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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรายงานวิจัยโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทางสังคม
ในมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร จากการวิจัยเชิงสํารวจผานเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม
ในโครงการจัดทําดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทางสังคม พบวาในมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากรมีระดับความ
เปนธรรม ใน 6 เดือนแรก (ก.ค. – ธ.ค. 2560) คิดเปนรอยละ 64.97 และความเปนธรรมในรอบ 6 เดือนหลัง
(ม.ค. – มิ.ย. 2561) คิดเปนรอยละ 53.38 เปลี่ยนแปลงลดลงจาก 6 เดือนแรกรอยละ 11.59 ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงระดับความเปนธรรมที่ลดลง นอกจากนี้ยังได มิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากรแบงออกเปนมิติ ยอย 2 มิติ
ไดแ ก ดานการจําแนกแจกจายผลผลิตและรายได และดานการเขาถึงและการไดรับ สาธารณู ปโภค บริก าร
สาธารณะ พบวามิติยอยการจําแนกแจกจายผลผลิตและรายไดมีระดับความเปนธรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนแรก รอยละ 5.45 และมิติยอยการเขาถึงและการไดรับสาธารณูปโภค บริการสาธารณะมี
ระดับความเปนธรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 6 เดือนแรก รอยละ 28.61 ถึงแมวาผลการศึกษาในมิติ
ยอยที่1จะมีระดับความเปนธรรมทางสังคมที่เพิ่มขึ้นแตก็ไมมาก เมื่อเทียบกับมิติยอยที่ 2 ที่มีระดับความเปน
ธรรมทางสังคมที่ลดลงมากอยางเห็นไดชัด อาจสะทอนไดวากลุมตัวอยางไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรตาง ๆ ไมวาจะเปนที่ดินทํากิน โอกาสในการทํางานที่เพิ่มขึ้น แตอาจมีขอจํากัดที่ก ลุมตัวอยางไม
สามารถแกไขไดดวยตัวเอง รวมถึงโอกาสในการเขาถึงบริการที่ควรจะไดรับยังไมดีเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับ
การสัมภาษณสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ที่ประสบปญหาเรื่องการเขาถึงที่ดินในการประกอบอาชีพ
เนื่องจากชาวบานยังเขาไมถึงในทรัพยากรที่ดินอยางครอบคลุม จนนําไปสูการผลักดันเรื่องกฎหมายที่ตองการให
รัฐไดแกไขและรวมกันพัฒนาเพื่อชาวบานมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินมาขึ้น ปญหาเรื่องที่ดินเปนปญหา
ที่กระจายไปยังเรื่องอื่นไมวาจะเปนสวัสดิการหรือนโยบายที่รัฐจัดใหแกประชาชนเปนเพียงโครงการที่เขามา
สนับสนุนชั่วคราว หากมีการใหสิทธิในที่ดินก็จะเปนทรัพยากรที่สามารถประกอบอาชีพและอยูอาศัยได
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Abstract
The research article presents the development project of social justice index in economic
dimensions, resource distribution. According to the survey collected data by the questionnaire
found that in the economic dimension, resource distribution has a fairness level in the first 6 months
( Jul-Dec 2017) , representing 64. 97 percent and fairness in the past 6 months ( Jan-Mi In 2018) ,
representing 53.38 percent, down from 11.59 percent in the first 6 months, which shows a lower level
of fairness. Also the economic dimension of resource distribution is divided into 2 dimensions, namely,
classification, distribution, productivity and income, and access and receiving utilities Public service.
The findings are that sub-dimensions, classification, distribution, productivity and income have social
justice levels changed from 5.45% in the first 6 months and sub-dimensions of access and receiving
utilities Public service has a level of social justice, changing from the first 6 months by 28.61 percent.
Although the results of the study in the first dimension are increased social justice, but not much
compared to the second sub-dimension with a markedly reduced social justice level may reflect that
the sample has received fairness in accessing various resources, whether arable land Increased job
opportunities. But there may be limitations that the sample cannot fix on their own Including the
opportunity to access services that should be received is not as good as it should be. Which is
consistent with the interview with Northern Peasant Federation (NPF) that has experienced land access
problems in their occupations Because the villagers still do not have access to extensive land
resources Leading to the attempt to issue laws that require the state to resolve and jointly develop
for villagers the opportunity to access land resources. The problem of land is a problem that is spread
to other matters, whether it is welfare or the policy that the government provides to the people is
only a project that comes to support temporarily. If land rights are granted, it will be a resource that
can be employed and living.
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บทนํา
ปรากฏการณของความขัดแยงและความเหลื่อมล้ําดังกลาว ยังคงตอกย้ําทับซอนอยูในสังคม
ตลอดมา ที่ผานมากระบวนการพัฒนามักอางอิงตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว นําไปสูการละเลย
การพัฒนาดานคุณภาพขอมูลจากรายงานสถานการณความไมเปนธรรมทางสังคม พ.ศ. 2554 – 2555
(สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย อางถึงใน ศูนยขาวเพื่อชุมชน สํานักขาวอิศรา, 2556)
ไดชี้ใหเห็นวา ความเหลื่อมล้ําทางดานชองวางรายไดระหวางคนรวยกับคนจนของประเทศไทยสูงถึง 34
เทา สภาพการณของความเปนธรรมในบริบทของสังคมไทยจึงปรากฏผานความขัดแยง ไมเสมอภาค
และความลมเหลวทางสังคมจากความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียม โครงการจัดทําดัชนีภาพลักษณความเปน
ธรรมทางสังคม จึงถูกจัดทําขึ้นภายใต “โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทางสังคม”ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในป 2559 จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และงบประมาณบางสวน
จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนกระบวนการวิจัยที่มุงเนนศึกษา
และพัฒนาดัชนีวัดความเปนธรรมทางสังคม โดยศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอมามี
การศึกษาในโครงการพัฒนาดัชนีภาพลักษณความเปนธรรมทางสังคมอยางตอเนื่อง โดยขยายขอบเขต
พื้นที่การศึกษาใหมีความครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งแนวคิดและหลักการในการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจและตระหนักรวมกันถึงประเด็นความเปนธรรมทางสังคมที่เกิดขึ้น จึงมีการสราง
ตัวชี้วัดความเปนธรรมทางสังคม อันนําไปสูการเผยใหเห็นสภาพการณของปญหาความเปนธรรมในมิติ
ตางๆ เพื่อใหดัชนีตัวชี้วัดที่สรางขึ้นมามีความหลากหลายในแงของมิติมุมมองความเปนธรรมทางสังคม
“ความเปนธรรม” ที่สะทอนผานปรากฏการณทางสังคม คือ วิกฤตความรุนแรงในดานตาง ๆ ที่ปรากฏ
ให เห็ น อย างเด น ชั ด ในสั ง คมอย างต อ เนื่ อ ง ทั้ งในด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ ง และ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ และจากผลการศึกษาในมิติความเปนธรรมทางสังคม ทั้ง 4 มิติ คือ มิติการยอมรับ
