรรมทางสังคม / สิทธิมนุษยชน การเปล่ียนแปลงใน 

เชิงบวก การแกnป�ญหาและการปรับปรุงความสัมพันธ,ส]วนบุคคลและชุมชน รวมถึงการพัฒนาสังคม 

โดยท่ัวไป โดยค]านิยมหลักในการบริการ เหนือส่ิงอ่ืนใด คือ ความยุติธรรมทางสังคม ความซ่ือสัตย,ใน 

วิชาชีพ ความสามารถ ความสำคัญของความสัมพันธ,ของมนุษย, การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเคารพ 

ในความหลากหลาย (pp. 91-92) 

นอกจากนี้ อุบุนตู ยังถูกนำมาใชnในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห,ในระดับต]างๆ กล]าวคือ งานสังคม

สงเคราะหEเฉพาะราย Ubuntu มีหลักการหลายประการที่สนับสนุนความสำเร็จของงานรายบุคคลนี้ กล]าวคือ 
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ผู nสูงอายุในสภาพแวดลnอมของแอฟริกาถือเปrนความรับผิดชอบของเด็กในการดูแลสมาชิกที่เปrนผู nสูงอายุใน

ครอบครัว ทุกคนเติบโตขึ้นดnวยความพยายามของผูnอื่นและในความเปrนสายเลือดเดียวกัน ทุกคนควรมีส]วนร]วมใน

การพัฒนาผู nอื ่น โดยเฉพาะการใหnความเคารพผูnอาวุโส  ค]านิยมนี้มีความสำคัญมากในประเทศบอตสวานา 

เช]นเดียวกับที่ค]านิยมอุบุนตูเปrนรากฐานในการใหnการปรึกษาดnวยเช]นกัน เช]น การรักร]วมเพศไดnรับการเยnยหยันใน

แอฟริกา แมnว]าประเด็นน้ีจะเปrนที่ยอมรับทั่วโลกแลnวก็ตาม การเยาะเยnยที่เกิดขึ้นมาจากขnอเท็จจริงท่ีว]าผูnนั้นไม]มี

หรือขาดอุบุนตู  ส]วนงานสังคมสงเคราะหEกลุ+ม เปrนการทำงานเพื่อสังคมผ]านความเปrนกลุ]ม ใชnกลุ]มเปrนกลยุทธ,ใน

การแกnป�ญหาสังคม เน่ืองจากกลุ]มเปrนลักษณะสำคัญในสังคมแอฟริกัน โดยส่ิงท่ีรวมกลุ]มเขnาดnวยกันคือ จิตวิญญาณ

ของอุบุนตู อย]างไรก็ตาม การทำงานเปrนกลุ]มในงานสังคมสงเคราะห,มีขึ้นเพื่อนำผูnคนจากภูมิหลังที่แตกต]างกันมา

ร]วมกันแกnป�ญหาของพวกเขาผ]านกระบวนการกลุ]ม  

เช]นเดียวกับงานสังคมสงเคราะหEชุมชนที่อุบุนตูมีความเกี่ยวขnองอย]างมาก เนื่องจากความร]วมมือ การ

ทำงานร]วมกัน เปrนหลักการพื้นฐานสำคัญที่ตnองอยู]บนค]านิยมของอุบุนตู ซึ่งแนวคิดนี้รวมไปถึงการที่สมาชิกชุมชน

ทำงานร]วมกันในภาคเกษตร/ผลิตอาหาร ซึ่งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดnจะถูกเก็บหรือดำเนินการโดยกษัตริย,เพื่อนำไป

แจกจ]ายใหnประชาชนที่มีความตnองการ มากไปกว]านั้น ที่น]าสนใจและแตกต]าง คือ ในสาธารณรัฐซิมบับเว การเปrน

มารดาไม]ไดnเปrนเพียงตัวแทนของมารดาของบุตรธิดาของตัวเองเท]านั้น เช]นเดียวกับการเปrนพ]อ   ดังนั้น ชุมชนที่มี

อุบุนตู จะไม]มีวันมีลูกกำพรnา เพราะแม]คือแม]ของทั้งชุมชน  พ]อคือพ]อของทั้งชุมชน นอกจากนี้ ในวัฒนธรรมโชนา 

(Shona) การอnางถึงใครบางคนว]าเปrนพี่เลี้ยง ลูกเลี้ยง หรือนnองสาวต]างมารดานั้น เปrนสิ่งท่ีจะไม]เคยไดnยิน เพราะ

พี่ชายของพ]อของคุณคือพ]อของคุณ  ภรรยาของเขาคือแม]ของคุณ  ลูกของเขาคือพี่สาวหรือนnองชายของคุณ 

อย]างไรก็ตาม การเรียนรูn เขnาใจ ต]อวัฒนธรรม (Cultural literacy) ความเปrนอุบุนตูเหล]านี้ คือหัวใจสำคัญในการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห,กับบุคคล และชุมชนอย]างเขnาใจ และเขnาถึง 

ในขณะท่ีการศึกษาวิจัยในป�จจุบัน อุบุนตูเปรียบเสมือนจรรยาบรรณในการวิจัยที่ตnองนำมาใชnโดยปริยาย 

เนื่องจากอุบุนตูเปรียบเสมือนร]มใหญ]ของจริยธรรมการวิจัย  มากไปกว]านั้น มีการระบุว]าในบริบทของประเทศ

แอฟริกา ในสภาพแวดลnอมของชาวแอฟริกัน ตำนานและประสบการณ,ชีวิตโดยเฉพาะอย]างยิ่งจากผูnเฒ]าเปrน

องค,ประกอบสำคัญในกระบวนการวิจัย หรือกล]าวอีกนัยหนึ่ง แหล]งที่มาของความรูnในสภาพแวดลnอมของชาวแอฟ

ริกัน คือ ผูnเฒ]า (Elders) และคนทรงวิญญาณ (Svikiros) ดังนั้น งานวิจัยในป�จจุบันซึ่งส]วนหนึ่งอิงกับแนวคิดปฏิ

ฐานนิยม (Positivism) ที่เก็บขnอมูลจากคนทั่วไปจำนวนมาก อาจไม]รูnจักแหล]งความรูnสำคัญตามปรัชญาของชาว

แอฟริกันเหล]าน้ี 

นอกจากนี้ สภาพแวดลnอมส]วนใหญ]ของแอฟริกา (ที่อาจจะเหมาะกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ) เม่ือ

ทำการคnนควnาวิจัยจากผูnใหnขnอมูลที่เปrนตัวแทน ผูnวิจัยมักจะรูnสึกงงงวยเมื่อพบว]าชาวบnานส]วนใหญ]สนใจใน
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กระบวนการนี้ และพวกเขาจะเขnาร]วมการสัมภาษณ,ดnวย และยินดีที่จะมีส]วนร]วมกับผูnใหnขnอมูลหลัก/ผูnใหnขnอมูลท่ี

ผูnวิจัยเลือก ความเชื่อนี้อาจเกิดจาก Concept of Dare ซึ่งเปrนแนวปฏิบัติที่สรnางและตรวจสอบความคิดโดยกลุ]ม

คน (Mugumbate & Nyanguru, 2013) มากไปกว]านั้น นอกเหนือจากการนำแนวคิดอุบุนตูมาใชnในวิธีการสังคม

สงเคราะห,แลnว ยังมีการแนะนำใหnนักสังคมสงเคราะห,มีความรับผิดชอบหลัก 2 ประการ ภายใตnฐานคิดของอุบุนตู 

ไดnแก] (1) การยอมรับในปรัชญาอุบุนตู และ (2) การใชnค]านิยมของอุบุนตูในการสรnางอิทธิพลต]อเพื่อนร]วมงานและ

ผูnใชnบริการใหnเกิดความตระหนักและปฏิบัติใหnเปrนกิจวัตร ซึ่งหมายถึงอุบุนตูไม]ใช]เพียงแนวปฏิบัติของผูnใหnบริการ

เท]าน้ัน แต]ยังครอบคลุมไปถึงบุคคลแวดลnอม และผูnใชnบริการดnวย 

Mugumbate และ Chereni (2019) ไดnยกตัวอย]างการใชnกรอบแนวคิดอุบุนตูอย]างบูรณาการในการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห,กับกลุ]มเปªาหมายเด็ก ที่สะทnอนความเชื่อมโยง ความเกี่ยวเนื่องในทุกระดับของอุบุนตู 

ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 

กรอบแนวคิดท่ีบูรณาการของอุบุนตูในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห,กับเด็ก 