และความเสมอภาคทางสังคม วัฒนธรรม มิติการมีสวนรวมและสิทธิทางการเมือง มิติเศรษฐกิจการ
กระจายทรัพยากร และมิติกฎเกณฑ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม พบวา มีความเปนธรรม
ลดลงในทุกมิติ
ปจจุบันสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ําระหวางคนรวยและคนจนมากยิ่งขึ้น คนรวยมีเพียงจํานวน
เล็กนอย แตเปนเจาของทรัพยสมบัติมากมาย อยางเชน ที่ดิน ถึงแมวาประเทศไทยประชาชนสวนใหญมี
อาชี พ เป น เกษตรกร แต ป ระชากรส ว นใหญ ไม ใ ช เจ า ของที่ ดิ น จากรายงานของสํ า นั ก ข า วอิ ศ รา
(สํานักขาวอิศรา, 2560) กลาววา เกษตรกร ไมสามารถเขาถึงที่ดินทํากิน ระบบชลประทาน และเงินกูได
โดยมีหลักฐานชี้ใหเห็นวา เกษตรกรไทยนั้นอยูในภาวะสูญเสียที่ดินมากขึ้น
บทความนี้มุงเนนนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรายงานวิจัยโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเปนธรรม
ทางสังคมในมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร เนื่องจากในสังคมไทยของเราการเขาถึงทรัพยากรใน
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ประเทศ รวมถึงสาธารณูปโภคตาง ๆ ยังคงเปนปญหา จากตัวอยางปญหาการเขาถึงทรัพยากรที่ดินของ
สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ เปนที่นาสนใจวาอะไรเปนสิ่งที่ทําใหประชาชนรูสึกหรือคิดวาไมไดรับความ
เปนธรรมจนสะทอนออกมาเปนดัชนีภาพลักษณความเปนธรรมทางสังคมที่ลดลง การเขาถึงทรัพยากร
ที่ดินเปนตัวยางปญหาที่เกิดขึ้นในมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร
วัตถุประสงค
นําเสนอดัชนีภาพลักษณความเปนธรรมทางสังคมในมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากรและ
บทสัมภาษณของสหพันธเกษตรกรภาคเหนือกับการเขาถึงทรัพยากรที่ดิน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความหมาย “ความเปนธรรมทางสังคม”
ในแงความหมายของ “ความเปนธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, น.707
อางถึงใน วุฒิชัย สายบุญจวง, 2554) ใหความหมายไววา “ความเปนธรรม” หมายถึง ความยุติธรรม
ความถูกตอง และใหความหมายของ “ความยุติธรรม” วา ความยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม
ความชอบธรรม
ในขณะที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติ เรื่อง ความเสมอภาค
ซึ่งถือไดวาเปนสวนหนึ่งของความเปนธรรม ไวในสวนที่ 2 วาดวยความเสมอภาค มาตรา 30 ระบุวา
บุคคล ยอมเสมอกันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมี
สิทธิเทาเทียม กัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตาง ในเรื่องถิ่น
กําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรื อ สั ง คม ความเชื่ อ ทาง ศาสนา การศึ ก ษาอบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง อั น ไม ขั ด ต อ
บทบัญ ญั ติแห งรัฐธรรมนู ญ จะกระทํ ามิได (รางรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550, น.10
อางถึงใน วุฒิชัย สายบุญจวง, 2554)
นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (สํานักงานปฏิรูป (สปร.), 2555) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความเปน
ธรรมวา ความเปน ธรรม เปนสิ่งสําคัญ ที่สุดสําหรับการอยูรวมกันในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว
ชุมชนในองคกร ในสังคม ไปจนถึงระดับโลก ถามีการอยูรวมกันอยางเปนธรรมจะเกิดความเปนปรกติ
ความสุขและความยั่งยืน “ความเปนธรรมใหญกวาความยุติธรรม ถาขาดความเปนธรรมก็ขาดความ
ยุติธรรม” ซึ่งมุมมองเหลานี้สอดคลองกับ ยศ สันตสมบัติ (2553 อางถึงใน วุฒิชัย สายบุญจวง, 2554)
ที่ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความเปนธรรมวา “ความเปนธรรม คือการลดชองวางของรายได ความเหลื่อม
ล้ํา ในการเขาถึงทรัพยากรและทุน ซึ่งจะนําไปสูการลดความแตกตางทางชนชั้น และการปฏิรูประบบ
กฎหมายและระบบภาษีที่ลาสมัย ใหมีความเปนธรรมมากขึ้น”
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อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารกล า วถึ ง ความเป น ธรรมทางสั ง คมที่ เด น ชั ด ในงานสั ม มนาวิ ช าการเรื่ อ ง
"ความเปนธรรมทางสังคมไทย" เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 โดยศูนยศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรมรวมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสามารถจําแนก
ออกเปน 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติการยอมรับ กับความเปนธรรมทางสังคม 2) มิติการมีสวนรวม กับความเปน
ธรรมทางสั ง คม 3) มิ ติ ก ารกระจายทรั พ ยากร กั บ ความเป น ธรรมทางสั ง คม และ 4) มิ ติ เชิ ง หลั ก
กระบวนการยุติธรรมกับความเปนธรรมทางสังคม
และจากการศึกษางานวิจัยของ วุฒิชัย สายบุญจวง (2554) พบวา ความหมายของความเปน
ธรรมในทั ศ นะของชาวชุ ม ชนมุ ส ลิ ม กรณี ศึ ก ษา ชุ ม ชนธรณี คํ า แขวงโคกแฝก เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร คือ การมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน การไดรับโอกาสตาง ๆ ตามสิทธิของความ
เปนมนุษยและมีความเที่ยงธรรมไมเอนเอียง การไดรับการปฏิบัติจากรัฐอยางเทาเทียมกัน และไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันการไมเบียดเบียนและละเมิดสิทธิของกัน
และกัน มีความโปรงใสและไมเอารัดเอาเปรียบกัน ลักษณะหรือสิ่งบงชี้ถึงความเปนธรรมประกอบดวย
(1) การรั ก ษาคํ า พู ด และรั ก ษาสั ญ ญาจะเป น วิ ธี ก ารที่ ส ามารถสร า งความเป น ธรรมให เกิ ด ขึ้ น ได
(2) ชองวางระหวางรายไดของประชาชนลดลง ไมมีความเหลื่อมล้ําในสังคม ประชาชนสามารถเขาถึง
โอกาสตาง ๆ ที่ควรจะไดรับอยางเทาเทียมกัน ไมมีการทะเลาะหรือขัดแยงกัน (3) การใชสิทธิ การรับ
การชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาและรับสวัสดิการจากรัฐมีความเทาเทียมกัน มีเสรีภาพในการทํางาน
การแสดงออก และแสดงความคิดเห็นไมมีการกีดกันในสังคม เปนผลจากการที่ไดรับความเปนธรรม
ขณะที่ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการเสริมสรางความเปนธรรม ในทัศนะของชาวชุมชน คือการเห็นแก
พวกพองและประโยชนสวนตน ความไมเขาใจในสิ่งที่พูด การมีอคติตอกัน การไมรับฟงความคิดเห็นของ
กันการชิงดีชิงเดนกันและความเห็นแกตัว สวนแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคสําคัญในทัศนะของ
ชาวชุมชน คือ การไมเห็นแกประโยชนสวนตนหรือพวกพอง และการไมคอรัปชั่น การพบปะพูดคุย
อธิบายชี้แจงกันเปนประจํา การพูดคุยเจรจาและการใชสถานการณเฉพาะหนาเปนแนวทาง และผูนํา
ตองเปนแบบอยางที่ดีรูจักเสียสละ
ธีระ สินเดชารักษ (2561) พบวา โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทางสังคม ไดแบง
“ความเปนธรรมทางสังคม” ออกเปน 4 มิติ ไดแก 1) มิติการยอมรับและความเสมอภาคทางสังคม
วัฒนธรรม 2) มิติการมีสวนรวมทางการเมืองและสิทธิทางการเมือง 3) มิติเศรษฐกิจและการกระจาย
ทรัพยากร 4) มิติกฎเกณฑ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม ดัชนีภาพลักษณความเปนธรรมทาง
สังคม ในมิติความเปนธรรมทางสังคมทั้ง 4 มิติ ในภาพรวมประชาชนเห็นวา “ความเปนธรรมทางสังคม
อยูในระดับ ปานกลาง” ทั้งนี้ ในชวง 6 เดือนแรก (ก.ค. – ธ.ค. 2560) มีความเปนธรรมทางสังคมอยูที่
ระดับรอยละ 64.48 ขณะที่ 6 เดือนหลัง (ม.ค. – มิ.ย. 2561) มีความเปนธรรมทางสังคมอยูที่ระดับรอย
วารสารธรรมศาสตร  153