ระดับ ความรับผิดชอบ คุณประโยชน,ท่ีมีต]อทุกระดับ 

(1) ระดับบุคคล เด็กมีความรับผิดชอบต]อการเรียนรูnและสุขอนามัยส]วนบุคล ทุกระดับมีความรับผิดชอบต]อ 

ความปลอดภ ัย เอกล ักษณ,  

คุณธรรม ความเปrนชุมชน และ

มนุษยชาติ 

(2) ระดับครอบครัว ครอบครัวมีหนnาท่ีในการรับผิดชอบต]อความคิด     ความตnองการ

ข้ันพ้ืนฐาน และการขัดเกลาทางสังคม 

(3) ระดับชุมชน ชุมชนมีความรับผิดชอบต]อการขัดเกลาทางสังคม        และ

ความตnองการพ้ืนฐาน 

(4) ระดับส่ิงแวดลnอม ส่ิงแวดลnอมมีความรับผิดชอบต]อความตnองการข้ันพ้ืนฐาน 

(5) ระดับจิตวิญญาณ จิตวิญญาณมีความรับผิดชอบต]อความเปrนเพ่ือน                  

ความสะดวกสบาย และการใหnคำแนะนำ  

ท่ีมา: ประยุกต,จาก “Using African Ubuntu theory in social work with children in Zimbabwe,” 

(หนnา 31), โดย J. Mugumbate and A. Chereni, 2019, African Journal of Social Work, 9(1), 27-34. 
 

นอกจากนี้คำว]า อุบุนตู ยังถูกนำมาใชnในโลกของคอมพิวเตอร,ดnวย ในระบบปฏิบัติการ Linux โดยมีแรง

บันดาลใจท่ีระบบปฏิบัติการน้ีจะเปrน Software ฟรีเพื่อสาธารณะ โดยเห็นว]า อุบุนตูเปrนส]วนหนึ่งของสังคมและ

เศรษฐกิจ  คำว]าอุบุนตูถูกขับเคลื่อนโดยความเชื่อว]า โปรแกรมควรจะฟรีและเขnาถึงทุกคน ทุกคนสามารถดาวน,

โหลด ใชnงาน คัดลอก เผยแพร] ศึกษา และพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค,ต]างๆ โดยไม]ตnองจ]ายค]าลิขสิทธ์ิ 

(Mugumbate & Nyanguru, 2013) 
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อุบุนตู: หลักการพ้ืนฐานทางสังคมสงเคราะหEท่ีควรตระหนักและปฏิบัติ(ใหAเกิดจริง)ในทุกสังคม 

Mugumbate และ Chereni (2019) ไดnสะทnอนใหnเห็นว]า ระบบความรูnของชาวแอฟริกันมักถูกละเลย

เนื่องจากวรรณกรรมที่เปrนลายลักษณ,อักษรมีจำกัด ทฤษฎีของ Ubuntu สามารถเปลี่ยนแปลงและสรnางสรรค,งาน

สังคมสงเคราะห,กับเด็ก ๆ ในแอฟริกาไดn สามารถเสริมพลังใหnกับนักสังคมสงเคราะห,และจัดหาแนวทางแกnไขที่ใหn

ความรูnหรือเพิ่มจุดแข็งของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนคุณค]าดnานสิ่งแวดลnอมและจิตวิญญาณของพวก

เขา เนื่องจากงานสังคมสงเคราะห,ใหnความสำคัญกับการใชnมุมมองที่เปrนจุดแข็ง5 จึงสรุปไดnว]าการปฏิบัติงานสังคม

สงเคราะห,กับเด็ก ๆ ในแอฟริกาควรมีส]วนร]วมหรือใหnความสำคัญกับ Ubuntu เปrนหลัก 

สำหรับอุบุนตูในบริบทงานสังคมสงเคราะห,ของประเทศทางตะวันตกและในประเทศไทยในแง]ของการ

นำมาใชnที่มีความใกลnเคียง คือ การใชnหลักการเคารพ การยอมรับความเปrนมนุษย,ของคนอื่น ซึ่งก็คือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห,ในมาตรฐานของจริยธรรมและค]านิยม (Ethics and Values) ของ NASW แมnการนำมา

ปฏิบัติ อาจจะยังไม]ลึกซึ้งในแนวคิดแบบสองทางหรือรอบดnานเช]นหลักการของอุบุนตูตnนกำเนิด แต]นับเปrนการย้ำ