ละ 47.75 จึ ง เห็ น ได ว า ระดั บ ความเป น ธรรมทางสั ง คมในช ว ง 6 เดื อ นหลั ง เปลี่ ย นแปลงลดลง
ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพลักษณความเปนธรรมทางสังคมที่ลดลงมากในสังคมไทย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับคณะทํางานวาระทางสังคมและเครือขาย
(2555) พบวา ลักษณะความเปนธรรม/ไมเปนธรรมในดานการจัดการทรัพยากรและการเกษตรที่ปรากฏ
ในงานศึกษาภายใตชุดโครงการพัฒนาความเปนธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ เปนงานศึกษาที่มา
จากกลุมคนชายขอบ ไดแก เกษตรกรรายยอย ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายและโครงการ
พัฒนาที่มากระทบตอฐานทรัพยากร และวิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้นแนวคิดและขอเสนอที่ประมวลขึ้น
จึงมาจากมุมมองของคนที่รูสึกวาตนตกอยูภายใตระบบที่ไมเปนธรรมไดพัฒนาขึ้น ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่
นําไปสูการปะทะประสานกับแนวคิดความเปนธรรมจากรัฐ ทุน และสังคมอื่น ๆ ที่อาจอยูในตําแหนง
แหงที่ของความสัมพันธกับฐานทรัพยากร และระบบเศรษฐกิจการเกษตรที่แตกตางกันไปขอเสนอตอ
การสรางความเปนธรรมในบริบทดังกลาวจึงเนนไปที่สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรเทาเทียมกัน
(ภายใตภาวะที่พวกเขาตระหนักวาตนไมเทาเทียมกับสังคมสวนอื่น) พรอมไปกับการเสริมสรางศักยภาพ
และอํานาจการตอรองใหกับพวกเขา ซึ่งหลักความเปนธรรมในดานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ไดเนนถึงความเปนธรรมทางนิเวศการมีคุณภาพชีวิตที่ดีไมเสี่ยงอันตรายจาก
สภาพแวดลอม สิทธิของชุมชนและประชาชนในการจัดการทรัพยากร และการมีสวนรวมของประชาชน
ในการกําหนดและตรวจสอบนโยบาย ทั้งนี้ สาเหตุของความไมเปนธรรม โครงการทั้งหมดระบุสอดคลอง
กันวาเปนความรุนแรงเชิงโครงสรางของระบบการรวมศูนยอํานาจรัฐตอทรัพยากร โดยเชื่อมโยงไปกับ
การขยายตัวของทุนโลกาภิวัตน (รัฐเปนกลไกสําคัญ) หวงโซความไมเปนธรรมตั้งแตตนทางเมื่อสิทธิใน
ทรัพยากรของชุมชนถูกปดกั้น ลิดรอน ทรัพยากรสาธารณะถูกถายโอนสูระบบกรรมสิทธิ์ผูกขาดของรัฐ
และทุนเพื่อความมั่งคั่ง ในขณะที่เศรษฐกิจชุมชนที่เคยพึ่งตนเองไดระดับหนึ่งถูกผนวกเขาสูระบบทุนให
พึ่งตลาดเปนหลัก กระบวนการผนวกควบดังกลาวไมเพียงแตทําใหชุมชนสูญเสียฐานทรัพยากรเพื่อการ
ดํารงชีพ แตยังผลักความเสี่ยง ภาระตาง ๆ สูชุมชน เชน ความเสี่ยงตอภัยพิบัติเมื่อนิเวศถูกทําลาย
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเมื่อกลไกทุนขูดรีดสวนเกินทางเศรษฐกิจ เปนตน
วิชยา โกมินทร และบวร ทรัพยสิงห (2557) พบวา ที่ผานมาภาครัฐพัฒนาที่อยูอาศัยของคน
จนเมือง ไมสอดคลองกับความตองการของคนจนเมือง ทั้งในแงที่ไมสอดคลองกับวิถีการประกอบอาชีพ
ลักษณะการรวมกลุมทางสังคมและการดําเนินชีวิตประจําวัน นอกจากนี้การสรางที่อยูอาศัยในอาคารสูง
จะมีคาใชจายสูงทําใหคนจนเมืองที่เปนกลุมเปาหมายไมสามารถจายคาที่อยูอาศัยได และรัฐยังขาด
งบประมาณในการสรางที่อยูอาศัยใหกับคนจนเมืองคนอื่น ๆ
อติวิชญ แสงสุวรรณ (2558) พบวา ปญหาความเหลื่อมล้ํานั้นเปนปญหาเชิงโครงสรางที่มา
จากป จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไขสํ าคั ญ คื อ อํ านาจที่ ไม เท า เที ย มทั้ งในทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
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วัฒนธรรม ซึ่งอํานาจดังกลาวเกิดจากความสามารถในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากร ไมวาจะ
เปนทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรทางสังคม และทรัพยากรทางการเมืองของ
กลุมประชาชนที่แตกตางกัน และในขณะเดียวกันการที่ ประชาชนแตละกลุมมีอํานาจที่แตกตางกันก็ยิ่ง
ทําให ค วามสามารถในการเขาถึงและใชป ระโยชน จากทรัพ ยากรของประชาชนกลุ มต าง ๆ มีค วาม
แตกตางกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํานั้นควรมุงเนนการเพิ่มความเทาเทียมของ
โอกาส (Equality of Opportunity) ในการเลื่อนฐานะทางสังคม (Social Mobility) โดยการปฏิ รูป
เชิ งโครงสร างใน 5 ประเด็ น คื อ การปฏิ รูป ระบบภาษี การปฏิ รูป ที่ ดิ น การปฏิ รูป ระบบสวั ส ดิ ก าร
การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษา และการปฏิ รู ป ระบบการกระจายอํ า นาจสู ท อ งถิ่ น ซึ่ ง การดํ า เนิ น การ
จําเปนตองกําหนดกลไกเครื่องมือ (Mechanism Design) ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย บริบทของ
พื้นที่ และตองใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจบริหารทรัพยากร จึงจะสามารถลดความเหลื่อมล้ํา
สรางความเปนธรรมและเพิ่มความเทาเทียมกันของโอกาสไดอยางยั่งยืน
อนรรฆ พิ ทั ก ษ ธานิ น (2557) พบวา “ความเหลื่อ มล้ํ า” ในสังคมไทยมี ฐานสํ าคั ญ มาจาก
“ความไมเปนธรรม” ของกฎหมาย นโยบาย และกลไกของรัฐ และ“ความเหลื่อมล้ํา” ทั้งทางเศรษฐกิจ
และโอกาส เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผูคนรูสึก “ไมเปนธรรม” หรือไมไดรับความเปนธรรมนําไปสู
ความตึงเครียดและขัดแยงทางการเมือง อยางไรก็ ดี ความเหลื่อมล้ําก็มิไดนําไปสูค วามขัดแย งทาง
การเมืองทั้งหมด หากผูไดรับความเหลื่อมล้ํานั้นมิไดรูสึกหรือตระหนักถึงความไมเปนธรรมที่ไดรับ
วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจผานเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประกอบ
กับ การสั ม ภาษณ เชิ งลึ ก ในแต ล ะประเด็ น ที่ ส ะท อ นความคิ ด เห็ น เรื่อ งความเป น ธรรม ในการนี้ ได มี
การทบทวนวรรณกรรม ในแนวคิดเรื่องความเปนธรรมที่เกี่ยวของ และไดขอสรุปแบงความเปนธรรมใน
การจัดทําแบบสอบถามไดดังนี้
แบบสอบถามความเปนธรรมทางสังคมจะแบงขอคําถามออกเปน 4 มิติไดแก

มิติการยอมรับและความเสมอภาคทางสังคม วัฒนธรรม
มิติการมีสวนรวมและสิทธิทางการเมือง
มิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร
มิติกฎเกณฑ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม
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ซึ่งในแตละมิติก็จะแบงกรอบคําถามออกเปน 2 มิติยอยซึ่งในมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร ไดแก
การจําแนกแจกจายผลผลิตและรายได

การเขาถึงและการไดรับสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
กรอบคําถามการสัมภาษณ

ประสบการณในการดําเนินงานของหนวยงานในมิติความเปนธรรมทางสังคม
ความเห็นตอความเปนธรรมทางสังคมในมิติที่หลากหลาย
ขอเสนอแนะ
เมื่ อ ได ข อ สรุ ป แบบสอบถามแล ว จึ งลงพื้ น ที่ สํ า รวจข อ มู ล ในกลุ ม ประชากร ที่ ได ทํ า การ
สุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของพื้นที่นั้น ๆ ในการใหขอมูลเพื่อใหทราบในเรื่องความคิดเห็นที่แตกตาง
กั น ในแต ล ะพื้ น ที่ และนํ า ข อ มู ล ที่ ได จ ากการสํ า รวจมาตรวจสอบความความน า เชื่ อ ถื อ ของข อ มู ล
แลวคํานวณหาคาดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทางสังคม โดยจะตองจําแนกขอมูลและกําหนดวิธีการสําหรับ
การหาคาดัชนีที่ถูกตองใน 2 ขั้นตอนดวยวิธีการทางสถิติดังนี้
ขั้นที่ 1 การจัดกลุมของขอมูลเพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองเพื่อการจัดทําดัชนี โดยใช
วิธีการ Principal Component Analysis (PCA) โดยใหคาน้ําหนักกับชุดขอมูลนั้น ๆ ตามมิติหลักและ
ในมิติยอย ซึ่งจะทําใหเห็นถึงน้ําหนักหรือคาคะแนนของแตละปจจัยอันจะสงผลตอดัชนีที่จัดทําขึ้น
ขั้นที่ 2 การคํานวณหาคาดัชนีโดยการจัดทําขอมูลใหเปนคากลางโดยผูวิจัยใหความสําคัญกับ
การสรางดัชนีดวยการใหคุณคาผานน้ําหนักคะแนนของมิติที่ควรจะเปน วาดัชนีหนึ่ง ๆ นั้นควรจะอยูใน
มิติใด และในแตละมิติหรือปจจัยนั้น ๆ ควรจะมีคากําหนดเทาไหร โดยพิจารณาจากความถี่และคาที่ผู
ตองเลือกตอบขอนั้น ๆ มากที่สุด อันสะทอนถึงคุณ คาและน้ําหนักในแตละมิติหลัก และในมิติยอยที่
แตกต างกั น จากนั้ น จึ งคํ านวณหาค าดั ช นี ซึ่งค าดั ช นี ดั งกล าวมี ค าระหว าง 0-100 ในขณะเดี ยวกั น
น้ําหนักของคาคะแนนแตละมิติอยูในชวง 1-100เชนเดียวกัน เพื่อนําไปเฉลี่ยในแตละมิติหลัก ในสวน
ของมิติยอยก็ดําเนินการในวิธีการเดียวกัน
จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาปจจัยที่เหมาะสมตอการดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทาง
สังคมโดย เลือกใชวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยสหสัมพันธ (Regression Analysis)
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ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาจะนํ า เสนอผลให เห็ น การเปรี ย บเที ย บผลการศึ ก ษาในรอบ 6 เดื อ นแรกและ
ผลการศึกษาในรอบ 6 เดือนหลัง เพื่อใหเห็นภาพรวมของดัชนีภาพลักษณความเปนธรรมทางสังคม ทั้ง
4 มิติหลัก ผลการศึกษาในมิติยอยเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร เปรียบเทียบ 6 เดือนแรกและ 6
เดือนหลัง และผลการศึกษาความเปนธรรมทางสังคมในมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากรแยกราย
พื้นที่ รวมถึงบทสัมภาษณ ถึงมุมมองความเปนธรรมในมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร และจะ
นําเสนอเรียงตามลําดับดังตอไปนี้
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความเปนธรรมทางสังคมทั้ง 4 มิติ ไดแก มิติการยอมรับและความ
เสมอภาคทางสังคม วัฒ นธรรม มิติ การมี สวนรวมและสิท ธิทางการเมือง มิ ติเศรษฐกิจการกระจาย
ทรัพยากร และมิติกฎเกณฑ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม มีการเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดความเปน
ธรรมทางสังคมในรอบ 6 เดือนแรก (ก.ค. – ธ.ค. 2560) กับ 6 เดือนหลัง (ม.ค. – มิ.ย. 2561) พบวา
ในภาพรวมประชาชนเห็นวา “ความเปนธรรมทาง สังคมอยูในระดับปานกลาง” ทั้งนี้ในชวง 6 เดือนแรก
(ก.ค. – ธ.ค. 2560) มีความเปนธรรมทางสังคม อยูระดับรอยละ 64.48 ขณะที่ 6 เดือนหลัง (ม.ค. –
มิ.ย. 2561) มีความเปนธรรมทางสังคมระดับรอยละ 47.74 จึงเห็นไดวาระดับความเปนธรรมทางสังคม
ในชวง 6 เดือนหลังเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 6 เดือนแรกกวารอยละ 16.74
หากพิจารณาแยกออกเปน 4 มิติ พบวา มิติการยอมรับและความเสมอภาคทางสังคมวัฒนธรรม
มีระดับความเปนธรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงสูงที่สุด คือ 6 เดือนหลัง เปลี่ยนแปลงลดลงจาก 6 เดือน
แรกกว า ร อ ยละ 31.61 รองลงมาคื อ มิ ติ ก ารมี ส ว นร ว มและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ซึ่ ง 6 เดื อ นหลั ง
เปลี่ยนแปลงลดลงจาก 6 เดือนแรกรอยละ 19.92 ในขณะที่มิติกฎเกณฑ บรรทัดฐานและกระบวนการ
ยุติ ธรรม พบวา 6 เดื อ นหลัง เปลี่ ย นแปลงลดลงจาก 6 เดื อ นแรกรอ ยละ13.88 นอกจากนั้ น ในมิ ติ
เศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร 6 เดือนหลัง เปลี่ยนแปลงลดลงจาก 6 เดือนแรกรอยละ 11.59 ขอมูล
ขางตนอาจสะทอนภาพสถานการณสังคมไทยในชวงเวลาดังกลาวกําลังมีปญหาทั้งในเรื่องการยอมรับ
ทางสั ง คม ทั้ ง บทบาทการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ ง การเข า ถึ ง ทรั พ ยากรและบริ ก ารต า ง ๆ
ที่ประชาชนควรไดรับยังไมทั่วถึง รวมไปถึงการไมไดรับความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน จึงสงผลสะทอนผานดัชนีภาพลักษณความเปนธรรมทางสังคมในแตละดานที่ลดลง
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ตาราง 1 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยความเป นธรรมทางสังคม จําแนกรายมิ ติ เปรียบเที ยบ 6 เดือนแรก
(ก.ค. – ธ.ค. 2560) กับ 6 เดือนหลัง (ม.ค. – มิ.ย. 2561)
มิติความเปนธรรมทางสังคม
ภาพรวม
1. มิ ติ ก ารยอมรั บ และความเสมอภาคทางสั งคม
วัฒนธรรม
2. มิติการมีสวนรวมและสิทธิทางการเมือง
3. มิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร
4. มิ ติ ก ฎเกณฑ บรรทั ด ฐานและกระบวนการ
ยุติธรรม

6 เดือนกอนหนา
คา
คาเฉลี่ย
น้ําหนัก
100.00 64.48
17.65
79.35

6 เดือนหลัง
คา
คาเฉลี่ย
น้ําหนัก
100.00 47.74
17.65 47.74

11.57
41.96
28.82

11.57
41.96
28.82

76.87
64.97
49.70

56.95
53.38
35.82

ที่มา: โครงการวิจัยการจัดทําดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทางสังคม

จากการศึกษาในภาพรวมความเปนธรรมทางสังคมทั้ง 4 มิติ ที่ พ บว า มี ค วามเป น ธรรมใน
ระดับที่ลดลงแลวนั้น เมื่อพิจารณามิติยอยในที่สนใจคือ มิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร พบวามิติ
ยอยการจําแนกแจกจายผลผลิตและรายไดมีระดับความเปนธรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 6
เดือนแรก รอยละ5.45 และมิติยอยการเขาถึงและการไดรับสาธารณูปโภค บริการสาธารณะมีระดับ
ความเปนธรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 6 เดือนแรก รอยละ 28.61 ถึงแมวาผลการศึกษาใน
มิติยอยที่1จะมีระดับความเปนธรรมทางสังคมที่เพิ่มขึ้นแตก็ไมมาก เมื่อเทียบกับมิติยอยที่ 2 ที่มีระดับ
ความเปนธรรมทางสังคมที่ลดลงมากอยางเห็นไดชัด อาจสะทอนไดวากลุมตัวอยางไดรับความเปนธรรม
ในการเขาถึงทรัพยากรตางๆไมวาจะเปนที่ดินทํากิน โอกาสในการทํางานที่เพิ่มขึ้น แตอาจมีขอจํากัดที่
กลุมตั วอยางไมสามารถแกไขได ดวยตัวเอง รวมถึงโอกาสในการเข าถึงบริการที่ควรจะไดรับ ยังไม ดี
เทาที่ควร
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ตาราง 2 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยความเปนธรรมทางสังคม มิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร มิติยอย
เปรียบเทียบ 6 เดือนแรก (ก.ค. – ธ.ค. 2560) กับ 6 เดือนหลัง (ม.ค. – มิ.ย. 2561)
มิติความเปนธรรมทางสังคม
มิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากร
1) การจําแนกแจกจายผลผลิตและรายได
2) การเขาถึงและการไดรับสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะ

6 เดือนกอนหนา
6 เดือนหลัง
คา
คาเฉลี่ย
คา
คาเฉลี่ย
น้ําหนัก
น้ําหนัก
41.96 64.97 41.96 53.38
50.00 47.88 50.00 53.33
50.00 82.06 50.00 53.45

ที่มา: โครงการวิจัยการจัดทําดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทางสังคม

เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายพื้ น ที่ เป น ที่ น า สั งเกตว า ระดั บ ความเป น ธรรมในมิ ติ เศรษฐกิ จ การ
กระจายทรัพยากร ทุกภาคและทุกจังหวัดความเปนธรรมทางสังคมในมิตินี้อยูในระดับปานกลางเทานั้น
กลาวคือ อยูในระดับเพียงครึ่งหรือมากกวาครึ่งเพียงเล็กนอย ดังกลุมตัวอยางในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัด
เชียงใหม และกลุมตัวอยางภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีและนครราชสีมา
ตาราง 3 ความเปนธรรมทางสังคมในมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากรแยกรายพื้นที่
พื้นที่
กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคใต

กรุงเทพฯ
นครปฐม
เชียงใหม
สุโขทัย
นครราชสีมา
อุดรธานี
อยุธยา
จันทบุรี
สุราษฏรธานี
สงขลา

มิติเศรษฐกิจการ
กระจายทรัพยากร
62.88
64.41
58.85
65.98
57.46
52.56
60.26
62.68
64.48
66.43