จุดยืนของนักสังคมสงเคราะห,ที่ตnองตระหนักในหลักการ (1) การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค]าของแต]ละบุคคล 

(ความรูn ความเขnาใจ ทัศนคติ) ซ่ึงแสดงออกผ]านพฤติกรรม (2) การปฏิบัติต]อบุคคลดnวยความเอาใจใส]และใหnเกียรติ 

รวมทั้ง (3) คำนึงถึงความแตกต]างของแต]ละบุคคล ความเชื่อมโยงของบุคคลทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการ

เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อดnวย ซึ่งจะนำไปสู]การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห,อย]างมี

ศักยภาพ 

กล]าวโดยสรุปแลnวบทเรียนรูnจากอุบุนตู นับเปrนฐานรากสำคัญของการสรnางสังคม ที่เกิดจากพฤติกรรม

รายบุคคลของมนุษย,ที ่ตnองเคารพกันก]อน ก]อนที่จะนำไปสู]การมีชุมชน สังคม ที่มีคุณภาพ เปrนแนวคิดที่ใหn

ความสำคัญจากดnานล]างสู]ดnานบน กล]าวคือ ต]อภาพย]อยท่ีส]งผลต]อภาพใหญ] จากจุลภาคสู]มหภาค จากระดับบุคคล

สู ]นโยบาย และในทางตรงขnามจากดnานบนสู ]ดnานล]างดnวย รวมทั ้งความสัมพันธ,ในแนวราบของบุคคล และ

ความสัมพันธ,ที่อยู]ในตัวตนของบุคคลที่ไม]สามารถแยกจากสิ่งแวดลnอมไดn ดังนั้น ในความเขnาใจของผูnเขียน อุบุนตู 

ไม]ใช]เพียงหลักทางความคิดท่ีเปrนวาทะของงานสังคมสงเคราะห,โลกในปl พ.ศ. 2564 เท]านั้น แต]อุบุนตูกำลังถูก

นำมากระตุnนเตือนนักสังคมสงเคราะห,และผูnคนในสังคมอีกครั้ง ท]ามกลางสถานการณ,ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ในทุกรูปแบบที่มีฐานรากมาจากการไม]เคารพซึ่งกันและกันของมนุษย, (ซึ่งตรงขnามกับปรัชญาอุบุนตู) การนำ

ปรัชญาเก]าแก]เช]นอุบุนตูมาเล]าใหม]อีกครั้ง จึงเปrนการย้ำเตือนการใหnความเคารพความเปrนมนุษย,ของคนอื่น เรา

 
5 การใชNมุมมองจุดแข็ง (Strengths perspectives) เปuนหนึ่งในหลักการและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่ 3 มิติความรูN ของการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหVในหนhวยบริการสุขภาพ ตามที่สมาคมนักสังคมสงเคราะหVแหhงชาติในสหรัฐอเมริกา (National 

Association of Social Workers [NASW]) กำหนดไวN 
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เปrนเราในทุกวันนี้ ต]างมีท่ีมาจากพฤติกรรมของการหล]อหลอมก]อนหนnาของสมาชิกครอบครัว และชุมชน สิ่งที่นัก

สังคมสงเคราะห,ตnองตระหนักคือ อย]าใหnอุบุนตูหรือหลักการเคารพคนอื่น เปrนเพียงนามธรรมที่จับตnองไม]ไดn หรือ

เปrนเพียงการสื ่อสาร/พูดสนับสนุน (Lip service) เท]านั ้น แต]วาทกรรม Ubuntu ในฐานะที ่เปrน Orature 

framework ควรถูกปฏิบัติใหnเกิดข้ึนจริงโดยปริยาย และฝ�งรากลึกอยู]ในตัวตนของนักวิชาชีพ ความเปrนศาสตร,ของ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห,และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวขnองอย]างเปrนวาระสากล มิใช]เพียงเฉพาะในกลุ]มประเทศแอฟริกา

ตnนกำเนิดปรัชญาน้ีเท]านั้น เพราะความเปrนอุบุนตูที่แมnเปrนวลีท่ีมาจากทnองถิ่น แต]มีความสำคัญต]อความสัมพันธ,

ของมนุษย,ในระดับนานาชาติ (Ubuntu as a global locality) 
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