ที่มา: โครงการวิจัยการจัดทําดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทางสังคม
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ในขณะเดียวกันผลการศึกษาการสัมภาษณเชิงลึกของหนวยงานดานความเปนธรรมทางสังคม
ยังใหขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลขางตน ดังจะเห็นไดจากขอมูลของ สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ สะทอน
ปญหาของกลุมที่กําลังเผชิญ ของสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ โดยมีนายดิเรก กองเงิน อดีตประธาน
สหพันธเกษตรกรภาคเหนือเปนผูใหขอมูล ไดกลาวถึง ความเปนธรรมในสังคม สําหรับทางสหพั นธ
เกษตรภาคเหนือเกิดขึ้นมานาน นับตั้งแตการลุกขึ้นมาแกไขกฎหมายรวมกับรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็น
ความเหลื่อมล้ําของสังคมไทย อาทิ การแบงชนชั้น โอกาส การเขาถึงที่ดินในการประกอบอาชีพ เปนตน
นําไปสูแนวทางการผลักดันนโยบายแรกของเครือขาย เรื่อง การปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย โดยมีการ
รวมกลุมกัน 4 ภาคในเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทยหรือ P-Move เพื่อผลักดันกฎหมาย ดังนั้น
ปญหาหลักของกลุมสหพันธเกษตรกรภาคเหนือจึงเปนเรื่องของที่ดิน ชาวบานยังเขาไมถึงในทรัพยากร
ที่ดินอยางครอบคลุม จังหวัดในภาคเหนือตอนบนจึงออกมาขับเคลื่อนกฎหมายของภาคประชาชน
ซึ่งตองการที่จะแกไขปญหาการถือครองที่ดิน ประกอบดวยที่ดินในเขตปา นอกเขตปา ที่ดินของเอกชน
ที่ดินที่ปลอยทิ้งรางใชเพื่อการเก็งกําไรใหท่ีดินที่ไมไดใชประโยชนเหลานี้ใหกระจายสูคนจนใหเขาถึงใน
ทรัพยากรที่ดิน โดยเสนอแนวทางกฎหมาย ไดแก
- กฎหมายภาษีที่ดินอัตรากาวหนา กลาวคือถามีทรัพยสินเกิน 50 ลาน จึงจะมีการเก็บ
ภาษี หากท องที่ ใดไม มี ผูมี ท รัพ ยสิ น เกิ น 50 ลาน ก็ ไมส ามารถจัด เก็ บ ภาษี ได หรื อหากมี ผู ถือ ครอง
ทรัพยสินเกิน 50 ลาน จํานวนนอยทองถิ่นในพื้นที่นั้นก็จะสามารถจัดเก็บภาษีไดนอย กระจายไดไม
ครอบคลุม สามารถทําไดเพียงเขตเมืองใหญเทานั้นซึ่งไมสามารถกระจายเงินภาษีที่จัดเก็บไปยังพื้นที่
ทองถิ่นอื่นไดอยางทั่วถึง กฎหมายภาษีกาวหนาจะเปนกฎหมายสําคัญที่แกปญหาดังกลาว หากไดรับ
การพิจารณาเพื่อบังคับใชเปนกฎหมายก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได แตปจจุบันกฎหมายอัตรากาวหนายัง
ไมไดรับการพิจารณาใชในกฎหมายฉบับจริง
- กฎหมายธนาคารที่ดินที่ตองจัดเก็บภาษีที่ดินทองถิ่นทั่วประเทศไทย เพื่อนํามาเปนเงิน
คลั ง จั ดซื้ อที่ ดิ น ตามที่ เกษตรกรต อ งการทั่ วประเทศ ซึ่ งไมเกี่ ยวข องกั บ P-Move เมื่ อ ธนาคารที่ ดิ น
สามารถจัดซื้อที่ดินใหแกเกษตรกรได ถัดไปจึงเขาสูกระบวนการใชกฎหมายสิทธิชุมชน
- กฎหมายสิทธิชุมชนที่มีอํานาจในการจัดการทรัพยากรทั้งหมด โดยการใชโฉนดชุมชนใน
การรักษาพื้นที่ของสวนรวมที่ไมใชการถือครองรายปจเจก ซึ่งเปนสิทธิที่ชุมชนตองดูแล หากใชสิทธิแบบ
ปจจุบันจะทําใหเกิดการเขาสูการจํานอง จํานํา และถูกขายทอดตลาด ซึ่งโฉนดชุมชนจะทําใหปญหา
ที่ดินถูกจํานอง จํานํา คลี่คลาย และไมไปถึงมือผูอยูนอกชุมชน นอกเขตชุมชนหรือตําบลนั้น ๆ สะทอน
ใหเห็นความเหลื่อมล้ําแมกระทั่งสิทธิในการถือครองที่ดินยังไมมีความเปนธรรม เนื่องจากรัฐบาลออก
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กฎหมายหรือนโยบายที่ลิดรอนสิทธิของชาวบาน โดยที่ไมสามารถเรียกรองหรือชุมนุมได แมกระทั่ง
การเคลื่อนไหวของ P-Move รัฐบาลก็เพิ่งจะมาเห็นปญหาเพื่อตั้งคณะกรรมการรวมกันในการเขารวม
ประชุมหาแนวทางการแกไข ซึ่งผูใหขอมูลมองวา การดําเนินงานดังกลาวสามารถคลี่คลายสถานการณ
ไดเพียงรอยละ 30 จากทั้งหมด
นอกจากนี้ ในพื้ น ที่ อื่ น นอกเหนื อ จากภาคเหนื อตอนบนต างก็ ป ระสบกับ ป ญ หาเรื่อง ที่ ดิ น
ดังกลาวอีกหลายพื้นที่ ซึ่งสาเหตุที่ชาวบานไมออกมาเรียกรอง มี 4 ประการ คือ ไมกลา กลัว ไมมีทุน
และขาดโอกาส จึงตองจํายอมที่จะขายแรงงานโดยที่ไมเกี่ยงคาแรงที่ไดรับ ไมยอมออกมาเคลื่อนไหว
ผลักดั นให เกิ ดเปน กฎหมายของทางภาครัฐ ป จจุบัน กําลังมีขอพิ พ าทกับ ทางเอกชนซึ่งยังไมมี ความ
คืบหนาเทาที่ควร รายละเอียดของที่ดินชุมชน คือ ทุกคนมีสิทธิในการจัดการดูแลทุกแปลง ไมมีสิทธิใน
การเอาเปรี ย บผลประโยชน จ ากแปลงคนอื่ น แต อํ านาจในการดู แ ลจั ด การรว มกั น ไม วา จะซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยน ตองผานกฎและระเบียบของชุมชน ซึ่งคือสิ่งที่สหพันธเกษตรกรภาคเหนือตองการพื้นที่ใน
เขตป า นอกเขตปา ตางก็เป นที่ดิ นของรัฐ แตกลับ ไมใหป ระชาชนไดเขาไปใชพื้ นที่ ใหเกิดประโยชน
สวนใหญใหประโยชนที่เอื้อแกกลุมนายทุนเปนอํานาจเบ็ดเสร็จในคนเดียว ไมมีการติดตามตรวจสอบ
นอกจากเรื่องกฎหมายที่อยากผลักดันแลว ปญหาเรื่อง การกระจายการถือครองที่ดินที่ตองมี
การจัดเก็บภาษีตามจํานวนที่ดินที่ตนเองถือครองในขณะที่สถานการณจริงนั้นชาวบานไมมีที่ดินจํานวน
มาก ผูถือครองสวนใหญเปนผูมีรายไดสูงโดยเฉพาะนักธุรกิจ นักการเมือง จึงตองใชการจัดเก็บภาษีตาม
อัตราขางตน แต ผูใหขอมู ลมองวา กลุมผูถือครองที่ดิน สวนใหญ มีอํานาจเหนือกฎหมาย อัตราภาษี
กาวหน าจึงไมเกิ ด ขึ้ น หากมี การจั ด เก็ บ ภาษี เงิน ที่ ได รับ จะตอ งให แ ก พื้ น ที่ ท อ งที่ รอ ยละ 50 ถึ ง 70
ครึ่งหนึ่งของภาษีที่จัดเก็บในทองที่ สวนเงินจํานวนที่เหลือนําสงเขาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
จากบทสัมภาษณอาจกลาวไดวาปญหาหลักๆ ที่ทําใหชาวบานยังเขาไมถึงทรัพยากรที่ดินมี
สวนมาจากขอกฎหมาย หรือนโยบายที่เกี่ยวของกับที่ดินที่เอื้อใหกับกลุมนายทุนมีอํานาจในการถือครอง
ที่ดินมากกวาชาวบานทั่วไป และบางครั้งการเขามาชวยเหลือของรัฐก็ยังไมดีเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับ
ปญหาที่ ไดจากการศึกษาถึงรายงานปญหาปญหาที่ดินทํากินของคนชายขอบ จากคําสั่ง "ทวงคืนผืนปา"
(ilaw, 2561) ที่ไดมีการสัมภาษณกลุมชาวบานในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน พบวา การใชที่ดินเพื่อทํา
การเกษตร ซึ่งพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ มีทั้งลักษณะที่เปนไรหมุนเวียนและที่ดินทํากินถาวร ซึ่งพื้นที่ที่ถูก
ยึดไมวา โดยการดําเนินคดีหรือโดยการทวงคืนผืนปา มีทั้งพื้นที่ที่ทํากินกอนป พ.ศ.2545 และพื้นที่ที่ทํา
หลังป พ.ศ. 2545 ซึ่งทั้งตัวเจาของที่ดิ นและผูนํ าชุม ชนใหเหตุผลในลัก ษณะเดียวกั นวา เมื่ อที่ ดิน มี
นอยลงโดยเฉพาะที่ไรหรือสวน ก็ไมสามารถใชปลูกขาวไดเหมือนเดิม จึงตองปลูกอยางอื่นแทนขาวเพื่อ
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ขายแลวนําเงินมาซื้อขาว ในขณะที่ปญหาสิทธิในที่ดิน ปญหาไมมีที่ดินทํากิน ปญหาคุณภาพดิน ปญหา
ผลผลิ ต ป ญ หาราคาพื ช ผลมี ม ากขึ้ น ทุ ก ขณะ ทางเลื อ กอื่ น ๆ ของชาวบ า นก็ มี น อ ย แต รั ฐ บาลหรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ก็ไมไดแกไขปญหาอะไรอยางจริงจัง แมกระทั่งหนวยงานดานการเกษตรของรัฐ
สรุปและอภิปรายผล
จากตัวดัชนีชี้วัดความเปนธรรมทางสังคมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงสะทอนใหเห็นถึง
ความคิดของคนในสังคมตอการไดรับความเปนธรรมในแตละมิติ ซึ่งสะทอนผานปรากฏการณทางสังคม
คือ วิกฤตความรุน แรงในด านตาง ๆ ที่ ปรากฏใหเห็ นอยางเด นชัดในสังคมอยางตอเนื่ อง ทั้ งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งสรางความรุนแรงทั้งที่เปดเผยและซอน
เร น ในรู ป แบบต า ง ๆ จนอาจนํ า ไปสู ค วามขั ด แย ง และเบี ย ดขั บ เพิ่ ม ช อ งว า งให แ ก ค นในสั ง คม
ดังผลการศึ กษาในสวนของมิ ติเศรษฐกิ จและการกระจายทรัพ ยากรที่ มีระดั บ ความเป น ธรรมลดลง
เปลี่ยนแปลงลดลงจาก 6 เดือนแรกรอยละ 11.59 อาจสะท อนให เห็นถึงสถานการณในสังคมไทยที่
ประชาชนไมไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรหรือบริการในดานตาง ๆ ที่ควรจะไดรับ หรือ
อาจไดรับ ความเป น ธรรมในการทรัพ ยากรแตก็ ยังไมม ากเทาที่ ควร สวนหนึ่ งอาจเกิดจากปญ หาข อ
กฎหมายหรือ นโยบายที่ประชาชนไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ดังผลการศึกษาความเปนธรรมทาง
สังคมในมิติยอยของมิติเศรษฐกิจการกระจายทรัพยากรที่พบวามิติยอยการจําแนกแจกจายผลผลิตและ
รายไดมีระดับความเปนธรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนแรก รอยละ5.45 และมิติยอย
การเขาถึงและการไดรับสาธารณูปโภค บริการสาธารณะมีระดับความเปนธรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลง
ลดลงจาก 6 เดือนแรก รอยละ 28.61 ซึ่งสอดคลองกับ สหพันธเกษตรกรภาคเหนือที่ประสบปญหา
เรื่ อ งการเข า ถึ ง ที่ ดิ น ในการประกอบอาชี พ เนื่ อ งจากชาวบ านยั งเข า ไม ถึ ง ในทรั พ ยากรที่ ดิ น อย า ง
ครอบคลุม จนนําไปสูการผลักดันเรื่องกฎหมายที่ตองการใหรัฐไดแกไขและรวมกันพัฒนาเพื่อชาวบานมี
โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรที่ดินมาขึ้น ปญหาเรื่องที่ดินเปนปญหาที่กระจายไปยังเรื่องอื่นไมวาจะเปน
สวัสดิการหรือนโยบายที่รัฐจัดใหแกประชาชนเปนเพียงโครงการที่เขามาสนับสนุนชั่วคราว หากมีการให
สิทธิในที่ดินก็จะเปนทรัพยากรที่สามารถประกอบอาชีพและอยูอาศัยได
จะเห็นไดวาปญหาที่ไดรับความไมเปนธรรมทางสังคมอาจเกิดจากขอกฎหมาย หรือนโยบาย
ของภาครัฐ ที่เอื้อผลใหกับกลุมคนเฉพาะกลุมคน ผลจากปญหาหนึ่งสงผลตอปญหาหนึ่งขยายวงกวาง
เชน ปญหาเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่ดิน ที่สงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินของชาวบานมา
เปนเวลานาน บางครั้งอาจตองยายที่อยู หรือไมมีที่ทํากินอันเนื่องมาจากไมถูกตองตามกฎหมายแมจะ
อาศัยอยูหรือทํากินมาอยางยาวนานก็ตาม หรือแมกระทั่งการปญหาของชาวบานที่ไมรับการแกไขจาก
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หนวยงานหรือภาครัฐตาง ๆ แมวาจะมีการรองเรียนบางครั้งสะสมเปนเวลายาวนานจนกลายเปนความ
เดือดรอน สิ่งเหลานี้จึงทําใหรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมเกิดขึ้นในสังคม สอดคลองกับ การศึกษา
อนรรฆ พิทักษธานิน (2557) พบวา “ความเหลื่อมล้ํา” ในสังคมไทยมีฐานสําคัญมาจาก “ความไมเปน
ธรรม” ของกฎหมาย นโยบาย และกลไกของรัฐ และ“ความเหลื่อมล้ํา” ทั้งทางเศรษฐกิจและโอกาส
เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผูคนรูสึก “ไมเปนธรรม”
ประโยชนที่จะนําไปใชจากการศึกษา
สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงปฏิบัติแกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ํ าทางสั งคม ทั้ งหน ว ยงานภาครั ฐหรือ ภาคราชการ องค ก รนอกภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม จากการยกตัวอยางที่สะทอนถึงเหตุการณที่คนในสังคม
ไดรับและรูสึกวาไมไรรับความเปนทําทางสังคม สิ่งที่ยกตัวอยางมาเปนเพียงตัวอยางบางสวน เชื่อวาใน
สังคมไทยของเรายังคงมีเหตุการณอีกมากมายที่เปนเหตุใหประชาชนในสังคมรูสึกวาไมมีความเปนธรรม
ในสังคม ที่สะทอนออกมาในรูปแบบปญหาตาง ๆ ที่ไมไดรับการแกไข เมื่อระดับความเปนธรรมทาง
สังคมที่ลดลง แลวเราจะทําอยางไรที่จะทําใหประชาชนรูสึกวามีความเปนธรรมทางสังคมที่เพิ่มขึ้น
เอกสารอางอิง
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